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 3AYACHIـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

 : نٝف ٜتِ حتزٜز املبًؼ املٛطع َٔ االقغاّ ايجا١ْٜٛ َجٌ :  االراص٠ ٚايضٝا١ْ 10ؼ

 : ٜتِ صٜاضٝا حبٌ مج١ً َعاريتني نُا ًٜٞ :   10 ز

   Xاملعاري١ األٚىل ٚاييت متجٌ عار٠ االراص٠  ْٚضَظ هلا بـ:

    yٚاملعاري١  ايجا١ْٝ ٚاييت متجٌ ايضٝا١ْ ْٚضَظ هلا بـ: 

             y+ %...01 االراص٠ َبًؼ= X               ـــــــــــــــــــــ      االراص٠ املٛدٛر يف ايتٛطٜع األٚيٞ + ْغب١ َغا١ُٖ ايضٝا١ْ َع االراص٠َبًؼ  قغِ =  Xسٝح 

Y = ــــــــــــــــــــــ              َبًؼ قغِ ايضٝا١ْ ايٛدٛر يف ايتٛطٜع االٚيٞ + ْغب١ َغا١ُٖ االراص٠ َع ايضٝا١ْ              Y= 01 ايضٝا١ْ َبًؼ...%+x 

 : يٓضٌ يف االخري اىل مج١ً َعاريتني نُا ًٜٞ

X=40.000+0.2y……..01 

Y=46.000+0.08x……..02 

جنز  01يف  02بايتعٜٛض   

X=40.000+0.2)46.000+0.08X) 

X =40.000+9.200+0.016X 

x-0.016x=49.200= 0.984x=49.200 

x=49.200/0.984   ٟأ x=50.000 

 

 ايضٝا١ْ اإلراص٠ ايبٝإ / األقغاّ

 َر ايتٛطٜع األٚيٞ

 ايتٛطٜع ايتباريٞ

 اإلراص٠

 ايضٝا١ْ

40000 

 

(%100) 

20% 

46000 

 

8% 

(100%) 

 X=40.000+20%y Y=46.000+8%x 

 يف املعاري١ ايجا١ْٝ   xاييت متجٌ ايضٝا١ْ ْعٛض ق١ُٝ االراص٠   yيتشزٜز ق١ُٝ 

Y= 46.000+0.08(50.000)  ٟأ   Y= 46.000+4.000 

Y= 50.000  



 3AYACHI:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

 يف دزٍٚ االعبا٤ غري املباؽض٠ ؟ٚتهًف١ ٚسز٠ ايكٝاؼ  نٝف ٜتِ حتزٜز عزر ٚسزات ايكٝاؼ  :10ؼ

 : بايضدٛع اىل ْط ايتُاصٜٔ سٝح جنز االستُاالت َٛضش١ نُا ًٜٞ 10ز

 ايتٛطٜع -اتايٛصؽ -االْتاز ايتُٜٛٔ ايبٝإ

 طبٝع١ ٚسز٠ ايكٝاؼ

 َبًؼ َٔ مثٔ ايؾضا٤-

 ٚسز٠ َؾرتا٠-

 ال ؽ٤ٞ -

 ٚسز٠ َٓتذ١ -

 ٚسز٠ َغتع١ًُ -

 عاع١ عٌُ -

 ال ؽ٤ٞ -

 ٚسز٠ َباع١ -

 َبًؼ َٔ صقِ االعُاٍ -

 ال ؽ٤ٞ-

َالسظ١ : اسا مل حيزر ايتُضٜٔ طبٝع١ ٚسز٠ ايكٝاؼ فإ االعبا٤ غري َباؽض٠ حتٌُ باملبًؼ االمجايٞ عٓز سغاب ايتهًف١ 

 املع١ٓٝ )عزّ املضاعا٠ يًٛسز٠ أٚ ايه١ُٝ (

 

 ايتٛطٜع 0ايٛصؽ١ 0ايٛصؽ١  ايتُٜٛٔ ايضٝا١ْ اإلراص٠ األقغاّايبٝإ / 

 َر ايتٛطٜع األٚيٞ

 ايتٛطٜع ايتباريٞ

 اإلراص٠ 

 ايضٝا١ْ

40000 

 

(%100)50000 

20%10000 

46000 

 

8%4000 

(100%)50000 

43000 

 

22%11000 

20%10000 

67000 

 

25%12500 

20%10000 

45650 

 

25%12500 

30%15000 

60000 

 

20%10000 

10%5000 

 75000 73150 89500 64000 دلُٛع تٛ ثاْٟٛ 

 / / ٚسز٠ َٓتذ١ رز خ ش100 بٝع١ ٚسز٠ ايكٝاؼ ط

 / / 2000 800 -بايضدٛع اىل َعطٝات ايتُضٜٔ -زر ٚسزات ايكٝاؼ ع

  01 َر ايتٛطٜع ايجاْٟٛ/ عزر .ٚ. قٝاؼ= هًف١ ٚسز٠ ايكٝاؼت

=00111/011 

00.44 

= 00411/0111 

/ / 

 



 3AYACHI:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذجيه وسني يا  رالتخليلية يف البكالو احملاسبة

 ؟ CUMPتهًف١  ايؾضا٤ االمجاي١ٝ ٚايتهًف١ ايٛعط١ٝ املضدش١ يًٛسز٠ نٝف ٜتِ حتزٜز  :10ؼ

: بايضدٛع اىل ْط ايتُاصٜٔ  ٚقضا٠٤ املعطٝات دٝزا ٚايرتنٝظ ع٢ً املدظٕٚ األٚيٞ ٚاملؾرتٜات يًُار٠ املع١ٝٓ بتشزٜز 10ز

 ايتهًف١ ٚميهٔ تًدٝضٗا يف اجلزٍٚ ايتايٞ :

 ( سغاب تهًف١ ؽضا٤ املٛار األٚي١ٝ :0 

 ايبٝإ
 (M)األٚي١ٝ   املار٠

 املبًؼ ععض ايٛسز٠ ن١ُٝ

 املباؽض٠َضاصٜف ايؾضا٤ 

 مثٔ ايؾضا٤ 

 َبًؼ َباؽض٠: َضاصٜف ايؾضا٤ املباؽض٠ 

 َضاصٜف ايؾضا٤ غري املباؽض٠

 ُٜٔٛرز نؼ َؾرت50٣ :قغِ ايت 

  

 نؼ900

------ 

 

 نؼ900

  

 رز1000

------- 

 

 رز50

  

 رز900.000

 رز55.000

 

 رز45.000

 رز1.000.000 رز1111.11 نؼ900 تهًف١ ؽضا٤ ايفرت٠

 رز250.000 رز2500 نؼ100  املعطٝاتَٔ :  خمظٕٚ أٍٚ ايفرت٠

CMUP 1000رز1.250.000 رز1.250 نؼ 

 بايعالق١ ايتاي١ٝ   CUMPٜتِ حتزٜز ايتهًف١ ايٛعط١ٝ املضدش١  يًٛسز٠ 

َذ    بايك١ُٝ تهًف١ ؽضا٤ ايفرت٠ بايك١ُٝ

َذ   بايه١ُٝ  املؾرتٜات بايه١ُٝ

 CUMP= 



 3AYACHI:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

 ؟ اعزار اجلضر ايزا٥ِ يًُٛار األٚي١ٝ نٝف ٜتِ  :10ؼ

املدظٕٚ األٚيٞ ٚاملؾرتٜات يًُار٠ املع١ٝٓ  ٚاالعتعُاالت : بايضدٛع اىل ْط ايتُاصٜٔ  ٚقضا٠٤ املعطٝات دٝزا ٚايرتنٝظ ع٢ً 10ز

 َٔ املار٠ األٚي١ٝ  املع١ٝٓ باإلضاف١ املدظٕٚ ايٓٗا٥ٞ إٕ ٚدز  حبٝح ميهٔ تًدٝضٗا يف اجلزٍٚ ايتايٞ:

 : اعزار اجلضر ايزا٥ِ يًُار٠ األٚي١ٝ ( 0

 

 ايكٛاْني املغتع١ًُ : تطبل بايك١ُٝ ٚبايه١ُٝ 

  10االعتعُاالت +َذ =+املؾرتٜات 10َذ: ايكإْٛ األعاعٞ

 املؾرتٜات– 10االعتعُاالت +َذ = 10َذ 

 10َذ– 10االعتعُاالت +َذ =املؾرتٜات   

 10َذ -+املؾرتٜات 10َذ =االعتعُاالت   

  االعتعُاالت –+ املؾرتٜات  10َذ =10َذ 

 

 ايكُٝــــ١ ٠ايٛسزععض  ايه١ُٝ ايبٝــــإ ايكُٝـــــ١  ععض ايٛسز٠ ايه١ُٝ إايبٝــــ

 0َذ

 املؾرتٜات

 نؼ011

 نؼ011

 رز0411

 

 تهًف١ ايفرت٠ يًٛسز٠ 

 رز041111

 رز0111111

 االعتعُاالت

 0َذ

 نؼ011

 نؼ011

 رز0041

 رز0041

 رز0111111

 رز041111

 رز0041111 رز0041 نؼ0111 اجملُٛع رز0041111 رز0041 نؼ0111 اجملُٛع



 3AYACHI:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

 ؟ سغاب تهًف١ االْتاز يًُٓتر ايتاّ ايضٓع  نٝف ٜتِ  :14ؼ

ايتُاصٜٔ  ٚايرتنٝظ  ع٢ً االعتعُاالت َٔ املار٠ األٚي١ٝ  املع١ٝٓ باإلضاف١ ايًٛاطّ املدتًف١  اييت عار٠ تهٕٛ : بايضدٛع اىل ْط 14ز

 ح ميهٔ تًدٝضٗا نُا ًٜٞبايزٜٓاص اجلظا٥ضٟ  ٚاالْتباٙ اىل ايٝز ايعا١ًَ املباؽض٠ عار٠ تعطٞ بايغاعات  إٕ ٚدزت  حبٝ

 : P1 الصيع التامة امليتجات إىتاج تكلفة ( حساب3

 البيـــــــاٌ
 (امليتج املعين )

 املبلغ  سعز الوحذة الكنية 

  االستعناالت

 ....... للشز اء   CUMP  01الكنية املستعنلة 01املادة األولية 

 ....... ....... ....... اللواسو املختلفة

 ....... تكلفة الساعة  عذد الساعات مصاريف اإلىتاج املباشزة

 األعباء غري املباشزة  تؤخذ مً جذول مباشزةو إىتاج غري 

 ....... تكلفة الوحذة عذد وحذات العنل A1الورشة 

 ....... تكلفة الوحذة عذد وحذات العنل A2الورشة 

 ....... ....... الكنية امليتجة تكلفة إىتاج الفرتة

 ....... ....... مً املعطيات 1مخ 

CMUP ....... ....... ....... 

َذ    بايك١ُٝ تهًف١ اْتاز ايفرت٠ بايك١ُٝ

َذ   بايه١ُٝ  املٓتٛدات بايه١ُٝ

 CUMPلالنتاج = 



 3AYACHI:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

  َا املكضٛر باملٓتر ايٓضف َضٓع )ايٛعٝط(ٚنٝف ٜتِ  سغاب تهًف١ اْتاد٘ ؟ : 10ؼ

َضس١ً َع١ٓٝ َٔ َضاسٌ االْتاز يهٓ٘ مل ٜضٌ يًُضس١ً ايٓٗا١ٝ٥  يٝٛد٘  املٓتر ايٓضف َضٓع ٖٛ املٓتر ايتاّ يف:  10 ز

ٚ ٜغتعٌُ نُار٠ أٚي١ٝ يف املضس١ً نُا رصعٓا عابكا تِ سغاب تهًف١ االْتاز َجٌ املٓتر ايتاّ ٜ، ٚيع١ًُٝ ايبٝع 

جتُٝع  ال ٜهتٌُ املٓتر إال اسا مت دٗظ٠ احلاعٛب ايجابت١:تٓتر ٚتبٝع أ -أعري   acer-َؤعغ١   َجال:   املٛاي١ٝ 

  يٝضبح داٖظ  يًبٝع  ؟ نٌ املًشكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓتر ْضف َضٓع 

 َٓتر ْضف َضٓع 

 َٓتر ْضف َضٓع 

 َٓتر ْضف َضٓع 

 ضٓع يتاّ آَتر 



 3AYACHI:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

  َا املكضٛر باإلْتاز اجلاصٟ )قٝز االجناط( ٚنٝف ٜزخٌ يف سغاب تهًف١ االْتاز ؟ : 14ؼ

 مل  ٜهتٌُ بعز َجٌ :املٓتٛز ايتاّ يهٓ٘ االْتاز اجلاصٟ ٖٛ أسز َضاسٌ  :  14 ز

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 تكلفة االنتاج للفرتة =

 تهًف١ ؽضا٤ ايه١ُٝ املغتع١ًُ +َضاصٜف االْتاز املباؽض٠ + َضاصٜف االْتاز غري املباؽض٠  

 االْتاز اجلاصٟ ْٗا١ٜ املز٠ –+ االْتاز اجلاصٟ بزا١ٜ املز٠ 



 3AYACHIـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

 ا ٖٛ َفّٗٛ ععض ايتهًف١ ٚنٝف ٜتِ سغاب٘ ؟َ: 08ؼ

َٔ ععض ايتهًف١ ٖٛ َا ٜتشًُ٘ املٓتٛز َٔ أعبا٤ َٚضاصٜف َباؽض٠ ٚغري َٚباؽض٠ َٔ رخٛي٘ اىل املؤعغ١ :  08 ز

   :َار٠ أٚي١ٝ اىل غا١ٜ خضٚز َٓ٘ املؤعغ١ يػضض ايبٝع نُٓتٛز َباع. ٜٚتِ سغاب٘ نُا ًٜٞ

 التوزيع غري املباشرة مصاريف  +لتوزيع املباشرة مصاريف ا +تكلفة االنتاج املباع =سعر التكلفة 

 البيـــــــاٌ 
 (امليتج املعين )

 املبلغ سعز الوحذة الكنية 

 ....... الكنية املباعة اإلىتاج املباع تكلفة

 ....... ....... مً املعطيات توسيع مباشزة مصاريف+

 ....... ....... مً قسه التوسيع توسيع غري مباشزة مصاريف+

 ....... ....... ية املباعةنالك سعز التكلفة=

 



 3AYACHIـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

 ؟ٚنٝف ٜتِ سغبُٗا  َايفضم بني ايٓتٝذ١ ايتش١ًًٝٝ االمجاي١ٝ ٚايٓتٝذ١ ايتش١ًًٝٝ ايضاف١ٝ 09ؼ

   :ٜٚتِ سغاب٘ نُا ًٜٞايٓتٝذ١ ايتش١ًًٝٝ االمجاي١ٝ ٖٞ ايفضم بني صقِ االعُاٍ احملكل ٚععض ايتهًف١ :  09 ز

 سعر التكلفة  -رقه االعنال = النتيجة التخليلية االمجالية 

  مثن البيع للوحدة Xرقه االعنال = الكنية املباعة 

 أَا ايٓتٝذ١ ايتش١ًًٝٝ ايضاف١ٝ ٖٞ دلُٛع ايٓتٝذ١ االمجاي١ٝ َضاف هلا االعبا٤ االضاف١ٝ َطضٚسا َٓٗا ايعٓاصض ايػري َعترب٠ 

 معتربة الػري العناصر -النتيجة التخليلية الصافية = النتيجة التخليلية االمجالية + االعباء االضافية

  تؤخش بعني االعتباص يف سغاب ايتهايٝف ٖٞ أعبا٤ َغذ١ً يف احملاعب١ ايعا١َ يهٓٗا ال: األعبا٤ غري احمل١ًُ -

 ، ايضضا٥ب ع٢ً األصباح...  :أعبا٤ األْؾط١ غري ايعار١ٜ ، أقغاط ايتأَني ع٢ً احلٝا٠ َجٌ

 ٖٞ أعبا٤ ْظض١ٜ غري َغذ١ً يف احملاعب١ ايعا١َ ٚ يهٓٗا حتغب يف ايتهايٝف. :األعبا٤ اإلضاف١ٝ -

 .ايفا٥ز٠ املطبك١ عًٞ ايكضٚض : ايفا٥ز٠ ايٓظض١ٜ ع٢ً صأؼ املاٍ ٚ حتغب َجٌَجٌ

 



 3AYACHIـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع االستاذ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيه وسني يا  راحملاسبة التخليلية يف البكالو

 ؟ف أختاص َٛضٛعا يف ايبانايٛصٜا نٝ 10ؼ

 نُا ًٜٞ: ٜتِ : 10 ز

 ٚ ابزأ بكضا٠٤ املٛضٛعني بتُعٔ ٚ تضنٝظ . االختٝاصاملٛضٛع نُا ٜٓبػٞ ٚ ال تغتعذٌ يف  الختٝاصايٓضف عاع١ املُٓٛس١ يو  اعتػٌ .1

 ضع عال١َ ع٢ً نٌ عؤاٍ تعضف اإلداب١ عًٝ٘ يف نال املٛضٛعني. .2

 ملٛضٛع ايشٟ فٝ٘ عزر أنرب َٔ األع١ً٦ اييت تعضف اإلداب١ عًٝٗا.قاصٕ بني عزر األع١ً٦ ) سات ايعال١َ ( يف نال املٛضٛعني ٚ اخرت ا .3

 إسا نإ ايعزر ٜتكاصب دزا بني املٛضٛعني فاخرت املٛضٛع ايشٟ ال ٜٛدز فٝ٘ سغابات نجري٠  .4

 ابزأ ع٢ً بضن١ اهلل يف اإلداب١ ٚ ال تغضع آلٕ ايغضع١ تؤرٟ إىل ايٛقٛع يف اخلطأ ٚ ْظِ إدابتو . .5

ٚ قتا طٜٛال ال تبك٢ َع ٖشا ايغؤاٍ، اتضى َهإ ي٘ ٚ اعتعًُ٘ يف اإلداب١ ع٢ً األع١ً٦ املٛاي١ٝ ٚ اْتكٌ إىل ايغؤاٍ املٛايٞ بٗشا إسا أخز عؤاٍ َا َٓو  .6

 تغتػٌ ايٛقت جلُع أنرب عزر َٔ ايٓكاط .

ٗا بهٌ صطا١ْ ٚ ٖز٤ٚ ٚ تكًل ٚ ال َٔ األع١ً٦ اييت نٓت تعضف اإلداب١ عٓٗا عز إىل األع١ً٦ اييت تضنت َهاْا هلا ٚ تعاٌَ َع االْتٗا٤عٓز  .7

 تضتهب ٚ اعرتدع بٗز٤ٚ َعضفو ٚ َهتغباتو ايكب١ًٝ.

 ع٢ً األع١ً٦ ايغابك١ دٝزا فإْٗا َفتاح احلٌ يألع١ً٦ اييت تظٗض يو صعب١. صنظ .8

 يف ساي١ ٚدٛر خطأ يف احلغاب َجال صادع سغاباتو بتُعٔ َض٠ أٚ َضتني ع٢ً األنجض  .9

 اخلطأ. تهضصاملغٛر٠ ٚ عاٚر احلغاب بزٕٚ صؤ١ٜ احلغاب ايغابل نٞ ال  اقًبإٕ مل جتز اخلطأ   .10

 تنقص صفر تدي صفر أهم عالقة يف احملاسبة تزيد صفر تدي صفر
  بالتوفيق والنجاح 

 3AYACHIاالستاذ : عياشي 
 


