
 ( 2 ) مثال

( وحدة شهريا وقد توفرت  10000تبلػ الطاقة االنتاجية والتسويقية الحد المصانع )

 :) المبالػ بالدينار( 5995البيانات االتية لشهر اذار/ لديك 

 ( وحدة .2500رصيد االنتاج التام اول المدة ) .5
 : يأتيكانت تكاليؾ الشهر كما  .2

 17600                             مواد اولية

 12800اجور مباشرة                                  
  3200مصروفات صناعية مباشرة                 
  12000مصروفات صناعية ؼير مباشرة متؽيرة   

 20000ثابتة       مصروفات صناعية ؼير مباشرة 
  5000تكاليؾ تسويقية متؽيرة                       

 10000تكاليؾ تسويقية ثابتة                          

 6000تكاليؾ ادارية                                 

( وحدة بمستوى انجاز 4000الوحدات تحت التشؽيل نهاية الشهر ) عدد .3

 % لكافة عناصر التكاليؾ .50

المباعة ( وحدة وعدد الوحدات 1000يبلػ خزين االنتاج التام اخر المدة ) .4

 ( دينار للوحدة الواحدة .20( وحدة بسعر بيع ) 7500)

  % 90ان مستوى استؽالل الطاقة االنتاجية للشهر السابق )شباط( كان بمعدل .5

 ولم يحصل اي تؽيير في كلفة الوحدة الواحدة المتؽيرة لكال الشهرين .

ية المطلوب // اعداد قائمة التكاليؾ وكشؾ الدخل بموجب النظرية االجمال

 .5995لشهر اذار /

 

 الحـــــل : 

 وحدة  2000=  50%* 4000 االنتاج المعادل تحت التشؽيل اخر المدة = 

 وحدات اول المدة  –االنتاج التام خالل المدة = الوحدات المباعة +وحدات اخر المدة 

 وحدة  6000 =  2500 – 1000+  7500=                        

  وحدة  8000=     للفترةاالنتاج المعادل 

 عدد الوحدات المدة +عدد الوحدات المنتجة = عدد الوحدات المتاحة للبيع 

عدد الوحدات اخر المدة = عدد الوحدات  –عدد الوحدات اول المدة + عدد الوحدات المنتجة 

 المباعة

الوحدات عدد  –عدد الوحدات اخر المدة = عدد الوحدات اول المدة + عدد الوحدات المنتجة 

 المباعة 

 7500 –+ عدد الوحدات المنتجة   2500=   1000



 وحدة خالل الشهر  6000اذن عدد الوحدات المنتجة  = 

 وحدة انتاج تحت التشؽيل اخر الشهر  2000%) نسبة االنجاز ( =  50*  4000

 وحدة نهاية الشهر   8000االنتاج المعادل للفترة                

 
 دينار / وحدة من المواد االولية   2.200=  8000/ 17600

 كلفة الصنع للوحدة الواحدة = كلفة الصنع االجمالية / عدد الوحدات المنتجة 
 دينار 8.2=  8000/ 65600=                               

الصنع للوحدة الواحدة *عدد وحدات االنتاج تحت = كلفة المدة اخر  كلفة االنتاج تحت التشؽيل
   شؽيل اخر المدة الت

                                        =8.2  *2000 

 دينار  16400=                                       

متؽيرة للوحدة + ت. ص.  غ. .ص. تالكلفة المباشرة للوحدة +  {كلفة انتاج الوحدة الواحدة = 

 }غ. م. ثابتة للوحدة 

                      =)}  8000/33600( + )8000/12000( + )9000/20000*){  

 

 %انتاج الشهر السابق90*        10000

 

 1.5  +   4.2  }  =                  +2.222 { 

 دينار 7.922=            

* عدد وحدات  كلفة االنتاج التام اول المدة = كلفة االنتاج للوحدة خالل الشهر السابق      

 االنتاج التام اول المدة 

                 

   =7.922 *2500 

 دينار  19805  =                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 35/52/5995قائمة التكاليؾ بموجب النظرية االجمالية للفترة المالية المنتهية في 

 17600                         مواد اولية مباشرة 

 12800                                 اجور مباشرة       

 3200              صناعية مباشرة       مصاريؾ

 33600                                       الكلفة المباشرة                

    12000                 مصاريؾ ؼير مباشرة متؽيرة     

 00020                        مصاريؾ ؼير مباشرة ثابتة

 32000                                     كلفة ؼير مباشرة                  

  65600      كلفة الصنع  

  ***  + االنتاج تحت التشؽيل اول المدة                                     

 ( 16400)اخر المدة                                   االنتاج تحت التشؽيل -

  49200كلفة االنتاج                                                        

 19805فة االنتاج التام اول المدة                                     + كل

 69005كلفة االنتاج المعد للبيع                                            

 ( 8200)                                       كلفة االنتاج التام اخر المدة  -

 60805                                              كلفة االنتاج المباع   

  5000+تكاليؾ تسويقية متؽيرة                       

 15000          10000+ تكاليؾ تسويقية ثابتة                        

 75805           كلفة المبيعات                                            

 

 

 35/3/5995االجمالية للفترة المنتهية في كشؾ الدخل بموجب النظرية 

 150000          (  20 7500*ايراد المبيعات )

 75805كلفة المبيعات                               -

 74195                         مجمل الربح ) الخسارة(                

 6000التكاليؾ االدارية                                                  -

 68195صافي الربح                                                      

 

 

 

 

 

 

  



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليؾ 
 

 (Lifoثانـــيا" : طريقة الوارد اخيرا يصرؾ اوال" )

وحيدة  (100) 1\1مثــــال : البيانات االتية تخص حركة الصنؾ )س( الذي يبلػ رصيده في    

 -وفيما يات  العمليات الت  تمت خالل شهر كانون الثان  : 1100)بكلفة اجمالية ) 

 الوارد المخزن  : -1

 التاريخ                     عدد الوحدات                 السعر 

 دينار  10                      150                            5\1

 دينار  9                      200                          12\1

 دينار 8                      350                          17\1

 دينار 10                      250                          25\1

 

 الصادر المخزن   -2

 التاريخ                    عدد الوحدات 

1\9                           180 

1\15                         210 

1\20                         300 

1\27                         150 

وحيدة  50اعييدت  26\1وحدة مين القسيم ا اليل القسيم ي وفي   50تم تحويل  10\1اريخ بت -3

 .20\1الل المخازن من المواد المصروفة بتاريخ 

وحيدة وان المعيايير الموعيوعة تسيمح  30وجد ان هناك تليؾ في  المخيزن يبليػ  31\1ف   -4

 وحدات فقط , اما المتبق  فيعتبر تلؾ ؼير طبيع  . 10بتلؾ 

 .Lifoاعداد صفحة استاذ المخازن بطريقة   \\المطلوي 

 اثبات قيود اليومية الالزمة علل فرض               

 ان الشركة تتبع طريقة التعخيم  - ا

 ان الشركة تتبع عدم التعخيم  - ي
 الوارد التاريخ

 كمية    سعر     قيمة

 الصادر 

 كمية     سعر     قيمة 

 الرصيد 

 كمية    سعر     قيمة

1\1   100    11     1100 

1/5 250  10    1500  100   11  1100      

150 10         1500 

250            2600 

1/9  150    10   1500 

30    11     330   

 

70  11        770     
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180            1830 

            اليـــــسجل قـــــــــــيد 1/10

1/12 200     9     1800     70   11          770 

200      9     1800 

270             2570 

1/15  200  9        1800 

10      11    110 

210            1910 

60     11    660 

 

 

1/17 350 8       2800      60     11   660    

 350   8      2800 

410           3460  

 

1/20     300     8    2400 60     11   660    

50    8        400 

110          1060 

1/25 250     10    2500     60    11      660 

50       8     400 

250   10   2500 

360       3560     

1/26       (50   )8     (400) 60    11      660 

100       8     800 

250   10   2500 

410       3960     

1\27   150     10   1500 60    11      660 

100       8     800 

100   10   1000 

260       2460     

1\31  30      10      300 60    11      660 

100     8     800 

70     10   700   

230       2160     

        2160        7540        8600 المجموع 

 

 الصادر = رصيد اخر المدة  –رصيد اول المدة + الوارد 

1100+8600 – 7540 =2160   
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 قيود اليومية 

 مراقبة مخازن المواد  \من ح 8600

 المجهزون  \الل ح   8600      

 

 التلؾ  –المصروؾ لالنتاج = الصادر 

                       =7540 – 300 

                      =7240 

 مراقبة االنتاج تحت التشؽيل  \من ح 7240

 مراقبة مخازن المواد \الل ح   7240      

 قيد التلؾ : سواء كان طبيع  او ؼير طبيع  يكون قيد االثبات 

 من مذكورين              

 التلؾ الطبيع   \ح 100     

 التلؾ الؽير طبيع   \ح  200    

 مراقبة مخازن المواد \الل ح 300                   

 

 معالجة التلؾ الطبيع  

 بموجي طريقة التعخيم  - ا

 مراقبة االنتاج تحت التشؽيل  \من ح  100      

 التلؾ الطبيع  \الل ح  100          

 بموجي طريقة عدم التعخيم  - ي

 مراقبة ت. ص. غ. م \من ح 100 

 التلؾ الطبيع   \الل ح 100     

 اما التلؾ الؽيرطبيع  فهو خسارة بكال الطريقتين 

 ا. خ \من ح 200        

 التلؾ ؼير الطبيع   \الل ح 200              
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 الرقابة على عنصر العمل ) تكلفة االجور (

يعتبر عنصر تكلفة االجور العنصر الرئيس الثان  لتكلفة االنتاج وهو كلفة الجهد 

 نتاج وهناك عدة طرق لتحديد تكلفته منها : البشري الذي يستخدم ف  اال

 االجر علل اساس الوقت  -1

 االجر علل اساس االنتاج  -2

 طرق اخرى -3

 

 االجر على اساس الوقت  -1

تعتبر هذه الطريقة من اسهل طرق احتساي االجر حيي  يتحيدد االجير وفيق المعادلية 

 االتية :

 االجر اليوم  = عدد الساعات اليومية * معدل اجر الساعة 

ويراعل ف  حساي اجر العاميل عليل اسياس السياعات المقيررة قانونيا , حيي  تعتبير 

الساعات الت  تزيد عن ذلك ساعات عمل اعافية وؼالبا ما تكيون اجورهيا اكثير مين 

 اجور ساعات العمل االعتيادية .

 

 مثال : 

(  450يتقاعل العامل احمد اجره علل اساس الوقت وبمعدل اجير للسياعة الواحيدة )

 دينار وقد تعمنت بطاقة تسجيل الوقت االسبوعية لهذا العامل مايات  :

 ساعات العمل الخروج الدخول االيام

 اعافية اعتيادية ساعة دقيقة ساعة دقيقة

 ــ 7 1 5 6 2 السبت 

 1 7 2 3 6 5 االحد
 2.3 7 3 30 6 ـــ االثنين
 1 7 2 5 6 3 الثالثاء
 3.3 7 4 30 6 1 االربعاء
 ـــ 6 12 ـــ 6 4 الخميس

 8 41     المجموع

  

يوميا وان معدل االجر ة قانونا ه  سبع ساعات فاذا علمت ان ساعات العمل المقرر 

 (من االجر االعتيادي . 1.5لساعات العمل االعاف  تحسي علل اساس )

 المطلوي تحديد استحقاق العامل احمد .
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 الحـــــل : 

 دينار 18450=        41*450االجر االعتيادي = 

 دينار 5400=           8*450االجر االعاف  = 

 دينار 23850االستحقاق الكل                =        

 

 االجر على اساس االنتاج  -2

 ويتم بموجي هذه الطريقة تحديد االجر علل اساس كمية االنتاج وفق المعادلة االتية: 

 دد الوحدات المنتجة استحقاق العامل = معدل اجر الوحدة * ع

 مــــثال 

يتقاعل محمود اجره علل اساس االنتاج حي  يقوم بانتاج كل من المنتجات االتية ا, 

وحدة علل التوال  وبلػ معدل اجر  20,30,70ي, ج  وقد بلػ انتاجه للفترة السابقة 

 دينار علل التوال  . 20,15,12الوحدة 

 المطلوي // احتساي استحقاق العامل محمود 

 الحـــــل 

 دينار 1690(=20*20(+)30*15+)70*12)) {استحقاق العامل =

 مالحظة 

 االجر يحتسي علل الوحدات الت  تجتاز الفحص والتلؾ يطرح ان وجد 

 

 ىطرق اخر -3

طرق مشتقة من طرق تحديد االجر علل اساس الوقت وعلل اساس وحدات  وه 

 االنتاج ومن اهمها :

  االجر علل اساس االنتاج / ساعة  -1

تحويل كمية االنتاج الت  انتجها العامل الل ساعات ويتم بموجي هذه الطريقة 

  زمنية وحساي استحقاق العامل علل اساس هذا الزمن وعادة تستخدم هذه الطريقة ف

 . ويحتسي استحقاق العامل كما يات  :حالة االنتاج المتماثل 

 * معدل اجر الساعة  لإلنتاجمعدل الوقت المقدر 

 مثــــال 

يقوم العامل حسن بإنتاج ثالثة انواع من المنتجات ا , ي ,ج ويحسي استحقاقه علل 

 اساس ) االنتاج / ساعة ( والتقديرات االتية إلنتاج كل نوع : 

 مقدر إلنتاج النوع ا ثال  ساعات الزمن ال
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 الزمن المقدر إلنتاج النوع ي اربع ساعات 

 الزمن المقدر إلنتاج النوع ج ساعة واحدة

 دينار ف  الساعة وكانت كميات االنتاج ه  ( 5فاذا علمت ان اجر العامل هو ) 

 وحدة علل التوال  . المطلوي / احتساي استحقاق العامل حسن   400,500,300

 الحــــل //

 يتم تحويل الوحدات الل ساعات 

 ساعة   900=  3* 300 الساعات المقررة النتاج ا = 

 ساعة 1600=  400*4الساعات المقررة النتاج ي = 

 ساعة  500=  500*1الساعات المقررة النتاج ج = 

 ساعة 3000                 

 دينار 15000دينار=  5*  3000هو : اذن استحقاق العامل 

 



 الرقابة على عنصر المواد

من عناصر التكلفة الصناعٌة للوحدات المنتجة , وعلٌه  تمثل المواد العنصر الرئٌس 

من الضروري وجود نظام للرقابة على تكلفة هذا العنصر ووفق الخطوات 

 االتٌة : 

 اوال" : الرقابة على مشتريات المواد ومردوداتها

 :الرقابة على المشترٌات وتتضمن االتً  .1

المختلفة وتوحٌدها  لألقساماستالم الطلبات او االحتٌاجات من المواد  - أ

 ودراستها.

التصرٌح بعملٌة الشراء واصدار االوامر الالزمة بعد اختٌار المجهز  - ب

 المناسب .

 من مطابقتها للمواصفات المتفق علٌها . التأكداستالم المواد بعد  - ت

 تراة وصرؾ قٌمتها .استالم قائمة المجهز ومطابقتها مع المواد المش - ث

 الرقابة على مردودات المشترٌات وٌلزم اتباع الخطوات االتٌة : .2

 اعداد طلب رد المواد ؼٌر المطابقة للمواصفات ٌقدم الى ادارة المشترٌات . - أ

 ٌقوم امٌن الصندوق بتسلٌم المواد الى قسم االستالم . - ب

 ٌرسل قسم االستالم المواد الى المورد . - ت

 القٌدٌة الالزمة .ٌتم اجراء التسوٌات  - ث

 

  ثانيـــا" : الرقابة على العمليات المخزنية 

 : ما ٌلًوٌتطلب ذلك 

 توفٌر مخازن منظمة  وذلك من خالل : .1

 تقسٌم المخازن الى انواع حسب طبٌعة المواد واصنافها . - أ

 وضع دلٌل للمخازن لزٌادة فاعلٌة الرقابة على المواد فً المخازن . - ب

 بان ال تزٌد عن الحدود المقررة فتصبح عبئا على المنشاة .مراقبة تكالٌؾ التخزٌن  - ت

 

 توفٌر السجالت والبطاقات المخزنٌة وهً االتً : .2

 بطاقة الصنؾ وٌحتفظ بها امٌن المخزن  - أ

 سجل مراقبة المواد وٌحتفظ به حسابات المخازن  - ب

 سجل استاذ المخازن وتثبت به كمٌات واقٌام المواد . - ت

 



 الرقابة عن طرٌق الجرد  .3

ً احدى وسائل الرقابة على الموجودات المخزنٌة ٌتم عن طرٌق الجرد وٌقسم وه

 الى قسمٌن :

الجرد الدفتري : وٌتم عن طرٌقق تصقمٌم السقجالت والبطاققات بشقكل ٌمكقن مقن  - أ

تقثثر علقى المخقزون سقواء عنقد اسقتالم خالله استخراج الرصٌد بعقد كقل عملٌقة 

ٌققة وقٌمققة المخققزون مققن مققواد جدٌققدة او صققرؾ مققواد مققن المخققازن لتحدٌققد كم

  .المواد

وٌمكن اكتشاؾ االخطاء الكتابٌة فً اثبات حركقة االصقناؾ المختلفقة وذلقك عنقد مقارنقة 

ارصدة البطاقات والسقجالت مقع بعضقها القبعك واكتشقاؾ اي تالعقب او اهمقال تقداول 

 المواد داخل المخزن .

الجرد الفعلً : وٌقصد به حصر المواد على الطبٌعة ومعاٌنتهقا سقواء بقالوزن او  - ب

العقققد او الحجقققم ومالحظقققة التقققالؾ فٌهقققا ومطابقتهقققا مقققع االرصقققدة القققواردة فقققً 

 السجالت والبطاقات المخزنٌة وتحدٌد الزٌادة او العجز ومعالجة الفروق .

 وٌقسم الجرد الفعلً الى قسمٌن هما :

نظام الجرد الدوري : وٌقصد به الجقرد القذي ٌقتم نهاٌقة السقنه وٌشقمل االصقناؾ  .1

 كافة 

نظقققام الجقققرد المسقققتمر : وهقققو الجقققرد القققذي ٌجقققري علقققى مقققدار السقققنة ولقققٌس  .2

 بالضرورة ان ٌشمل االصناؾ كافة . بل ٌتم على شكل عٌنات . 

 ثالثا" : التسويات المخزنية 

 :ٌتم اثبات شراء المواد بالقٌد االتً 

 *** من ح/ مراقبة مخازن المواد               

 *** الى ح/ المجهزون                   

 ٌكون : لإلنتاجوقٌد اقفال او الصرؾ 

 *** من ح/ مراقبة االنتاج تحت التشؽٌل          

 *** الى ح/ مراقبة مخازن المواد          

 



 وٌكون قٌد المردودات كاالتً : 

 مراقبة مخازن المواد  *** من ح/       

 *** الى ح/ مراقبة االنتاج تحت التشؽٌل          

 مالحظة : 

اذا كانت المواد المصروفة هً مواد ادارٌقة او تسقوٌقٌة فتحمقل علقى حسقاب مراقبقة 

تكققالٌؾ تسققوٌقٌة او مراقبققة تكققالٌؾ ادارٌققة فققال ٌجققوز تحمٌلهققا علققى حسققاب مراقبققة 

 االنتاج تحت التشؽٌل .

وال تقتصر العملٌات المخزنٌة على المقواد القواردة مقن للمخقازن والمقواد المنصقرفة 

ٌسققتلزمها مققن قٌققود التسققوٌة , فقققد تحققدث بعققك العملٌققات داخققل  مققن المخققازن ومققا

 المخازن او انها ذات صلة بالمخازن تتطلب بعك التسوٌات لهذه العملٌات ومنها :

 التلف والعجز المخزني 

اد التً تشترى تتعرك لالنكمقا  او التبخقر او الفققدان فقً القوزن كثٌرا من المو ان

نتٌجة عوامل كثٌرة مثل الظروؾ الجوٌقة كقالحرارة والبقرودة وبالتقالً فقان الرصقٌد 

 .ٌتطابق مع رصٌدها الفعلً عند الجرد  الدفتري لهذه المواد سوؾ ال

هققذه الحالققة كققذلك نجققد ان بعققك المققواد تالفققة او معٌبققة عنققد جردهققا فٌجققب فققً مثققل 

 لمعالجتها ضمن التسوٌات المخزنٌة .فصل مثل هذه المواد التالفة وتحدٌد وزنها 

وعادة تقوم المنشاة بتحدٌد نسب مئوٌة لمقابلة التلؾ الذي ٌصٌب المواد التقً تتعامقل 

معها واعتبار التلؾ ضمن هذه النسقب تلفقا مسقموحا بقه او تلفقا طبٌعٌقا واذا زاد عقن 

ة تعتبر تلفا ؼٌر مسموح به او تلؾ ؼٌر طبٌعً . ونجقد ان المقواد هذه النسب فالزٌاد

الخزن تحدد المنشاة نسبة معٌنة لمقابلة هقذا العجقز فقاذا التً تتعرك للنقصان نتٌجة 

كان ضمن هذه الحدود فٌعتبر عجزا مسموحا به او طبٌعٌقا واذا زاد عقن هقذه النسقبة 

 طبٌعً .به او ؼٌر  فالزٌادة تعتبر عجزا ؼٌر مسموح 

 وعلٌه ٌمكن تقسٌم التلؾ الى نوعٌن :

 تلؾ طبٌعً او مسموح به  - أ

 تلؾ ؼٌر طبٌعً او ؼٌر مسموح به  - ب

 ٌتم تقسٌمه الى نوعٌن :وكذلك العجز 

 عجز طبٌعً او مسموح به  - أ



 عجز ؼٌر طبٌعً او ؼٌر مسموح به   - ب

 وتتم التسوٌة المخزنٌة للتلؾ او العجز الطبٌعً بالقٌد االتً :

 *** من ح/ التلؾ      

 *** الى ح/ مراقبة مخازن المواد          

 او     *** من ح/ العجز 

 *** الى ح/ مراقبة مخازن المواد           

واذا كان التلؾ او العجز ضقمن النسقبة المحقددة اي طبٌعقً ٌقتم تسقجٌل القٌقد 

 االتً :

 *** من ح/ التلؾ الطبٌعً       

 / التلؾ *** الى ح           

 او            *** من ح/ العجز الطبٌعً 

 *** الى ح/ العجز                  

 الطرٌقتٌن االتٌتٌن : بإحدىالتلؾ او العجز الطبٌعً تتم معالجة 

طرٌقققة التضققخم :  اي تضققخٌم تكلفققة الوحققدة مققن المققواد بتكلفققة التلققؾ او العجققز  -1

الطبٌعققً مققن الكمٌققة المشققتراة  زالطبٌعققً وذلققك باسققتبعاد وحققدات التلققؾ او العجقق

تحدٌد تكلفة الوحقدة علقى هقذا االسقاس , اي ان تكلفقة التلقؾ او العجقز الطبٌعقً و

 ٌتم تسجٌل قٌود تسوٌة . سوؾ توزع على بقٌة الوحدات السلٌمة وال

طرٌقققة تحمٌققل تكلفققة التلققؾ او العجققز الطبٌعققً علققى حسققاب التكققالٌؾ الصققناعٌة  -2

ضققمن ؼٌققر المباشققرة : بققان ٌققتم تحدٌققد تكلفققة التلققؾ او العجققز الطبٌعققً واظهققاره 

 حساب مراقبة التكالٌؾ الصناعٌة الؽٌر مباشرة بالقٌد االتً :

 غ. م. ص. *** من ح/ مراقبة ت.       

 *** الى ح/ التلؾ الطبٌعً           

 

 غ. م. ص. او     *** من ح/ مراقبة ت.

 *** الى ح/ العجز الطبٌعً           

 اما التلؾ او العجز ؼٌر الطبٌعً فٌتم معالجته بالقٌد االتً : 

 *** من ح/ التلؾ ؼٌر الطبٌعً        

 *** الى ح/ التلؾ          

  

 ؼٌر الطبٌعً او    *** من ح/ العجز 

 *** الى ح/ العجز          



فاذا كان السبب قصور امٌن المخزن ٌتم تحمٌله بتكلفة هذا التلؾ او العجقز بالقٌقد 

 االتً :

 *** من ح/ امٌن المخزن       

 *** الى ح/ التلؾ ؼٌر الطبٌعً         

  

 امٌن المخزن او *** من ح/ 

 *** الى ح/ العجز ؼٌر الطبٌعً        

امققا اذا لققم ٌققتم تحمٌلققه علققى جهققة معٌنققة فٌققتم اعتبققاره خسققاره وٌقفققل فققً حسققاب االربققاح 

 والخسائر بالقٌد االتً :

 االرباح والخسائر *** من ح/           

        

 ***  الى ح/ التلؾ ؼٌر الطبٌعً        

 

 من ح/ االرباح والخسائر  او ***        

 *** الى ح/ العجز ؼٌر الطبٌعً               

 

 رابعــــا" : تسعير المواد 

 لتسعٌر المخزون هناك اسلوبٌن 

 االول : وٌعتمد على البٌانات الفعلٌة 

 الثانً : وٌعتمد على البٌانات التقدٌرٌة 

 التً تعتمد على اسلوب البٌانات الفعلٌة : لإلنتاجطرق تسعٌر المواد المصروفة 

 ة الوارد اوال ٌصرؾ اوال"طرٌق .1

 طرٌقة الوارد اخٌرا ٌصرؾ اوال" .2

 طرٌقة المتوسط المرجح الثابت  .3

 طرٌقة المتوسط المرجح المتحرك  .4

 

 ( Fifo) اوال" : طرٌقة الوارد اوال ٌصرؾ اوال 

االسقعار ابتقداء" ثقم السقعر القذي ٌلٌقه  المنصقرفة باققدمبموجب هذه الطرٌقة ٌتم تسعٌر المقواد 

 وهكذا حسب تارٌخ الورود.

 

 

 

 



( دٌنققار للوحققدة والٌققك  10بسققعر ) ( وحققدة 200بلققػ رصققٌد المققواد ) 1/3مثــــــققـال : فققً 

 العملٌات التً تمت خالل شهر اذار :
 الصادر /وحدة                              الوارد         التارٌخ 

 ــــــ                    12وحدة بسعر  600    3/5

 550      ــــــ          3/7
 ــــــ                   11وحدة بسعر   350       3/12

 380    ــــــ                              3/15
 ــــــ         3/7وحدة من المواد المصروفة بتاريخ  30اعيد للمخازن          3/18

 ــــــ                   13وحدة بسعر  400                       3/20

 ـــــــ                   12وحدة بسعر  200                       3/25

 550    ــــــ           3/30
 وحدة من القسم أ الى القسم ب 100تم تحويل         ــــــ                                        3/31

الٌومٌة  الوارد اوال ٌصرؾ اوال واثبات قٌودصفحة استاذ المخازن بطرٌقة المطلوب // اعداد 

 الالزمة .

  الحــــــــل :

 الوارد التارٌخ
 كمٌة    سعر     قٌمة

 الصادر 
 كمٌة     سعر     قٌمة 

 الرصٌد 
 كمٌة    سعر     قٌمة

3/1   200    10     2000 

3/5 600  12    7200  200   10  2000      
600 12       7200 

800            9200 
3/7  200    10   2000 

350    12   4200 

550            6200 

 
250  12   3000     

3/12 350 11  3850              3000    12  250 
350  11  3850 

600       6850  

3/15         250  12 3000    

13011      1430  

380          4430 

 
220   11  2420 

 

3/18  (30)  12    (360) 30     12    360 
220    11   2420 

250           2780 

3/20 400 13  5200    30     12   360    

220    11  2420 
 400   13 5200 

650      7980 

 



3/25 200  12  2400     30     12   360    

220    11  2420 
400    13 5200 

200    12  2400 

850         10380 
3/30  30     12   360    

220    11  2420 
 300   13   3900 

550         6680     

100  13    1300 
200   12  2400 

300       3700  

   ال ٌســــجل قٌد      3/31
 3700 16950 18650 المجموع 

 
 

 

  -للتحقق من الحل تستخدم المعادلة االتٌة :

 الصادر = الرصٌد اخر المدة   -الرصٌد اول المدة + المشترٌات 

2000    +18650  -16950   =3700 

 قٌود الٌومٌة :

  

 من ح/ مراقبة مخازن المواد   18650     

 الى ح/ المجهزون   18650          

 من ح/ مراقبة انتاج تحت التشؽٌل  16950     

 الى ح/ مراقبة مخازن المواد   16950          

 

 

  

 

 

 



 قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف / م.م جنان محمد صالح 
 

 :مثال واجب 

توووترا البيانوواا االتيووة موون سووجشا احوودص اليووركاا الصوونا ية  وون يوو ر كووانون االول 

/2001: 

دينوار , مصواريف صونا ية مبايورة   8000دينار, اجوور مبايورة  9000 مواد مبايرة 

دينار مواد غير مبايورة  1000دينار . التكاليف الصنا ية الغير مبايرة متغيرة ) 2000

 دينار مصروتاا صنا ية غير مبايرة اخرص(. 700دينار اجور ميرتين ,  1200, 

دينوار توامين  1000دينار ايجار مصون  ,  2000التكاليف الصنا ية الغير مبايرة ثابتة )

 دينار مصروتاا صنا ية غير مبايرة اخرص ( . 400, 

دينوار  2000% من ا متغير , المصاريف االداريوة  80دينار  4000التكاليف التسويقية 

 دينار . 40000. ايراد المبيعاا 

 م/  ا داد قوائم التكاليف وكيف الدخل حسب النظرية الكلية والمتغيرة .

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف / م.م جنان محمد صالح 
 

 13/31/1003قائمة التكاليف بموجب النظرية االجمالية للفترة المالية المنت ية تي  

 9000                         مواد اولية مبايرة 

 8000                                 اجور مبايرة       

 2000              صنا ية مبايرة       مصاريف

 19000                                           الكلفة المبايرة                

  1000                          مصاريف غير مبايرة   

 1200                                  اجور غير مبايرة

 700                        مصاريف غير مبايرة ثابتة

 2900                                    كلفة غير مبايرة                    

 3400       ا.ص.غ.م. ثابتة   

  25300           الكليةكلفة الصن  

 ***        + االنتاج تحا التيغيل اول المدة                                    

 ***                                        االنتاج تحا التيغيل اخر المدة  -

 25300                                                         التام كلفة االنتاج

 ***          ول المدة                                  + كلفة االنتاج التام ا

 25300         كلفة االنتاج المعد للبي                                         

 ( ***)                                            كلفة االنتاج التام اخر المدة  -

 25300        كلفة االنتاج المباع                                              

  3200+تكاليف تسويقية متغيرة                       

 4000                    800+ تكاليف تسويقية ثابتة                        

 29300                    كلفة المبيعاا                                       

 

 

 13/31/1003االجمالية للفترة المنت ية تي كيف الدخل بموجب النظرية 

 40000                            ايراد المبيعاا 

 29300كلفة المبيعاا                               -

 10700                   مجمل الربح ) الخسارة(                          

 2000               التكاليف االدارية                                       -

 8700          صاتي الربح                                                

 

 

 

 

 



 قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف / م.م جنان محمد صالح 
 

 

  1003/  31/   13قائمة التكاليف بموجب النظرية المتغيرة للفترة المالية المنت ية تي            

 9000               مواد اولية مبايرة

 8000               اجور مبايرة 

 2000                          مصاريف صنا ية مبايرة

 19000                         الكلفة المبايرة

 2900                           ا.ص.غ.م. متغيرة        
 

      21900                          كلفة الصن  المتغيرة
 21900   كلفة االنتاج  المباع       

 3200         + تكاليف تسويقية متغيرة

 25100  كلفة المبيعاا المتغيرة     
 
 
 
 
 

 كيف الدخل بموجب النظرية المتغيرة ) الحدية (

        40000          ايراد المبيعاا 

 25100   يطرح كلفة المبيعاا المتغيرة            -

 14900       ) ائد المساهمة(الربح الحدي

 3400         تكاليف صنا ية غ. م. ثابتة                      -

 مصاريف( اجور+ مواد+)

 800     تكاليف تسويقية ثابتة                                 -

 2000       التكاليف االدارية                                    -

 8700      صاتي الربح

 
 

 
 



 قسى ادارج االسرصًار/ يرؼهح شانصح / يؽاسثح انركانيف / و.و. ظُاٌ يؽًد صانػ 

 

 

   يصــــــــــــال 

     ( وؼتتدج تيتتغ يُ تتا  09000)  9002أَرعتتد ينتتاَغ ان هتتيط انؼرتتتي اننتتُاػيح ػتتاو  

 ديُار ، وتهغد ذكانيف اإلَراض  نهوؼدج  كًا يهي : 00( وؼدج تسؼر  00000) 

 ديُتتار ، خ. 4غيتتر يثا تتر  يرغيتترج   ص. ديُتتار  ، خ. 0ديُتتار  ، ػًتتم  7يتتواد     

 ديُار   0..5غير يثا ر شاترح   ص.

 يا يهي : 9000وذروقغ انشركح ػاو  

 وؼدج وتيؼ ا ظًيؼ ا  04000إَراض  -0

 %   00اَ فاض كهفح انًواد تُسثح  -9

 %  00ارذفاع كهفح انؼًم تُسثح  -5

 % 000درظح يروَح انركانيف اننُاػيح غير انًثا رج انًرغيرج   -4

 ديُار  5انكهفح انرسويقيح انًرغيرج نهوؼدج انواؼدج  -0

 ديُار  00000إظًاني انركانيف انرسويقيح انصاترح  -6

 ديُار  90000انركانيف اإلداريح  -7

 وؼدج  90000انطاقح انرسويقيح واإلَراظيح انًراؼح  -.

 تإذثاع : 9000إػداد قائًح ذكانيف وَرائط انؼًال انًروقؼح نؼاو  -0انًطهوب : 

 نيحَظريح انركانيف اإلظًا –أ                        

 َظريح انركانيف انًرغيرج   -ب                       
                         

 انؽم :

 ) انًروقغ (  كًا يهي : 9000يعة أوال إػداد تياَاخ انركانيف نهؼاو  -0

  

 )انًروقؼح   ( 9000ػاو   9002ػاو  انثياَاخ 

 وؼدج  04000 وؼدج 09000 اإلَراض 

 وؼدج 04000 وؼدج 00000 انًثيؼاخ 

 ديُار 6.5%  ( =   00×  7 – 7)   6.5 ديُار 7 يواد يثا رج 

 ديُار 0.0% ( =   00×  0+  0)   0.0 ديُار 0 ػًم  يثا ر

 % أي أَ ا  ذكانيف يرغيرج  َنية انوؼدج شاتد 000   4 ديُار4 خ.ص. غير ش .و 

 46900=  09000 × 0..5إظًاني انركانيف انصاترح =   ديُار 0..5 خ.ص.غير ش .ز

 وؼيس أٌ انركانيف انصاترح  ال ذرأشر ترغير ؼعى انُشاط  

ونكٍ َنية  46900=  9002أي أٌ انركانيف انصاترح نؼاو 

 انوؼدج يرغير ترغير ؼعى انُشاط  

   5.5=   04000/  46900َنية انوؼدج يٍ انركانيف انصاترح = 

 ديُار  ) َنية انوؼدج يٍ انركانيف انًرغيرج  شاتد (  5  ديُار 5 .وذسويقيح  خ.

 ديُار 00000 ديُار 00000 .زذسويقيح  خ.

 ديُار  90000 ديُار 90000  إداريح وذًويهيح  خ.

 وؼدج 90000 وؼدج90000 طاقح إَراظيح وذسويقيح

 00 ديُار 00 سؼر تيغ انوؼدج 

 

 900..=6.5*04000 04000 يواد اونيح 



 قسى ادارج االسرصًار/ يرؼهح شانصح / يؽاسثح انركانيف / و.و. ظُاٌ يؽًد صانػ 

 

 77000=0.0*04000 04000 االظور انًثا رج

 06000=4*04000 04000 و.ؽ.و.يرغيرج

 5.5*04000 04000 و.ؽ.و. شاترح

 (6.6+4+5.5+6.6) 02.0*04000 967400 كهفح االَراض

 (5..6+4+5+7)0..02*9000 52700 انًدجأول  االَراض انراوكهفح 

 

 (6.6+4+5.5+6.6)02.0*9000 9.900 كهفح االَراض انراو اخر انًدج

 5*04000 49000 ذكانيف ذسويقيح
      

 

 

 َظريح انركانيف اإلظًانيح  :     -0

 9000نؼاو قائًح انركانيف في ظم َظريح انركانيف اإلظًانيح 

 كهي ظزئي تياٌ

 

 

 اونيح يثا رجيواد              

 يثا رج أظور             

 انًثا رجكهفح ان              

 

 غير يثا رج يرغيرج يناريف 

 غير يثا رج شاترح يناريف

      

 غير انًثا رج                هفح ك          

 

 كهفح اننُغ  

  انًدجذؽد انرشغيم أول  االَراض+

 انًدجذؽد انرشغيم آخر  االَراض -

 

 كهفح اإلَراض                 

  انًدجأول  االَراض انراوكهفح  +

 انًدجآخر  االَراض انراوكهفح  -

 

  كهفح االَراض انًثاع

 

 ذكانيف ذسويقيح يرغيرج + 

 ذكانيف ذسويقيح شاترح + 

 

  

 

 كهفح انًثيؼاخ  

 

 

..900 

77000 

 ـــــــــــــــ

 

06000 

46900 

 ـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49000 

00000 

 ــــــــــــ

 

 

 

 

060900 

 

 

 

009900 

 ـــــــــــــ

967400 

0 

0 

 ــــــــــــــــ

 

967400 

 

52700 

5.900 

 ــــــــــــــــ

96.200 

 

 

 

09000 

 ــــــــــــ

590200 

 
                    



 قسى ادارج االسرصًار/ يرؼهح شانصح / يؽاسثح انركانيف / و.و. ظُاٌ يؽًد صانػ 

 

 

 قائًح اندخم ذثؼا نُظريح انركانيف اإلظًانيح                            

 كهي ظزئي تياٌ

 يراد انًثيؼاخا

 كهفح انًثيؼاخ يطرغ   -

 

 يعًم انرتػ

 ذكانيف إداريح   -

 

 صافي انرتػ 

 700000 

590200 

 ــــــــــــ

572000 

90000 

 ـــــــــــــــ

502000 
 

 

 َظريح انركانيف انًرغيرج : -9

 قائًح انركانيف في ظم َظريح انركانيف انًرغيرج 

 كهي ظزئي تياٌ

 

 

 اونيح يثا رجيواد              

 يثا رج أظور             

  يثا رجكهفح ان                  

 

 غير يثا رج يرغيرج يناريف 

  

 

 كهفح اننُغ  

  انًدج ذؽد انرشغيم أول  اَراض+

 انًدجذؽد انرشغيم آخر  االَراض -

 

  كهفح االَراض                

  انًدجأول   راواالَراض ان+ كهفح 

 انًدجراو آخر االَراض انكهفح   -

 

  كهفح االَراض انًثاع 

 

 ذكانيف ذسويقيح يرغيرج + 

 

 

 كهفح انًثيؼاخ  

 

 

..900 

77000 

 ـــــــــــــــ

 

06000 

 ـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49000 

 ــــــــــــ

 

 

 

 

060900 

 

 

06000 

 ـــــــــــــ

990900 

0 

0 

 ــــــــــــــــ

990900 

59000 

50600 

 ــــــــــــــــ

990600 

 

 

49000 

 ــــــــــــ

965600 
 

 (4+5.5+6.6)..00* 04000) 990900كهفح االَراض = 

 (4+0+7)06* 9000) 59000 =كهفح االَراض انراو اول انًدج

 

 

 



 قسى ادارج االسرصًار/ يرؼهح شانصح / يؽاسثح انركانيف / و.و. ظُاٌ يؽًد صانػ 

 

 

 قائًح اندخم ذثؼا نُظريح انركانيف انًرغيرج                                   

 كهي ظزئي تياٌ

 (0*04000)اإليراداخ 

 كهفح انًثيؼاخ طرغ ي

 

 يعًم انرتػ

 ذكانيف صُاػيح شاترح -

 ذكانيف ذسويقيح شاترح -

 ذكانيف  إداريح  -

 

 

 

 صافي انرتػ 

 

 

 

 

46900 

00000 

90000 

 ــــــــــــــــ

700000 

965600 

 ــــــــــــ

456400 

 

 

 

 

76900 

 ــــــــــــــ

560900 

 
 
 

 :مثال واجب 
 :2001توفرت البيانات االتية من سجالت احدى الشركات الصناعية عن شهر كانون االول /

 2000دينار , مصاريف صناعية مباشررة   8000مباشرة دينار, اجور  9000 مواد مباشرة 

 1200دينررار مررواد ميررر مباشرررة ,  1000دينررار ا التكرراليف الصررناعية الايررر مباشرررة متايرررة  

 دينار مصروفات صناعية مير مباشرة اخرى(ا 700دينار اجور مشرفين , 

ن , دينررار تررامي 1000دينررار ايجررار مصررن  ,  2000التكرراليف الصررناعية الايررر مباشرررة ثابتررة  

 دينار مصروفات صناعية مير مباشرة اخرى ( ا 400

دينار ا ايراد  2000% منها متاير , المصاريف االدارية  80دينار  4000التسويقية  التكاليف

 دينار ا 4000المبيعات 

 م/  اعداد قوائم التكاليف وكشف الدخل حسب النظرية الكلية والمتايرة ا

       



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكالٌؾ 
 

 : تحديد االجر على أساس اإلنتاج مع ضمان اجر يومي
 : لتطبيق هذه الطريقة يتطمب ما يمي

 تحديد حد أدني لألجر اليومي لمعامل  -1
تحديد اجر الوحدات المنتجة من قبل العامل اذا ما زادت كمية اإلنتاج وبين استحقاق العامل   -2

فيمنح االجر األكبر اما اذا قمت كمية اإلنتاج وتبين من االجر اكبر من الحد األدنى المحدد لمعامل 
ان استحقاق العامل اقل من الحد األدنى يدفع العامل الحد األدنى من االجر , وتصمح هذه الطريقة 

في الصناعات التي يكون فيها اإلنتاج غير نمطي وال يتطمب السرعة او ان العممية اإلنتاجية يحصل 
 . فيها توقفات في اإلنتاج

وحددت اجر كل  دينار(  055العامل اليومي بـ )  ثال / شركة صناعية حددت الحد األدنى الجرم
 دينار(  15وحدة منتجة بـ ) 

( وحدة في اليوم , واحتساب  05م / احتساب استحقاق العامل توفيق من االجر اليومي الذي انجز ) 
 ( وحدة خالل اليوم 05اجر العامل امجد الذي انجز ) 

 / الحل
 / اليومدينار 055الحد األدنى لالجر خالل اليوم = 

 دينار 15اجر الوحدة الواحدة = 
 دينار 055/ وحدة =  دينار 15× وحدة  05اجر العامل توفيق = 
 دينار 055/ وحدة =  دينار 15× وحدة  05اجر العامل امجد = 

 دينار 055يمنح العامل ) امجد ( االجر الكمي  
 

 المتدرج على أساس اإلنتاجخامسا / طريقة االجر 
 في هذه الطريقة تحدد كميات اإلنتاج ومعدل االجر في كل فئة وعمى ضوئها يحدد اجر العامل

 مثال /شركة صناعية حددت اجورها عمى أساس فئات اإلنتاج
 دينار 100اإلنتاج من عشر وحدات فما دون يكون اجر الوحدة 

 دينار 150وحدة يكون اجر الوحدة  15 -11اإلنتاج من 
 دينار 200وحدة يكون اجر الوحدة  20- 16اإلنتاج من 
 دينار 250فما فوق وحدة يكون اجر الوحدة  – 21اإلنتاج من 



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكالٌؾ 
 

 وحدة فما هو االجر المستحق ؟ 17قد تمكن من انتاج  احمدفاذا عممت بان العامل 
 -: الحل / يكون الحل بالشكل االتي

 - : اذا كانت لصالح المنشاة -1
 دينار 1000=  دينار 100× وحدة  10 

 750=  150× وحدة   5
 400=  200× وحدة  2 

 دينار 2150ــــــــــــــ المجموع المستحق 
 : اذا لصالح العامل -2

 3400 =  دينار 200× وحدة  17 

 

 اثــــــــبات قيود االجور

 وٌتطلب اثبات االجور فً سجالت التكالٌؾ تحلٌلها حسب وظٌفتها الى :

 اجور صناعٌة , تسوٌقٌة , ادارٌة 

 ومن ثم تبوٌبها الى اجور مباشرة وؼٌر مباشرة وتكون المعالجة كما ٌاتً : 

 اثبات االجور      *** من ح/ مراقبة االجور  -1

 *** الى ح/ استاذ التكالٌؾ                           

 تحلٌل االجور الى مباشرة وؼٌر مباشرة  -2

 من مذكورٌن         

 ** ح/ مراقبة االجور المباشرة *

 *** ح/ مراقبة االجور ؼٌر المباشرة 

 الى ح/ مراقبة االجور      

 توزٌع االجور المباشرة على العملٌات او االوامر : -3

 *** من ح/ مراقبة االنتاج تحت التشؽٌل 

 *** الى ح/ مراقبة االجور المباشرة    

 توزٌع االجور ؼٌر المباشرة  -4



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكالٌؾ 
 

  من مذكورٌن   

 *** ح/ مراقبة التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة ) ت.ص.غ.م.(

 ***ح/ مراقبة التكالٌؾ التسوٌقٌة ) اجور تسوٌقٌة(

 ***ح/ مراقبة التكالٌؾ االدارٌة ) اجور ادارٌة (   

 الى ح/ االجور ؼٌر المباشرة     

 اما المعالجة المحاسبٌة فً سجالت المحاسبة المالٌة فتكون كما ٌاتً :

 *** من ح/ االجور     

 الى مذكورٌن        

 *** ح/ االستقطاعات ) سلفة بذمة العامل الحد المصارؾ (      

 *** ح/ التامٌنات االجتماعٌة      

 *** ح/ االجور المستحقة      

 

 وٌكون قٌد الصرؾ : 

 *** من ح/ االجور المستحقة 

 *** الى ح/ جاري الصرؾ     

 مثــــال //

( دٌنار وقد تبٌن 100000جمالً االجور المستحقة للعاملٌن خالل شهر حزٌران )كان ا

 ٌاتً : من تحلٌل االجور ما

 اجور العملٌة أ 28000

 اجور العملٌة ب22000    

 اجور العملٌة ج  20000

 م. غ. اجور ص.  12000

 اجور تسوٌقٌة    8000

 اجور ادارٌة 10000

 %3% وان حصة المنشاة تبلػ  2بلػ االجتماعٌة ت التأمٌناتفاذا علمت ان 

 المطلوب / اثبات قٌود الٌومٌة فً سجالت المالٌة والتكالٌؾ .



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكالٌؾ 
 

 ل ـــــــالح

 فً سجالت المالٌة 

 من ح/ االجور 105000

 الى مذكورٌن     

 ح/ االجور المستحقة  100000   

 %(3%+2*  100000ح/ التامٌنات االجتماعٌة )   5000   

 من ح/ االجور المستحقة 100000

 الى ح/ جاري المصرؾ 100000    

 لٌؾفً سجالت محاسبة التكا

 من ح/ مراقبة االجور 100000

 الى ح/ استاذ التكالٌؾ  100000    

 من مذكورٌن 

 (28000+22000+20000ح/ مراقبة االجور المباشرة ) 70000

 ح/ مراقبة االجور ؼٌر المباشرة 30000

 الى ح/ مراقبة االجور  100000     

 من مذكورٌن 

 ح/ مراقبة االنتاج تحت التشؽٌل / العملٌة أ 28000

 بمراقبة االنتاج تحت التشؽٌل / العملٌة  ح/ 22000

 جمراقبة االنتاج تحت التشؽٌل / العملٌة  ح/ 20000

 الى ح/ مراقبة االجور المباشرة  70000        

 

 من مذكورٌن 



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكالٌؾ 
 

 ح/ مراقبة ت.ص.غ.م. 12000

 ح/ مراقبة اجور تسوٌقٌة 8000

  ح/ مراقبة اجور ادارٌة 10000

 الى ح/ مراقبة االجور ؼٌر المباشرة  30000     

 تكــــلفة الوقت الضائع 

 الوقت الذي ٌنشا دون ان ٌقابله انتاج وٌمكن تحلٌله الى نوعٌن : وهو

 الوقت الضائع الطبٌعً  -1

 الوقت الضائع ؼٌر الطبٌعً  -2

 

  الوقت الضائع الطبيعي  -1

 : دٌه مثل ٌمكن تفا وٌنشا نتٌجة العملٌة االنتاجٌة وال

 وقت دخول وخروج العمال من المصنع  -

 وقت استراحة العامل  -

 وقت االنتقال من عملٌة الى اخرى  -

 وٌمكن معالجة تكلفة هذا الوقت بطرٌقتٌن :

التضخٌم : وٌتم تضخٌم معدل اجرر سراعة العمرل المتبقٌرة بعرد اسرتبعاد الوقرت الضرائع  -أ

الوقرررت الضرررائع وال تكلفتررره فرررً  ٌرررتم اظهرررار الطبٌعرررً فقرررط مرررن الوقرررت الكلرررً , اي ال

  جالت.الس

 ثالـــــم

( دٌنرار 3.5سراعات ٌومٌرا وبمعردل اجرر )8) ( اٌرام خرالل بمعردل )6ٌعمل احد العمرال )

للسرراعة الواحرردة وكرران الوقررت الضررائع الطبٌعررً المسررموح برره واحرردة كررل ٌرروم , علمررا ان 

تضررخٌم معرردل االجررر بكلفررة  هررً الطبٌعررً معالجررة الوقررت الضررائعالطرٌقررة المتبعررة فررً 

 الوقت الضائع .

 م/ احتساب استحقاق العامل وتسجٌل القٌود المحاسبٌة الالزمة فً سجالت التكالٌؾ 

 

 لـــــالح



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكالٌؾ 
 

 ساعات العمل الٌومٌة * معدل االجرمعدل االجر المضخم = 

 لٌومٌة صافً ساعات العمل ا                              

 الضائع المسموح به الوقت  –صافً ساعات العمل الٌومٌة = ساعات العمل الٌومٌة 

 ساعات 7 1 = ـــ   8=                                

                               =3.5*8 

  دٌنار / ساعة  4معدل االجر المضخم = 

   4 * 6 * 7 = 168=  العاملاذن استحقاق 

 من ح/ مراقبة االجور المباشرة     168

 الى ح/ مراقبة االجور  168       

 عدم التضخٌم  -ب

وٌتم بموجب هذه الطرٌقة اظهار الوقت الضرائع الطبٌعرً وتكلفتره فرً السرجالت وبشركل 

لصرناعٌة منفصل وٌعالج كبند من بنود االجور ؼٌر المباشرة وضمن عناصرر التكرالٌؾ ا

ؼٌررر المباشرررة اذا كانررت الوظٌفررة صررناعٌة او ضررمن التكررالٌؾ التسرروٌقٌة او االدارٌررة اذا 

 كانت الوظٌفة تسوٌقٌة او ادارٌة .

 نفس بٌانات المثال السابق مـــــثال :

( دٌنرار 3.5سراعات ٌومٌرا وبمعردل اجرر )8) ( اٌرام خرالل بمعردل )6ٌعمل احد العمرال )

للسرراعة الواحرردة وكرران الوقررت الضررائع الطبٌعررً المسررموح برره واحرردة كررل ٌرروم , علمررا ان 

تضررخٌم معرردل االجررر بكلفررة  هررً الطبٌعررً معالجررة الوقررت الضررائعالطرٌقررة المتبعررة فررً 

 الوقت الضائع .

 م/ احتسرراب اسررتحقاق العامررل وتسررجٌل القٌررود المحاسرربٌة الالزمررة فررً سررجالت التكررالٌؾ

 بطرٌقة عدم التضخٌم 

 دٌنار  3.5 * 6 * 7 = 147  استحقاق العامل الفعلً = 

 دٌنار   3.5 *6 *1 = 21تكلفة الوقت الضائع = 

 

 من مذكورٌن     



 / م.م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكالٌؾ 
 

 ح/ مراقبة االجور المباشرة  147

 ح/ مراقبة االجور ؼٌر المباشرة    21

 الى ح/ مراقبة االجور  168      

 الوقت الضائع ؼٌر الطبٌعً 

نتراج لعردم وجرود المرواد اال او توقرؾ المفراج  اآلالتوٌنشا هذا الوقت من حاالت توقؾ 

االولٌة او حصول حاالت تهرب من العمل وٌعتبرر هرذا الوقرت وتكلفتره خسرارة  وٌسرجل 

 القٌد االتً :

 *** من ح/ أ.خ     

 *** الى ح/ تكلفة الوقت الضائع ؼٌر الطبٌعً       

 :مالحظة 

 اجور االعمال االضافٌة تقر اجور مباشرة 

 عٌاد ؼٌر مباشرة .اما اجور االجازات والعطل واال

 

 

                  

   

 

  

 



 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة

 

 

 

 

       

 

 محاضرات محاسبة التكاليف    

 للمرحلة الثالثة            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول

 مدخل الى محاسبة التكاليف
 

  مفهوم محاسبة التكاليف 

يطلق مصطلح محاسبة التكاالف  للا" م موعةلاة الساالفل رالطامس العةاتي مة يا  كح يا  ككلةاة الة ا     

العنتوة أر لعلفة من الععلفات أر أ ا  العرامرلات م و ريتفواة لر اةث ال اةث  الصانالفة رماا ماا ب ا مان 

اساال أمااا  العراامرلات اإليتاااا الكبفاام و أماابحل لةاماا  اإليتاااا  فاام متااةيم  االقاا ث الاا    رالة اال العن

الكبفم  و معا أدى ال" ضمرث  استي ا  لةام  اإليتاا الت  يتم الحصاة  للف اا اساتي امام أما  م ك رلكا  ياتم 

هذا كان الا  من ايواد رسفلة أر أدا  يعكن من خ ل ا الم ااة لل" استي ا  هذه العةام  ك لذا ية  كلك الةتام  

لعحاسابفن ااالتةكفم يا  كطاةيم العحاسابة العالفاة لكا  كناسال ا تفا اات ا أ العحاسبةن رالعنرعاات الع نفاة ل

اإلداث  ياا  الم ااااة للاا" لةاماا  اإليتاااا و  فاا  ل اام ياا  كلااك الةتاام  لواات العحاساابة العالفااة لاان كلبفااة 

 ا تفا ات اإلداث  رالت  من ا :

 البفايات التةصفلفة لتكالف  الة    الةا    العنتوة ك -1

 ن لنامم التكالف  اليامة االبفع رالتة يع لك  سلعة  كالبفايات التةصفلفة ل -2

 الععلةمات اليامة اع ى كغفم التكلةة مع كغفم  وم اإليتاا ك -3

 التغفم ي  سعم البفع يتفوة التغفم ي  ككلةة أ   لنامم اإليتاا ك -4

 ماه  الثااح العتحققة من ك  سلعة أر أمم ايتا   مقاثية ااإليمادات الكلفة ك -5

اؤالت ر فمها كايل العحاسبة العالفة لا ت  لان اإل اااة للف اا ك لاذا ل امت الحا اة الا" للام ك  هذه التة

محاسااب    ياا  هااة محاساابة التكااالف  رلكاان النراام الاا" محاساابة التكااالف  كنرااا  ي اا   الاا" كااةيفم البفايااات 

 التكالفةفة لغمضفن أساسففن هعا :

ة العمكت العال  ( ريعكس هذا الغمض ال رث التقلفا   لعواا  إل اد القةائم العالفة ) ائعة ال خ  ر ائع –أرالم 

 محاسبة التكالف  ك

لغمض كتري  اإلداث  االععلةمات الت  كةف  ي  مواالت التيطفط رالم اااة راكيااا القاماثات ريعكاس  –ثايفام 

 هذا الغمض درث يرا  محاسبة التكالف  ي  الةنةات الخفم  ك

  أهداف محاسبة التكاليف

 يةتمض اعحاسبة التكالف  أن كحقق ل د من اله ا  ه  :  

 قياس تكلفة األداء -أوالا 

إن ماان الهاا ا  الساساافة لعحاساابة التكااالف  هاا  كةااوف  ركبةياال ركحلفاا  ركليااف  البفايااات العتعلقااة   

اعنامام التكااالف  لان  ميااق كصاعفم العةااتن ات رالةااو ت إلثباات ككلةااة كا  لنصاام رااذلك يعكاان كح ياا  

 اله ا  الةملفة اآلكفة :

 كح ي  ككلةة ك  لنصم ككلةة  -1

 داخ  مماكت التكلةة كح ي  ككلةة لنامم التكالف   -2

 كح ي  ككلةة ك  منتج أر ك  يرا  -3

 كح ي  التكلةة اإل عالفة -4

 ان ه    فاس ككلةة الداء يع  اح  ااكه رسفلة لتحقفق ه يفن كبفمين للعنرأ  هعا الم ااة رالتيطفط ك  

 الرقابة على عناصر التكاليف -ثانياا 

لعحاسابة التكاالف  لتحقفاق الكةاياة راإلساتي ا  الم ا  الم ااة لل" لنامم التكالف  أمبحل ها يام أساسافام   

لعنامم اإليتاا ك ان الم ااة لل" لنامم التكالف  كتطلل العقايفس أر الععايفم العحا د  مقا مام لتكاالف  هاذه 

العنامم لغمض إ ماء العقاثية مع ا اع  يرةء التكالف  الةعلفة ل ذه العنامم وك  الك يع  رسافلة للتعام  



ث التكالف  الةعلفة رمق اث ايحماي ا لن الععاايفم التا   ا دت مقا مام ل اا ا ا   دثاساة أسابا  هاذه لل" مق ا

 اإليحمايات ي  الة ل العناسل راكياا اإل ماءات التصحفحفة ل ا  ب  كضيع ا ك

 المساعدة في اتخاذ القرار – ثالثاا 

اسل ي  الة ل العناسل ركةا ه اإلداث  اآلن إن اإلداث  النا حة ه  اإلداث  الت  كةتطفع اكياا القماث العن  

مرك ت متع د  ااستعماث سةاء كايل متعلقة اةلائ  العرمرع )الةلفةاة الصانالفة و الةلفةاة التةاةيقفة و 

الةلفةة اإلداثية ( أر اعةام  اإليتاا ) ثأس العا  رالعع  رالعةاد ( رالععلةمات الت  كةتيما من البفاياات 

 كةال  ي  : الةاثد  ي  الةو ت 

 ــ كح ي  العركلة

 ــ التعم  لل" الب ائ  العتا ة 

 ــ كقةيم كلك الب ائ  

 ــ العةاضلة افن الب ائ  العتا ة

إن محاسل التكالف  ال يعتعا  للا" البفاياات التاثييفاة العتاةيم  االةاو ت يقاط و اا  يضاف  ل اا معلةماات 

إن محاسال التكاالف   ا  يةا اه الك فام مان القاماثات كعتع  لل" خبمكه الريصافة رالتة عاات العةاتقبلفة و ر

 رللفه اختفاث الب ي  العناسل من ا م   :

 ــ شماء أ  ايتاا ال تاء العصنعة الت  يحتا  ا العنتج

 ــ  ياد  ايتاا سلعة معفنة ركيةفض سلعة اخمى

 ــ شماء آلة   ي   أر كصلفح اآللة الق يعة

 يراء خط آخمــ كةسفع خط ايتا   معفن ا الم من ا

 ــ كيةفض سعم البفع لألسةاس الياث فة أر  يادكه

 استخدامات محاسبة التكاليف

لق  كطةثت محاسبة التكالف  ي  ر تنا الحاضمو لفس يقط لي مة العرمرلات الصنالفة رإن كاان كطبفق اا   

رخصةمام ي  ال ر  النامفة ال  ا  مقتصمام لل" كلاك العرامرلات و اا  كعا  محاسابة التكاالف  اآلن رسافلة 

قفاق أها اي ا يا   فااس ككلةاة لي مة النرا ات الخمى كاية  العاا ان أها اي ا كيا    عفاع النراا ات يا  كح

الداء رالم ااة لل" لنامم التكالف  رالعةال   ي  اكياا القاماثات العناسابة للعرااك  العطمر اة أمام اا ك 

 رمن  علة كلك العرمرلات الت  كةتةف  من محاسبة التكالف  :ــ

 

 المشروعات الزراعية   -1

أياةاع العحاماف  رككلةاة كا  لنصام ال    كحتاا هذه العرمرلات ال" التعام  للا" ككاالف  كا  ياةع مان 

إليتاا هذه العحامف  إضاية ال" ككلةة الي مات ال  مة للتثالاة رككلةاة استصا ح الثض رالم اااة للا" 

 لنامم التكالف  راستي ام ا اإلستي ا  الم   للةمة  ال" أيض  منتج اأ   كلةة ك

 المنشآت المالية -2

الة ل الحاضم كةت عم مباال  كبفام  يا  يراا اك ا العالفاة و رإن هاذه إن معرم العنرآت العالفة أمبحل ي   

 العبال  من العةمرض است عاثها اإلست عاث الم   لك  كحقق أه ا  العنرأ  ك 

 الوحدات الحكومية -3

كةتطفع محاسبة التكالف  الطاء مةث  راضحة ل ذه الة  ات لان ككاالف  اليا مات التا  كقا م ا ركةاءك اا 

الياا مات ركح ياا  مةااهرلفة هااذه الة اا ات أمااا  الو ااات العمكتيااة ياا  مواااالت الصاام  ياا  كقاا يم هااذه 

 رالي مات الت  كق م ا ك 

 المخطط القومي -4



كةتطفع محاسبة التكالف  كتري  العيطط القةم  االبفايات رالععلةماات التا  كع ا  مقةماات اليطاة اعقفاسا ا 

لل"  قائق للعفة رلعلفاة رمحاسابة التكاالف  رماا الكع  رالقفع  ك ر ف  إن لعلفة التيطفط يول أن كبن" 

كةيمه من افايات لن كاية أر ه النرا  العيتلةة من اليرطة التثالفاة رالصانالفة رالي مفاة رالعالفاة و لاذا 

 كع  منبعام للععلةمات الت  يحتا  ا العيطط إلل اد اليطط القةمفة لل" العةتةى ال رل  ك

 

 عالقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة المالية 

ان الصلة افن محاسبة التكالف  رالعحاسبة العالفة رثفقة   ا و رلق  كةملل محاسبة التكالف  لن العحاسابة   

 : أوجه اإلرتباط بينهمارأهم العالفة 

يالبفاياات العالفاة التا   ان محاسبة التكالف  ه  ي  الةا ع امت اد للعحاسبة العالفاة رمتععاة رمكعلاة ل اا و -1 

كصااةث الةضااع العااال  للعنرااأ  ياا  ي ايااة الةتاام  العالفااة كهياا ها البفايااات التةصاافلفة التاا  كعاا يا ا ااا محاساابة 

 التكالف  ك

كرتمك محاسبة التكالف  رالعالفة ي  إلا اد الحةاااات اليتامفاة و يعحاسابة التكاالف  كتردياا االععلةماات  -2

لةااة اإليتاااا التااا  الصاانع رايتاااا كحاال الصاانع آخاام العاا   رمقاا اث اإلياا ثاث ياا  اليامااة اتكلةااة العيااترن ركك

المة   ةيلة ال   و ركع يا العحاسبة العالفة االععلةماات الخامى العتعلقاة االماة  راليصاة  كا  ياتم 

 كصةيم الحةااات اليتامفة ) القةائم العالفة ( ك

ائق را اا   ياا  كاا  ماان العحاساابة العالفااة رمحاساابة رلن مصااادث التةااوف  العحاسااب  ماان مةااتن ات ررثاا -3

 التكالف  يإن النتائج ككةن متطااقة ك

 

 

 

 :ــ أوجه اإلختالف بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية فهيأما 

 طبيعة البيانات  -1

التكاالف  كاياة ك تم العحاسبة العالفة االبفايات اإل عالفة درن ال خة  ي  التةاماف  و يا   افن كأخاذ محاسابة 

 البفايات التةصفلفة رلكاية العنامم ك

 التوقيت  -2

ال كةتطفع العحاسبة العالفة كق يم الععلةمات لإلداث  إال ي  ي اية الةتم  العالفاة رلااد  ككاةن سانة و يا   افن 

 محاسبة التكالف  كةتطفع م  اإلداث  اكاية الععلةمات ال  مة لن سلةك هذه العنامم  فن استي ام ا ك

 التقارير  -3

كق   العحاسبة العالفة لاد  كقاثيم ا عالفة ي اية الةتم  العحاسبفة )كر  ال خ  ر ائعة العمكات العاال ( و يا  

 فن كقة  محاسابة التكاالف  اتتريا  اإلداث  اتقااثيم درثياة خا   الةتام  العحاسابفة )كا  اسابةع أر شا م أر 

 ثاع سنة أر يص  سنة ( ك

 العالقة -4

ة العالفة اع  ة العنرأ  مع الغفم ) ال اما  الياث فاة ( و يا   افن ك اتم محاسابة التكاالف  ك تم العحاسب    

 االععلفات ال اخلفة للعرمرع ك

 القياس  -5

كقة  العحاسبة العالفة اقفاس ال  اث العالفة اة  ات يق ية يقط و أما محاسبة التكاالف  يتقاة  اتح يا  كعفاات 

 العنامم اضاية ال"  فعت ا ك

  الدقة -6



كتعفاات افايااات العحاساابة العالفااة اال  ااة رالعةضااةلفة إللتعادهااا للاا" لعلفااات متحققااة يعاا م و افنعااا محاساابة 

التكالف  يإن افاياك ا لفةل انةس ال  ة كةي ا كعتع  لل" التق يم رالتنبه االعةتقب  ركتةام االعمرياة رالةاملة 

 ل ماض اكياا القماث ك

 الهدف -7

العالفة يا  إلا اد الحةاااات اليتامفاة اعا  كةاوف  الععلفاات ركحلفل اا يا   افن  ينرم ال" ه   العحاسبة     

ك    محاسبة التكالف  ال" كح يا  كلا  العنتواات ر صام لنامام التكاالف  الياماة ا اا اقصا  كيةفضا ا 

 رثيع كقاثيم لإلداث  لةضع خطط العةتقب  ك

 العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية

االم م من ر ةد ك اخ  كبفم افن أيرطة محاسبة التكالف  رالعحاسبة اإلداثية رالتعاد كا  را ا  من اا للا" 

مايق مه الوتء اآلخم رلكن ارك  لا  يإن ال ا   السااس لعحاسابة التكاالف  هاة  فااس ككلةاة اإليتااا الاذ  

اية ال" كقففم مياترن آخام العا   و ر ع ي  الةتم  الةااقة من أ   كح ي  أسعاث افعه ر فاس هامش الماح إض

لكن هذه البفايات ه   امم  ا    مةال   اإلداث  ي  التيطافط رالم اااة راييااا القاماثات رهاذا ماا كحققاه 

العحاسبة اإلداثية من خ   البفايات رالععلةمات الت  كق م ا لاإلداث  العلفاا رالتا  كةاتن  يا  أ لال ال فاان 

 اسبة التكالف  و كعا ان العحاسبة اإلداثية ك تم اال  اث العةتقبلفة ك ال" البفايات الت  كق م ا مح
 

 الفصل الثاني

 مفاهيم وتبويبات التكاليف

 

 التمييز بين التكلفة والمصروف والخسارة

: ه  كضحفة ا تصادية اوتء من مةاثد العرمرع يعبم لن ا اقفعة يق ية للحصة  للا" يائا   معفناة  التكلفة

و رالةائ      ككةن ملعةسة م   شماء العةاد راآلالت ر   كأخذ شك  خ مات م   ال اةث راإليوااث ر فمهاا 

 ك

 اان للتكلةة خصائ  ه  :

 ــ اي ا كضحفة ا تصادية اوتء من مةاثد العرمرع

 يعبم لن ا اة  ات يق ية  ــ

 ــ كع   الق ث الةا ل أن يتحعله العرمرع ي  سبف  كحقفق أه ايه 

 ــ اي ا كتع   ي  اإلستي ا  الةعل  للعنصم  بقام للععايفم العقمث  ركتضعن الضفاع الطبفع  العةعةح اه

 ــ يعكن التنبه ا ا  ب  الب ء ااإليتاا 

هاة النةقاة خ   الةتم  العالفة رالت  يقاال ا إيماد خ   يةس الةتم  ك أر  ي ة الكلةة العةتنةذ :  المصروفأما 

الةا بة اليصم من اإليماد الذ  يتحقق ي  يتم    رث العصمر  و رللفاه يعكان التبااث العصامر   اتء 

الة ا ات من التكلةة و رإن العصمر     يمكبط اتحقق اإليماد ارك  مباشم أر  فم مباشم ما  م ككلةاة ايتااا 

العبالة رلعةلة ث اا  البفاع ها  مصامر  مامكبط اتحقاق اإلياماد اراك  مباشام و أماا ككلةاة اإلداث  العاماة 

 رمصاثي  التأمفن رالقةى العحمكة ي   مصاثي   فمممكبطة اتحقق اإليماد ارك  مباشم ك

خ ماة أر منةعاة  : رهاة كضاحفة ا تصاادية اواتء مان ماةاثد العرامرع اليقاال اا الخساارةرأخفمام مصطلح   

ركح ث يتفوة أ  اث مةا ئة اليعكن كة ع ا م   الحميق أر الةم ة لألمة   فم العهمن للف اا و اان يعكان 

 كعففت اعض خصائ  اليةاث  ي  :

 ــ  اي ا كضحفة ا تصادية اوتء من مةاثد العرمرع

 ــ يعكن التعبفم لن ا اة  ات يق ية 

 إا اليقاال ا خ مة أر منةعة ــ  فم ضمرثية لتحقفق أه ا  العرمرع و



 ــ كح ث يتفوة أ  اث مةا ئة اليعكن التنبه ا ا

 التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية

: ه  التكلةة الت  ايةقل يع م لل" لةام  اإليتاا خ   يتم   منفة ريتم مقاالت ا كعاا ر عال  التكلفة الفعلية  

 أر اليةاث  كيع  ااإليمادات الةعلفة لتح ي  مق اث الماح 

: ي ا  التكلةاة العحا د  مقا ما لكاياة لنامام التكاالف  مان ماةاد رأ اةث رمصااثي  ك  التكلفة المعياريةأما  

ريتم كح ي ها ااستي ا  الععلةمات العتماكعة راليبمات الةااقة ك رال    من ا ث اا   ف  كقاثن مع التكلةاة 

 الةعلفة لععمية مق اث اإليحما  ك

 والتكلفة الحدية التكلفة الكلية 

: كعنا  أخاذ كاياة لنامام التكاالف  لنا  كح يا  ككلةاة الة ا   العنتواة و أ  اياه اليةاتبع  أ   التكلفة الكلية  

 لنصم أر  تء من لنامم التكالف  ك

: ي   كع   التياد  أر النق  ي  التكالف  ااا كغفم  وام اإليتااا مان مةاتةى الا" آخام و  التكلفة الحديةأما  

لتياد  ي  ا عال  التكالف  الناشئة لن  ياد   وام النراا  اة ا   اضاايفة را ا   رلااد  كتكاةن هاذه أر ه  ا

 التياد  من لنامم التكالف  العتغفم  ل ذا يطلق لل" التكلةة الح ية االتكلةة العتغفم  ك

 تبويب عناصر التكاليف

اات أهعفاة معفناة لناةع معافن مان يتم كبةيل لنامم التكالف  اع    مس رك   ميقة من هذه الطمس ككاةن 

 التحلف  رأك م الطمس استي امام ي  الحفا  الععلفة ه  :

 تبويب عناصر التكاليف على أساس التصنيف الطبيعي -ًم أوال

 ) ريقاا  لام  اإليتاا الر  رهة العةاد(   عنصر تكلفة المواد -1

رهة ككلةة العةتلتمات الةلعفة م ا  ككلةاة العاةاد الياا  رالعاةاد العصانعة  تئفاام أر كلفاام ركةاتلتم ا  بفعاة  

العع  الصنالفة م   اإل اثات العصنعة ي  شمكة معفنة ماد  أرلفة لرمكة منالة الةفاثات ركذلك العاةاد 

 الت  كحتا  ا الةلفةة التةةيقفة أر اإلداثية ك

 ) ريقاا  لام  اإليتاا ال اي  رهة العع  (  ورعنصر تكلفة األج -2

رهة ككلةة العع  الذ  يقة  اتحةي  العةاد اليا  الا" منتواات ريقاة  اتةاةيق ا رأداء اللعاا  الخامى و أ   

 اليقتصم العع  لل" الةلفةة الصنالفة و ا  يرع  الةلفةة التةةيقفة راإلداثية ك 

   عنصر تكلفة المصروفات -3
 مات الضمرثية إلكعا  الععلفة اإليتا فاة رالةلفةاة التةاةيقفة رالةلفةاة اإلداثياة و لاذا كراع  رهة ككلةة الي 

 العصمريات الصنالفة رالعصمريات التةةيقفة رالعصمريات اإلداثية ك

 

 تبويب عناصر التكاليف على أساس التصنيف الوظيفي - ًم ثانيا

 ) إيتا فة (   عناصر التكاليف الصناعية -1

أ  العااةاد اليااا  ركاا  العةااتلتمات الةاالعفة التاا  كصاام  للاا" اإليتاااا كعااةاد  د الصاانالفةالعااةاركرااع    

كااأ ةث لعااا  اإليتاااا رمما باا  الععاا  رلعااا   رال ااةث الصاانالفةالترااحفم رالتتيفاال رالة ااةد ر فمهااا و 

م   يةقات اإليااث  يا  ال ةاا  اإليتا فاة  الصنالفة رالعصمرياتالصفاية رلعا  القةى العحمكة ر فمها و 

 رالصفاية راي ثاث العكائن راآلالت رالتأمفن ر فمها ك 

 ) افع ركة يع (   عناصر التكاليف التسويقية -2

كمراكاال ماا يم التةااةيق  رال ااةث التةااةيقفةكعااةاد التعبئااة رالتغلفاا  رالاام   و  العااةاد التةااةيقفةركرااع    

كنةقااات اإلياااث  ياا   التةااةيقفة رالعصاامرياتكاال مااةلة  إداث  العبفعااات و رركاا ء البفااع رلعااةالك م رثرا

 ا ةا  البفع رالتةةيق رككالف  ال لاية راإلل ن ر فمها ك

 ) كعةيلفة (    عناصر التكاليف اإلدارية -3



م اا  مااةاد القم اساافة  العااةاد اإلداثيااةركرااع  كاا  النةقااات التاا  كصاام  للاا" الةلفةااة اإلداثيااة ركرااع    

م اااا  ثراكاااال العاااا ثاء رالعةتراااااثين رالعااااةلةفن ياااا  اإلداث  العامااااة  رال ااااةث اإلداثيااااةت و رالةااااو 

 م   يةقات ك افم المةا  ال  مة لتعةي  لعلفات العرمرع ر فمهاك رالعصمريات اإلداثية

 تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بوحدات اإلنتاج -ًم ثالثا

 التكاليف المباشرة -1

كبط اثكبا اام رثفقاام اة ا ات اإليتااا و ركراع  لنامام التكاالف  التا  يةا   كعففتهاا ره  التكاالف  التا  كام

و ريقصا  ا اا العاةاد التا  كا خ  يا  كمكفال العناتج  العةاد العباشام ركح ي ها رثاط ا اة    العنتج ركرع  

 ةا  اإليتا فاة و ريع   ا ةث الععا  ي  ال العع  العباشم رأ ةثالن ائ  ركصبح  تءام منه ركلت  إلكعامه و 

 ركرع  ككلةة ك  العنامم الت  كصم  لل" ر    العنتج )ل ا العةاد رال ةث( ك  رالعصمريات العباشم 

 التكاليف غير المباشرة -2

ره  التكالف  الت  الكمكبط اة    اإليتاا ركرع  العةاد الصنالفة  فم العباشام  رها  العاةاد التا  الككاةن 

لكن ا ال مة للععلفة اإليتا فة و م   مةاد الترحفم رالة ةد ر فمهاا ركتضاعن العاةاد  تءام من العنتج الن ائ  

 فم العباشم  الضفاع رالتل  العةعةح اه رما اد لناه يعا  خةااث  يم ا  الا"  ةاا  الثاااح راليةاائم و 

و  كاذلك ال اةث الصانالفة  فاام العباشام  م ا  أ ااةث لعاا  النراياة رالعرااميفن رم  را  الععا  ر فاامهم

رالعصاامريات الصاانالفة  فاام العباشاام  م اا  يةقااات القااةى العحمكااة راإلياااث  رالصاافاية رالتااأمفن راياا ثاث 

 العكائن راآلالت  ر فمها ك كعا ان التكالف  التةةيقفة رالتكالف  اإلداثية كل ا ككالف   فم مباشم  ك

 تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بحجم النشاط -ًم رابعا

 متغيرة عناصر تكاليف -1

التكالف  العتغفم  : ه  كلك التكالف  الت  كتغفم كغفمام  مديام مع كغفم  وم النرا   رانةس يةبة التغفمرها  

متغفاام  للعوعااةع رثااتااة للة اا   الةا اا   و م اا  ككااالف  العااةاد اليااا  رال ااةث العباشاام  رلعااةالت البفااع ك 

 نرا  افايفام كعا يأك  :ريعكن كةضفح سلةك التكالف  العتغفم  لن  كغفم  وم ال

    
 الكلةة)ديناث(                                                                                                      

                                                              
 تاا)ر   (  وم اإلي                                          

 

 

 عناصر تكاليف ثابتة -2

رهاا  التكااالف  التاا  الكتغفاام مااع كغفاام  واام النرااا  ياا  ال اا  القصاافم م اا  ثراكاال العاا ثاء راإليواااثات 

  رالتأمفنات رالضمائل ريطلق للف ا أيضام ككلةة الطا ة ريعكن كع فل ا افايفام كعا يأك  :

                                                                          

 الكلةة)ديناث(                                                                                 

 

 

 التكالف  ال ااتة                                                               



 

 

 

                                                     

  وم اإليتاا)ر   (                                                     

 

 

 عناصر تكاليف شبه متغيرة أو شبه ثابتة -3

يف اا لان ره  كلك التكالف  الت  كتغفم انةبة أ   من يةبة التغفم ي   وام النراا  رإاا  اد الواتء العتغفام  

 ال اال كايل شبه متغفم  راالعكس كصبح شبه ثااتة ريعكن كع فل ا افايفام كعا يأك  :
 الكلةة)ديناث(                                                                                                   

 

 ككالف  شبه                                                                                    

 

 
 تكاليف                                                                                                               

 ثابتة                                                                                                                                  

 

  وم اإليتاا)ر   (                                                                 

  

 

 أسئلة مع الحلول 

 افن ككلةة العنتج رككلةة الةتم  ؟ افَن مت" كصبح ككلةة العنتج مصمر  ؟ماهة الةمس / 1س

 الجواب / 

ه  التكالف  الت  كمكبط مباشم  اتكلةة البضالة العرتما  ركتضعن  فعة العصمريات الت  ككلةة العنتج : 

 كتحعل ا العنرأ   ت" كص  البضالة ال" العيا ن ك

ة االةلفةة اإلداثية رالةلفةة البفعفة  رالتةةيقفة  ركعام  هذه ه   عفع النةقات اليامككلةة الةتم  : 

النةقات لل" اي ا مصمر  كقة  اقائعة ال خ  ركةع"   كصبح ككلةة العنتج مصمر  يقط لن  افع الة  ات 

 الت  كع   ككلةة منتج رككةن لل" شك  ككلةة البضالة العبالة ركقة  ي   ائعة ال خ  ك

لعباشم  رال ةث  فم العباشم  و العةاد العباشم  رالعةاد  فم العباشم  و مع  اثن افن ال ةث ا/  2س

 إلطاء الم لة ك

 الجواب /

:ه  أ ةث الععا  الذين يععلةن اصةث  مباشم  لل" الة  ات العنتوة م   أ ةث الععا   ال ةث العباشم  

 الذين يقةمةن اترغف  اآلالت رالقفا  االعع  اإليتا   ك

: ه  أ ةث الععا  الذين اليععلةن اصةث  مباشم  لل" الة  ات العنتوة م   أ ةث  العباشم   ال ةث  فم

 العرميفن رالع ن سفن رلعا  الصفاية رأ ةث اإل ا ات العادية رالعمضفة ك

: ه  العةاد الت  ية   كتبع ا ركيصفص ا لل" ر  ات العنتج لي ا كعتبم من العكةيات  العةاد العباشم 

 للة  ات الت  يتم إيتا  ا م   الخرا  رالقعاش راإلسةنج ي  منالة الثاث كالعادية 

: ره  العةاد الت  اليعكن كتبع ا ركيصفص ا لل" ر  ات العنتج م   مةاد الصفاية  العةاد  فم العباشم 

 ر طع الغفاث رالة ةد رالقةى العحمكة ك

 ف  إ عال  التكالف  رككلةة الة    الةا    ك اثن افن التكلةة العتغفم  رالتكلةة ال ااتة من  /  3س
 الجواب /



 التكلفة الثابتة التكلفة المتغيرة وجه المقارنة

كتغفم  مديام اتغفم ل د  إ عال  االيتاا

 الة  ات العنتوة

ثااتة ضعن الطا ة اإليتا فة 

 القصةى للعنرأ 

ثااتة ارم  اقاء العةام    للة    الةا   

 الخمى ثااتة

اتغفم  وم اإليتاا رأ ل ا متغفم  

 ااستغ   كام  الطا ة اإليتا فةك

 اآلك  افايات التكالف  إل  ى الرمكات الصنالفة :/ 4س

% من ا لقةم 10% من ا منالفة ر 60ديناث )  30 000ديناث  و  كو فتات   50 000مةاد أرلفة   

 التةةيق رالعتبق  لقةم اإلداث  (

ديناث و أ ةث كةةيقفة  8 000ديناث و ا ةث منالفة  فم مباشم   23 000ا ةث مباشم  ) منالفة ( 

ديناث و مصاثي   فم  17 000ديناث و مصاثي  منالفة مباشم   17 000ديناث و أ ةث اداثية  9 000

 % منالفة رالبا   االتةار  افن  ةع  التةةيق راالداث  (70ديناث ) كة ع  80 000مباشم  

 لف  لل" أساس يةل  ررلفة  كالعطلة / كبةيل لنامم التكا

 الجواب /

 وظيفي        

 نوعي

 صناعية

 

 المجموع ادارية تسويقية

 80 000 9 000 3 000 68 000 المواد

 57 000 17 000 9 000 31 000 األجور

 97 000 12 000 12 000 73 000 المصروفات

 234 000 38 000 24 000 172 000 المجموع

اآلك  اعض  ةااات التكالف  رالعطلة  كبةيب ا  ةل  بفعت ا ر ةل الةلفةة ر ةل  ل  ت ا / 5س

 اة    اإليتاا  ر ةل ل  ت ا احوم اإليتاا راناء لل" الو ر  اآلك  :  

 الجواب /
 

اسم 

 الحساب

تصنيف التكلفة حسب 

 طبيعتها

تصنيف التكلفة حسب 

 الوظيفة

تصنيف التكلفة 

حسب عالقتها 

 اإلنتاجبوحدة 

تصنيف التكلفة 

حسب عالقتها 

 بحجم اإلنتاج

غير  مباشرة ادارية تسويقية صناعية مصروفات أجور مواد 

 مباشرة

 شبه ثابتة متغيرة

   *  *   *   * مواد خام

رواتب 

مشرف 

 المصنع

 *  *    *   * 

رواتب 

عمال 

 اإلنتاج

 *  *   *  *   

دعاية 

 وإعالن

  *  *   *   * 

آالت اندثار 

 المصنع

  * *    *  *  

كهرباء 

مبنى 

 التسويق

  *  *   *  *  

رواتب 

المدير 

 العام

 *    *  *  *  

ضريبة 

 المبيعات

  *  *   * *   



اندثار آالت 

 اإلدارة

  *   *  *  *  

كهرباء 

تشغيل 

آالت 

 المصنع

  * *    *   * 

صيانة 

آالت 

 اإلدارة

  *   *  *  *  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 نظريات تحميل التكاليف

لغاامض كلبفااة متطلبااات اإلداث  ياا  التيطاافط رالم ااااة للاا" يعالفااات العنرااأ  ار اا ت لاا   يرميااات لتحعفاا  

التكالف  و ك  يرمية كيتل  ي  يتائو ا لن الخمى راعا ينةوم ماع  ا اات اإلداث  الا" البفاياات العيتلةاة 

ركعقاا ها و الساافعا ياا  لاا  العتغفاامات اليامااة اااالرمر  اإل تصااادية لتعاا د الةلااائ  رالةا بااات اإلداثيااة 

 العحفطة االعنرأ  ك رلعةمام يإن أهم يرميات التحعف  ه  :
 

 نظرية التكاليف الكلية ) اإلجمالية ( 

كقة  لل" أساس كحعف  الة ا ات العنتواة اوعفاع لنامام التكاالف  ساةاء كايال مباشام  أر  فام مباشام  و  

م  و راذلك يتم الحصة  لل" متةسط كلةة الة    الةا    العنتوة اقةعة إ عال  التكالف  للا" ثااتة أر متغف

ل د الة  ات العنتوة ك أما التكالف  التةةيقفة راإلداثية يإي ا كحع  لل" ل د الة  ات العبالة ساةاء كايال 

لف  ايتا فاة ركةاةيقفة رإداثياة ل اذا ثااتة أر متغفم  راع ها يتم كح ي  ككلةة الة    الةا    اإل عالفة مان ككاا

 سعفل ااإل عالفة ك

 خصائص النظرية الكلية

 كتعفت هذه النرمية االيصائ  اآلكفة : 

كقة  هذه النرمية اتحعفا  لنامام التكاالف  اراك  شاام  للا" التبااث ان كا  هاذه التكاالف  سااهعل يا  -1

 ال" التكلةة الةعلفة لإليتاا ك الععلفة اإليتا فة و إان الا  من كحعفل ا ارك  كام  للةمة 

كةاال  هاذه النرمياة للا" كح يا  يتفواة النراا  الواااث  مان ثااح أر خةااث  اراك  ماحفح اةابل مقاالااة -2

 إيمادات الةتم  اتكلةة الحصة  للف ا اع  أخذ كغفمات العيترن اعفن اإللتباث ك

للا" التبااث ان ساعم البفاع للة ا   كةال  هذه النرمية ي  كح ي  الةفاسات الةعمية للا" العا ى الطةيا  -3

 العنتوة يول أن اليق  لن التكلةة اإل عالفة ك

 اإلنتقادات الموجهة للنظرية الكلية

ل   ثبات ككلةة الة    مان يتام  لخامى اةابل كغفام  وام اإليتااا و رالةابل هاة كغفام يصافل الة ا   -1  

 اإليتاا كالةا    من اإليتاا من التكالف  ال ااتة  ياد  أر يقصايا ا



ان التحعف  الرام  لعنامم التكالف     يهد  ال" كحعف  يةقاات  ا اة  فام مةاتغلة للا" ر ا ات اإليتااا -2

 ركعتبم هذه التكالف  خةاث  رلفةل كلةة رهذا يهد  ال" كضيفم ككلةة العنتوات رل   محت ا ك

ة لنامم التكالف  العباشام  ر فام ان كقةيم ميترن آخم الع   ريقا للنرمية يقة  لل" كحعف  اإليتاا اكاي-3

العباشم  العتغفم  رال ااتة و معا يهد  ال" يق   تء من التكالف  ال ااتة من الةتم  الحالفة ال" الةتم  التالفاة و 

رهااذا ييااال  يمضاافة الةتاام  العالفااة لن التكااالف  ال ااتااة هاا  يةقااات  منفااة كاامكبط االاا رث  الحالفااة ريواال 

 ك كحعفل ا االكام  للف ا

  

 : ري  أدياه يعةاا لقائعة التكالف  ركر  ال خ  ريق النرمية اإل عالفة

 

 قائمة التكاليف وفق النظرية اإلجمالية للفترة المالية المنتهية في    /      /                        

 

 مةاد أرلفة مباشم  

 أ ةث مباشم 

 مصاثي  منالفة مباشم 

 الكلةة العباشم  

 مباشم مةاد  فم 

 أ ةث  فم مباشم 

 مصاثي   فم مباشم 

 الكلةة  فم العباشم  

 كلةة الصنع

 + اإليتاا كحل الترغف  أر  الع  

 اإليتاا كحل الترغف  آخم الع    -

 كلةة اإليتاا

 + كلةة اإليتاا التا  أر  الع  

 كلةة اإليتاا العع  للبفع

 كلةة اإليتاا التا  آخم الع   -

 ع كلةة اإليتاا العبا

 + ككالف  كةةيقفة

 كلةة العبفعات 

 

 

* * * 

* * * 

* * * 

 

* * * 

* * * 

* * * 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

                

  

 

 كشف الدخل بموجب النظرية اإلجمالية للفترة المالية المنتهية في    /      /

 ايماد العبفعات 

 يطمح كلةة العبفعات -

 موع  الماح )اليةاث (

 التكالف  اإلداثية    -    

 ماي  الماح         

* * * 

* * * 

 

 

* * * 

* * * 

* * * 

 

 (1مثال )

 : الكلةة اـ ) ال يناث ( 31/12/1995إلفك البفايات اآلكفة لن الةنة العنت فة ي  

 ( ر   20000)                     الطا ة اإليتا فة رالتةةيقفة      



 25000العةاد الرلفة العباشم                                   

 5000العةاد  فم العباشم                                      

 20000ال ةث العباشم                                          

 2000                  ال ةث  فم العباشم                  

 1000مصمريات مباشم                                       

 10000مصمريات  فم مباشم                                 

 3000ككالف  كةةيقفة                                          

     6000ككالف  إداثية                                            

( 5( ر    رساعم افاع الة ا   الةا ا   )17000للعا اأن ل د الة  ات العنتوة رالت  كم كةةيق ا االكام  )  

 ديناث ك

 ال خ  اعة ل النرمية اإل عالفة ك  كر   / إل اد  ائعة التكالف  ر

 

 الحل
                  1995/  12/  31قائمة التكاليف وفق النظرية اإلجمالية للفترة المالية المنتهية في  

 مةاد أرلفة مباشم  

 ا ةث مباشم 

 مصاثي  منالفة مباشم 

 الكلةة العباشم  

 مةاد  فم مباشم 

 أ ةث  فم مباشم 

 مصاثي   فم مباشم 

 الكلةة  فم العباشم  

 كلةة الصنع

 كحل الترغف  أر  الع   + اإليتاا

 اإليتاا كحل الترغف  آخم الع    -

 كلةة اإليتاا

 + كلةة اإليتاا التا  أر  الع  

 كلةة اإليتاا العع  للبفع

 كلةة اإليتاا التا  آخم الع   -

 كلةة اإليتاا العباع

 + ككالف  كةةيقفة 

 كلةة العبفعات 

 

25000 

20000 

1000 

 

5000 

2000 

10000 

 

 

 

46000 

 

 

 

17000 

63000 

* * * 

* * * 

63000 

* * * 

63000 

* * * 

63000 

3000 

66000 

         

 

 

 1995/ 12/  31للفترة المالية المنتهية في  كشف الدخل بموجب النظرية اإلجمالية

 ( 5×17000) ايماد العبفعات 
 يطمح كلةة العبفعات -

 موع  الماح )اليةاث (

 التكالف  اإلداثية -

 ماي  الماح     

85000 

66000 

 

 

19000 

    6000 

    13000 

 

 م  رة 



كلةة الصنع ي  الع ا  الةااق ه  يةة ا كلةة اإليتااا ركلةاة اإليتااا الععا  للبفاع ركلةاة اإليتااا العبااع لعا     

 ر ةد ايتاا ي  أر  رآخم الع   كحل الصنع ركا  الصنع ك

 

 (2مثال )

( ر اا   شا ميام ر ا  كااةيمت لا يك البفاياات اآلكفااة 10000العصاايع )كبلا  الطا اة اإليتا فاة رالتةااةيقفة ل ا  

 : ) العبال  اال يناث ( 1995لر م آااث/

 ( ر   2500ثمف  اإليتاا التا  أر  الع   ) -1

 كايل ككالف  الر م كعا يأك  : -2

 17600مةاد أرلفة                                              

 12800                          أ ةث مباشم                 

 3200مصمريات منالفة مباشم                         

 12000مصمريات منالفة  فم مباشم  متغفم          

 20000مصمريات منالفة  فم مباشم  ثااتة            

 5000ككالف  كةةيقفة متغفم                               

 10000فة ثااتة                                ككالف  كةةيق          

 6000ككالف  إداثية                                                   

%  لكايااة لناماام 50( ر اا   اعةااتةى ايوااا  4000لاا د الة اا ات كحاال الترااغف  ي ايااة الراا م ) -3

 التكالف  ك

( ر ا   اةاعم افاع 7500لة ا ات العبالاة )( ر    رل د ا1000يبل  ختين اإليتاا التا  آخم الع   ) -4

 ( ديناث للة    الةا    ك20)

% رلام يحصا  أ  كغفام 90ان مةتةى استغ   الطا ة اإليتا فة للر م الةاااق )شابا ( كاان اععا    -5

 ي  كلةة الة    الةا    العتغفم  لك  الر مين ك

 ك 1995الفة لر م آااث/  / إل اد  ائعة التكالف  ركر  ال خ  اعة ل النرمية اإل ع     
 الحل  

 ر    2000%                 = 50 × 4000اإليتاا الععاد  لإليتاا كحل الترغف  آخم الع   = 

 

 ر  ات أر  الع     -اليتاا التا  خ   الع  =الة  ات العبالة+ر  ات آخم الع  

 ر    6000=     2500         -     1000+             7500=                                    

 

 ر    8000اإليتاا الععاد  للةتم                                                                        =   

 

 الة  ات العتا ة للبفعل د الة  ات أر  الع   + ل د الة  ات العنتوة = ل د 
 عدد الوحدات آخر المدة = عدد الوحدات المباعة –عدد الوحدات أول المدة + عدد الوحدات المنتجة 

 

 عدد الوحدات المباعة             –عدد الوحدات آخر المدة          = عدد الوحدات أول المدة + عدد الوحدات المنتجة 

 7500 --+ عدد الوحدات المنتجة                2500=                    1000                  

 وحدة خالل الشهر     6000إذن عدد الوحدات المنتجة        =  

 وحدة انتاج تحت التشغيل آخر الشهر    2000%)نسبة اإلنجاز(  =   50*4000

 وحدة نهاية الشهر        8000اإلنتاج المعادل للفترة                  

 

 دينار / وحدة من المواد األولية  2.200= 17600/8000

 كلفة الصنع للوحدة الواحدة     = كلفة الصنع اإلجمالية / عدد الوحدات المنتجة

                                              =65600      /8000 



 دينار  8.2=                                         

 تحت التشغيل      = كلفة الصنع للوحدة الواحدة * عدد وحدات اإلنتاج تحت التشغيل آخر المدة  كلفة اإلنتاج

 آخر المدة                   

                                                =8.2        *2000 

 دينار 16400=                                          

 الواحدة =]الكلفة المباشرة للوحدة +ت.ص.غ.م. متغيرة للوحدة + ت.ص.غ.م.ثابتة للوحدة[ كلفة إنتاج الوحدة

 خالل الشهر الماضي    

                                    ( [=33600/8000 ( + )12000/8000( +         )20000 /9000] *) 

 % انتاج90×10000                                                                                                         

 الشهر السابق                                                                                                                 

                                     [ =4.2   +1.5  +2.222 ] 

 دينار 7.922=                                     

 كلفة اإلنتاج التام أول المدة  =  كلفة اإلنتاج للوحدة خالل الشهر السابق* عدد وحدات اإلنتاج التام أول المدة 

                                     

                                    =7.922 × 2500   

 دينار 19805=                                    

 

               1995/  3/  31 ائعة التكالف  اعة ل النرمية اإل عالفة للةتم  العالفة العنت فة ي   

 مةاد أرلفة مباشم   

 ا ةث مباشم 

 مصاثي  منالفة مباشم 

 الكلةة العباشم  

 مصاثي   فم مباشم  متغفم 

   ثااتةمصاثي   فم مباشم

 كلةة  فم مباشم  

 كلةة الصنع

 + اإليتاا كحل الترغف  أر  الع  

 اإليتاا كحل الترغف  آخم الع    -

 كلةة اإليتاا

 + كلةة اإليتاا التا  أر  الع  

 كلةة اإليتاا العع  للبفع

 كلةة اإليتاا التا  آخم الع   -

 كلةة اإليتاا العباع

 + ككالف  كةةيقفة متغفم 

 كةةيقفة ثااتة+ ككالف  

 كلةة العبفعات

 

 2ك2

 6ك1

 4ك0

 2ك4

 5ك1         

 5ك2        

         

 2ك8        

                

17600 

12800 

3200 

 

12000 

20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5000 

10000 

 

 

 

33600 

 

 

32000 

65600 

        * * * 

     (16400) 

49200 

19805 

69005 

(8200) 

60805 

    

      15000 

75805 

         

       

 31/3/1995كر  ال خ  اعة ل النرمية اإل عالفة للةتم  العنت فة ي       

 (20*7500)ايماد العبفعات 

 يطمح كلةة العبفعات -

 موع  الماح )اليةاث (

 التكالف  اإلداثية -

 ماي  الماح

150000 

75805 

 

 

74195 

   6000 

   68195 

 

 )الحدية(المتغيرة  نظرية التكاليف



يرأت هذه النرمية يتفوة اإليتقادات الت  ر  ل ال" النرمية الكلفة ) اإل عالفة ( ركقة  لل" أساس كحعف  

 اإليتاا االتكالف  العتغفم  يقط سةاء كايل مباشم  أر  فم مباشم  ك

 خصائص النظرية المتغيرة

ح راليةائم درن كحعفل ا لل" ككلةة ان كحعف  ككالف  ثااتة االتباثها ككالف   منفة لل"  ةا  الثاا-1

 العنتوات رالعيترن يحة  درن يق  التكالف  ال ااتة من يتم  ال" أخمى ريحقق مب أ استق   الةنة العالفة ك

ل   ر ةد  ا ة إلستي ا  مع الت كحعف  لتة يع تكصكغك  ثااتة لل" ككلةة العنتوات لكةي ا كم   -2

 ال"  ةا  الثااح راليةائم ك

 ل  اإلداث  ي  التيطفط رإل اد العةا يات راكياا القماثات اإلداثية العناسبة ككةا-3

 اإلنتقادات الموجهة للنظرية المتغيرة

اليعكن اإللتعاد لل" النرمية ل ماض اكياا القماثات اإلداثية يفعا يي  كح ي  السعاث لةتم   ةيلة -1

 ركذلك التيطفط رالم ااة ك

 التكالف  ال ااتة رالعتغفم  كمعةاة التعففت افن -2

لل" الم م من ان التكالف  ال ااتة  منفة ركحتةل درثيا اال اي ا يرأت من أ   اإليتاا لذلك يول كحعف  -3

 التكالف  ال ااتة لل" ككلةة اإليتاا رلة انةبة الطا ة العةتغلة ك

 

 رككةن  ائعة التكالف  ركر  ال خ  اعة ل هذه النرمية كعا يأك  :
  ائعة التكالف  اعة ل النرمية العتغفم  للةتم  العالفة العنت فة ي     /      /                   

 مةاد أرلفة مباشم  

 ا ةث مباشم 

 مصاثي  منالفة مباشم 

 الكلةة العباشم  

 مةاد  فم مباشم  متغفم 

 أ ةث  فم مباشم  متغفم 

 مصاثي   فم مباشم  متغفم 

 الكلةة  فم العباشم  

 كلةة الصنع العتغفم 

 + اإليتاا كحل الترغف  أر  الع   العتغفم 

 اإليتاا كحل الترغف  آخم الع   العتغفم  -

 كلةة اإليتاا العتغفم 

 + كلةة اإليتاا التا  أر  الع   العتغفم 

 كلةة اإليتاا التا  العع  للبفع العتغفم 

 كلةة اإليتاا التا  آخم الع   العتغفم  -

 ا العباع العتغفم كلةة اإليتا

 + ككالف  كةةيقفة متغفم 

 كلةة العبفعات العتغفم 

 

* * * 

* * * 

* * * 

 

* * * 

* * * 

* * * 

 

 

 

* * * 

 

 

 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

                    

          

 كر  ال خ  اعة ل النرمية العتغفم  )الح ية(

 ايماد العبفعات 

 يطمح كلةة العبفعات العتغفم   -

 موع  الماح الح  )لائ  العةاهعة(

 ككالف  منالفة غك كثااتة           -     

* * * 

* * * 

 

 

* * * 

* * * 



 )مةاد+أ ةث+مصاثي (         

 ككالف  كةةيقفة ثااتة  -    

 التكالف  اإلداثية    -    

 ماي  الماح         

 

* * * 

 ** * 

* * * 

 

 مالحظة

 كلةة العبفعات العتغفم  –موع  الماح الح   = ايماد العبفعات 

 أر 

 الكلةة العتغفم  للة    –الماح الح   )لائ  العةاهعة( للة    = سعم البفع للة    

 (3مثال )

رالتةااةيقفة الطا ااة اإليتا فااة  31/12/1995الفااك البفايااات اآلكفااة لاان مصاانع للكماساا  للةتاام  العنت فااة ياا  

 ( كمس  :10000للعصنع )

 ( ديناث                    12سعم افع الكمس  الةا                                  ) 

 20000العةاد الرلفة العصمرية لإليتاا                       

 18000ال ةث العباشم                                           

 5000                                         كصك مباشم     

 % ككالف  متغفم (60)  20000تكصكغك ك                                               

 % ككالف  ثااتة (70)    10000تك كةةيقفة                                               

 5000               تك اداثية                                  

 كمس  ك 8000 ا  العصنع خ   العا  اإيتاا ركةةيق 

 ك31/12/1995ال خ  اعة ل النرمية العتغفم  للةنة العنت فة ي   كر   / إل اد  ائعة التكالف  ر
 الحل

                   1995/  12/   31 ائعة التكالف  اعة ل النرمية العتغفم  )الح ية( للةتم  العالفة العنت فة ي 

 مةاد أرلفة مباشم  

 ا ةث مباشم 

 مصاثي  منالفة مباشم 

 الكلةة العباشم   

 تكصكغك ك   متغفم 

 كلةة الصنع العتغفم 

 + ككالف  كةةيقفة متغفم 

 العتغفم كلةة العبفعات 

 

20000 

18000 

5000 

 

 

 

 

43000 

        12000   *1 

55000 

        3000     *2 

58000 

   

 ديناث %12000   = 60 × 20000 1*  

 ديناث               %3000 = 30 × 10000 2*    

          

                   1995/ 12/   31كر  ال خ  اعة ل النرمية العتغفم  )الح ية( للةتم  العالفة العنت فة ي 

 (12*8000ايماد العبفعات  )

 يطمح كلةة العبفعات العتغفم   -

 موع  الماح الح  )لائ  العةاهعة(

 ككالف  منالفة غك كثااتة           -     

 )مةاد+أ ةث+مصاثي (         

96000 

58000 

 

 

38000 

8000 

 



 ككالف  كةةيقفة ثااتة  -    

 التكالف  اإلداثية    -    

 ماي  الماح         

 

7000 

5000 

18000 

 

 

 نظرية الطاقة المستغلة
ريقا ل ذه النرمية كم التةيفق افن يرمية التكالف  الكلفة ريرمية التكالف  العتغفم  و  ف  أخذت هذه 

العتغفم  مضايا الف ا التكالف  ال ااتة الت  كعاد  استغ   الطا ة اإليتا فة ريتم ا تةا  النرمية االنرمية 

 الوتء ال اال العةتغ  االععادلة اآلكفة :

                         

 الطا ة الةعلفة لإليتاا                                       

 التكالف  الصنالفة ال ااتة                                ×                    =                التكالف  الصنالفة ال ااتة

 الطا ة القصةى لإليتاا                                                               

 أما التكالف  التةةيقفة يإن ال اال العةتغ  ل ا يكةن :

                         

 ل د الة  ات العبالة الةعلفة                                  

 التكالف  التةةيقفة ال ااتة ×=                                      التكالف  التةةيقفة ال ااتة

 الطا ة التةةيقفة القصةى                                    

 غلة رالتكالف  التةةيقفة  فم العةتغلة يتحع  لل" كر  ال خ  كأما التكالف  الصنالفة ال ااتة  فم العةت

 مالحظة

 يعكن أن كعط" يةبة استغ   الطا ة  اهت  ي  دال  لتطبفق القايةن الةااق ك 

 خصائص نظرية الطاقة المستغلة

إلداث  يحة كةال  اإلداث  ي  كحقفق ث ااة يعالة لل" كرغف  الطا ة اإليتا فة االتباثها كة ه   ةد -1

 اكياا اإل ماءات ال  مة إلستغ   الوتء  فم العةتغ  من الطا ة اإليتا فة ك

 ال كعتبم الوتء  فم العةتغ   تءا من ككالف  اإليتاا ليه ال يع   ككالف  ا  يعتبم خةاث  ك-2

 اإلنتقادات الموجهة لنظرية الطاقة المستغلة

عصاثي  ال ااتة انةبة الطا ة العةتغلة االم م من كةي ا كهد  ال" كحعف  العيترن ي  آخم الع   اال-1

 ككالف   منفة رهذا ييال  مب أ استق   ال رثات العالفة ك

معةاة  فاس الطا ة اإليتا فة رالتةةيقفة العةتغلة ر فم العةتغلة ي  ك  ممكت من مماكت اإليتاا -2

 رالتةةيق العيتلةة ك

ية ) كح ي  السعاث رالعةاضلة افن الب ائ  العيتلةة ي  الةتم   صفم  ال كةال  لل" اكياا القماثات اإلداث-3

 ال   ( ركذلك التيطفط رالم ااة ك

 

 رككةن  ائعة التكالف  ركر  ال خ  اعة ل هذه النرمية كعا يأك  :
   1995/  3/  31 ائعة التكالف  اعة ل يرمية الطا ة العةتغلة للةتم  العالفة العنت فة ي  



 فة مباشم  مةاد أرل

 ا ةث مباشم 

 مصاثي  منالفة مباشم 

 الكلةة العباشم 

 مةاد  فم مباشم 

 أ ةث  فم مباشم 

 مصاثي  منالفة  فم مباشم  متغفم 

 مصاثي  منالفة  فم مباشم  ثااتة للطا ة العةتغلة

 كلةة  فم مباشم  

 كلةة الصنع للطا ة العةتغلة

 + اإليتاا كحل الترغف  أر  الع  

 اإليتاا كحل الترغف  آخم الع    -

 كلةة اإليتاا للطا ة العةتغلة

 + كلةة اإليتاا التا  أر  الع  

 كلةة اإليتاا العع  للبفع للطا ة العةتغلة

 كلةة اإليتاا التا  آخم الع   -

 كلةة اإليتاا العباع للطا ة العةتغلة

 + ككالف  كةةيقفة متغفم 

 لعةتغلة+ ككالف  كةةيقفة ثااتة للطا ة ا

 كلةة العبفعات للطا ة العةتغلة

 

* * * 

* * * 

 * * * 

 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

 

 

* * * 

 

 

 

* * * 

  * * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

 

 1995/  3/  31كر  ال خ  اعة ل يرمية الطا ة العةتغلة للةتم  العالفة العنت فة ي  

 ايماد العبفعات 

 يطمح كلةة العبفعات للطا ة العةتغلة -    

 موع  الماح )اليةاث (

  كصكغك ك ثااتة للطا ة  فم العةتغلة  -    

 تك كةةيقفة ثااتة للطا ة  فم العةتغلة -    

 التكالف  اإلداثية    -    

 ماي  الماح         

* * * 

* * * 

 

 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

 

 ( 14( ي  مةحة )2يةس افايات الع ا  )

 ك  / ال اد  ائعة التكالف  ركر  ال خ  اعة ل يرمية الطا ة العةتغلة

 

   1995/  3/  31 ائعة التكالف  اعة ل يرمية الطا ة العةتغلة للةتم  العالفة العنت فة ي     



 مةاد أرلفة مباشم  

 ا ةث مباشم 

 مصاثي  منالفة مباشم 

 العباشم الكلةة 

 مصاثي  منالفة  فم مباشم  متغفم 

 مصاثي  منالفة  فم مباشم  ثااتة للطا ة العةتغلة

 كلةة  فم مباشم  

 كلةة الصنع للطا ة العةتغلة

 + اإليتاا كحل الترغف  أر  الع  

 اإليتاا كحل الترغف  آخم الع    -

 كلةة اإليتاا للطا ة العةتغلة

 + كلةة اإليتاا التا  أر  الع  

 كلةة اإليتاا العع  للبفع للطا ة العةتغلة

 كلةة اإليتاا التا  آخم الع   -

 كلةة اإليتاا العباع للطا ة العةتغلة

 + ككالف  كةةيقفة متغفم 

 + ككالف  كةةيقفة ثااتة للطا ة العةتغلة

 كلةة العبفعات للطا ة العةتغلة

17600 

12800 

3200 

 

12000 

    16000 

 

 

 

33600 

 

 

28000 

61600 

  * * * 

 15400 

46200 

19250 

65450 

7700 

57750 

5000 

7500 

70250 

 

 

 1995/  3/  31كر  ال خ  اعة ل يرمية الطا ة العةتغلة للةتم  العالفة العنت فة ي  

 (20×7500)ايماد العبفعات 

 يطمح كلةة العبفعات -

 موع  الماح )اليةاث (

  كصكغك ك ثااتة للطا ة  فم العةتغلة  -    

 تك كةةيقفة ثااتة للطا ة  فم العةتغلة -    

 التكالف  اإلداثية    -    

 ماي  الماح         

150000 

70250 

 

 

79750 

4000 

2500 

6000 

67250 

 

 
 

                             

 

 

 

 

 أسئلة للفصل الثالث

 

 : 2001كايةن الر  // كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت إ  ى الرمكات الصنالفة لن ش م 1س

 ديناث ك 2000ديناث و مصاثي  منالفة مباشم   8000ديناث و أ ةث مباشم   9000مةاد مباشم  

دينااث أ اةث مراميفن و  1200ديناث مةاد  فام مباشام  و  1000التكالف  الصنالفة الغفم مباشم  متغفم  ) 

 ديناث مصمريات منالفة  فم مباشم  أخمى (ك 700



ديناااث  400ديناااث كااأمفن و  1000ديناااث إيواااث مصاانع و  2000لفة الغفاام مباشاام  ثااتااة ) التكااالف  الصاانا

 مصمريات منالفة  فم مباشم  أخمى ( ك

 ديناثك2000% من ا متغفمو العصاثي  اإلداثية 80ديناث 4000التكالف  التةةيقفة 

 ديناث ك 40000ايماد العبفعات 

 ل النرمية الكلفة رالعتغفم  كإل اد  ةائم التكالف  ركر  ال خ   ة -1 / 

إلاا اد  ائعااة التكااالف  ركراا  الاا خ   ةاال يرميااة الطا ااة العةااتغلة و إاا للعاال ان اإليتاااا الةعلاا   -2   

 ر    ك 6000ر     رالطا ة اإليتا فة رالتةةيقفة  4500للرمكة 

 

 : 31/12/2001/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت إ  ى الرمكات الصنالفة كعا ي  2س

 الكلةة العتغفم  للة    الةا    كتكةن من : -1

 ديناث و 20ديناث و تكصكغك   40ديناث و أ ةث مباشم   60مةاد مباشم    

 ديناث ك 10تك كةةيقفة  

 التكالف  ال ااتة الةنةية :  -2

 ديناث ك 30000ديناث و اإلداثية  50000ديناث و التةةيقفة  60000الصنالفة     

 الة  ات :افايات لن  -3

 % ك50( ر    اعةتةى إكعا  400) 1/1/2001إيتاا كحل الترغف  كعا ي  

 % ك60( ر    اعةتةى إكعا  500) 31/12/2001إيتاا كحل الترغف  كعا ي  

 ( ر    ك600)  1/1/2001إيتاا كا  الصنع كعا ي  

 ( ر    ك300) 31/12/2001إيتاا كا  الصنع كعا ي  

 ( ر    ك500خ   الةتم  ) الة  ات الت  كم إيتا  ا

 ديناث للة    ك 500الة  ات الت  كم افع ا خ   الةنة )؟( اةعم افع 

إن ل د الة  ات العنتوة رالتكالف  ال ااتة رالعتغفم  ل ذا العا  متةارية مع ل د الة  ات العنتوة  -4

 رالكل  العتغفم  رال ااتة للعا  الةااق ك

 ر  ال خ   ةل النرمية الكلفة رالعتغفم  كإل اد  ةائم التكالف  رك -1 / 

 افان أسبا  الةمر ات ي  ماي  ال خ  ك -2   

 

 

 : 31/12/2003/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت إ  ى الرمكات الصنالفة كعا ي  3س

 الكلةة العتغفم  للة    الةا    كتكةن من : -1

 ديناث و 100تكصكغك  ديناث و  300ديناث و أ ةث مباشم   400مةاد مباشم    

 ديناث ك 50تك كةةيقفة  

 التكالف  ال ااتة الةنةية :  -2

 ديناث ك 200000ديناث و اإلداثية  400000ديناث و التةةيقفة  600000الصنالفة     

 افايات لن الة  ات : -3

 % ك50( ر    اعةتةى إكعا  2000) 1/1/2003إيتاا كحل الترغف  كعا ي  

 ( ر    ك4000)  1/1/2003عا ي  إيتاا كا  الصنع ك

 % ك60( ر    اعةتةى إكعا  3000) 31/12/2003إيتاا كحل الترغف  كعا ي  

 ( ر    ك1000) 31/12/2003إيتاا كا  الصنع كعا ي  

 ديناث للة    ك 800ر    اةعم افع  5200الة  ات الت  كم افع ا خ   الةنة 



اتة رالعتغفم  ل ذا العا  متةارية مع ل د الة  ات العنتوة إن ل د الة  ات العنتوة رالتكالف  ال ا -4

 رالكل  العتغفم  رال ااتة للعا  الةااق ك

 إل اد  ةائم التكالف  ركر  ال خ   ةل النرمية الكلفة رالعتغفم  ك -1 / 

 افان أسبا  الةمر ات ي  ماي  ال خ  ك -2   

 

 

 31الراامكات الصاانالفة للةتاام  العالفااة العنت فااة ياا  /البفايااات اآلكفااة مةااتيم ة ماان سااو ت ا اا ى 4س

  2000%  لعاا  80راليامة االعنتج س و للعا مإن يةابة اساتغ   الطا اة اإليتا فاة رالتةاةيقفة  12/2000/

 ك 1999%  لعا  85ر 

 ديناث  30000ر    اكلةة إ عالفة  2000اإليتاا التا  أر  الع   

 ر    8000ل د الة  ات العنتوة خ   الةنة 

 ر   كايل افايات التكالف  خ   الةنة كاآلك  :

 ديناث للة    الةا      5مةاد أرلفة  

 ديناث للة    الةا     3أ ةث مباشم   

 1/3ديناث يع   ال اال من ا   24000تكصكغك ك  

 ديناث 5000تك كةةيقفة ثااتة  

 ديناث 9000تك كةةيقفة متغفم   

 ديناث 4000تك اداثية  

 ديناث للة    الةا    ك 30ر    اةعم  9000لة  ات العبالة ل د ا

 النرمية اإل عالفة  -1 / ال اد  ائعة التكالف  ركر  ال خ  اعة ل : 

                                              يرمية الطا ة العةتغلة                                                               -3النرمية العتغفم  ) الح ية(                 -2    

 

( ديناث للة    الةا    ريفعا يأك  كةامف  ككالف  90/ كنتج ا  ى الرمكات منتوام را  ام يباع اةعم )5س

 -: 1993الة    الةا    لعا  

 9ثااتاة   دينااث و تكصكغك ك 15ديناث و تكصكغك ك متغفام    16ديناث و ا ةث مباشم    20مةاد مباشم   

ر ا   للا" أن  4500ر    ركتة ع الرمكة  ياد   وم اإليتااا الا"  4000 1993ديناث و كعفة اإليتاا لعا  

% 10ريتفوة هذه التياد  ي  اإليتااا كمكةاع كلةاة العاةاد العباشام  انةابة  1994ر    سنة  4200يباع من ا 

 % ك25رال ةث العباشم  انةبة 

 ( ر     5000للرمكة )  الطا ة اإليتا فة رالتةةيقفة

 ديناث ك 4400ديناث و تك إداثية  6000ديناث  رالتكالف  التةةيقفة ال ااتة  3تك التةةيقفة العتغفم  للة     

  1993ال ية   ايتاا كا  آخم الع   لةنة 

 اعة ل النرميات ال  ث ك 1994 / إل اد  ائعة التكالف  ركر  ال خ  لعا  

 

 : 31/12/2002/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت شمكة ال    الصنالفة كعا ي   6س

 الكلةة العتغفم  للة    الةا    كتكةن من : -1

 ديناث ك 10ديناث و تك كةةيقفة  30ديناث و تكصكغك   40ديناث و ا ةث مباشم   50مةاد مباشم    

 10000ديناااث و اإلداثيااة  20000التةااةيقفة ديناااث و  30000التكااالف  ال ااتااة الةاانةية : الصاانالفة  -2

 ديناث ك

 افايات لن الة  ات : -3



 %50ر    اعةتةى إكعا   400ايتاا كحل الترغف  أر  الع   

 %75ر    اعةتةى إكعا   300ايتاا كحل الترغف  آخم الع   

 ر    500ايتاا كا  أر  الع   

 ر    100ايتاا كا  آخم الع   

 خ   الع   ) ؟ ( ر    الة  ات الت  كم إيتا  ا

 ديناث للة     300( ر    اةعم افع 775الة  ات الت  كم افع ا خ   الةنة )

ر اا   لاان إيتاااا العااا  الةااااق كعااا إن التكااالف   100ان لاا د الة اا ات العنتوااة ل ااذا العااا  كتياا   -4

ف  ال ااتاة كعاا ها  ديناث لن ككالف  العا  الةااق ي   فن اقفل التكال 10الصنالفة العتغفم  كتي  اـ 

 ا رن كغففم ك

 %  ك70% رالتةةيقفة 80يةبة الطا ة العةتغلة الصنالفة  -5

 اعة ل النرميات ال  ث ك 2002 / إل اد  ائعة التكالف  ركر  ال خ  لعا  

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الرقابة على عنصر المواد
لعنتوة و رللفه مان الضامرث  ر اةد كع   العةاد العنصم المئفس من لنامم التكلةة الصنالفة للة  ات ا 

 -يرا  للم ااة لل" ككلةة هذا العنصم رريق اليطةات اآلكفة :

 

 الرقابة على مشتريات المواد ومردوداتها -أوالا 

 الرقابة على المشتريات  -1

 ركتضعن اآلك  :

 أ ــ است   الطلبات أر اال تفا ات من العةاد لأل ةا  العيتلةة ركة ف ها ردثاست ا ك

   ــ التصميح اععلفة الرماء رإم اث الرامم ال  مة اع  اختفاث العو ت العناسل ك

 ا ــ است   العةاد اع  التأك  من مطااقت ا للعةامةات العتةق للف ا ك

 است    ائعة العو ت رمطااقت ا مع العةاد العرتما  رمم   فعت ا ك –د 

 الرقابة على مردودات المشتريات  -2

 -ع اليطةات اآلكفة :ريلت  اكبا

 ال اد  لل ثد العةاد  فم العطااقة للعةامةات يق   ال" إداث  العرتميات ك –أ 

 يقة  أمفن العيتن اتةلفم العةاد ال"  ةم اإلست   ك - 

 يمس   ةم اإلست   العةاد ال" العةثد ك –ا 

 يتم إ ماء التةةيات القف ية ال  مة ك –د 

 ات المخزنيةالرقابة على العملي -ثانياا 

 ريتطلل الك مايأك  :

 رالك من خ   : ــ توفير مخازن منظمة1

 كقةفم العيا ن ال" أيةاع  ةل  بفعة العةاد رأمناي ا ك –أ    

 رضع دلف  للعيا ن لتياد  ياللفة الم ااة لل" العةاد ي  العيا ن ك -   



 بح لبئام لل"  مما بة ككالف  التيتين اأن الكتي  لن الح رد العقمث  يتص –ا   

 العنرأ  ك        

 ره  اآلك  : ــ توفير السجالت والبطاقات المخزنية2

 اطا ة الصن  ريحتةظ ا ا أمفن العيتن -أ 

 سو  مما بة العةاد ريحتةظ اه  ةااات العيا ن -  

 سو  أستاا العيا ن رك بل اه كعفات رأ فا  العةاد -ا 

  الرقابة عن طريق الجرد -3

 ره  إ  ى رسائ  الم ااة لل" العة ةدات العيتيفة يتم لن  ميق الومد ريقةم ال"  ةعفن :    

: ريتم لن  ميق كصعفم الةو ت رالبطا ات ارك  يعكن مان خ لاه اساتيماا المماف   الومد ال يتم  –أ 

لتح يا  كعفاة  اع  ك  لعلفة كهثم لل" العيترن سةاء لن  است   مةاد   ي   أر مام  ماةاد مان العياا ن

 ر فعة العيترن من العةاد ك

ريعكن اكترا  الخطاء الكتاافة ي  اثبات  مكة المانا  العيتلةاة رالاك لنا  مقاثياة أثما   البطا اات   

 رالةو ت مع اعض ا البعض راكترا  أ  ك لل أر اهعا  ك ار  العةاد داخ  العيتن ك

بفعااة رمعاينت ااا سااةاء اااالة ن أر العاا  أر الحواام : ريقصاا  اااه  صاام العااةاد للاا" الط الواامد الةعلاا  –  

رم  رة التال  يف ا رمطااقت ا مع الثم   الةاثد  ي  الةاو ت رالبطا اات العيتيفاة ركح يا  التيااد  أر 

 العوت رمعالوة الةمرس ك

 ريقةم الومد الةعل  ال"  ةعفن هعا :

 يرع  المنا  كاية ك: ريقص  اه الومد الذ  يتم ي اية الةنة ر يرا  الومد ال رث  -1

: رهااة الواامد الااذ  يواامى للاا" ماا اث الةاانة رلاافس االضاامرث  أن يرااع   يرااا  الواامد العةااتعم -2

 المنا  كاية و ا  يتم لل" شك  لفنات ك

 

 التسويات المخزنية  -ثالثاا 

 يتم اثبات شماء العةاد االقف  اآلك  :

 ا ن العةاد *** من ح/ مما بة مي                                   

 *** ال" ح/ العو ترن                                       

 ر ف  اإل ةا  أر الصم  لإليتاا يكةن :

 *** من ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف                                   

 *** ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد                                       

  ف  العمدردات كاآلك  :ريكةن 

 *** من ح/ مما بة ميا ن العةاد                     

     ***ال" ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف                                    

 

 م  رة

إاا كاياال العااةاد العصاامرية هاا  مااةاد إداثيااة أر كةااةيقفة يتحعاا  للاا"  ةااا  مما بااة ككااالف  كةااةيقفة أر 

 ككالف  إداثية ي  يوة  كحعفل ا لل"  ةا  مما بة اإليتاا كحل الترغف  كمما بة 

رالكقتصم الععلفات العيتيفة لل" العةاد الاةاثد  للعياا ن رالعاةاد العنصامية مان العياا ن رماا يةاتلتم ا 

ماان  فااةد التةااةية و يقاا  كحاا ث اعااض الععلفااات داخاا  العيااا ن أر اي ااا اات ماالة االعيااا ن كتطلاال اعااض 

 التةةيات ل ذه الععلفات رمن ا :

 



 

 التلف والعجز المخزني

ان ك فمام من العةاد الت  كرتمى كتعمض لإليكعاش أر التبيم أر الةق ان ي  الة ن يتفوة لةاما  ك فام  م ا  

الرمر  الوةية كالحماث  رالبمرد  راالتال  يإن الممف   ال يتم  ل ذه العةاد سة  اليتطااق مع ثماف ها 

 ن  الومد كالةعل  ل

كذلك يو  ان اعض العةاد كالةة أر معفبة لن   مدها يفول ي  م   هذه الحالة يص  م ا  هاذه العاةاد التالةاة 

 ركح ي  ر ي ا لععالوت ا ضعن التةةيات العيتيفة ك

رلاد  كقة  العنرأ  اتح ي  يةل مئةية لعقاالة التل  الذ  يصفل العاةاد التا  كتعاما  مع اا رالتبااث التلا    

ضعن هذه النةل كلةام مةعة ام اه أر كلةام  بفعفام رإاا  اد لن هذه النةل يالتياد  كعتبم كلةاام  فام مةاعةح ااه 

أر كل   فم  بفع  ك ريو  ان العةاد الت  كتعمض للنقصان يتفوة الياتن كحا د العنراأ  يةابة معفناة لعقاالاة 

اه أر  بفعفاام رإاا  اد لان هاذه النةابة يالتيااد  هذا العوت يإاا كان ضعن هذه الح رد يفعتبم لوتام مةعة ام 

 كعتبم لوتام  فم مةعةح اه أر  فم  بفع  ك

 رللفه يعكن كقةفم التل  ال" يةلفن :

 كل   بفع  أر مةعةح اه –أ 

 كل   فم  بفع  أر  فم مةعةح اه - 

 ركذلك العوت يتم كقةفعه ال" يةلفن :

 لوت  بفع  أر مةعةح اه–أ 

 أر  فم مةعةح اه لوت  فم  بفع  - 

 ركتم التةةية العيتيفة للتل  رالعوت الطبفع  االقف  اآلك  :

 *** من ح/ التل               

 *** ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد                     

 أر   *** من ح/ العوت        

 *** ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد                    

 رااا كان التل  أر العوت ضعن النةبة العح د  أ   بفع  يتم كةوف  القف  اآلك  : 

 *** من ح/ التل  الطبفع              

 *** ال" ح/ التل                   

 أر   *** من ح/ العوت الطبفع        

 *** ال" ح/ العوت                  

   ى الطميقتفن اآلكفتفن :كتم معالوة التل  أر العوت الطبفع  اإ

: أ  كضيفم ككلةة الة    من العةاد اتكلةة التل  أر العوت الطبفعا  رالاك ااساتبعاد   ميقة التضيفم (1

ر  ات التل  أر العوت الطبفع  من الكعفة العرتما  ركح ي  ككلةة الة    لل" هاذا السااس و أ  ان 

 ك ككلةة التل  أر العوت الطبفع  سة  كة ع لل" اقفة الة  ات الةلفعة راليتم كةوف   فةد كةةية

: ااأن ياتم  ميقة كحعف  ككلةة التل  أر العوت الطبفع  لل"  ةا  التكالف  الصنالفة  فم العباشم   (2

كح ياا  ككلةااة التلاا  أر العواات الطبفعاا  رإل اااثه ضااعن  ةااا  مما بااة التكااالف  الصاانالفة  فاام 

 العباشم  االقف  اآلك  :

                 

 *** من ح/ مما بة تك صك غك  ك  

 *** ال" ح/ التل  الطبفع                         

 أر   *** من ح/ مما بة تك صك غك  ك            



 *** ال" ح/ العوت الطبفع                         

 

 أما التل  أر العوت فم الطبفع  يفتم معالوته االقف  اآلك  :

 *** من ح/ التل   فم الطبفع                   

 *** ال" ح/ التل                         

 أر    *** من ح/ العوت  فم الطبفع           

 *** ال" ح/ العوت                        

يإاا كان الةبل  صةث أمفن العيتن يتم كحعفله اتكلةاة هاذا التلا  أر العوات االقفا  اآلكا  :      *** مان ح/ 

 أمفن العيتن

 تل   فم الطبفع *** ال" ح/ ال                      

 أر  *** من ح/ أمفن العيتن          

 *** ال" ح/ العوت  فم الطبفع                       

 أما إاا لم يتم كحعفله لل"   ة معفنة يفتم التباثه خةاث  ريقة  ي   ةا  الثااح راليةائم االقف  اآلك  :

 *** من ح/ الثااح راليةائم             

 *** ال" ح/ التل   فم الطبفع                       

 أر     *** من ح/ الثااح راليةائم   

 *** ال" ح/ العوت  فم الطبفع                       

   تسعير المواد –رابعاا 

 هناك أسلةافن لتةعفم العيترن :

 : ريعتع  لل" البفايات الةعلفة  األول

 : ريعتع  لل" البفايات التق يمية الثاني

  مس كةعفم العةاد العصمرية لإليتاا الت  كعتع  لل" اسلة  البفايات الةعلفة :

  ميقة الةاثد أرالم يصم  أرالم  -1

  ميقة الةاثد أخفمام يصم  أرالم  -2

  ميقة العتةسط العم ح ال اال -3

  ميقة العتةسط العم ح العتحمك  -4

 

 (Fifo) ًم يصرف أوال ًم طريقة الوارد أوال – ًم أوال

يتم كةاعفم العاةاد العنصامية اأ ا   الساعاث ااتا اءم ثام االةاعم الاذ  يلفاه رهكاذا  ةال  اعة ل هذه الطميقة

 كاثيخ الةثرد ك

 مثال

( ديناث للة    رإلفك الععلفات الت  كعل خ   ش م آااث 10( ر    اةعم )200ال  ثمف  العةاد ) 1/3ي  

: 

 الصادث/ر                               الةاثد                            التاثيخ

 ـــ                 12ر    اةعم  600                         5/3

 550ـــ                                                                  7/3

 ـــ                  11ر    اةعم  350                      12/3

 380ـــ                                                                15/3

 ر    من 30ألف  للعيا ن                    18/3



 ـــ           7/3العةاد العصمرية اتاثيخ                            

 ـــ                   13ر    اةعم  400                     20/3

 ـــ                   12  اةعم ر   200                     25/3

 550ـــ                                                                 30/3

 ر             100ـــ                               كم كحةي                                31/3

 من القةم أ ال" القةم                                                                             

  / إل اد مةحة أستاا العيا ن اطميقة الةاثد أرالم يصم  أرالم رأثبات  فةد الفةمفة ال  مة ك

 الحل

 الةاثد التاثيخ

  فعة   سعم   كعفة

 الصادث

  فعة   سعم   كعفة

 الممف 

  فعة   سعم   كعفة

1/3   200   10    2000 

5/3 600  12  7200 

 

 

 200   10    2000  

600   12    7200 

800           9200 

7/3  200  10   2000 

350  12   4200  

550         6200 

 

250    12     3000 

12/3 350   11 3850  250   12      3000 

350   11     3850 

600            6850 

15/3  250   12  3000 

130  11   1430 

380         4430 

 

220   11    2420 

18/3  (30  )12 (360) 30     12     360 

220   11     2420 

250            2780 

20/3 400  13  5200  30     12     360 

220   11     2420 

400   13    5200 

650           7980 

25/3 200   12 2400  30      12    360 

220    11    2420 

400   13    5200 

200   12    2400 

850           10380 

30/3  30    12    360 

220  11   2420 

300  13   3900 

550         6680 

100    13   1300 

200   12    2400 

300           3700 



   فـــــــــ  ال يةو               31/3

 3700 16950 18650 العوعةع 

 

 للتحقق من الح  كةتي   الععادلة اآلكفة :ـــ

 الصادث = الممف  آخم الع   –الممف  أر  الع   + العرتميات 

 ديناث 3700=     16950   -  18650+       2000      

  فةد الفةمفة :

 من ح/ مما بة ميا ن مةاد 18650  

 ال" ح/ العو ترن 18650            

 من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  16950 

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد 16950           

 

 ( ( Lifo ًم يصرف أوال ًم طريقة الوارد أخيرا – ًم ثانيا

 مثال

( 1100( ر ا   اكلةاة إ عالفاة )100) 1/1 البفايات اآلكفة كي   مكة الصن  )س( الذ  يبلا  ثماف ه يا 

 ريفعا يأك  الععلفات الت  كعل خ   ش م كايةن ال اي  :ــ

 الةاثد العيتي  : -1

 الةعم                 ل د الة  ات             التاثيخ

 ديناث 10                    150                      5/1

 ديناث  9                     200                    12/1

 ديناث  8                     350                    17/1

 ديناث 10                    250                    25/1

 الصادث العيتي  -2

               ل د الة  ات             التاثيخ

9/1                      180                     

15/1                    210                      

20/1                    300                      

27/1                    150                     

ر اا   الاا"  50ألفاا ت  26/1ر اا   ماان القةاام أ الاا" القةاام   رياا   50كاام كحةياا   10/1اتاااثيخ  -3

 ك 20/1العيا ن من العةاد العصمرية اتاثيخ 

 10ر ا   رإن الععاايفم العةضاةلة كةاعح اتلا   30ر   ان هناك كل  يا  العياتن يبلا   31/1ي   -4

 ر  ات يقط و أما العتبق  يفعتبم كل   فم  بفع  ك

 Lifoإل اد مةحة استاا العيا ن اطميقة  -1 / 

 اثبات  فةد الفةمفة ال  مة لل" يمض -2

 إن الرمكة كتبع  ميقة التضيفم - أ

 كتبع ل   التضيفم  ان الرمكة  -  

 الحل

  

 الممف  الصادث الةاثد التاثيخ



  فعة   سعم   كعفة  فعة   سعم   كعفة  فعة   سعم   كعفة

1/1   100   11    1100 

5/1 150  10  1500 

 

 

 100   11    1100  

150   10    1500 

250           2600 

9/1  150  10   1500 

30    11   330  

180         1830 

70      11     770 

          

   فـــــــــــــــــــــــ  ال يةو               10/1

12/1 200    9   1800  70     11      770 

200   9        1800 

270             2570 

15/1  200   9    1800 

10     11   110 

210         1910 

 

60      11   660 

17/1 350    8   2800  60      11   660 

350      8   2800 

410           3460 

20/1  300    8   2400 60      11   660 

50       8    400 

110           1060 

25/1 250   10 2500  60      11   660 

50      8     400 

250   10    2500 

360           3560 

26/1   (50   )8  (400           ) 60    11       660 

100       8      800 

250    10    2500 

410            3960 

27/1  150   10  1500 60      11   660 

100     8      800  

100   10    1000 

260           2460 

31/1   30    10   300 60     11     660 

100    8     800   

70    10     700 

230            2160 

 2160 7540 8600 العوعةع 

  



 الصادث = ثمف  آخم الع    –ثمف  أر  الع   + الةاثد 

         1100  +8600  - 7540   =2160 

 قيود اليومية

 من ح/ مما بة ميا ن العةاد 8600   

 ال" ح/ العو ترن 8600            

 التل  –العصمر  لإليتاا = الصادث 

                        =7540 – 300 

                        =7240 

 من ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف  7240 

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد 7240         

 

 : سةاء كان  بفع  أر  فم  بفع  يكةن  ف  اإلثبات : قيد التلف

 من مذكةثين                   

 ح/ التل  الطبفع  100              

 ح/ التل  الغفم  بفع  200              

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد   300                  

 

 معالجة التلف الطبيعي

 : بموجب طريقة التضخيم -أ

 يتاا كحل الترغف من ح/ مما بة اإل 100                                   

 ال" ح/ التل  الطبفع   100                                          

 

 : بموجب طريقة عدم التضخيم -ب

 من ح/ مما بة  تكصكغك   100                                 

 ال" ح/ التل  الطبفع  100                                        

  بفع  ي ة خةاث  اك  الطميقتفن  أما التل  الغفم

 من ح/ أ ك خ 200                               

 ال" ح/ التل   فم الطبفع  200                                      

 

 طريقة المتوسط المرجح الثابت– ًم ثالثا

الةاعم يا  كقفافم العياترن رك    ال" التعاد سعم را   للعةاد العصمرية خا   يتام   منفاة رالتعااد هاذا 

 آخم الع    ف  ان هذا الةعم يحار  ان يلغ  أثم التقلبات ي  السعاث ك

 كلةة ثمف  أر  الع   + كلةة العرتميات                                    

 العتةسط العم ح ال اال = 

 العرتما ل د الة  ات +  ل د ر  ات أر  الع                    للةعم        

 مثال

 التال  البفايات العةتيم ة من سو ت ا  ى العنرآت راليامة االصن  س :

 ديايفم  8ر    اةعم  500( ثمف  أر  الع   1

 ( العرتميات كاآلك  :2



 الةعم/ديناث                 الكعفة          التاثيخ

5/1              400                     9 

12/1            600                   10 

18/1           700                    12 

25/1           500                    13 

 الصادث العيتي  : (3

 الكعفة/ ر               التاثيخ     

     10/1                700 

     15/1                200 

     20/1  100 

 ر  ات رهة  بفع  10 ااا للعل ان التل  يبل 

  / كح ي  كلةة العةاد العصمرية لإليتاا ركلةة ميترن آخم الع   راثبات  فةد الفةمفة

 الحل

 كلةة ثمف  أر  الع   + كلةة العرتميات                           

 العتةسط ال اال = 

 ل د الة  ات العرتما +  ل د ر  ات أر  الع                       

                         (500×8(+)400×9(+)600×10(+)700×12(+)500×13) 

                     = 

                                 500+400+600+700  +500    

                         28500 

 ديناث/ ر    556ك10=  =                  

                           2700 

 ديناث 10556=  556ك10 ×[  100+200+700كلةة العةاد العصمرية = ] 

 ل د الة  ات    –كلةة ثمف  آخم الع   = ] ل د الة  ات العتا ة لإلستي ا  

 العةتي مة رالتالةة[ * العتةسط ال اال                                            

  556ك10 ×[ 1000-10-(500+2200= ])                          

 ديناث 17846=                           

 ديناث 56ك105=  556ك10 × 10كلةة التل  =   

  ف  الرماء

 من ح/ مما بة ميا ن العةاد 24500            

 ال" ح/ العو ترن 24500                       

  ف  الصم  لإليتاا

 من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  10556          

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد  10556                     

 التل  ي   الة كضيفم الكلةة

 من ح/ التل  الطبفع  56ك105          

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد 56ك105                      

 من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف   56ك105            

 ال" ح/ التل  الطبفع   56ك105                      



 ي   الة ل   كضيفم الكلةة

 من ح/ مما بة تكصكغك ك  56ك105           

 ال" ح/ التل  الطبفع  56ك105                      

                 

 ط المرجح المتحرك طريقة المتوس –رابعاا 

اعة اال هااذه الطميقااة يااتم اسااتيماا سااعم اعاا  كاا  لعلفااة شااماء ريةااتي   هااذا الةااعم ياا  كةااعفم الصااادث  

 العيتي  الذ  يل  لعلفة الرماء لحفن   رث لعلفة شماء   ي   يفةتيما سعم   ي  رهكذا ك

 اثدككلةة الممف  + ككلةة الة                                             

 العتةسط العم ح العتحمك = 

 كعفــة الممف  + كعفـة الةاثد                                           

 مثال 

 البفايات اآلكفة كي   مكة الصن  )س( خ   ش م كايةن ال اي  ك

   / ال اث الصةحة اليامة ا ذا الصن  ي  ديتم الستاا ريق  ميقة العتةسط العم ح العتحمك ك

 ديناث للة    3ر    اةعم  200ثمف   1/1

 ديناث للة    2ك3ر    اةعم  300راثد   5/1

 ر     200منصم   10/1

 ديناث للة    185ك3ر    اةعم  300راثد  15/1

  10/1ر    من الكعفة العصمرية ية   50ممك   20/1

 ر    200منصم   25/1

 ديناث للة    275ك3ر    اةعم  300راثد  28/1

 ر    250منصم   30/1

ر    لل" يمض إيه  بفع  رالرامكة كتباع  ميقاة التضايفم  20ل م لن  الومد ر ةد لوت مق اثه  31/1

 ك

 

 الحل

 الةاثد التاثيخ

  فعة   سعم   كعفة

 الصادث

  فعة   سعم   كعفة

 الممف 

  فعة    سعم    كعفة

1/1   200       3        600 

 1560      12ك3    500   960     2ك3    300 5/1

 936       12ك3   300 624    12ك3   200  10/1

 5ك1891   153ك3   600  5ك955  185ك3 300 15/1

 5ك2047    15ك3    650 156     12ك3     50  20/1

 5ك1417    15ك3    450 630    15ك3   200  25/1

 2400      2ك3    750  5ك982 275ك3  300 28/1

 1600      2ك3    500  800      2ك3   250  30/1

  1536      2ك3    480 64      2ك3     20  31/1

 1536                 1962 2898 العوعةع

 

 الصادث = ثمف  آخم الع   –ثمف  أر  الع   + الةاثد 



600  +2898 – 1962  =1536 

601  

 التقديريةطرق تسعير المواد التي تعتمد على أسلوب البيانات 

 طريقة السعر اإلداري الثابت  -1

ريتم اعة ل هذه الطميقة كح ي  سعم معفن يةتي   يا  كةاعفم العاةاد العصامرية رخا   يتام   منفاة        

 مح رد  كقمثها اإلداث  ثم كقة  اع ها اتع ي  هذا الةعم ك  يت ئم مع الرمر  الو ي   ك

 رالةعم اإلداث  ال اال يكةن الةعم الةائ  ي  الةةس للةتم  الةااقة أر متةسط أسعاث الةتمات الةااقة ك 

 مثال

 البفايات اآلكفة كي   مكة الصن  )س( خ   ش م كايةن ال اي  :

 ديناث ك 5ك2ر    اةعم  250يبل   1/1الممف  ي 

 سعم الة   /ديناث            ل د الة  ات           التاثيخالعرتميات :    -1

                           5/1                    200                       3  

                           7/1                    400                       4 

                        20/1                    900                       5 

                ل د الة  ات           التاثيخالصادث العيتي  :       -2

                                             12/1                   500 

                                             28/1                   400 

 ديناث 8ك3إاا للعل ان الةعم اإلداث  ال اال 

  / كح ي  كلةة العةاد العصمرية راثبات  فةد الفةمفة 

 الحل

 ديناث                             3420=   8ك3 ×(  400+500كلةة العةاد العصمرية = ) 

  فةد الفةمفة

 :  ف  العرتميات

 من ح/ مما بة ميا ن العةاد  6700                         600= 3×200

 ال" ح/ العو ترن 6700                                1600= 4×400

900×5 =4500 

               6700 

 من ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف  3420:                    ف  الصم  لإليتاا

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد 3420                                                      

    

 المعياريطريقة السعر  -2

كرااه هذه الطميقة ي  كةعفم العةاد الطميقة الةااقة من  ف  ك هعا كبن" لل" ساعم محا د ثااال  فام ان   

هذه الطميقة كيتل  ي  اي ا كح د الةعم الععفاث  لل" أساس دثاساات للعفاة ركوااث  لعلفاة رااإلساتعاية 

 االععلةمات التاثييفة العتةيم  ك

 

 طريقة سعر السوق السائد -3

 بقام ل ذه الطميقة يتم كةعفم العةاد العصمرية اةعم الةةس ر ل الصم  درن الخذ انرم اللتباث ككلةاة  

ا  اإليتااا اتكلةاة الة ا ات العصامرية الععبام  لان  العةاد العصمرية الةعلفة ركتعفت هاذه الطميقاة اأي اا كحعا

 صفصام لإليتاا مباشم  كسعم الةةس ل ذه الة  ات كعا لة كم شماء هذه الة  ات من الةةس خ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الرابعاأسئلة 
لحمكة الصن   2002يفعا يأك  البفايات العةتيم ة من سو ت شمكة اغ اد لن الر م الخفم لعا  /1س

 ) ( من العةاد :

 التاريخ                      البيان                   عدد الوحدات          تكلفة الوحدة

 6                     700ثمف                                               1/12

    600(           Aال"  ةم الترغف  ) مم        6/12

 8                     500شماء                                             10/12

  400(            Bمم  ال"  ةم الترغف  )    12/12

 ر    ال" العيا ن100( Aإلاد   ةم )    18/12

 10                     300شماء                                             20/12

 250(             Bمم  ال"  ةم الترغف  )   25/12

 (Aر    ال" القةم ) 500(B ة  القةم )   28/12

 100      (               Aمم  ال" القةم )   30/12

 % من ا كل   بفع  رالعتبق  كل   فم 40ر    كالةة  50أثناء الومد ر     31/12

  بفع  مةهرلفة اإلداث  ك           

 كةعفم الصادث من العةاد ريق  مس التةعفم الثاع ك -1 /  

 إ ماء القفةد العحاسبفة ال  مة رمعالوة التل  من العةاد العةعةح اه رالغفم  -2    

 مةعةح اه ك        

 ي  إ  ى الرمكات الصنالفة كبفن مايأك  : 31/12/2004/ أثناء الومد الةنة  ي  2س

 ديناث للة    ك 10ر    اكلةة  200إن ثمف  العاد  )أ( ي  البطا ة العيتيفة  -1

 ر    ك 180إن الممف  الةعل  لن  الومد ل ذا الصن  كان  -2

 ةث ك% من الصن  العذك3إن الةق  العةعةح اه  -3

 / معالوة الةا   من العةاد انةلفه العةعةح اه رالغفم مةعةح اه و إاا للعل اأن أسبا  الةق  الغفم مةعةح 

 اه هة أمفن العيتن ك

 : 31/12/2007/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت شمكة الةمات ي  3س

 فم  بفع  رالعتبق  % من ا كل  25ر     20إن ل د الة  ات التالةة من الصن  )أ( من العةاد  -1

 ديناث ك 1000كل   بفع  و رإن سعم الة    



% منه مةهرلفة أمفن العيتن رالبا   مةهرلفة 50ل ى كحلف  التل  الغفم مةعةح منه كبفن اأن  -2

 اإلداث  ك

ر  ات  3ر  ات رل ى الت  فق كبفن اأن  8إن ل د الة  ات العةقةد  من الصن  ) ( من العةاد  -3

الرمر  الوةية و ي   فن العتبق  منه مةهرلفة اإلداث  و رإن سعم الة    من ا هة يق  اةبل 

 ديناث ك 1500الةا     كان 

 كح ي  كلةة التل  الطبفع  رالتل   فم الطبفع  من الصن  )أ( من العةاد  -1 / 

 كح ي  كلةة الةق  الطبفع  رالةق   فم الطبفع  من الصن  ) ( من العةاد -2    

 لقفةد العحاسبفة ال  مة كإ ماء ا -3    

 

 : 2/2002/يفعا يأك  البفايات اليامة احمكة الصن  )أ( ي  شمكة الق س الصنالفة لن ش م ك4س

 ديناث للة    ك 20ر    اةعم  300 1/1ثمف  ي  

 ديناث للة    ك 30ر    اةعم  200شماء  6/1ي          

 ديناث للة    ك 40ر    اةعم  100شماء  19/1ي          

 ر   كايل الة  ات الصادث  من الصن  العذكةث لل" النحة اآلك  :

 ر    100  12/1ي     -ر        250   5/1ي        

 ر    150  27/1ي       

 كةعفم العةاد الصادث  ريق  مس التةعفم : -1 /  

 LIFOمايمد أخفمام يصم  أرالم   -   FIFOمايمد أرالم يصم  أرالم  -

 العتةسط العم ح العتحمك -العتةسط العم ح ال اال             -

 كةوف  القفةد العحاسبفة ال  مة ك -3كح ي  كلةة ثمف  آخم الع   ك   -2

 /يفعا يأك  البفايات اليامة اأ   المنا  من العةاد ي  ا  ى الرمكات:5س

 ديناث للة    ك 10ر    اةعم  500ي  العيتن كان الممف   1/7/2008ي   -1

 ر    ال" مماكت اإليتاا ك 100كم مم   3/7ي   -2

 ديناث للة    ك 12ر    اةعم  250كم است    5/7ي   -3

 ر    ال" مماكت اإليتاا ك 200كم مم   10/7ي   -4

 ك 3/7ر    من الكعفة العصمرية ي   50الف ت للعيا ن  12/7ي   -5

 ر    ال" مماكت اإليتاا ك 300كم مم   15/7ي   -6

 ديناث للة    ك 15ر    اةعم  300كم است    18/7ي   -7

 ر    ال" مماكت اإليتاا ك 200كم مم   25/7ي   -8

 ر    ال" مماكت اإليتاا ك 150كم مم   30/7ي   -9

 كةعفم العةاد الصادث  ريق  مس التةعفم الثاعة ك -1 /    

 ثمف  آخم الع   ككح ي  كلةة  -2

 كةوف  القفةد العحاسبفة ال  مة ك -3

 : 2006/ يفعا يأك  البفايات اليامة احمكة الصن  ) ( ي  شمكة الماي ين الصنالفة لن ش م آااث/6س

 التاريخ               البيان            عدد الوحدات           تكلفة الوحدة

 10                      800ثمف                         1/3/2006

 12                      600شماء                                   5/3

  900مم                                  8/3

 15                      800شماء                                 20/3



 1000مم                               22/3

  200مم                                30/3

 كةعفم العةاد الصادث  ريق  مس التةعفم الثاعة ك              -1 /    

 كح ي  كلةة ثمف  آخم الع   ك -2

 كةوف  القفةد العحاسبفة ال  مة ك -3

 الفصل الخامس

 الرقابة على عنصر العمل ) تكلفة األجور (

العنصم المئفس ال اي  لتكلةة اإليتاا رهة كلةة الو ا  البرام  الاذ  يةاتي   يا  يعتبم لنصم ككلةة ال ةث 

 اإليتاا رهناك ل    مس لتح ي  ككلةته من ا :

 ال م لل" أساس الة ل -أرالم 

 ال م لل" أساس اإليتاا –ثايفام 

  مس أخمى  –ثال ام 

 األجر على أساس الوقت -أوالا 

 ةا  ال م  ف  يتح د ال م ريق الععادلة اآلكفة :كعتبم هذه الطميقة من أس    مس ا ت

 ال م الفةم  = ل د الةالات الفةمفة * مع   أ م الةالة 

ريمال" ي   ةا  أ م العام  لل" أساس الةالات العقمث   ايةياام و  فا  كعتبام الةاالات التا  كتيا  لان 

 العع  اإللتفادية كالك سالات لع  اضايفة ر البام ماككةن أ ةثها أك م من أ ةث سالات 

 مثال

( ديناث ر   كضعنل اطا اة 450يتقاض" العام  أ ع  أ مه لل" أساس الة ل راعع   أ م للةالة الةا    )

 كةوف  الة ل السبةلفة ل ذا العام  مايأك  :

 

 اليا 

 سالات العع  اليمرا ال خة 

 اضايفة التفادية سالة د فقة سالة د فقة

 - 7 1 5 6 2 الةبل

 1 7 2 3 6 5 ال  

 3ك2 7 3 30 6 - اإلثنفن

 1 7 2 5 6 3 ال  ثاء

 3ك3 7 4 30 6 1 الثاعاء

 - 6 12 - 6 4 اليعفس

 8 41     العوعةع

يااإاا للعاال ان سااالات الععاا  العقاامث   ايةيااا هاا  ساابع سااالات يةمفااام رإن معاا   ال اام لةااالات الععاا  

 اإللتفاد  ك( من ال م 5ك1اإلضاي  كحةل لل" أساس )

  / كح ي  استحقاس العام  أ ع  ك

 الحل

 ديناث 18450=              450 × 41ال م اإللتفاد  =   

 ديناث   5400=     5ك1*  450 ×  8ال م اإلضاي   =    

 ديناث  23850اإلستحقاس الكل             =                       

 األجر على أساس اإلنتاج –ثانياا 

 اعة ل هذه الطميقة كح ي  ال م لل" أساس كعفة اإليتاا ريق الععادلة اآلكفة : ريتم

 استحقاس العام  = مع   أ م الة    * ل د الة  ات العنتوة



 

 مثال

يتقاض" محعةد أ مه لل" أساس اإليتاا  ف  يقاة  اإيتااا كا  مان العنتواات اآلكفاة أو وا ر ا  الا  ايتا اه 

 ديناث لل" التةال  ك 12و15و20   لل" التةال  رال  مع   أ م الة    ر  70و30و20للةتم  الةااقة 

  / ا تةا  استحقاس العام  محعةد ك

 الحل

 ديناث  1690([ = 20×20(+)15×30(+)12×70استحقاس العام  = ])  

 م  رة

 ال م يحتةل لل" الة  ات الت  كوتا  الةح  رالتل  يطمح إن ر   ك

 طرق أخرى –ثالثاا 

 مرتقة من  مس كح ي  ال م لل" أساس الة ل رلل" أساس ر  ات اإليتاا رمن أهع ا : ره   مس

 ال م لل" أساس اإليتاا/ سالة -1

ريتم اعة ل هذه الطميقة كحةي  كعفة اإليتااا التا  أيتو اا العاما  الا" ساالات  منفاة ر ةاا  اساتحقاس    

 الة اإليتاا  فم العتعاث  ك ريحتةل استحقاس  العام  لل" أساس هذا التمن رلاد  كةتي   هذه الطميقة ي 

 -العام  كعا يأك  :

 مع   الة ل العق ث لإليتاا * مع   أ م الةالة

 مثال

يقة  العام   ةن اإيتاا ثا ث أياةاع مان العنتواات أو وا ريحةال اساتحقا ه للا" أسااس )اإليتاح/ساالة( 

 رالتق يمات اآلكفة إليتاا ك  يةع :

 النةع  أ  ث ث سالات التمن العق ث إليتاا

 التمن العق ث إليتاا النةع    أثاع سالات

 التمن العق ث إليتاا النةع  ا  سالة را   

 (  دينـاث يـ  الةالة ركايل كعفات اإليتــاا هـ  5يإاا للعل إن أ م العامـ  هة )   

 ر    لل" التةال  ك   / ا تةا  استحقاس العام  500و400و 300

 الحل

 الة  ات ال" سالات: يتم كحةي 

 سالة 900=  3× 300الةالات العقمث  إليتاا  أ  = 

 سالة 1600=  4× 400الةالات العقمث  إليتاا   = 

 سالة                                                      3000سالة       500=  1× 500الةالات العقمث  إليتاا  ا = 

 ديناث 15000ديناث =  5 ×سالة  3000إان استحقاس العام  هة :   

 ال م لل" أساس اإليتاا مع ضعان أ م يةم  -4

 ريتم ا تةا  استحقاس العام  لل" أساس :     

 كح ي     أدي" لأل م الفةم  للعام  - أ

 ا تةا  استحقاس العام  لل" أساس كعفة اإليتاا ي  مع   أ م الة    -  

  مع ال م ي  الةقم    ريتم اختفاث أي عا أكبم كاختفاث أي عا أكبم أ  مقاثية أ م الةقم  أ  -ا 

 مثال

يعع  أ   الععا  ي  رثشة إيتا فة لل" أساس ان ال ام يتحا د رياق اإليتااا ماع ضاعان أ ام شا م   ا ثه 

 ( ديناث للقطعة ك30(  طعة اعع   أ م )300( ديناث رخ   الر م ال  إيتاا العام  )10000)

 اس اإليتاا مع ضعان أ م ش م  ك / كح ي  استحقاس العام  لل" أس



 الحل

 ديناث 10000ال م الر م  ال اال  = 

 9000=  30 × 300ال م لل" أساس القطعة = 

 ديناث 10000إان استحقاس العام  هة : 

 ال م العت ثا لل" أساس اإليتاا  –3

 الةئات كريتم كح ي  يئات لكعفات اإليتاا اعة ل هذه الطميقة مع كح ي  مع   أ م لك  من 

 مثال 

 أدياه مع   ال م لةئات اإليتاا :

 ال م/ديناث                        الةئات 

 4يأ   ر                        10

 5ر                        11-15

 6ر                        16-20

 7يأك م                          21

 ر    و يعا هة استحقا ه من ال م ؟ 25م  أيتج يإاا ايتمضنا ان العام  خ   الةت

 الحل

          10  ×       4     =40 

           5   ×       5     =25 

          5    ×       6     =30 

          5    ×       7     =35 

 ديناث 130ر                25         

 اثبات قيود األجور

 ي  سو ت التكالف  كحلفل ا  ةل رلفةت ا ال" : ريتطلل اثبات ال ةث

 أ ةث منالفة و كةةيقفة و إداثية ك

 رمن ثم كبةيب ا ال" أ ةث مباشم  ر فم مباشم   رككةن الععالوة كعا يأك  :

 اثبات ال ةث:   *** من ح/ مما بة ال ةث -1  

 *** ال" ح/ استاا التكالف                                     

 كحلف  ال ةث ال" مباشم  ر فم مباشم : -2

 من مذكةثين              

 *** ح/ مما بة ال ةث العباشم            

 *** ح/ مما بة ال ةث  فم العباشم            

 ال" ح/ مما بة ال ةث                  

 كة يع ال ةث العباشم  لل" الععلفات أر الرامم: -5

 *** من ح/ مما بة اليتاا كحل الترغف   / المم                    

 *** ال" ح/ مما بة ال ةث العباشم                           

 كة يع ال ةث  فم العباشم  : -6

 من مذكةثين              

 *** ح/ مما بة التكالف  الصنالفة  فم العباشم  ) تكصكغك ك(             

 *** ح/ مما بة التكالف  التةةيقفة )أ ةث كةةيقفة(             

 *** ح/ مما بة التكالف  اإلداثية )أ ةث إداثية(                  



 *** ال" ح/ ال ةث  فم العباشم                           

 أما الععالوة العحاسبفة ي  سو ت العحاسبة العالفة يتكةن كعا يأك  :

 *** من ح/ ال ةث               

 ال" مذكةثين                         

 *** ح/ اإلستقطالات )سلةة اذمة العام  ل   العصاث (                        

 *** ح/ التأمفنات اإل تعالفة                        

 *** ح/ ال ةث العةتحقة                        

 م  :ريكةن  ف  الص

 *** من ح/ال ةث العةتحقة                       

 *** ال" ح/  اث  العصم                              

 مثال

( ديناث ر   كبفن من كحلف  ال ةث 100000كان ا عال  ال ةث العةتحقة للعاملفن خ   ش م  تيمان )

 مايأك  :

 أ ةث الععلفة   أ 28000

 أ ةث الععلفة    22000

 أ ةث الععلفة  ا 20000

 أ ةث صكغك ك 12000

 أ ةث كةةيقفة   8000

 أ ةث إداثية   10000

 % ك3% ران  صة العنرأ  كبل  2يإاا للعل ان التأمفنات اإل تعالفة كبل   

  / اثبات  فةد الفةمفة ي  سو ت العالفة رالتكالف  ك 

 الحل

 ي  سو ت العالفة

 من ح/ ال ةث 105000       

 ال" مذكةثين                    

 ح/ ال ةث العةتحقة  100000                  

 %([3%+2*) 100000ح/ التأمفنات اإل تعالفة ]      5000                  

 من ح/ ال ةث العةتحقة 100000      

 ال" ح/  اث  العصم  100000                  

 ي  سو ت محاسبة التكالف 

 من ح/ مما بة ال ةث 100000       

 ال" ح/ استاا التكالف  100000                   

 من مذكةثين         

 (20000+22000+28000ح/ مما بة ال ةث العباشم        ) 70000       

 ح/ مما بة ال ةث  فم العباشم  30000       

 ال" ح/ مما بة ال ةث 100000                  

 من مذكةثين       

 ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف  / الععلفة  أ 28000      

 ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف  / الععلفة    22000      



 ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف  / الععلفة  ا 20000      

 ال" ح/ مما بة ال ةث العباشم  70000                   

 من مذكةثين       

 ح/ مما بة تكصكغك ك 12000      

 ح/ مما بة أ ةث كةةيقفة 8000      

 ح/ مما بة أ ةث إداثية 10000      

 ال" ح/ مما بة ال ةث  فم العباشم  30000                   

 

 تكلفة الوقت الضائع

 رهة الة ل الذ  ينرأ درن أن يقااله إيتاا ريعكن كحلفله ال" يةلفن :

 الطبفع الة ل الضائع  (1

 الة ل الضائع  فمالطبفع  (2

 الة ل الضائع الطبفع 

 رينرأ يتفوة الععلفة اإليتا فة راليعكن كةاديه م   :

 ر ل دخة  رخمرا الععا  من العصنع -

 ر ل استم ة العام  -

 ر ل اإليتقا  من لعلفة ال" أخمى -

 ريعكن معالوة ككلةة هذا الة ل اطميقتفن :

ريتم كضيفم مع   أ م سالة الععا  العتبقفاة اعا  اساتبعاد الة ال الضاائع الطبفعا  يقاط مان  -: التضيفم –أ 

 الة ل الكل  و أ  اليتم ال اث الة ل الضائع رال ككلةته ي  الةو ت ك

 مثال

( ديناااث للةااالة 5ك3( سااالات يةمفااا راععاا   أ اام )8( أيااا  خاا   الساابةع اععاا   )6يععاا  ا اا  الععااا  )

ن الة اال الضاائع الطبفعاا  العةاعةح ااه سااالة را ا   كاا  ياة   و للعاا ان الطميقااة العتبعاة ياا  الةا ا   ركاا

 معالوة الة ل الضائع الطبفع  ه  كضيفم مع   ال م اكلةة الة ل الضائع ك

  /ا تةا  استحقاس العام  ركةوف  القفةد العحاسبفة ال  مة ي  سو ت التكالف  ك

 الحل

 مع   ال م ×سالات العع  الفةمفة                                 

 مع   ال م العضيم = 

 ماي  سالات العع  الفةمفة      

 الة ل الضائع العةعةح اه –ماي  سالات العع  الفةمفة = سالات العع  الفةمفة 

 سالات 7=  1 – 8=                                     

 5ك3 × 8                                          

 ديناث / سالة 4=   مع   ال م العضيم      =           

                                              7 

 ديناث 168=  7 × 6 ×4إان استحقاس العام   =  

  

 من ح/ مما بة ال ةث العباشم  168               

 ال" ح/ مما بة ال ةث 168                      

 



 ل   التضيفم –  

ريتم اعة ل هذه الطميقة ال اث الة ل الضائع الطبفع  رككلةته ي  الةو ت رارك  منةص  ريعاالج كبنا   

من انةد ال ةث  فم العباشم  رضعن لنامم التكالف  الصنالفة  فم العباشم  إاا كايل الةلفةاة مانالفة 

 اثية كأر ضعن التكالف  التةةيقفة أر اإلداثية إاا كايل الةلفةة كةةيقفة أر إد

 مثال 

 يعكن    الع ا  الةااق اطميقة ل   التضيفم ركعا يأك  :

 ديناث 147=  7 × 6 × 5ك3استحقاس العام  الةعل  = 

 ديناث 21=  1 × 6 × 5ك3ككلةة الة ل الضائع   =  

 من مذكةثين           

 ح/ مما بة ال ةث العباشم  147        

 لعباشم ح/ مما بة ال ةث  فم ا   21        

 ال" ح/ مما بة ال ةث 168                

 

 الة ل الضائع  فم الطبفع 

رينرأ هذا الة ل من  االت كة   اآلالت العةا "ء أر كة   اإليتاا لع   ر ةد العةاد الرلفة أر  صاة    

  االت ك م  من العع  ريعتبم هذا الة ل رككلةته خةاث  ك

 ريةو  القف  اآلك  :

 *** من ح/ أ ك خ              

 *** ال" ح/ ككلةة الة ل الضائع  فم الطبفع                       

 م  رة

 أ ةث اللعا  اإلضايفة كقم أ ةث مباشم  ك 

 أما أ ةث اإل ا ات رالعط  راللفاد  فم مباشم  ك

 الفصل الخامس أسئلة

ديناث  1000يةمفام و اعع   أ م / يعع  أ   الععا  ي  ا  ى الرمكات الصنالفة ل عان سالات 1س

ر    و ماهة مق اث ال م الفةم  للعام  ي   الة اكباع  20للةالة ركان ل د الة  ات الت  ينتو ا يةمفام 

 الطمس اآلكفة :

 ال م لل" أساس الة ل ك -1

 ديناث للة    ك 350ال م لل" أساس اإليتاا إاا كان ال م  -2

 سالة ك 1/2/سالة إاا كان الة ل العةتغمس إليتاا الة    ال م لل" أساس اإليتاا  -3

 ديناث ك 8000ال م لل" أساس اإليتاا مع ضعان أ م ثاال مق اثه  -4

 ال م العت ثا لل" أساس اإليتاا إاا كان ال م لةئات اإليتاا : -5

 ديناث 200ر  ات يأ              5    

 ديناث 300ر  ات          10 – 6    

 ديناث 400ر              15 – 11   

 ديناث 500ر              20 – 16   

 ديناث 600يأك م                   21   

 

/ ااستي ا  افايات الةها  الةااق يةة ا إاا للعل ان الة ل الضائع الطبفع  هة سالة را    رالة ل 2س

 سالة  1/2الضائع  فم الطبفع  



ال  مة لت بفل ال ةث ي  ساو ت التكاالف  رساو ت العحاسابة العالفاة و للعاا  / كةوف  القفةد العحاسبفة 

 % من ال م ك7% راستقطالات كة ي  الةل  ل   العصاث  1اأن التأمفنات اإل تعالفة كبل  

 

 : 2004/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو  ر ل العام  لل  السبةع الر  من ش م كايةن ال اي  /3س

 ديناث ك 2500سالات ران مع   أ م الةالة  8الات العع  ي  الفة  ان ل د س -1

 ( رإن ال م اإلضاي  1سالات إضايفة ميصصة لل" المم اإليتا   ) 4لع   -2

 يحةل لل" أساس ضع  ال م اإللتفاد   ك    

 د فقة ي  الفة  ريتم اكباع  ميقة ل    30الة ل الضائع العةعةح اه )العاد (  -3

 سالات خ    6يفم ي  معالوته و أما الة ل الضائع الغفملاد  يكان التض    

 السبةع ك    

  ص  العام  لل" إ ا   التفادية لع   ية  را   ك -4

 ( ك1 ض" الة ل الةعل   عفعه لل" المم اإليتا   ث م ) -5

 كح ي  استحقاس العام  لل  من ال م ك -1 / 

 كمعالوة أ م العط  راإل ا ات  -2   

 معالوة أ م الة ل الضائع ك -3  

 ( من ال م الةعل  ك1كح ي  يصفل المم ث م ) -4  

 كةوف  القفةد العحاسبفة ال  مة ي  سو ت التكالف  ك -5  

 الفصل السادس

 الرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة
كحاا ث اااالعماكت اإليتا فااة أر مماكاات ريقصاا  االتكااالف  الصاانالفة  فاام العباشاام  هاا  كلااك التكااالف  التاا    

خ مات اإليتاا رالت  الك خ  ارك  مباشم ي  كمكفل رإيتااا العناتج لكان ر ةدهاا ضامرث  إلكعاا  الععلفاة 

 اإليتا فة ك ركقةم ال" يةلفن :

 التكالف  الصنالفة  فم العباشم  اليامة : –أ 

ره  موعةلة التكاالف  التا  كحا ث يا  مماكات الكلةاة ساةاء كايال هاذه العماكات إيتا فاة أر خ مفاة رياتم    

كيصفص ا ارك  مباشم لل" كلك العماكات ث ام إي اا  فام مباشام  للا" العناتج رمان أم لت اا ثراكال لعاا  

ل" ر ا   العناتج الن اائ  التنرف  ي  العماكت اإليتا فة و إان ه  مباشم  لل" ممكت الكلةة ر فم مباشم  ل

 رالكة   معةاة ي  كيصف  هذا النةع من الكل  ك

 التكالف  الصنالفة  فم العباشم  العرتمكة أر العامة : -  

ره  كلك التكالف  الت  اليعكن كيصفص ا ارك  مباشم لل" ممكت التكلةة رالاك إلشاتماك  عفاع أر أك ام   

  ماان كيصااف  منةعااة أر خ مااة كلااك التكااالف  للاا" العماكاات العماكاات ياا  اإلسااتةاد  ماان خاا مت ا و لااذا الااا

العةتةف   ريقص  اتيصف  الكلةة أ  كح ي  يصفل ك  ممكات كلةاة مان هاذه التكاالف  رياتم الاك ااإلساتعاية 

إيااث  العععا  كاة ع للا" أسااس لا د العصااافح أر العةاا ة رايا ثاث العبااي  ياة ع  اعوعةلة أسس ك ما  م 

 ا كلل" أساس العةا ة رهكذ

ركتم الم ااة لل" التكالف  الصنالفة  فم العباشم  لن  مياق إيوااد درث  مةاتن ية متكاملاة لكا  ياةع مان   

أيةاع التكالف  مع استي ا  الةو ت رالبطا ات التحلفلفة للم ااة للف ا كعاا ر فعاة ك ري ا   اسالة  الم اااة 

 لل" التكالف  الصنالفة  فم العباشم  ال" :

التكااالف  الصاانالفة  فاام العباشاام  التاا   اا ثل يعاا  رمقاثيت ااا مااع التقاا يمات الععاا   ل ااا كح ياا  أيااةاع  -1

 لع  رة ا  اخت   افن عا ك

 ل     رث ككالف  لم كةتة  الة    اإل تصادية من خ مة مقاال ا ك -2



 التحم  لن أسبا  أ  إسما  أر سةء استي ا  ل ذه التكالف  ك -3

 ير المباشرة )ت.ص.غ.م.(تحميل التكاليف الصناعية غ 

ي  ظ إن الة    العنتوة يح د يصفب ا من لنامم التكالف  ) العةاد العباشم  رال ةث العباشم  ( العنةقة   

للف ا يع م و أما التكالف  الصنالفة  فم العباشم  يفحا د يصافب ا من اا اراك  كقا يم  رلافس يعلا  لألسابا  

 اآلكفة :

ال يعكن معمية ككلةته إال يا  ي اياة الةانة يا   افن يتطلال المام كح يا  ككلةاة  إن  ةعام من هذه العنامم -1

 اإليتاا خ   الةنة ك

إن  ةعام كبفمام من هذه العنامم ال يعكن لصقه مباشام  اة ا   اإليتااا معاا يتطلال كوعفاع هاذه العنامام  -2

 راستي ا  أساس مرتمك ي  كة يع ا لل" العماكت رال ةا  ك

التقاا يم  يعاا  رساافلة ث ااااة للاا" التكلةااة الةعلفااة ل ااذه العناماام لناا   اا رث ا و رل ااذا يلوااأ  إن التحعفاا  -3

محاسل التكالف  ال" كحعف  اإليتاا االتكالف   فم العباشم  لل" أساس كق يم  ريتبع ي  الك موعةلة مان 

 اليطةات ك 

 خطوات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة )ت.ص.غ.م.(

 كلةة كح ي  مماكت ك (1

  صم ركق يم لنامم التكالف  الصنالفة  فم العباشم  (2

 كيصف  ركة يع لناممالتكالف  الصنالفة  فم العباشم  لل" مماكت التكلةة (3

 كة يع ككالف  مماكت الي مات لل" مماكت اإليتاا (4

 كح ي  مع الت التحعف  (5

 تحديد مراكز التكلفة -أوالا 

ريتم اتقةفم العنرأ  ال" أ ةا  أر مماكت يطلق للف ا مماكت ككلةة ايتا فة ره  كلك العماكات التا  كتيصا   

االععلفات اإليتا فة أ  كحةي  العةاد اليا  ال" منتوات ي ائفة م   ممكت ككلةاة الغات  رممكات ككلةاة النةافج 

عةاال   رخ ماة العماكات اإليتا فاة م ا  ي  منالة الغت  رالنةافج و رالعماكات الي مفاة التا  ر ةدهاا هاة ل

 ممكت خ مة الصفاية و العيتن و إداث  اليماد رهكذا ككك

 

 حصر وتقدير التكاليف الصناعية غير المباشرة -ثانياا 

ريااتم كح ياا  انااةد التكااالف  الصاانالفة  فاام العباشاام  و أ   صاامها ركقاا يمها و إا يعاا  كقاا يم هااذه التكااالف  

ًم  ركح يا  اإليحماياات   ااة الةعالة لل" اساتي ام ا مان خا   مقاثيت اا اعاا ينةاق يعلفاام لغمض الم رسفلة أرالم

ًم  إن اإلداث  الا  ل ا من معمياة ككلةاة إيتا  اا  با  البا ء االععلفاة  ردثاسة أسباا ا رإا غ اإلداث  اذلك رثايفام

لتكالف  إال ي  ي اية كصانفعه اإليتا فة ليه لفس من الععقة  إي ا الكتعكن من معمية يصفل العنتج من هذه ا

 ك

رلك  يكةن كق يم التكالف  الصنالفة الغفم مباشم  أ م  الا" ال  اة الاا  مان كراكف  لواان متيصصاة يا    

يةض  يصا   س  م  إل اد هذه الععايفم و ر ةل  بفعة ك   ةم من أ ةا  العنرأ  و رلك  يكةن التق يم أيضام 

يا  الةتام  الةاااقة لان الواتء   يمه من خ   العةد  ال" ماأيةق يع م الوتء ال اال الذ  الكة   مركلة ي  كق

 العتغفم الذ  يول أن يق ث ارك  د فق ك 

 

 تخصيص وتوزيع عناصرالتكاليف الصناعية غير المباشرة على مراكز التكلفة : -ثالثاا 

 العقا ث  يا  الةقام  ثايفاام ألا ه ر صام لنامام التكاالف  ر اع  أن كم كح ي  مماكات التكلةاة يا  الةقام  أرالم   

ألاا ه و يواا  ان اعااض انااةد التكااالف   فاام العباشاام  خامااة اعمكاات ككلةااة معاافن و لااذا ييصاا  أر يحعاا  

مباشام  للا" الاك العمكات ك أماا اناةد التكاالف   فام العباشام  التا  يةاتةف  من اا أك ام مان ممكات ككلةاة يفاتم 



عن ر اةد ل  اة ساببفة اافن يراةء لنصام التكلةاة راافن يتضا د فقاام  كة يع ا افن كلك العماكات ريعتعا  أساساام 

ممكاات التكلةااة ركااذلك ان الي مااة التاا  كقاا   ماان يرااةء لنصاام التكلةااة يةااتةف  من ااا العمكاات العحاا د ياا  هااذا 

 التة يع للةمة  ال" ل الة ي  التحلف ك 

    

 مثال

 البفايات اآلكفة مةتيم ة من سو ت إ  ى الرمكات الصنالفة :

 مماكت الي مات اإليتاامماكت  البفان

   أ ص س

     تك اليامة :
 60 40 50 100 ثراكل رأ ةث -1
 25 25 20 30 مةاد غك مباشم  -2

 3 5 7 15 ل د الععا 
 6 - 14 40 ل د سالات الترغف 

 ركايل التكالف  العرتمكة ه  :

 العا ديناث ثراكل الع يم  200ديناثأ ةث ك مااء و 300ديناث أ ةث ماء و 60

  / إل اد   ر  كة يع التكالف  العرتمكة 

أساس  البفان

 التوزيع
 مماكت الي مات مماكت اإليتاا الكلةة

   أ ص س
       تك خامة:

رواتاااااااااااااااااب 

 واجور
 250 100 50 40 60 

ماااااواد غيااااار 

 مباشرة
 100 30 20 25 25 

تك  ا عااال 

  خامة
 350 130 70 65 85 

       تكمرتمكة
 6 10 14 *30 60 عدد العمال اجور ماء

 30 - 70 **200 300 ساعات التشغيل اجور كهرباء
رواتاااااااااااااااااب 

 المدير العام

 20 33 47 ***100 200 عدد العمال

اجماااااااالي ت. 

 مشتركة
 560 330 131 43 56 

اجمااااااااااااااااالي 

ت.الخاصاااااااة 

 والمشتركة

 910 460 201 108 141 

 15/30 × 200و ***  40/60×300و **   15/30 × 60

 

 توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج -رابعاا 

االنةبة الا" مماكات التكلةاة الياماة االةلفةاة الصانالفة يفاتم كة ياع التكاالف  العتماكعاة يا  مماكات التكلةاة 

الي مفة لل" مماكت التكلةة اإليتا فة ريق  مس للتة ياع راالتاال  يصا  الا" كوعفاع كاياة لنامام التكاالف  

 العباشم  اليامة االةلفةة الصنالفة داخ  مماكت التكلةة اإليتا فة يف ا ك فم 

 



 طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج

 طريقة التوزيع اإلجمالي –أ 

ريااتم اعة اال هااذه الطميقااة كة يااع ككلةااة  عفااع مماكاات الياا مات ديعااة را اا   للاا" العماكاات اإليتا فااة   

 كرااستي ا  أساس را   

 مثال 

 كايل التكالف  الصنالفة  فم العباشم  العيصصة رالعة لة لل" مماكت التكلةة كعا يأك  :

 اإل عال                    مماكت الي مات               مماكت اإليتاا          

 ص           س               ا                     أ   

5000   7000   8000         4000     2000               26000 

ران أيض  أساس لتة يع ككلةة العماكت الي مفة لل" العماكت اإليتا فة هة ساالات الععا  العباشام للعماكات 

 اإليتا فة رالت  كايل كاآلك  :

 ا                     أ       

6000    8000    10000 

 اكت اإليتا فة ريق  ميقة التة يع اإل عال  ك / إل اد كر  كة يع ككلةة العماكت الي مفة لل" العم

 

 الحل

 ديناث 6000=  2000+  4000إ عال  ككالف  مماكت الي مات = 

 سالة 24000=10000+  8000+  6000إ عال  سالات العع  العباشم= 
                            6000 

 ديناث 1500=  6000 ×يصفل العمكت أ  =                      

                          24000  

                             8000   

 ديناث 2000=  6000 ×يصفل العمكت  =                      

                          24000  

                            10000 

 ديناث 2500=  6000 ×يصفل العمكت ا =                      

                            24000  

 مماكت الي مات مماكت اإليتاا البفان

 ص س ا   أ
 2000 4000 8000 7000 5000 ت.ص.غ.م. المخصصة والموزعة

 (2000) (4000) 2500 2000 1500 كة يع ككلةة مماكت الي مات

 مةم مةم 10500 9000 6500 اإل عال 

 

 للعنرآت الصغفم  ككعتا  هذه الطميقة اة ةلت ا رم ئعت ا 

 

 

 طريقة التوزيع اإلنفرادي

 ريتم اعة ب ا كة يع ككالف  ك  ممكت خ مة ارك  مةتق  لل" العماكت اإليتا فة ك

 مثال

 كايل التكالف  الصنالفة  فم العباشم  العيصصة رالعة لة لل" مماكت التكلةة كعا يأك  :



 اإل عال                    مماكت الي مات               مماكت اإليتاا          

 ص           س               ا                     أ   

5000   7000   8000         4000     2000               26000 

ركان أيض  أسااس لتة ياع ككاالف  ممكات الي ماة س هاة ساالات الععا  العباشام للعماكات اإليتا فاة رالتا  

ساالة رأيضا  أسااس لتة ياع ككلةاة ممكات الي ماة ص هاة  10000و  8000و  6000كايل لل" التةال  : 

 ديناث  ك 2000و  5000و  3000كلةة العةاد العباشم  للعماكت اإليتا فة رالت  كايل لل" التةال  : 

  / كة يع ككالف  العماكت الي مفة لل" العماكت اإليتا فة ر ةل  ميقة التة يع اإليةماد  ك

 الحل

 سالة 24000=10000+  8000+  6000ت العع  العباشم= إ عال  سالا

 ديناث 10000=  2000+  5000+   3000إ عال  كلةة العةاد العباشم  = 

 كة يع ككلةة العمكت س :

                              6000 

 ديناث 1000=  4000 ×يصفل العمكت أ  =                       

                            24000  

                             8000   

 ديناث 1333=  4000 ×يصفل العمكت  =                       

                            24000  

                            10000 

 ديناث 1667=  4000 ×يصفل العمكت ا =                      

                            24000  

 كة يع ككلةة العمكت ص :

                              3000 

 ديناث 600=  2000 ×يصفل العمكت أ  =                       

                            10000  

 

                             5000   

 ديناث 1000=  2000 ×يصفل العمكت  =                       

                            10000  

                            2000 

 ديناث 400=  2000 ×يصفل العمكت ا =                       

                           10000  

 مماكت الي مات مماكت اإليتاا البفان

 ص س ا   أ
 2000 4000 8000 7000 5000 ت.ص.غ.م. المخصصة والموزعة

  (4000) 1667 1333 1000 كة يع ككلةة العماكت س

 (2000)  400 1000 600 كة يع ككلةة العماكت ص

 مةم مةم 10067 9333 6600 اإل عال 

     

 طريقة التوزيع التنازلي



الي مفاة للا" العماكات ركعتبم أك م  مس التة يع شفةلام ي  اإلستي ا  ريتم اعة ب ا كة يع ككلةة العماكت   

اإليتا فة لفس ارك  التبا   رإيعا ريق كةلةا  معافن يحكعاه شاعةلفة الي ماة و لاذا ياإن العمكات الاذ  يقا   

 خ مات أشع  رأكبم هة الذ  كة ع ككالفةه أرالم رهكذا ك

 مثال

 كايل التكالف  الصنالفة  فم العباشم  العيصصة رالعة لة لل" مماكت التكلةة كعا يأك  :

 اإل عال                    مماكت الي مات                     مماكت اإليتاا           

 ع         ص          س            د          ا                 أ       

5000   7000    8000    10000    6000     4500      2500          43000 

 رإلفك البفايات اآلكفة :

كت )س( يي   ك  من مماكت اإليتاا الثاعة رممكت الي مة )ع( رإن أيض  أسااس لتة ياع ككالفةاه العم –أ 

 سالة ك 350و  2150و  1000و  800و  700هة سالات العع  العباشم رالت  كايل لل" التةال  

العمكاات )ص( يياا   كاا  ماان مماكاات اإليتاااا الثاعااة رممكاات الي مااة )ع( رإن أيضاا  أساااس لتة يااع  –  

 ككلةته هة العةا ة رالت  كايل كاآلك  :

 ك 2(  150( و ع )1000( و د )850( و ا )500( و   )500للعمكت أ )

العمكت )ع( يي   ك  من مماكت اإليتاا يقط  رإن أيض  أساس لتة يع ككلةته هة كلةة العةاد العباشام   –ا 

 ( ديناث ك13000( و د )10000( و ا )12000( و   )15000رالت  كايل للعمكت أ )

  / إل اد كر  كة يع ككلةة العماكت الي مفة لل" العماكت اإليتا فة ريق  ميقة التة يع التنا ل  ك

 الحل
 سالة 5000= 350+  2150+ 1000+  800+  700إ عال  سالات العع  العباشم= 

 2  3000=  150+  1000+  850+  500+ 500إ عال  العةا ة = 
 دينار  50000= 13000+ 10000+  12000+   15000إجمالي كلفة المواد المباشرة = 

 كة يع ككلةة العمكت  س :

                                       700 

 ديناث 840=  6000 ×يصفل العمكت أ  =                       

                              5000  

                                 800   

 ديناث 960=  6000 ×يصفل العمكت  =                       

                           5000  

                              1000 

 ديناث 1200=  6000 ×يصفل العمكت ا =                       

                              5000  

                      

                               2150 

 ديناث 2580=  6000 ×يصفل العمكت د  =                       

                               5000  

                               350   

 ديناث 420=  6000 ×يصفل العمكت ع =                       

                              5000  

 كة يع ككلةة العمكت ص :

                               500 



 ديناث 750=  4500 ×يصفل العمكت  أ =                       

                              3000  

                               500   

 ديناث 750=  4500 ×  يصفل العمكت  =                     

                              3000  

                            1000 

 ديناث 1500=  4500 ×يصفل العمكت ا =                       

                              3000  

                              850 

 ديناث 1275=  4500 ×يصفل العمكت د  =                       

                              3000  

                               150   

 ديناث 225=  4500 ×يصفل العمكت ع =                       

                               3000  

 كة يع ككلةة العمكت ع :

                              15000 

 ديناث 943=  3145 ×يصفل العمكت  أ =                       

                              50000  

                              12000   

 ديناث 755=  3145 ×يصفل العمكت  =                       

                              50000  

 

                              10000 

 ديناث 629=  3145 ×يصفل العمكت ا =                       

                              50000  

                              13000 

 ديناث 818=  3145 ×يصفل العمكت د  =                       

                              50000  
 

 اإل عال  مماكت الي مات مماكت اإليتاا البفان

 ع ص س د ا   أ
ت. ص. غ. م. 

 المخصصة والموزعة
5000 7000 8000 10000 6000 4500 2500 43000 

 مةم 420 - (6000) 2580 1200 960 840 توزيع تكلفة مركز س
 مةم 225 (4500) - 1275 1500 750 750 توزيع تكلفة مركز ص

 مةم (3145) - - 818 629 755 943 توزيع تكلفة مركز ع
 43000 مةم مةم مةم 14673 11329 9465 7533 اإلجمالي

 

 تحديد معدالت التحميل -خامساا 



اع  أن كم كة ياع ككاالف  مماكات اليا مات للا" مماكات اإليتااا ر ةال الطميقاة العناسابة و الاا  مان كح يا  

يصفل ك  ر    منتوة من هذه التكالف  الصنالفة  فم العباشم  و رالت  كعم للا" العماكات اإليتا فاة أثنااء 

للتكالف   فم العباشام  ككاةن أيضاام كصنفع ا السفعا رأن العنرأ  كنتج منتوات متنةلةم رإن مع الت التحعف  

 كق يمية ريح د مع   التحعف  االععادلة اآلكفة :  

 

 التكالف  الصنالفة  فم العباشم                                      

 مع   التحعف  =  

 الساس العق ث                                                 

 ذه التكالف  هناك ستة أسس يعكن التعادها اذلك ره  :رلتح ي  يصفل ك  منتج من ه

 ريعكن ا تةااه كاآلك  :معدل التحميل على أساس وحدات اإلنتاج :  –أوالا  
 تك صك غك  ك العق ث                              

 مع   التحعف  =                                             =  ديناث/ ر   

 ل د الة  ات العنتوة                      

 ريتم ا تةااه كاآلك  :معدل التحميل على أساس ساعات العمل المباشر:  –ثانياا 

 

 تك صك غك  ك العق ث                             

 مع   التحعف  =                                             =  ديناث/ سالة

 ل د سالات العع  العباشم                

 

 ريتم ا تةااه كاآلك  :معدل التحميل على أساس ساعات عمل اآللة :  –ثالثاا   

 

 تك صك غك  ك العق ث                            

 مع   التحعف  =                                             =  ديناث/ سالة

 سالات لع  اآللة  ل د                 

 

 ريتم ا تةااه كاآلك  :معدل التحميل على أساس كلفة المواد المباشرة :  –رابعاا 

 

 تك صك غك  ك العق ث                              

 %  =  )  ( %100 ×مع   التحعف  =                                              

 العباشم   كلةة العةاد                     

 

 ريتم ا تةااه كاآلك  :معدل التحميل على أساس كلفة األجور المباشرة :  –خامساا 

 

 تك صك غك  ك العق ث                             

 %  =  )  ( %100 ×مع   التحعف  =                                              

 كلةة ال ةث العباشم                     

 

 ريتم ا تةااه كاآلك  :معدل التحميل على أساس الكلفة األولية :  -سادساا 

 

 تك صك غك   ك العق ث                            



 %  =  )  ( %100 ×مع   التحعف  =                                              

 الكلةة الرلفة                        

 مثال

 : 2005خامة اأ   العماكت اإليتا فة ل   الرمكات الصنالفة الت  كعل خ   سنة  أدياه افايات

 ديناث 100000تكصكغك   العق ث           

 ر      50000ل د الة  ات العنتوة        

 ديناث 200000كلةة العةاد العباشم           

 ديناث 150000كلةة ال ةث العباشم          

 ديناث 350000                 الكلةة الرلفة  

 سالة 120000سالات العع  العباشم       

 سالة  100000سالات درثان اآلالت        

 ل د الة  ات العنتوة -1 / إستيماا مع الت التحعف  لل" أساس : 

 الكلةة الرلفة  -4كلةة ال ةث العباشم   -3كلةة العةاد العباشم    -2 

 سالات درثان اآلالت  ك -6باشم سالات العع  الع  -5 

 الحل
 100000      تك صك غك  ك العق ث                             

 ديناث للة    2=  ————مع   التحعف  =                            =  -1

 50000ل د الة  ات العنتوة                                         

 100000      تك صك غك  ك العق ث                             
 من كلةة العةاد 5ك0=  ————مع   التحعف  =                            =  -2

 العباشم                  200000كلةة العةاد العباشم                                           

 100000      تك صك غك  ك العق ث                             
 من كلةة ال ةث 66ك0=  ————مع   التحعف  =                            =  -3

 العباشم                  150000كلةة ال ةث العباشم                                         

  

 100000      تك صك غك  ك العق ث                             
 من الكلةة الرلفة 28ك0=  ————مع   التحعف  =                            =  -4

                 350000الكلةة الرلفة                                                  

 

 100000      تك صك غك  ك العق ث                             
 ديناث/سالة لع  83ك0=  ————=                      مع   التحعف  =        -5

 مباشم                        120000سالات العع  العباشم                                       

 

 100000      تك صك غك  ك العق ث                             
 ديناث لك  سالة  1=  ————مع   التحعف  =                            =  -6

 درثان اآلالت             100000سالات درثان اآلالت                                       

        

 معالجة اإلنحرافات بين التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية والمقدرة :

  يصفل ك  مناتج أر كا  أمام إيتاا   مان التكاالف  الصانالفة الغفام مباشام  العقا ث  رياق اع  أن كم كح ي   

 اليطةات العراث إلف ا أل ه راع  ك بفت ا ي  الةو ت ركحعفل ا لل" الة  ات العنتوة ريق القف  اآلك  :

 من مذكةثين     

 1*** ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  / أمم   



 2*** ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  / أمم   

 *** ال" ح/ مما بة تكصكغك  محعلة            

راع    رث اإليةاس الةعل  للتكالف  الصنالفة  فم العباشم  رالعتع لة االعةاد  فام العباشام  رال اةث  فام 

 العباشم  رالعصاثي  الصنالفة الخمى ي بل القف  اآلك  :

 غك  يعلفة*** من ح/  تكصك  

 ال" مذكةثين          

 *** ح/ مما بة ميا ن العةاد        

 *** ح/ مما بة ال ةث        

 *** ح/ الصفاية         

                      : 

 الخ                      

اع  الك يتم إ ماء مقاثية اافن التكاالف  الصانالفة  فام العباشام  العحعلاة رالةعلفاة ر الباام الكتطاااق و أ    

كر م إيحمايات افن عا يعن ما ككةن التكالف  الصنالفة  فم العباشم  العحعلة أك ام مان التكاالف  الصانالفة 

ماا إاا كايال التكاالف  الصانالفة  فام العباشام   فم العباشم  الةعلفة يكةن اإليحما  م ئام ريكاةن دائناام و أ

الةعلفة أك م من التكالف  الصنالفة  فم العباشم  العحعلة يفكاةن اإليحاما   فام م ئام ريكاةن ما ين و اعا  

 الك يتم  لق التكالف  الصنالفة  فم العباشم  العحعلة االةعلفة االقف  اآلك  :

 من مذكةثين    

 لصنالفة  فم العباشم  العحعلة*** ح/ مما بة التكالف  ا  

 *** ح/ اإليحما  )  فم م ئم (  

 ال" مذكةثين         

 *** ح/ التكالف  الصنالفة  فم العباشم  الةعلفة            

 *** ح/ اإليحما  ) م ئم (            

 ا  يكاةن م ئعاام لةتام  رهنا الا  من دثاسة أسبا  اإليحما  سةاءم كاان م ئام أر  فام م ئام لن الع ئام    

معفنااة لكنااه يكااةن  فاام م ئاام للةتاام  القادمااة كإسااتي ا  مااةاد  فاام مباشاام  اات مةامااةات مت يفااة ك ركااذلك 

 دثاسة أسبا  اإليحما   فم الع ئم رإكياا اإل ماءات الكةفلة للح  منه مةتقب م ك

 راالنةبة لإليحما  و يإن   رثه يعةد ل   السبا  اآلكفة :

ياا  كقاا يم التكااالف  الصاانالفة  فاام العباشاام  : رياا  هااذه الحالااة يواال أن كعاا   ككلةااة الة اا ات أر  خطااأ -1

الراماام اإليتا فااة انصاافب ا ماان هااذا اإليحااما  و رخامااة إاا كاياال الراامكة كنااتج أك اام ماان منااتج و ريحاا د 

 يصفل العنتج ريق الععادلة اآلكفة :

 للعنتج )أ(تكصكغك  العحعلة                            

 اإليحما     ×يصفل العنتج )أ( =                                      

 تكصكغك  العحعلة                                 

ركع   ككلةة العنتج  ةل  بفعته و يإاا كان كا  رمبااع و يفغلاق اإليحاما  يا   ةاا  ككلةاة العبفعاات و أماا 

 غلق اإليحما  ي   ةا  إيتاا كحل الترغف  كإاا كان العنتج كحل الترغف  يف

 الةبل كقصفم اإلداث  يفغلق ي   ةا  الثااح راليةائم  ك   -2

   مثال 
 كةيمت ل يك البفايات اآلكفة من سو ت إ  ى الرمكات الصنالفة الت  كعل خ   يتم  معفنة :

 كاآلك :ديناث رالعحعلة لل" العنتوفن )أ( ر) (  40000كايل تكصكغك  العق ث  



للعنتج ) ( ركايل التكالف  الصانالفة  فام العباشام  التا  ماميل يعا م  10000ديناث للعنتج )أ(  30000

 ديناث لن مةاد رأ ةث  فم مباشم  رمصمريات أخمى ك 42000

  / معالوة اإليحمايات إاا كان سببه : )أ( خطأ ي  التق يم ) ( كقصفم اإلداث 

 عه و أما العنتج ) ( ي   ا  كحل الترغف  للعام اأن العنتج )أ(    كم اف
 الحل
 ي بل  ف  تكصكغك  العق ث  : -1

 من مذكةثين  

 ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  / العنتج )أ( 30000

 ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  / العنتج ) ( 10000

 ال" ح/ تكصكغك  العق ث  40000            

 ي بل  ف  تكصكغك  الةعلفة : -2

 من ح/ تكصكغك  يعلفة 42000

 ال" مذكةثين 42000         

 ح/ مما بة ميا ن العةاد                 

 ح/ مما بة ال ةث                 

 ح/ مصمريات أخمى                 

  لق العق ث االةعل  رك بفل اإليحمايات : -3

 من مذكةثين        

 ح / تكصكغك  العق ث  40000 

 ح/ اإليحما  ) فمم ئم(    2000 

 ال" ح/ تكصكغك  يعلفة 42000                  

 معالوة اإليحما  إاا )أ( كان خطأ ي  التق يم يول أن يح د يصفل ك  منتج : -4
 تكصكغك  العق ث  للعنتج )أ(                                

 اإليحما   ×يصفل العنتج )أ( =                                    

 من اإليحما             تكصكغك  العق ث   

                           30000 

 ديناث 1500=  2000*   ———=                         

                         40000 
 تكصكغك  العق ث  للعنتج ) (                               

 اإليحما   ×                      يصفل العنتج ) ( =              

 من اإليحما             تكصكغك  العق ث   

                           10000 

 ديناث  500=   2000 ×  ———=                         

                         40000 

 إثبات  ف  اإليحما  : -5

 إاا كان سببه خطأ ي  التق يم : -أ

 ةثينمن مذك   

 ح/ ككلةة مبفعات العنتج )أ( 1500

 ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  / العنتج ) (   500

 ال" ح/ اإليحما  2000             



 إاا كان سببه كقصفم اإلداث  : - 

 من ح/ أ ك خ 2000

 ال" ح/ اإليحما  2000         

 

 مثال 

 العنرآت :إلفك البفايات اآلكفة العةتيم ة من سو ت ا  ى   

 مماكت خ مات اإليتاا                    مماكت اإليتاا                    البفان 

                 أ                     ص             س                           

 مةم            مةم              40000      60000مةاد مباشم           

 مةم            مةم             140000    100000     أ ةث مباشم     

 15000         5000              10000        5000مةاد غك مباشم       

 10000          7500             10000      15000أ ةث غك مباشم      

 5000          2500 كصكغك ك خامة    مةم          مةم                

 5              15                   30             25ل د الععا              

 15              15                   20             20ل د العصاافح         

 100             50                  100           150             2العةا ة  
 10000         12000سالات كرغف  العاكنة   

 1000           1000ل د الة  ات العنتوة    

 رإلفك افايات التكالف  العرتمكة :

ديناااث و ران الراامكة كتبااع  4000ديناااث و اياا ثاث العباااي   700ديناااث و الياااث   7500ثاكاال العاا يم العااا   

كت )أ( كاة ع للا" أسااس كلةاة  ميقة التة يع التنا ل  ي  كة يع تكصكغك ك رلل" يمض ان ككالف  العم

% للاا" كاا  ماان 20% و 40% و 40العااةاد العباشاام  رككااالف  العمكاات ) ( كااة ع للاا" أساااس النةاال 

 العماكت س و ص و أ لل" التةال  ك
 ( كة يع ككلةة العماكت االي مفة لل" العماكت اإليتا فة ريق  ميقة التة يع التنا ل  ك1 / 

أساااس ال ااةث العباشاام  للعمكاات )س( رسااالات كرااغف  العاكنااة للعمكاات )ص(  ( ا تةااا  معاا الت التحعفاا  للاا"2   

 را تةا  كلةة اإليتاا للة    الةا    ك

 الحل

 كر  كيصف  التكالف  الصنالفة  فم العباشم 
أساس  البفان

 التة يع

 مماكت اإليتاا الكلةة

 س               ص             

 مماكت الي مات

 أ                        

       تك اليامة :

 15000 5000 10000 5000 35000 خامة مةاد غك مباشم 

 10000 7500 10000 15000 42500 خامة أ ةثغكمباشم 

 5000 2500 - - 7500 خامة  كصكغك ك

 30000 15000 20000 20000 85000  مجك تكاليامة

       ت ك العرتمكة
 500 1500 3000 *2500 7500 عدد العمال العامراتب المدير 

 150 150 200 **200 700 عددالمصابيح اإلياث 

 1000 500 1000 ***1500 4000 العةا ة اي ثاث العباي 
 1650 2150 4200 4200 12200  مج. ت.المشتركة

مجك تكاليامة 

 رالعرتمكة

 97200 24200 24200 17150 31650 



 150/400 × 4000و ***  20/70 × 700و **  25/75× 7500*

 كة يع ككلةة العمكت   

 ديناث يصفل العمكت س %12660 = 40× 31650

 ديناث يصفل العمكت ص %12660 = 40× 31650

 ديناث يصفل العمكت أ %6330 = 20× 31650

 

 كة يع ككلةة العمكت  أ
                    60000        

 ديناث يصفل العمكت س 14088=    × 23480

                   100000 

                     40000 

 ديناث يصفل العمكت ص 9392=    × 23480

                   100000 

 كر  كة يع ككلةة العماكت الي مفة

أساس  البفايات

 التة يع

 اإل عال  العماكت الي مفة العماكت اإليتا فة

   أ     ص س    

 97200 31650 17150 24200 24200  تكصكغك 

 مةم (31650) 6330 12660 12660 نسب مئوية كة يع ككلةة العمكت 
كلفةالمواد  كة يع ككلةة العمكت أ

 المباشرة
 مةم    -     (23480) 9392 14088

 97200 مةم مةم 46252 50948  العوعةع

 

 استيماا مع الت التحعف  :

 50948تكصكغك  العق ث                                    

  × 100 = % × 100% 

 100000كلةة ال ةث العباشم                                 

 % للعمكت س 95ك50=                                                      

 46252تكصكغك  العق ث                        

 ديناث/سالة للعمكت ص 62ك4=   =     

                                                   10000ل د سالات كرغف  اآللة                 
 ديناث 211=  1000/  50948+  100000+  60000كلةة إيتاا الة    ي  العمكت س = 

 140+  40000كلةة إيتاا الة    ي  العمكتص = 

 ديناث 226=  1000/  46252+  000

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل السادس



/ شمكة منالة اللعنفة  كرع  أثاعة أ ةا  اثناان إيتا فاة  ةام التقطفاع ر ةام التوعفاع و راثناان خ مفاة 1س

 ةاام خاا مات التنرفاا  ر ةاام إداث  العصاانع ر اا  الغاال التكااالف  الصاانالفة الغفاام مباشاام  العيصصااة للاا" 

 كعا يأك  : مماكت التكلةة رأسس التة يع

 
 اإلجمالي المراكز الخدمية المراكز اإلنتاجية البيان

 إداث  العصنع التنرف  التوعفع التقطفع

 موعةع العيص 

  رالعة ع

 أسس التة يع

 ل د الععا 

 العةا ة

188000 

 ديناث

 

 لام  16

26  2 

 

49200 

 ديناث

 

 لام  8

14  2 

 

94000 

 ديناث

 

 لام  6

 

48000 

 ديناث

 

 ــ

6  2 

 

379200 

 ديناث

 

 لام  30

46  2 

 

  / كة يع ككالف  مماكت الي مات لل" مماكت اإليتاا  ةل  ميقة :

 التة يع اإل عال  ااختفاث أساس العةا ة -1

 التة يع اإليةماد  -2

 التة يع التنا ل  -3

 
 : 2004/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت شمكة اغ اد الهلفة لن الةص  الخفم لعا  2س

 اإلجمالي المراكز الخدمية المراكز اإلنتاجية البيان

 مخزن صيانة آالت مطعم  2مركز  1مركز 

 مةاد  فم مباشم 

 أ ةث  فم مباشم 

 إيواث مبن" العصنع

 أ ةث إشما 

 ل د الععا 

 سالات لع  اآلالت

 ل د أارن الصم 

 2العةا ة   

12000 

10000 

 

 

25 

8000 

40 

200 

15000 

12000 

 

 

15 

6000 

30 

250 

6000 

5000 

 

 

5 

- 

16 

100 

5000 

4000 

 

 

4 

- 

14 

40 

4000 

4000 

 

 

5 

- 

- 

50 

42000 

35000 

800 

600 

54 

14000 

100 

640 

 

 كة يع التكالف  العامة لل" مماكت التكلةة اإليتا فة رالي مفة ك -1 / 

 كة يع ككالف  مماكت الي مات لل" العماكت اإليتا فة ريق  ميقة : -2   

 التة يع اإل عال  لل" أساس ل د الععا  -أ      

 التة يع اإليةماد  -      

 التة يع التنا ل  -ا     

 

 

/ كااةيمت البفايااات اآلكفااة ماان سااو ت الراامكة العمافااة للصاانالات اإليرااائفة لاان الةصاا  الخفاام لعااا  3س

2004 : 

 
 اإل عال  األقسام الخدمية األقسام اإلنتاجية البيان

 الصيانة المطعم المخازن 3قسم  2قسم  1قسم 



 مج العيص 

 

 اإليواث

 إي ثاث اآلالت

 ماء رك مااء

 ل د الععا 

سااااااالات درثان 

 اآلالت

 2العةا ة  

 أارن الصم 

27000 

 

 

 

 

35 

5000 

 

1000 

1500 

21000 

 

 

 

 

30 

7000 

 

1000 

1500 

15000 

 

 

 

 

20 

6000 

 

750 

1000 

13000 

 

 

 

 

10 

- 

 

500 

- 

14000 

 

 

 

 

10 

- 

 

500 

500 

17000 

 

 

 

 

5 

2000 

 

250 

500 

107000 

 

16000 

20000 

6000 

110 

20000 

 

4000 

5000 

 

 كة يع التكالف  العامة لل" العماكت العةتةف   ك -1 / 

 كة يع ككالف  مماكت الي مات : -2   

 إ عالفام لل" أساس ل د الععا ك -أ       

 إيةماديام ك -       

 كنا لفام ك  -ا      
 ا تةا  مع   كحعف  تكصكغك  لعماكت اإليتاا ااستي ا  سالات درثان  -3   

 اآلالت ك        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل السابع

 نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية
هة أ   أيرعة التكالف  الذ  يناسل منرآت معفنة اات  بفعة ايتا فة خاماة يتصا  ايتا  اا اكبام الحوام   

راثكةاع التكالف  و رمن أم لة هذه العنرآت و  مانالة الةاةن رالطاائمات رالعصاال  رأيضا  م اا  لتطبفاق 

 يرا  الرامم هة  طاع اإلسكان )الترفف ( ك

 وامر اإلنتاجيةطبيعة وخصائص نظام تكاليف األ



ان الرمكات الت  كةتي   هذا النرا  كعتع  ي  ايتا  ا لل" العةامةات الت  يق م ا التاائن للعنتوات التا    

يم بااةن اا تنائ ااا كعااا ان ككااالف  هااذه الراماام يحاا د مةاابقام و أ  ان التصاامي  يةاابق اإليتاااا و  فاا  ان 

 لبفة من التااةن لاذلك المام و رياتم اإلكةااس مةابقام للا"  العنرأ  الكقة  االرمرع اإيتاا أ  أمم مالم كصل ا

 مةامةات المم اإليتا   رلل" كاثيخ التةلفم ك رمن أهم متايا هذا النرا  :

 ان  بفعة اإليتاا يكةن متنةع رار مةامةات يطلب ا التاائن رك  أمم ييتل  لن المم اآلخم ك -1

 ها ر ائعة اذاك ا ركع   ر    ككلةةان ك  أمم ايتا   له شيصفة مةتقلة لن  فم -2

 يتم اإليتاا اناءم لل"  لبات مح د  من  ب  العع ء رلفس اغمض التيتين ك -3

 يعم اإليتاا لل" مماكت ايتا فة كح دها العةامةات العطلةاة ر وم الطلبفة ك -4

 اليمكبط كح ي  التكلةة لألمم اإليتا   االةتم  رلكن ااإليت اء من الترغف  ك -5

 ان كصمي  اإليتاا يةبق لعلفة اإليتاا ك -6

 يتم التةم  ال" ككلةة المم اع  كحعفله انصفبه من التكالف  ك -7

 يق   كقميم لن  اإليت اء من ك  أمم لل"     ك  -8

 حسابات األوامر وحسابات المراقبة

  الت  كم ايةا  ا من ماةاد من أ    فاس ككلةة ك  أمم ايتا   لل"     الا  من كوعفع كاية لنامم التكالف 

رأ ةث مباشم  رمصاثي  مباشام  ر فام مباشام  رهاذا يةاتلت  ياتح ساو  ركةامد ماةحة أر لا   ماةحات 

لك  أمم كةع" اطا ة الرامم اإليتا فة و مع ك بفل الععلةمات لن ث م ركااثيخ اا ء الععا  ااه راإليت ااء مناه 

 راسم التاةن رالةعم العتعا   للفه ك

 ر بعناصر التكلفة واإلجراءات المحاسبية :تحميل األوام

 ان لنامم التكالف  الت  كحع  لل" الرامم اإليتا فة ه  :

 كلفة المواد -أ   

 المواد األولية المباشرة المشتراة -1

ره  العاةاد العراتما  خصفصاام لمام ايتاا   معافن  فا  اياه  ا  يحتااا المام الا" ماةاد  فام متاةيم  يا   

 ميا ن الرمكة لذا يحع  المم اكلةت ا ريكةن القف  اآلك  :

 

 1*** من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم            

 *** ال" ح/ العو ترن                     

 

 األولية المصروفة من المخازنالمواد  -2

 هناك مةاد كصم  من ميا ن العنرأ  اعة ل مةتن ات مم  ميتيفة ريكةن القف  اآلك  : 

 *** من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم ككك   

 *** ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد           

 المواد غير المباشرة -3

الفة  فام العباشام  رلاذلك ي ا  الكم ا  مباشام  الا" اطا اة المام ركع   هذه العاةاد  اتء مان الكلةاة الصان

اإليتا   ا  يتم  صم كلةاة هاذه العاةاد يا  كا  ممكات ايتاا   اساتي مل يفاه ثام ياتم  عع اا ركليفصا ا يا  

 ملي  العةاد  فم العباشم  ريكةن القف  كعا يأك  :

 *** من ح/ مما بة تكصكغك    

 ن العةاد*** ال" ح/ مما بة ميا          

 المواد األولية المعادة الى المخازن -4



   كةفض اعض العةاد اع  ايت اء المم اإليتا   يتعاد ال" العيا ن اعة ال مةاتن  اث ااع ميتيا  ريكاةن  

 القف  كاآلك  :

 *** من ح/ مما بة ميا ن العةاد    

 *** ال" ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم ككك         

 مثال

 كةيمت ل يك البفايات اآلكفة راليامة ارماء رمم  العةاد ال" الرامم اآلكفة :

 ديناث ك 4000اقفعة  2ديناث رلألمم ث م / 5000اقفعة  1كم شماء مةاد مباشم  لألمم اإليتا   ث م / -1

 ديناث ك 10000كم شماء مةاد للعنرأ  الغل  -2

دينااث رالمام  2500اقفعاة  1العهشم  يا  اطا اة المام / كم مم  مةاد من العيا ن  بقام لكعفة العةاد -3

 ديناث ك 3000اقفعة  2/

 ديناث ك 200  2كايل  فعة العةاد الغفم مباشم  العصمرية لألمم / -4

  / كصةيم  فةد الفةمفة ال  مة ك

 الحل

 من مذكةثين                   -1

 1 ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / المم 5000           

 2ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / المم  4000           

 ال" ح/ العو ترن 9000                        

 من ح/ مما بة ميا ن العةاد 10000       -2

 ال" ح/ العو ترن 10000                     

 من مذكةثين               -3

 1المم  ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / 2500          

 2ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / المم  3000          

 ح/ مما بة ميا ن العةاد 5500                   

 من ح/ مما بة تكصكغك  200      -4

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد 200                 

 كلفة العمل -ب

 أر فمالعباشم  ركعا يأك  :كتع   ي  ال ةث الع يةلة سةاءم كايل ال ةث العباشم   

 األجور المباشرة -1

 ره   فعة العع  العباشم العنوت لألمم اإليتا   ريكةن القف  كاآلك  :

 *** من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / المم ككك   

 *** ال" ح/ مما بة ال ةث           

 األجور غير المباشرة -2

 العباشم  ريكةن القف  كاآلك  :ركع  أ   يقمات التكالف  الصنالفة  فم 

 *** من ح/ مما بة تكصكغك    

 *** ال" ح/ مما بة ال ةث         

 مثال

 كايل سالات العع  السبةلفة ي  اطا ة العع  لعوعةلة من الععا  ي  أ   العصايع لل" النحة اآلك  :

 12المم       11 المم         10المم                                             

 18               20                  25سالات العع  العباشم                   



 400ك0        600ك0            500ك0مع   أ م الةالة/ديناث               

 

  / كصةيم  فةد الفةمفة ال  مة 

 الحل

 مع   أ م الةالة  ×ال م السبةل    = ل د الةالات  

 ديناث  500ك12=   500ك0 × 25=  10ال م لألمم /  

 ديناث  000ك12=   600ك0 × 20=  11ال م لألمم /  

 ديناث                        200ك7=    400ك0 × 18=  12ال م لألمم /  

 ديناث   700ك31ا عال  ال م                             =   

 من مذكةثين      

 10ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / المم   500ك12    

 11ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / المم   12           

 12ح/  مما بة ايتاا كحل الترغف / المم    200ك7    

 ال" ح/ مما بة ال ةث  700ك31                 

 

 التكاليف الصناعية غير المباشرة -ج

الساسافة لكلةاة العناتج و لاذا يوال متااعاة هاذا العنصام ر صامه اععمياة مايصافل  ركع   أ   أهم العنامم

 المم اإليتا   منه ركعا يأك  :

 

 

 *** من ح/ مما بة تكصكغك ك يعلفة      

 ال" مذكةثين                  

 *** ح/ مما بة ميا ن العةاد ) الغفم مباشم (                 

 مما بة ال ةث )الغفم مباشم (*** ح/                  

 *** ح/ مما بة العصمريات ) فم مباشم  م   ميص  اإلي ثاث أر                  

 أ  مصمريات ل ا العةاد رال ةث(                                                       

 تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة

 هناك  علة من السس العتبعة ي  كحعف  هذا النةع من التكالف  ره  :  

 كلةة العةاد العباشم  -

 كلةة العع  العباشم -

 الكلةة الرلفة )كلةة العةاد العباشم  + كلةة ال ةث العباشم ( -

 سالات العع  العباشم  -

 سالات اشتغا  العكائن -

استيماا مع الت التحعف  ثم يضم  مع   التحعفا  العةاتيما  ركعا مم للفنا ي  الةص  الةادس  ف  يتم

من الععلفة أر المم ي  أساس التحعف  العةتي   ي  الك المم للحصة  لل"  صة المم اإليتاا   مان الاـ 

 تكصكغك  ريكةن  ف  التحعف  كاآلك  :

 *** من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم ككك  

 كةثينال" مذ                 

 1***ح/ مما بة تكصكغك  محعلة / القةم              



 2***ح/ مما بة تكصكغك  محعلة / القةم              

 3***ح/ مما بة تكصكغك  محعلة / القةم              

 

 انحرافات الـ ت.ص.غ.م

العرااث الف اا ساااقام و سبق ركم اإلشاث  ال" ان الـ تكصكغك  كحع  لل" المم الياص ا ا ريق أ   الساس 

هذا يعن  ان هناك يمر ات سة  كنرأ افن الـ تكصكغك  العق ث  أر العحعلة لل" الرامم ر الاـ تكصكغك  

 الةعلفة الت  كنةق يع م  ت" ي اية الةتم  التكالفةفة رهذه الةمر ات ككةن احالتفن هعا :

لا" المام ريةاع" الةامس اااإليحما  الغفام ان الـ تكصكغك  الةعلفة أكبم مان الاـ تكصكغك  العحعلاة ل -1

 م ئم رهذا لفس اصالح العنرأ  رلن ها يةو  القف  اآلك  :

 من مذكةثين                

 *** ح/ مما بة تكصكغك  محعلة        

 *** ح/ االيحما   ) فم م ئم( /  بفعته م ين        

 *** ال" ح/ مما بة تكصكغك  يعلفة                

ان ككةن الـ تكصكغك  العحعلة أكبام مان الاـ تكصكغك  الةعلفاة يفكاةن الةامس ايحاما  م ئام رهاة يا   -2

 مالح العنرأ  ريةو  القف  اآلك  :

 *** من ح/ مما بة تكصكغك  محعلة    

 ال" مذكةثين               

 *** ح/ مما بة تكصكغك  يعلفة            

 ئم( /  بفعته دائن *** ح/ اإليحما  )م             

 أمثلة عامة

 (1مثال )

مصاانع لتصاانفع ال  اات   ةاال  لبااات التاااائن يةااتي   يرااا  الراماام ريااتم ا تةااا  الااـ تكصكغك  للاا" 

( ديناث/سااالة و رخاا   شاا م كااايةن ال اااي  كااان  300ك6أساااس سااالات الععاا  العباشاام رللاا" أساااس ) 

 التةامف  كاآلك  :  )العبال  اال يناث(العصنع يعع  لل" ث ث أرامم ميتلةة ركايل 

 3المم                2المم                1المم                           التةامف  

 41600                63200              47800     كلةة العةاد الرلفة العةتي مة

 87300               96400             112200كلةة العع  العباشم             

 7780                 8950               11600سالات العع  العباشم         

ي عاا كحال التصانفع هاذا ر ا  الغال الاـ  3ر 2كم كصنفعه االكام  رافعه و أما المامين  1للعا ان المم ث م /

 ( ديناث ك 166400تكصكغك  الةعلفة ي اية الر م ) 

 الـ تكصكغك  العحعلة لل" ك  أمم من أرامم العع  ك  ( ا تةا 1 / 

 ( ا تةا  كلةة ك  من الرامم ال  ثة ك2   

 ( ا تةا  مق اث اإليحمايات ي  الـ تكصكغك  ك3   

 الحل

 3المم               2المم                  1المم  ( تكصكغك  العحعلة  1

 7780 × 3ك6         8950 × 3ك6 11600 × 3ك6                                

                                   =73080             =56385              =49014 

2) 

 3المم                2المم                 1المم                       البفان        



 41600                63200              47800    كلةة العةاد الرلفة العةتي مة

 87300               96400             112200كلةة العع  العباشم            

 49014               56385               73080تكصكغك                       

 177914             215985             233080ا عال  ككلةة المم            

3) 

  178479=  49014+  56385+  73080تكصكغك  العحعلة الكلفة = 

 العحع  -اإليحما  = الةعل   

رهااة ايحااما  م ئاام  فاا  ان تكصكغك  الةعلفااة أ اا   12079=  178479 – 166400اان اإليحااما  = 

 من تكصكغك  العحعلة ك

 (2مثال )

امم اإليتا فة كتكةن من  ةعفن و  ةم العفكايفك ر ةم التوعفع و كحَعا  شمكة لتصنفع القناي  كتبع يرا  الر  

الـ تكصكغك  لل" اساس سالات كرغف  العكائن ي   ةم العفكايفك افنعا كحَع  ي   ةم التوعفع لل" اسااس 

 سالات العع  الف ر  رإلفك البفايات اآلكفة :

  ةم التوعفع                      يفك ةم العفكا                                  البفان   

 144000                      360000تكصكغك  العحعلة                   

 سالة                     ــ 120000سالات كرغف  العكائن العق ث       

 سالة 72000سالات العع  الف ر  العق ث            ــ                             

 ركايل التةامف  اآلكفة : 122رالمم  121رلع  العصنع خ   ش م آااث لل" أممين هعا المم  هذا

                                                                                            122المم                   121المم                                     البفان   

 32000                    21000مةاد أرلفة مصمرية                      

 19200                    18000ال ةث العباشم                           

لألمامين رللا" ديناث/ سالة ركايال ساالات لعا  العكاائن  6للعا ان مع   أ م الةالة للعع  الف ر  كان 

 سالة ك 5000ر  4000التةال  ه  

 ( ا ةل مع الت التحعف  للـ تكصكغك  لك  القةعفن 1 / 

 كذلك  موعةع  122ر121( ا ةل مق اث الـ تكصكغك  العحعلة لل" الممين/ 2   

 ككلةة ك  أمم من عا ك       

 121000دينااث ر 28000ها   ( لل" يامض ان تكصكغك  الةعلفاة كايال رللا" التاةال  لكا  القةاعفن3  

 ديناث و يعا مق اث اإليحمايات ي  ك  القةعفن ك

 الحل
 تكصكغك  العحعلة                                                                       

 ( مع   كحعف  تكصكغك  لقةم العفكايفك =  1

 سالات لع  العكائن                                                        

                                                                     360000 

 ديناث / سالة 3=                                  =                                                      

  120000 

 تكصكغك  العحعلة                                                                 

 مع   كحعف  تكصكغك  لقةم التوعفع =   

 سالات العع  الف ر                                                     

                                                            144000 

 ديناث / سالة 2=                           =                                                  

                                                            72000 



 121( تكصكغك  العحعلة لل" المم 2

  ×)أ  سالات لع  العكائن الةعلفة      12000=      3 × 4000ي   ةم العفكايفك =  
 مع   كحعف  الك القةم (                                                   18000                         

  ×)أ  سالات العع  الف ر  الةعلفة      6000=  2 ×ي   ةم التوعفع =                   
 مع   كحعف  الك القةم (                                      6                            

 ديناث  18000اان الكلفة   =                              

 122تكصكغك  العحعلة لألمم /      

  ×) سالات لع  العكائن الةعلفة  15000=     3 × 5000ي   ةم العفكايفك =     

 مع   كحعف  الك القةم (                                                                 

                            19200 

 مع       ×) سالات العع  الف ر   6400=   2 ×ي   ةم التوعفع =                    

 م (كحعف  الك القة                          6            

 ديناث 21400اان الكلفة              =                           

 : 122ر 121كلةة الرامم 

     122المم                    121المم                     البفان      

 32000                    21000مةاد                               

 19200                     18000         ا ةث                    

 21400                     18000تكصكغك  محعلة             

       72600                     57000الكلةة الكلفة                      

 ( اإليحمايات لك  القةعفن  :        3

 العحع            –اإليحما  = الةعل  
                                                    (12000  +15000) 

 ديناث  فم م ئم 1000=  27000 – 28000 ةم العفكايفك = 

 ديناث م ئم   300=  12400 – 12100 ةم التوعفع  = 
                                                     (6000  +6400) 

 (3مثال )

اتصانفع منتواك اا انااء للا"  لال التااائن ريفعاا ياأك  البفاياات الياماة اتكاالف  أرامام  كقة  منراأ  الةامات

 :31/12/2000للةتم  العنت فة ي   23و 22و21اإليتاا 

 اإل عال             23المم         22المم           21المم           البفان        

      135000            60000          45000           30000مةاد مباشم           

 90000            40000          30000            20000أ ةث مباشم         

 ركايل تكصكغك  الةعلفة خ   الةتم  كعا يأك  :

و  20000و اساات  ك آالت  5000و  ك ماافاية ركصاالفح  10000و ا ااةث صكغك   15000مااةاد صكغك  

 ك 19000و  ك مفاية أخمى  5250 ةى محمكة 

 % من العةاد العباشم  ك50يتم كحعف  أرامم اإليتاا كحل الترغف  اـ تكصكغك  لل" أساس  -

اقا  كحال  22ركحةيل عاا الا" مياا ن اإليتااا التاا  و أماا المام  23و 21كم اإليت اء مان كصانفع المامين  -

 الترغف  ك

 ( كةوف   فةد الفةمفة ال  مة1 / 

 ( كصةيم  ةااات مما بة اإليتاا كحل الترغف  ك2   

 الحل



  ف  مم  العةاد لإليتاا :

 من مذكةثين              

 21ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم   30000    

 22ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم  45000    

 23ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم  60000    

 ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد 135000               

  ف  كحعف  ال ةث :

 من مذكةثين         

 21ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم   20000

 22ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم   30000

 23ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم   40000

 ال" ح/ مما بة ال ةث 90000         

 %   من كلةة العةاد العباشم 50تكصكغك  العحعلة           = 

 ديناث 15000% = 50 × 30000=  21تكصكغك  العحعلة لألمم 

 ديناث 22500% = 50 × 45000=  22تكصكغك  العحعلة لألمم 

 ديناث 30000% = 50 × 60000=  23تكصكغك  العحعلة لألمم 

 كحعف  تكصكغك  :  ف 

 من مذكةثين     

 21ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم  15000

 22ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم  22500

  23ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم  30000

 ال" ح/ مما بة تكصكغك   محعلة 67500                 

  ف  تكصكغك  الةعلفة :

 من ح/ تكصكغك  يعلفة 74250      

 ال" مذكةثين                   

 ح/  كصكغك  15000                 

 ح/ أ ةث صكغك  10000                 

 ح/  كمفاية   5000                 

 ح/ است  ك آالت 20000                 

 ح/  ةى محمكة   5250                 

 ح/  كص أخمى 19000                 

 

 تكصكغك  العحعلة  -ايحمايات تكصكغك  = تكصكغك  الةعلفة 

 ديناث ايحما   فم م ئم 6750=  67500 – 74250=                            

 

  ف  كةوف  اإليحما  ر لق تكصكغك  الةعلفة االعحعلة :

 من مذكةثين         

 ح/ مما بة تكصكغك  محعلة 67500      

 ح/ ايحما  ) فم م ئم(   6750      



 ح/ تكصكغك   يعلفة 74250                 

 :  23و  21كلةة الرامم التامة  
 كلةة المم  =  كلةة العةاد العباشم  + كلةة ال ةث العباشم  + كلةة تكصكغك  العحعلة

 ديناث    65000=  15000+  20000+  30000=  21كلةة المم 

 ديناث   130000=  30000+  40000+  60000=  23كلةة المم 

 :  23و  21 ف  كلةة الرامم التامة 

 من ح/ مما بة ميا ن اإليتاا التا  195000

 ال" مذكةثين              

 21ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  / المم    65000          

 23/ مما بة إيتاا كحل الترغف  / المم ح 130000          

 ديناث ك 97500=  22500+  30000+  45000=  22كلةة المم 

 : 22 ف  كلةة المم 

 من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  آخم الع   97500

 22ال" ح/مما بة إيتاا كحل الترغف  / المم  97500             

              

 21ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم                            

 مما بة ميا ن اإليتاا التا           65000مما بة العةاد            30000                 

 مما بة ال ةث          20000                 

 مما بة تكصكغك  محعلة 15000                   

  

                    65000                               65000 

  

  

 

 22ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم                            

 مما بة إيتاا كحل الترغف           97500مما بة العةاد            45000                 

 آخم الع                  ال ةث          مما بة 22500                 

 مما بة تكصكغك  محعلة 30000                   

  

                    97500                               97500 

  

  

 

 23ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم                           

 مما بة ميا ن اإليتاا التا           130000ا بة العةاد          مم 60000                 

 مما بة ال ةث     40000                 

 مما بة تكصكغك  محعلة 30000                   

  

                   130000                              130000 

  

 (4مثال )



 : 2004اليامة اتكالف  الرامم الت  كم العع  للف ا خ   ش مكرمين ال اي /يفعا يأك  البفايات 

 اإل عال      13المم/     12المم/     11المم/     10المم/                  البفان
 447                                                                          447    1/11أوامر تحت التشغيل 

 1230              190                 410 380               250                     مواد مباشرة

 1380              200                460                420               300أجور مباشرة                    

 1104              160               368                 336               240%  من        80ت.ص.غ.م 

 األجور المباشرة

 4161              550             1238               1136             1237المجموع                         

انةابة  11و  10ر   ايت " العع  االرامم ال  ث الرل" ر ةلل الا" مياا ن اإليتااا التاا  رافعال الرامام 

 % من كلةة ايتا  ا ك150

 كصةيم  ةااات مما بة اإليتاا كحل الترغف   -2كةوف   فةد الفةمفة ال  مة ك  -1 /

 الحل

  ف  مم  العةاد لألرامم :   - 

 من مذكةثين            

 10ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  250  

 11ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  380  

 12ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  410  

 13ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  190  

 ح/ مما بة ميا ن العةاد 1230             

 الرامم اال ةث :  ف  كحعف  -

 من مذكةثين           

 10ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  300  

 11ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  420  

 12ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  460  

 13ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  200  

 ا/ مما بة ال ةث 1380             

  ف  كحعف  تكصكغك  لألرامم: -

 من مذكةثين          

 10ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  240  

 11ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  336  

 12ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  368  

 13ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف  / المم  160  

 ة تكصكغك  محعلةح/ مما ب 1104             

 ديناث  3611=  1238+  1136+  1237كلةة الرامم التامة = 

  ف  كحةي  الرامم التامة ال" العيا ن : -

 من ح/ مما بة ميا ن اإليتاا التا  3611

 ال" مذكةثين                                  

 10ال" ح/مما بة ايتاا كحل الترغف / المم  1237       

 11ال" ح/مما بة ايتاا كحل الترغف / المم  1136       

 12ال" ح/مما بة ايتاا كحل الترغف / المم  1238       

 11+ كلةة المم / 10كلةة الرامم العبالة = كلةة المم /



 ديناث  2373=  1136+  1237=                           

  ف  كلةة الرامم العبالة : -

 من ح/ كلةة العبفعات 2373 

 ال" ح/ مما بة ميا ن اإليتاا التا  2373          

  ف   لق  ةا  كلةة العبفعات ي   ةا  العتا م  : -

 من ح/ العتا م  2373

 ال" ح/ كلةة العبفعات 2373          

 ديناث العبفعات 5ك%3559 = 150*  2373

 11و  10 ف  افع الرامم/ -

 من ح/ النق ية 5ك3559 

 ال" ح/ العبفعات 5ك3559           

  ف   لق  ةا  العبفعات ي   ةا  العتا م  : -

 

 من ح/ العبفعات 5ك3559

 ال" ح/ العتا م  5ك3559           

 

                          10ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم          

 مما بة ميا ن اإليتاا التا            1237          ثمف  أر  الع       447 

 مما بة ميا ن العةاد         250

 مما بة ال ةث300

 مما بة تكصكغك  محعلة    240

1237                                  1237 

                           
  

                          11ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم          

 مما بة ميا ن اإليتاا التا            1136مما بة ميا ن العةاد         380 

 مما بة ال ةث 420 

 مما بة تكصكغك  محعلة    336 

1136                                  1136 

                           

 

                          12ح/ مما بة اإليتاا كحل الترغف / المم          

 مما بة ميا ن اإليتاا التا            1238مما بة ميا ن العةاد         410 

 مما بة ال ةث 460 

 مما بة تكصكغك  محعلة    368 

 1238                                  1238 

   

 أسئلة الفصل السابع

 : 2007/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت شمكة المشف  لعا   1س

 ه  : 1/1/2007الثم   اإليتتا فة كعا ي   -أرالم 



 ديناث ك 100000مةاد مباشم  اقفعة  -1

 ديناث ك 20000مةاد  فم مباشم   -2

 10000ديناث مةاد مباشم  و  6000ديناث كتكةن من  20000كحل الترغف  اإ عال  كلةة  2أمم ث م  -3

 ديناث ككالف  منالفة  فم مباشم  ك 4000ديناث أ ةث مباشم  و 

 خ   الةتم  كعل الععلفات اآلكفة : -ثايفام 

  ساعات دوران اآلالت      ساعات عمل مباشرة         مواد مباشرة       رقم األمر -1

 سالة  2000سالة              8000ديناث          5000          2        

 سالة 1000سالة              4000ديناث          6000          3        

 ديناث ك 2ان مع   أ م الةالة  -2

دينااث  4( 3ديناث لك  سالة لع  مباشم رلألمم ث م ) 2( هة 2ان مع   كحعف  تكصكغك  لألمم ث م ) -3

 آلة ك لك  سالة درثان

ي  ي اية الةتم  التكالفةفة كايل التكالف  الصنالفة الغفام مباشام  الةعلفاة العصامرية خا   الةتام  كتكاةن  -4

دينااث مصااثي  مانالفة  5000ديناث أ اةث  فام مباشام  و  5000ديناث مةاد  فم مباشم  و  15000من 

 أخمى ك

دينااث يقا ام يا   افن اقا  المام  120000الاذ  دياع ( رسالم للتااةن 2ي  ي اية الةتم  أكتع  المم ث م ) -5

 ( كحل الترغف  ك3ث م )

 ديناث ك 20000ديناث رالتكالف  اإلداثية  30000كايل التكالف  التةةيقفة  -6

 ( ك3( رالمم ث م )2كح ي  ككلةة المم ث م ) -1 / 

 إثبات  فةد الفةمفة ال  مة ركصةيم الحةااات العيتصةك  -2    

 معالوة اإليحما  و إاا للعل اأن اإليحما  اةبل كقصفم اإلداث  ك -3    

ي  ش م يفةان و ريفعا يأك  افايات  11ر10/ ا أت شمكة الصنةام لألثاث ي  إيتاا  لبفتفن ث م 2س 

 التكالف  راإليتاا لر م يفةان :

 ر     150من  11ر    رأمم اإليتاا ث م  100من  10يتكةن أمم اإليتاا ث م  -1

 ديناث ك 15000الغل ككلةة مرتميات العةاد  -2

 ديناث مةاد  فم مباشم   2000ديناث و من ا  11000ككلةة العةاد الصادث  لإليتاا  -3

 ك 11ديناث رالبا   أم ث لألمم اإليتا   ث م  3500مةاد مباشم  ككلةت ا  10أم ث لمم اإليتاا ث م  -4

 أ ةث  فم مباشم  ك 3000ديناث و من ا  15000 م الغل ال ةث الع يةلة خ   الر -5

 افنل اطا ات الة ل و كة يع ال ةث العباشم  اآلكفة : -6

 ديناث ك 5000( 10أمم اإليتاا ث م )   

 ديناث ك 7000( 11أمم اإليتاا ث م )   

 % من ككلةة العع  العباشم ك80كحع  تكصكغك  لل" أساس  -7

ديناث )ل ا العةاد  فم العباشام  رال اةث  فام العباشام  (  5000الر م الغل تكصكغك  الةعلفة خ    -8

 ك

 كحل الترغف  ك 11ديناث للة    و يفعا اق  المم ث م  200رافع اةعم  10كم إكعا  إيتاا المم ث م  -9

ة  / إثبااات  فااةد الفةمفااة ال  مااة للععلفااات ألاا ه و للعااام اااأن ايحااما  تكصكغك  كااان اةاابل كقلبااات الطا اا

 اإليتا فة ك

/ كعا  ت شمكة إيتااا الع ااس الوااهت  العةااهعة ماع ر اث  التعلافم العاال  للا" إيتااا اا الت ث الفاة 3س

 : 2000و ر   كةيمت ل يك الععلةمات اآلكفة خ   لا   56كحل أمم إيتا   ث م 

 : 1/1/2000أرالم : الثم   الراهم  ي  سو ت الرمكة ي  



دينااث و مما باة إيتااا كحال التراغف   4000دينااث و ال اةث العةاتحقة  110000اد مما بة ميا ن العاة     

تكصكغك   20000أ اااةث مباشااام  و  40000ماااةاد مباشااام  و  40000دينااااث )  100000( 56لألمااام )

 محعلة ( ك

 ( )إيتاا ا الت لع  لة اث  الصنالة ( ك54ديناث يي  المم ) 10000ككلةة اإليتاا التا       

 ل مت الععلفات اآلكفة : 2000 /2: خ   ش م ك ثايفام 

 ديناث ك 190000كم شماء مةاد اكلةة  -1

 ديناث ك 160000( 56الغل كلةة العةاد العصمرية لألمم ) -2

دينااث لكا   3راععا   أ ام  20000( خا   الرا م 56الغل إ عال  سالات الععا  العيصصاة لألمام ) -3

 سالة لع  مباشم ك

 ديناث ك 80000ع يةلة خ   الر م من ضعن ا ال ةث العةتحقة للةتم  الةااقة الغل ال ةث ال -4

 الغل تكصكغك  الةعلفة خ   الر م كاآلك  : -5

 اي ثاث آالت ك 20000إيواث و  6000مةاد  فم مباشم  و  16000) ؟  أ ةث  فم مباشم  ( و   

 ديناث ك 120000هة  31/1/2000ثمف  العةاد ي  العيتن اتاثيخ  -6

 ديناث ايحما  م ين ك 400كم كح ي  ايحما  تكصكغك  اعق اث  -7

و أمااا النصاا  البااا   ال  ا  كحاال الترااغف  رإن يةاابة إيوااا ه ماان  56كاام اكعااا  يصاا  الماام اإليتااا    -8

 ر    ك 80% و للعام اأن ر  ات هذا المم 90لنامم التكالف  ه  

   ي  ي اية الر م كنةبة مةعةح ا ا للتل  رالعوت ك% من الممف  العيتي2  دت الرمكة يةبة  -9

 % من التكلةة ك20اماح   ثه  56ر  ات من المم  10كم افع  -10

 % من إ عال  ككلةة اإليتاا ك5كم كحعف  المم اتكالف  كةةيقفة رإداثية انةبة  -11

 إثبات  فةد الفةمفة ال  مة خ   الر م ك -1 / 

 إاا للعل إن سبل   رثه كان ل   ال  ة ي  التق يم ك معالوة اإليحما  و  -2    

 الفصل الثامن

 نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية

 طبيعة وخصائص نظام المراحل اإلنتاجية

إن يرا  ككالف  العما ا  اإليتا فاة يةاتي   يا  العنراآت التا  يتصا  إيتا  اا االنعطفاة راإلساتعماث م ا    

و إا ان اإليتاااا يعاام ماان مم لااة الاا" أخاامى  فاا  كضااا  لناماام  الصاانالات العطا فااة رالنةاافج ر فمهااا

التكالف  من مةاد رأ ةث رمصمريات ي  العم لة و راع  إ ماء لعلفات الترغف  ي  العم لة يصابح إيتااا 

كا  ريتحة  ال" العم لة ال ايفة رهكذا ال" أن يص  اإليتاا ال" ميا ن اإليتااا التاا  و رمان خاةاص اإليتااا 

النرا  ااأن اإليتااا التاا  للعم لاة الرلا" يعتبام مااد  خاا  للعم لاة ال ايفاة رهكاذا رلنا ما يحاة  ي  ل  هذا 

 اإليتاا التا  من العم لة الرل" ال" العم لة ال ايفة كحة  معه ككالفةه ك

إن اإليتاا أيضام ال ييضع ال"  لباات الععا ء اا  إن العنراأ  متيصصاة اإيتااا هاذه الةالعة التا  كيتي اا   

رماان ثاام كقااة  ابفع ااا و أ  إن اإليتاااا يةاابق التصاام  اااه ركعاام  العم لااة اإليتا فااة اأي ااا الااك الوااتء ماان 

 الععلفة اإليتا فة الت  يعم ا ا العنتج ي  سبف  الةمة  ال" شكله الن ائ  ك

 تحميل حسابات المراحل اإلنتاجية بعناصر التكاليف  

تراغف  يا  يراا  العما ا  اإليتا فاة الاا  مان كح يا  مااينةق مان من أ   كح ي  ككلةة اإليتاا التاا  ركحال ال  

لنامم التكالف  رلل" ك  مم لة إيتا فة رارك  مةتق  ريتم يتح  ةا  لك  مم لة إيتا فة يتم يفاه  صام 

ركوعفع لنامم التكالف  الت  كم التضحفة ا ا من أ   إكعا  العم لة ريتم كم ف  ثماف  الة ا ات التا  ياتم 

 ا ال" العم لة اإليتا فة ال  قة كم ف  لفن  ريق   رالك إلكعا  لعلفاة كصانفع العناتج ك ريةاتح الترغف  للف



 ةا    ي  للعم لة التالفة كعففتام له لن العم لة الةاااقة را اذه الطميقاة ياتم كوعفاع لنامام التكاالف  مان 

 الب اية ر ت" الن اية و  ركعا هة معمر  يإن لنامم التكالف  كتكةن من :

 المواد المباشرة: -1

 اع  كةعفم هذه العةاد العنصمية كحع  مباشم  لل" العم لة االقف  اآلك  :

 (1*** من ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / مم لة )      

 *** ال" ح/ مما بة ميا ن العةاد             

م للاا" اقفااة لناماام رياا  أ لاال ال فااان كصاام  العااةاد ياا  العم لااة الرلاا" و أمااا اقفااة العما اا  يةتقتصاا

 التكالف  ال ةث رالعصمريات الصنالفة رالت  كةع" اـ ) ككالف  التركف  ( ك

 األجور المباشرة: -2

من خ   سو ت ضبط الة ل يح د ل د سالات العع  العنصمية لك  مم لة إيتا فة لل"     رمن خا   

ا ا  ااال ةث العباشام  و رالععا  ضم  هذه الةالات اعع   أ م الةالة يح د يصفل ك  مم لاة مان العم

العباشم لفس م   العةاد العباشم  الت     كةتي   ي  مم لة رالكةتي   ي  مم لة كالفة يإيه يةتي   ي  كا  

 العما   اإليتا فة  ت" رمة  العنتج ال" ميا ن اإليتاا التا  ريكةن  ف  كحعف  العم لة اال ةث كاآلك  :

 من مذكةثين          

 (1*** ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / مم لة )   

 (2*** ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / مم لة )   

 *** ال" ح/ مما بة ال ةث           

 التكاليف الصناعية غير المباشرة: -3

 ره  كرع  العةاد  فم العباشم  رال ةث  فم العباشم  رالعصمريات الصنالفة  فم العباشام  رياتم كح يا 

مع الت التحعف  ل اذه التكاالف  مان أ ا  كح يا  يصافل كا  مم لاة مان هاذه التكاالف   العاا ان كا  مم لاة 

 منةصلة لن العم لة الخمى ريكةن  ف  كحعف  العم لة كاآلك  :

 من مذكةثين              

 ***  ح/ مما بة ايتاا كحل الترغف / مم لة )أ(       

 الترغف / مم لة ) (***  ح/ مما بة ايتاا كحل       

 ***ال" ح/ مما بة ككالف  منالفة  فم مباشم               

 

إن أهم مراك  هذا النرا  هة ر ةد إيتاا كحال التراغف  آخام العا   و رهاذا ماايعفق كحةيا  ككاالف  العم لاة 

عحاة  رمياترن ال" العم لة التالفة و راالتال  من الضمرث  كة يع ككاالف  العم لاة مااافن اإليتااا التاا  ال

آخم الع   و رل ذا الغمض يتم كحةي  الة  ات كحل الترغف  ال" مايعادل ا من الة  ات التامة ريتم الك لان 

  ميق إل اد كقميم اإليتاا العتوايس أر العكاي"ء أر الععاد  ك

 اإليتاا الععاد  = ل د ر  ات اإليتاا كحل الترغف  * مةتةى اإلكعا    

النةابة لتكاالف  التراكف  و أماا االنةابة لعةاتةى إكعام اا مان العاةاد ي اذا يامكبط اكفةفاة ركطبق هذه الععادلاة ا

 استي ا  العةاد ال سفعا رأن هناك ل   استي امات للعةاد ره  :

 % من العةاد ك100لن ما كضا  العةاد ي  ا اية العم لة ي نا ر  ات كحل الترغف  كأخذ  -أ

 لة يا  كأخاذ ر ا ات كحال التراغف  ماةاد أ  مةاتةى اإلكعاا  ماةم لن ما كضا  العةاد ي  ي اية العم - 

 ليه ي  هذه الحالة الكأخذ سةى الة  ات التامة الصنع ك

لن  إضاية العةاد ارك  ك ثيو  ي نا كضم  ر  ات كحل الترغف  انةس مةتةى اإلكعاا  الاذ  رمالل  -ا

 الفه ك



 ا ات كحال التراغف  العةاتةى الاذ  كضاا  ااه لن  إضاية العاةاد لنا  مةاتةى معافن و ياإاا رمالل الة -د

% من العةاد و أما إاا لم كص  ال" العةتةى الذ  كضا  اه العاةاد يا  كأخاذ ماةاد 100العةاد ركتع اه كأخذ 

 أ  مةم ك 

 %  من  عفع لنامم التكالف  ك100أما الة  ات التامة يعةتةى إكعام ا   

 

 

 

 ل اإلنتاجية :خطوات تحديد تكلفة اإلنتاج في نظام المراح

 من أ   الةمة  ال" ككلةة اإليتاا التا  راإليتاا كحل الترغف  يول إكباع اليطةات العتةلةلة اآلكفة :

 كح ي  اإليةفا  الكع  للعم لة ك -1

 إل اد كقميم اإليتاا الععاد  ك -2

 كح ي  الكل  الت  سفتم التحاسل للف ا ك -3

 كح ي  متةسط ككلةة الة    ك -4

 كقميم ككلةة اإليتاا التا  ركحل الترغف  آخم الع   ك إل اد -5

 إ ماء القفةد العحاسبفة ال  مة ك -6

 (1مثال )

 كةتي   إ  ى الرمكات يرا  العما   اإليتا فة راآلك  البفايات الت  كي  العم لة الرل" :

 ر     1000 مكة الة  ات : ر  ات   ي   مضاية  

 ر    800إيتاا كا  خ   الةتم                        

 إيتاا كحل الترغف  آخم الع    ؟                     

 % رلوعفع لنامم التكالف  ك60يةبة إكعا  الة  ات كحل الترغف  آخم الع           

 ةا  كلةة  -1اث        / دين 100ديناث و العصاثي   450ديناث و ال ةث  370التكالف   : العةاد الرلفة 

  اإليتاا التا  رميترن آخم الع  

 كةوف  القفةد العحاسبفة مع كصةيم  ةا  العم لة -2    

 

 الحل

 يتم كطبفق اليطةات الةااق اكمها :   

 اإليتاا الععاد  -2                                 اإليةفا  الكع    -1 

 الة  ات ال اخلة للترغف 

 -الترغف  أر  الع          ر  ات كحل

  1000ر  ات   ي   مضاية                  

 1000                      مجموع المدخالت

 الة  ات الت  يتم التحاسل للف ا

 800                                    800إيتاا كا  محة  للعم لة التالفة        

 120=    %(60 × 200)            200      %60إيتاا كحل الترغف  آخم الع   

 ر    920ر                                1000        اإلنتاج المعادل )المخرجات( 

 

 كح ي  الكل  الت  سفتم التحاسل للف ا : -3

 اإل عال  مصمريات أ ةث مةاد البفان



 كلةة إيتاا أر  الع  

 كلةة الةتم  الحالفة

 مةم

370 

 مةم

450 

 مةم

100 

 مةم

920 

 

 كح ي  متةسط الة    : -4

 كلةة العنصم                                 

 متةسط الكلةة  =     

 اإليتاا الععاد                                  

 مةاد                              أ ةث                            مصمريات                 
                      370                                  450                                               100 

 ديناث           11ك0=  ——— ديناث           49ك0=  ———ديناث           4ك0=  ———متةسط الكلةة = 

               920                                  920                                              920 

 

 ديناث / ر    1=                                                                 

            

 كقميم ككلةة إيتاا العم لة : -5

 مصمريات أ ةث مةاد اإل عال   البفان
 الة  ات التامة

 الع  ر  ات كحل الترغف  آخم 
 الكل  الت  كم التحاسل للف ا

800 

120 

920 

 4ك0×800

 4ك0×120

 49ك0×800

 49ك0×120

 11ك0×800

 11ك0×120

 

 إ ماء القفةد العحاسبفة ال  مة : -6

 (1من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 920    

 ال" مذكةثين                     

 ح/ مما بة ميا ن العةاد 370                  

 ح/ مما بة ال ةث 450                  

 ح/ مما بة تكصكغك  100                  

 

 (2من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 800    

 (1ال" ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 800            

 

 ( 1ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / العم لة )                           

 (2مما بة إيتاا كحل الترغف /العم لة) 800ح/العةاد             370                   

 ثمف  آخم الع   120ح/ال ةث            450                   

     تكصكغك        ح/100                   

                   920                       920 

 

ي  ظ من الع ا  الةااق إن يةبة اإلكعا  لإليتااا كحال التراغف  كايال را ا   لكا  لنامام التكاالف  و رهاذا 

اإليتاماض  فام مةضااةل  و لن يا  اعاض الصاانالات يكاةن إضااية العااةاد يا  ا اياة الترااغف  يقاط و معااا 

" إضاية مةاد ي  العما   التالفة و رللفه يإيه سة  يتم مم  كل  كراكف  يقاط يعن  إن العنتج اليحتاا ال

 ) ال ةث رالعصمريات( و راذلك سفكةن هناك ث عفن لإليتاا العتوايس را   للعةاد رآخم لكل  التركف  ك

 (2مثال )



 آااث ككطبق إ  ى الرمكات يرا  العما   ريفعا يأك  البفايات اليامة للعم لة الرل" لر م 

 ر    1000 مكة الة  ات : ر  ات   ي   مضاية 

 ر    750ر  ات كامة محةلة للعم لة التالفة                       

 %40ر  ات كحل الترغف  آخم الع    ؟  كامة انةبة                      

 مصاثي  300أ ةث و  975مةاد و  2000ككالف  الةتم  : 

 ا اية العم لة كللعام إن العةاد كضا  ي  

   ةا  كلةة اإليتاا التا  رميترن آخم الع   -1 / 

 كةوف  القفةد العحاسبفة مع كصةيم  ةا  العم لة -2    

 م  رة

% دائعاام و 100اعا إن العةاد كضا  ي  ا اية العم لة يإن يةبة إكعا  اإليتاا كحل التراغف  آخام العا   ها  

 لنةبة الععطا  كأما االنةبة لعنامم التركف  يةتي   ا

 الحل

 يتم كطبفق اليطةات الةااق اكمها :   

 اإليتاا الععاد   -2                                 اإليةفا  الكع    -1 

 تك كركف            مةاد                                           الة  ات ال اخلة للترغف  

 - ر  ات كحل الترغف  أر  الع          

  1000ر  ات   ي   مضاية                   

 1000                      مجموع المدخالت 

 الة  ات الت  يتم التحاسل للف ا

 750                  750                     750إيتاا كا  محة  للعم لة التالفة        

 100%=  40×250    250=  %100 × 250    250      %40 إيتاا كحل الترغف  آخم الع  

 850                 1000                  1000                          اإلنتاج المعادل

 كح ي  الكل  الت  سفتم التحاسل للف ا : -3

 اإل عال  تك كركف  مةاد البفان

 كلةة إيتاا أر  الع  

 كلةة الةتم  الحالفة

 مةم

2000 

 مةم

1275 

 مةم

3275 

 كح ي  متةسط الة    : -4

 كلةة العنصم                                 

 متةسط الكلةة  =     

 اإليتاا الععاد                                 

 

 مةاد                                             ت ك كركف                                                  
                      2000                                                                         1275                                                

     ديناث           5ك1=  ———ديناث                                                         2=  ———متةسط الكلةة = 

               1000                                                                          850                                               

            ديناث / ر    5ك3=                                                                         

 كقميم ككلةة إيتاا العم لة : -5

 ت ك كركف  مةاد اإل عال   البفان
 الة  ات التامة

 ر  ات كحل الترغف  آخم الع  
2625 

650 

3275 

750 × 2 

250 × 2 

 5ك1 × 750

 5ك1 × 100



 الكل  الت  كم التحاسل للف ا

 

 إ ماء القفةد العحاسبفة ال  مة : -6

 (1من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 3275    

 ال" مذكةثين                     

 ح/ مما بة ميا ن العةاد 2000                  

 ح/ ت ك كركف  1275                  

 (2من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 2625    

 ( 1ال" ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 2625            

 

 (  1ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / العم لة )                           

 (2مما بة إيتاا كحل الترغف /العم لة) 2625العةاد             2000                 

 ثمف  آخم الع   650تك كركف        1275                 

                 3275                    3275 

 

 في حالة وجود مخزون إنتاج تحت التشغيل أول المدة :

 ميترن اإليتاا كحل الترغف  أر  الع   هعا : هناك  ميقتان ي  معالوة   

رريقاام ل اذه الطميقاة ياتم كح يا  اإليتااا الععااد  لعيم اات العم لاة اإهعاا   طريقة المتوساط المارجح : -1

شيصفة ر  ات كحل الترغف   أر  الع   رالتباثهاا ر ا ات   يا   و أماا االنةابة لتكالفة اا يتا مج كلةاة كا  

الفة ك راالم م من س ةلة كطبفق هاذه الطميقاة راساتي ا  ث ام را ا  لحةاا  ككلةاة لنصم مع كلةة الةتم  الح

الة    من ك  لنصم من لنامم التكالف  را رن التعففت افن الة  ات الو ي   ي  الةتم  التكالفةفاة و رلكان 

 يعا  لل" هذه الطميقة اـ:

 إختةاء شيصفة ر  ات اإليتاا كحل الترغف  أر  الع   ك -

ق استي ا  الطميقاة ث اااة اات ياللفاة للا" ككاالف  الةتام  يرامام لا مج أر إضااية ككاالف  الة ا ات ال يحق -

 للةتمات التكالفةفة العتعا بة ك

 : FIFOطريقة األول باألول  -2

ككالف  الةتمات الةااقة لان الةتام  الحالفاة  كعع  لل" يص  FIFOلل" خ   الطميقة الرل" يإن  ميقة   

ككااالف  الة اا ات الععادلااة لإليتاااا كحاال الترااغف  أر  العاا   ااااث   رمعفاات  لاان ككااالف  ماان خاا    عاا  

الة  ات الت  يتم الب ء ا ا ي  الةتم  الحالفة ك رهذا يعن  ان هذه الطميقة كقة  للا" يكام  مةادهاا ان ماا يامد 

تاااا ر اا ات   ياا   و أ  ان الاا" العم لااة اإليتا فااة ماان يتاامات ككالفةفااة سااااقة يااتم كرااغفله أرالم  باا  الباا ء اإي

اإليتاا التا  سفكةن من  ةعفن الر  من إيتاا كحل الترغف  أر  الع   رال اي  العتعم مان الة ا ات الو يا   

 ك

 )ي   الة إضاية العةاد ك ثيوفام ((   1مثال )

 كةتي   إ  ى الرمكات يرا  العما   رإلفك البفايات اليامة االةتم  :

  مكة الة  ات : 

 %40ر    انةبة إكعا   100كحل الترغف  أر  الع    ر  ات

 ر    1000ر  ات   ي   مضاية 

 %60ر    انةبة إكعا   200ر  ات كحل الترغف  آخم الع   

 ر    900ر  ات كامة محةلة للعم لة ال  قة 



 التكالف :

 ديناث ك 90ديناث و تكالتركف   60كلةة اإليتاا كحل الترغف  أر  الع   : العةاد 

ًم إن العةاد كضا  ك ثيوفام ك 1470ديناث و كركف   980كلةة الةتم  العحاسبفة : مةاد   ديناث و للعام

إ تةااا  كلةااة اإليتاااا التااا  راإليتاااا كحاال الترااغف  آخاام العاا   ااسااتي ا   ميقااة العتةسااط العاام ح  -1 / 

 كFIFO  ر ميقة 

 كةوف  القفةد العحاسبفة -2   

 الحل

 المرحلة باستخدام طريقة المتوسط المرجحاحتساب تكلفة إنتاج 

 اإلنسياب الكمي -1

 

 %40إيتاا كحل الترغف  أر  الع   

 الة  ات الو ي  

 الة  ات الت  سفتم التحاسل للف ا

 تقرير اإلنتاج المعادل -2

 تككركف  مةاد اإل عال 

100 

1000 

  

1100 

 الة  ات التامة الصنع 

 %60الع   إيتاا كحل الترغف  آخم 

 اإليتاا الععاد 

900 

200 

900 

120 

900 

120 

1100 1020 1020 

 الكل  الت  سفتم التحاسل للف ا: -3

 كلةة إيتاا كحل الترغف  أر  الع  

 كلةة الةتم  الحالفة

 

150 

2450 

 

60 

980 

1040 

 

90 

1470 

1560 2600 

  كح ي  متةسط التكلةة -4

 

 549ك2

1040 1560 

1020 

 02ك1

1020 

 529ك1

 كقميم ككلةة إيتاا العم لة : -5

 ت ك كركف  مةاد اإل عال   البفان

 كلةة اإليتاا التا 

 كلةة ايتاا كحل الترغف  آخم الع  

 الكل  الت  كم التحاسل للف ا

2294 

306 

2600 

 02ك1×900

 02ك1×120

 529ك1×900

 529ك1×120

 

 FIFOاحتساب تكلفة إنتاج المرحلة باستخدام طريقة 

 

 اإلنسياب الكمي -1

 

 %40إيتاا كحل الترغف  أر  الع   

 الة  ات الو ي  

 الة  ات الت  سفتم التحاسل للف ا

 تقرير اإلنتاج المعادل -2

 تككركف  مةاد اإل عال 

100 

1000 

  

1100 



 الة  ات التامة الصنع من :

 %40إيتاا كحل الترغف  أر  الع   

 من الة  ات الو ي   

 %60إيتاا كحل الترغف  آخم الع   

 اإليتاا الععاد 

 

100 

800 

200 

 

60 

800 

120 

 

60 

800 

120 

1100 980 980 

 الكل  الت  سفتم التحاسل للف ا -3

 من إيتاا كحل الترغف  أر  الع  

 الةتم  الحالفة

 

150 

2450 

 

 

980 

 

 

1470 

2600 

  كح ي  متةسط التكلةة -4

 

 5ك2

980 1470 

980 

1 

980 

 5ك1

 كقميم ككلةة إيتاا العم لة : -5

 تككركف  مةاد اإل عال  البفان

 كلةة اإليتاا التا  من :

 إيتاا أر  الع  

 

 من الةتم  الحالفة

 كلةة إيتاا أر  الع  

 

150 

 

150 

 

 

60*1 

60 

 

 

 5ك1*60

90 

300 

 

 كلةة اإليتاا التا  من الة  ات الو ي  

 إ عال  ككلةة اإليتاا التا  

 5ك2*800

2000 

 

 

 

2300   

 

 إيتاا كحل الترغف  آخم الع  

 الكل  الت  كم التحاسل للف ا

 

300 

120*1 

120 

 5ك1*120

180 

2600 

 (1من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 2450

 ال" مذكةثين                     

 ح/ مما بة ميا ن العةاد   980                  

 ح/ تك كركف  1470                  

 (2من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 2300

 (1ال" ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة )2300        

 

 ) ي   الة إضاية العةاد ا اية العم لة((  2مثال )

 رالت  كي  إ  ى الةتمات العحاسبفة إل  ى الرمكات :إلفك الععلةمات اآلكفة 

  مكة الة  ات :

 ر    1000ر  ات   ي   مضاية 

 %40ر    كامة انةبة  200ر  ات كحل الترغف  أر  الع   

 ر     800ر  ات كامة محةلة 

 %30ر    كامة انةبة  400ر  ات كحل الترغف  آخم الع   



 التكالف  :

 ديناث 150ديناث و كركف   200الترغف  أر  الع   : مةاد ككلةة اإليتاا كحل 

 ديناث  1350ديناث و كركف   1000ككلةة الةتم  العحاسبفة : مةاد 

 إاا للعل إن العةاد كضا  أر  العم لة ك

 ا تةا  كلةة اإليتاا التا  ركحل الترغف  آخم الع   ااستي ا  : -1 / 

  ميقة العتةسط العم ح  -أ        

 كFIFO    ميقة  -         

 كةوف  القفةد العحاسبفة ركصةيم  ةا  العم لة ك -2   

 الحل

 اإلنسياب الكمي -1

 

 %40إيتاا كحل الترغف  أر  الع   

 الة  ات الو ي  

 الة  ات الت  سفتم التحاسل للف ا

 تقرير اإلنتاج المعادل -2

 تككركف  مةاد اإل عال 

200 

1000 

  

1200 

 التامة الصنع من :الة  ات 

 %40إيتاا كحل الترغف  أر  الع   

 من الة  ات الو ي   

 %30إيتاا كحل الترغف  آخم الع   

 اإليتاا الععاد 

 

200 

600 

400 

 

- 

600 

400 

 

120 

600 

120 

1200 1000 840 

 الكل  الت  سفتم التحاسل للف ا : -3

 من إيتاا كحل الترغف  أر  الع  

 الةتم  الحالفة

 

350 

2350 

 

 

1000 

 

 

1350 

2700 

  كح ي  متةسط التكلةة -4

 

 607ك2

1000 1350 

1000 

1 

840 

 607ك1

 

 كقميم ككلةة إيتاا العم لة : -5

 ت.تشكيل مواد اإلجمالي البيان

 كلةة اإليتاا التا  من :

 إيتاا أر  الع  

 

 من الةتم  الحالفة

 كلةة إيتاا أر  الع  

 

350 

 

193 

 

 

      - 

 

 

 607ك1×120

193 

543 

 

 كلةة اإليتاا التا  من الة  ات الو ي  

 

 

 إ عال  ككلةة اإليتاا التا  

 607ك2×600

1564 

 

 

 

 

2107   



 

 إيتاا كحل الترغف  آخم الع  

 الكل  الت  كم التحاسل للف ا

 

593 

400×1 

400 

 607ك1×120

193 

2700 

 

 (1الترغف / مم لة )من ح/ مما بة إيتاا كحل  2350

 ال" مذكةثين                     

 ح/ مما بة ميا ن العةاد   1000                  

 ح/ تك كركف    1350                  

 (2من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 2107

 (1ال" ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / مم لة ) 2107        

                   

 ( 1ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف / العم لة )                           

 (2مما بة إيتاا كحل الترغف /العم لة)2107ثمف  أر  الع      350                

 ح/العةاد            1000                

 ثمف  آخم الع   593ح/تك كركف       1350                

                2700                    2700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة الفصل الثامن
 للعم لة الرل" : 2004/ 1/ البفايات اآلكفة من سو ت شمكة الةمح لر م ك1س

 إيتاا كحل الترغف  أر  الر م مةم  -1

 ر    100الة  ات الو ي    -2

 ي  ي اية الر م كةيمت البفايات اآلكفة : 

 ر    ك 40% من ككالف  التركف  40ر    و ر  ات كحل الترغف  آخم الع   اعةتةى إكعا   60التامة الة  ات 

 ديناث الت  كضا  ي  ا اية العم لة اإليتا فة ك 10000كلةة العةاد العباشم  

 ديناث رالت  كضا  ارك  ك ثيو  ك 16000ككالف  التركف  

 لتا  ركحل الترغف  آخم الع   مع كصةيم  ةا  العم لة ك / ا تةا  ككلةة إيتاا العم لة من اإليتاا ا

/ كةيمت البفايات اآلكفة من ساو ت إ ا ى الرامكات الصانالفة رلان العم لاة الرلا" كعاا يا  المااع الر  مان لاا  2س

2004 : 

  مكة الة  ات : -1

 ر    ك 80% 50ر  ات كحل الترغف  أر  الع   اعةتةى إكعا     

 ر    200الة  ات الو ي      

 ر    العحةلة ال" العم لة ال ايفة 120ي  ي اية الةتم  الة  ات التامة الصنع   

 % من ككالف  التركف  ك75ر  ات كحل الترغف  آخم الع   )؟( اعةتةى إكعا   



 الكل  : )اال يناث( -2

       تك التركف         اإل عال   ماد  أ       ماد                                            

 3200              1500            900          800كل  إيتاا كحل الترغف  أر  الع         

 5400              2500            900        2000كلةة الةتم  الحالفة                           

                                                                                                          8600 

كضا  العاد  )أ( ي  ا اية العم لة اإليتا فة ي   فن كضا  العاد  ) ( ي  ي اية العم لة اإليتا فة رككالف  التركف   -3

 كضا  ارك  ك ثيو  ك

 ل الترغف  آخم الع   ااستي ا   / ا تةا  ككلةة إيتاا العم لة من اإليتاا التا  ركح

 مع كصةيم  ةا  العم لة ك   Fifo ميقة العتةسط العم ح ر ميقة      

 : 31/12/2005/ كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت شمكة راد  الماي ين كعا ي  3س

  مكة الة  ات : -1 

 ر    400%        25ر  ات كحل الترغف  أر  الع        

 ر    500الة  ات الو ي                                          

 ر    700الة  ات التامة الصنع ي  ي اية الةتم               

 ر    200%         60ر  ات كحل الترغف  آخم الع       

 الكل  : -2

 اإلجمالي ت. تشكيل مادة ج مادة ب مادة أ البيان

 كلةة إيتاا أر  الع  

 كلةة الةتم  الحالفة

 الكل  الت  سفتم التحاسل للف ا

2000 

5000 

4800 

6000 

5000 

6480 

4300 

8000 

16100 

25480 

41580 

 

كضا  العاد  )أ( يا  ي اياة العم لاة رالعااد  ) ( كضاا  يا  ا اياة العم لاة رالعااد  )ا( كضاا  اراك  كا ثيو   -3

 رككالف  التركف  كضا  ارك  ك ثيو  ك

  / ا تةا  ككلةة إيتاا العم لة من اإليتاا التا  ركحل الترغف  آخم الع   ااستي ا  

 مع كصةيم  ةا  العم لة ك   Fifo ميقة العتةسط العم ح ر ميقة      

 الفصل التاسع

 معالجة التغيير في عدد الوحدات في ظل نظام المراحل
اعض الة  ات اإليتا فة و رالةق     يح ث يتفوة  إن ك  لعلفة إيتا فة الا  رأن يصا ب ا يق  أر كل  ي 

 لرمر   ةية كالتبيم راإليكعاش أر يح ث كل  ي  اعض الة  ات لع   مطااقت ا للعةامةات العح د  ك

ركعا هة معمر  يإن الة  ات العةقةد  لفس ل ا  فعة افعفة لكةي ا  فم ملعةسة أما الة  ات التالةة يق    

 ككةن ل ا  فعة افعفة ك

إن كح ي  ككالف  الة  ات العةقةد  رالتالةة يةار  موعةع ماأيةق للف ا لغاية اكتراي ا  ريصل ا لن   

 الععلفة اإليتا فة ك

ي  اعض العنرآت    يكةن من الععكن إلاد  كصنفع هذه الة  ات سةاء ي  يةس العم لة الت  اكتر   

ث  هذه الة  ات معادلة لتكالف  هذه الة  ات و يف ا أر ي  العما   الةااقة و ية  هذه الحالة ككةن خةا

 راالنةبة للة  ات التالةة الت  يتم افع ا يإن الععالوة ككةن لل" ماي  كلةت ا اع   مح  فعت ا البفعفة ك

ريتم اكترا  الة  ات التالةة أر العةقةد  لن  إ ماء الةح  رالذ  ييتل  من منرأ  ال" أخمى اإخت     

 عا رإن هناك أثاعة مةتةيات للةح  ك بفعة النرا  السف

 مستويات الفحص

رهذا الةح  يتعلق االة  ات العةقةد  ي  ا اية العم لة  فحص الوحدات يكون في بداية المرحلة : -1 

 اإليتا فة رلاد  يكةن مةتةى إكعا  هذه الة  ات رخامة التالةة مةم من  عفع لنامم التكالف  ك



  اعتااعة الة  ات العنتوة ارك  مةتعم ي  الععلفات الصنالفة ريكةن رهذا يتع الفحص المستمر :  -2

% من ككالف  التركف  50%  لذا اكةق أن يكةن مةتةى الة  ات التالةة 100 –هذا الةح  را ع افن مةم 

 و أما من العةاد يفمكبط اطبفعة استي ا  العةاد ه  ي  ا اية العم لة أ  ي  ي ايت ا رهكذا ككك

ال" مةتةى معفن للتأك    ف  يتم يح  الة  ات لن  رمةل ادات عند مستوى معين : فحص الوح -3

من س مت ا أر كلة ا رهذا العةتةى يح د ريقام لطبفعة الععلفة اإليتا فة ريكةن مةتةى اإلكعا  هة يةةه 

 عةاد كمةتةى الةح  االنةبة لتكالف  التركف  و أما من العةاد يأيضام يعتع  لل" كفةفة استي ا  ال

رهذا الةح  يكةن لن  إكعا  الة  ات داخ  العم لة ري  هذا فحص الوحدات في نهاية المرحلة :  -4

 % من ك  لنامم التكالف  ك100العةتةى من الةح  سفكةن مةتةى إكعا  الة  ات التالةة 

 أنواع التلف أو الفقد

كونبه أر كةاديه و رهة من  بفعة الععلفة رهة الك التل  أر الةق  الذ  اليعكن تلف أو فقد مسموح به :  -1

 اإليتا فة رلاد  كح د له يةبة أرمع الت مق مام را ذا يإن ككلةته ككةن  تء من ككلةة اإليتاا ك

رهة الك التل  أر الةق  الذ  يةتمض ل     رثه أر ل   ككماثه رهة تلف أو فقد غير مسموح به :  -2

تل  العةعةح اه رإن ككلةة هذا التل  أر الةق  يغلق ي   ةا  الثااح يع   الة  ات التالةة الت  كتي  لن ال

% من الة  ات الةلفعة و 5راليةائم كركح د يةبة التل  الطبفع  من  ب  ميتصفن رهذه ككةن م  م 

رالعقصةد االة  ات الةلفعة ه   عفع الة  ات الت  لبمت مةتةى الةح  ريعكن كح ي ها ريق الععادلة 

 اآلكفة :

 ة  ات الةلفعة = إيتاا كحل الترغف  أر  الع   الذ  لم يص  مةتةى الةح ال

 + اإليتاا التا  من الة  ات الو ي                       

 + إيتاا كحل الترغف  آخم الع   الذ  رم  رلبم مةتةى الةح                      

كل  مةعةح اه رما اد لن الك يعتبم كل   ريضم  موعةع هذه الة  ات االنةبة العح د  للة  ات التالةة

  فم مةعةح اه ك

ري  هذه الععادلة كم إدخا  إيتاا كحل الترغف  أر  الع   الذ  أمبح كا  خ   هذه الةتم  و أ  كم يحصه  

ركذلك االنةبة للة  ات الو ي   ي   أيضام لبمت مةتةى الةح  و ريةض  إل اث الة  ات التالةة كل  

 اإليتاا لععمية ككلةت ا ك  بفع  ي  كقميم

ركة ع ككلةة الة  ات التالةة كل  مةعةح اه لل" اإليتاا الةلفم مضايام إلفه الة  ات التالةة كل   فم   

 بفع  أ  كحعف  الة  ات التالةة كل   فم  بفع  انصفب ا من التل  الطبفع  رالك لكةن إن هذه 

ة رلك  كلةل إيتباه اإلداث  ال" ككلةت ا لي ا ستغلق الة  ات كان يول أن ككةن من ضعن الة  ات الةلفع

 ي   ةا  الثااح راليةائم )ملي  ال خ ( ك

 ) لن ما يكةن يح  اإليتاا ارك  مةتعم ((  1مثال )

 : 2004البفايات اآلكفة خامة االعم لة الرل" إل  ى الرمكات الصنالفة لر م كايةن ال اي /

  مكة الة  ات : -1

 ر    500%               50الترغف  أر  الع   إيتاا كحل 

 ر    600الة  ات الو ي                                         

 ر    700اإليتاا التا  خ   الر م                             

 ر    350%              70إيتاا كحل الترغف  آخم الع   

 الة  ات الةلفعة ريح  اإليتاا يكةن ارك  مةتعم ك% من 2التل  العةعةح اه يع   

 الكل  : -2

 تكاليف التشكيل المواد اإلجمالي  البيان 

 2760 3000 5760 كلةة إيتاا كحل الترغف  أر  الع  



 5000 8000 13000 ككالف  الةتم 

18760 11000 7760 

 

 ك ثيو  ك رإن العةاد كضا  ي  ا اية العم لة رككالف  التركف  كضا  ارك 

 إ تةا  ككلةة إيتاا العم لة اإلتعاد  ميقة العتةسط العم ح ك -1 / 

 معالوة كل  التل  العةعةح اه رالغفم مةعةح اه ك -2   

 إ ماء القفةد العحاسبفة ال  مة ك -3   

 الحل
 مالحظات على الحل

 كككالف  كركف  % 50 العا يح  اإليتاا ارك  مةتعم يإن مةتةى إكعا  التل   -1

 كم كح ي  الة  ات التالةة كل   فم  بفع  كعتعم لعوعةع العيم ات رهة ما اد لن التل  الطبفع  ك -2

 كم كة يع كل  التل  الطبفع  لل" اإليتاا التا  رإيتاا كحل الترغف  آخم الع   رالتل   فم الطبفع  ك -3

 ر    ك 21=  02ك0 × 1050إن ر  ات التل  الطبفع  =  -4
 تقرير اإلنتاج المعادل -2 اإلنسياب الكمي -1         

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي البيان

   500 %50إنتاج تحت التشغيل أول المدة 

 600 الوحدات الجديدة

 1100 الوحدات التي سيتم التحاسب عليها   

 700 700 700 الوحدات التامة الصنع

 245 350 350 %70التشغيل آخر المدة وحدات تحت 

 10.5 21 21 %50التلف المسموح به 

 14.5 29 29 % 50التلف الغير مسموح به 

 970 1100 1100 اإلنتاج المعادل

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي التكاليف التي سيتم التحاسب عليها -3

 2760 3000 5760 كلفة إنتاج أول المدة

 5000 8000 13000 كلفة الفترة الحالية

 7760 11000 18760 الكلف التي سيتم التحاسب عليها 

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي متوسط كلفة الوحدة -4

 

 

18 

11000 7760 

1100 970 

 =10  =8 

ية ع لل" الة  ات الةلفعة  رالتلا  الغفام  بفعا   294=  8 × 5ك10+  10 × 21كلةة التل  الطبفع  = 

 ر    1079=  700+350+29= 

 ديناث 272ك0يصفل الة    من التل  الطبفع  = 
 تقرير تكلفة إنتاج المرحلة : -5

 ت. تشكيل المواد اإلجمالي البيان

   12600 (18×700الوحدات التامة )

   190 0.272 ×700+ نصيبها من التلف 

   12790 كلفة اإلنتاج التام بعد إضافة التلف
 8×245 350×10 5460 إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

   95 0.272×350نصيبه من التلف 
كلفاااة إنتااااج تحااات التشاااغيل آخااار المااادة بعاااد 

 إضافة التلف
5555   

 8×14.5 10×29 406 التلف الغير طبيعي



   8 0.272×29+ نصيبه من التلف 

غيار الطبيعاي بعاد إضاافة  كلفة التلاف

 الطبيعي التلف
414   

   18759 الكلف التي تم التحاسب عليها

 القيود المحاسبية :

 (1من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 13000   

 ال" مذكةثين                   

 ح/ مما بة ميا ن العةاد 8000                  

 ح/ تك كركف  5000                  

 من مذكةثين            

 ح/ التل  العةعةح اه 294   

 ح/ التل  الغفم مةعةح اه 406   

 (1كحل الترغف  مم لة ) ال" ح/ مما بة إيتاا 700                  

   

 (2من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 12790   

 ال" مذكةثين                

 (1ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 12600                

 ح/ كل  مةعةح اه     190                

  

 (1مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة )من ح/  95  

 ال" ح/ كل  مةعةح اه 95             

 

 من ح/ كل   فم مةعةح اه 8  

 / كل  مةعةح اهال" ح 8         

  

 من ح/ الثااح راليةائم 414 

 اه ال" ح/ كل   فم مةعةح 414           

 

 ) لن ما يكةن يح  اإليتاا ي  ي اية الععلفة اإليتا فة ((  2مثال )

للعم لة الرلا"  2004كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت إ  ى الرمكات الصنالفة لن ش م كايةن ال اي /

: 

 الة  ات : -1

 ر    300%                         75ر  ات كحل الترغف  أر  الع    - 

 ر    600الة  ات الو ي                                                      - 

 ر    500(                      2الة  ات التامة العحةلة ال" العم لة ) - 

 ر    300%                        80ر  ات كحل الترغف  آخم الع    - 

 % من اإليتاا الةلفم رالةح  يتم ي  ي اية الععلفة اإليتا فة                                        2التل  الطبفع  يع    - 

 الكل  : -2

 كلةة إيتاا كحل الترغف  أر  الع   :  

 ككالف  كركف  ك 10000ديناث مةاد و  7000 



  

 كلةة الةتم  الحالفة : 

 ديناث تك كركف  ك العةاد كةتي   ي  ا اية الععلفة اإليتا فة ك 15200ديناث مةاد و  11000 

كح ي  ككلةة إيتاا العم لة للعام ااأن الرامكة كتباع  ام يقاة العتةساط العام ح يا  معالواة إيتااا كحال  -1 / 

 الترغف  أر  الع   ك

 كل  التل  الطبفع  رالتل   فم الطبفع  ك معالوة -2

 إ ماء القفةد العحاسبفة ال  مة ك -3

 ر  ات كل   بفع  10% = 2*   500                  الحل    
 تقرير اإلنتاج المعادل -2        اإلنسياب الكمي -1

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي البيان

   300 %75إنتاج تحت التشغيل أول المدة 

 600 الوحدات الجديدة

 900 الوحدات التي سيتم التحاسب عليها 

 500 500 500 الوحدات التامة الصنع

 240 300 300 %80وحدات تحت التشغيل آخر المدة 

 10 10 10 %100التلف المسموح به 

 90 90 90 % 100التلف الغير مسموح به 

 840 900 900 اإلنتاج المعادل

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي سيتم التحاسب عليها : التكاليف التي -3

 10000 7000 17000 كلفة إنتاج تحت التشغيل أول المدة

 15200 11000 26200 كلفة الفترة الحالية

 25200 18000 43200 المجموع

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي متوسط كلفة الوحدة -4

 

 

50 

18000 25200 

÷900  ÷840 

 =20  =30 

 ديناث 500=  50 × 10كح ي  ككلةة التل  الطبفع  

 ية ع لل" اإليتاا الةلفم +  التال   فم الطبفع 

 لم كهخذ ر  ات آخم الع   لي ا  فم مةحةمة 590=  90+  500= 

 ديناث يصفل الة    ك 847ك0=  590÷  500

 

 كلفةإنتاج المرحلة : تقرير -5  
 ت. تشكيل  مواد اإلجمالي البيان

   25000 ( 50×500الوحدات التامة )

   423.5 0.847×500+ نصيبها من التلف 

   25423.5 كلفة اإلنتاج التام بعد إضافة التلف
 30×240 20×300 13200 إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

 30×90 20×90 4500 التلف الغير طبيعي

   76.5 0.847×90+ نصيبه من التلف 

 الطبيعااي بعااد إضااافة التلاافكلفااة التلااف غياار 
 الطبيعي

4576.5   

   43200 الكلف التي تم التحاسب عليها

 

 القيود المحاسبية :



 (1ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 26200   

 ال" مذكةثين                   

 / مما بة ميا ن العةاد11000                  

 / تك كركف 15200                  

 من مذكةثين            

 ح/  كل  مةعةح اه500   

 ح/  كل   فم مةعةح اه 4500   

 (1كحل الترغف  مم لة ) ال" ح/  مما بة إيتاا 5000                  

   

 (2من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 5ك25423   

 ال" مذكةثين                   

 (1بة إيتاا كحل الترغف  مم لة )ح/ مما  25000                

 ح/ كل  مةعةح اه 5ك423                

  

 من ح/ كل   فم مةعةح اه 5ك76 

 ال" ح/ كل  مةعةح اه 5ك76         

 

 من ح/ الثااح راليةائم 5ك4576  

 اه ال" ح/ كل   فم مةعةح 5ك4576           

 

 

 ) لن ما يكةن يح  اإليتاا لن  مةتةى معفن ( ( 3مثال )

للعم لة الرل"  2004كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت إ  ى الرمكات الصنالفة لن ش م كايةن الر /

: 

 

  مكة الة  ات : -1

 ر    600%                  75ر  ات كحل الترغف  أر  الع    -

 ر    1000                      الة  ات الو ي                          -

 ر    900(               2الة  ات التامة العحةلة ال" العم لة ) -

 ر    600%                  25ر  ات كحل الترغف  آخم الع    -

 % ك60% من اإليتاا الةلفم رالةح  يتم لن  مةتةى 5التل  الطبفع  يع    -

 الكل  : -2

 ديناث تك كركف  ك 13000ديناث مةاد و  7750ف  أر  الع   : كلةة إيتاا كحل الترغ

 

 

 

 كلةة الةتم  الحالفة :

ديناث تككركف  رالعةاد كةتي   ارك  ك ثيو  رككالف  التركف  كضا  20300ديناث مةاد و 20000

 ارك  ك ثيو  أيضا ك 



 كح ي  ككلةة إيتاا العم لة ااستي ا   ميقة العتةسط العم ح ك -1 / 

 معالوة كل  التل  الطبفع  رالتل   فم الطبفع  ك -2   

 إ ماء القفةد العحاسبفة ال  مة ك -3   

 الحل
 تقرير اإلنتاج المعادل -2 اإلنسياب الكمي -1

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي البيان

   600 %75إنتاج تحت التشغيل أول المدة 

 1000 الوحدات الجديدة

 1600 عليهاالوحدات التي سيتم التحاسب 

 900 900 900 الوحدات التامة الصنع

 150 150 600 %25وحدات تحت التشغيل آخر المدة 

 27 27 45 %60%(   5×900التلف الطبيعي )

 33 33 55 % 60التلف الغير طبيعي 

 1110 1110 1600 اإلنتاج المعادل

 تشكيلت.  مواد اإلجمالي التكاليف التي سيتم التحاسب عليها : -3

 13000 7750 20750 كلفة إنتاج تحت التشغيل أول المدة

 20300 20000 40300 كلفة الفترة الحالية

 33300 27750 61050 المجموع

 ت. تشكيل مواد اإلجمالي متوسط كلفة الوحدة -4

  

 

55 

27750 

÷ 1110 

 =25 

33300 

÷ 1110 

 =30 

 ديناث 1485=  55*  27كح ي  ككلةة التل  الطبفع  = 

 كلفة إنتاج المرحلة : تقرير -5  
 ت. تشكيل مواد اإلجمالي البيان                    

   49500 ( 55×900كلفة اإلنتاج التام )

   1400 900× 955÷1485+ نصيبها من التلف   

   50900 كلفة اإلنتاج التام بعد إضافة التلف
 30×150 25×150 8250 %25إنتاج تحت التشغيل آخر المدة 

 30×33 25×33 1815 %60التلف الغير طبيعي 

   85 55× 955÷  1485+ نصيبه من التلف 

 كلفاااة التلاااف غيااار الطبيعاااي بعاااد إضاااافة التلاااف
 الطبيعي

1900   

   61050 الكلف التي تم التحاسب عليها

 م  رة :

كل   فم  بفع  رلام كراتع  ر ا ات كم كة يع ككلةة التل  الطبفع  لل" اإليتاا التا  رلل" الة  ات التالةة 

 إيتاا كحل الترغف  آخم الع   لكةي ا لم كص  ال" مةتةى الةح  ك

 القيود المحاسبية :

 (1من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 40300   

 ال" مذكةثين                    

 ح/ مما بة ميا ن العةاد 20000                 

 ح/ تك كركف  30020                 

           

 من مذكةثين          



 ح/ كل  مةعةح اه 1485    

 ح/ كل   فم مةعةح اه 1815   

 (1الترغف  مم لة ) ال" ح/ مما بة إيتاا كحل 3300               

    

 (2من ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 50900 

 ال" مذكةثين               

 (1ح/ مما بة إيتاا كحل الترغف  مم لة ) 49500               

 ح/ كل  مةعةح اه 1400               

  

 من ح/ التل  الغفم  بفع  85  

 ال" ح/ التل  العةعةح اه 85              

  

 من ح/ الثااح راليةائم 1900  

 ال" ح/التل  الغفم مةعةح اه 1900             

 

 أسئلة الفصل التاسع

لن العم لة الرلا"  2004البفايات اآلكفة من سو ت شمكة الن مين لن ش م كايةن ال اي  // كةيمت 1س

: 

% ماان ككااالف   الترااكف  ركلةااة العااةاد 80ر اا   اعةااتةى إكعااا   500إيتاااا كحاال الترااغف  أر  العاا    -1

 ديناث ك 6000ديناث ر تك التركف   10000

 ر     ك 600الة  ات الو ي    -2

 ر    ك 700امة الصنع العحةلة ال" العم لة ال ايفة الة  ات الت -3

 % من ككالف  التركف  ك50ر    اعةتةى إكعا   300ر  ات كحل الترغف  آخم الع    -4

 % من اإليتاا الةلفم رالةح  يتم ي  ي اية العم لة ك5التل  الطبفع  يع    -5

 ديناث تك كركف  ك 8000ديناث مةاد ر 12000كل  العم لة  -6

 % رككالف  التركف  كضا  ارك  ك ثيو  ك75العةاد كضا  لن  مةتةى  -7

 / ا تةا  ككلةة إيتاا العم لة رإيتاا كحل الترغف  آخم الع   ااستي ا   ميقة العتةساط العام ح رمعالواة 

 التل  رإ ماء القفةد العحاسبفة ك

العما اا  اإليتا فااة كعااا ياا  / كااةيمت البفايااات اآلكفااة ماان سااو ت الراامكة العمافااة التاا  كتبااع يرااا  2س

 لن العم لة الرل" :  31/12/2000

% من ككاالف   التراكف  ركايال كلةاة العاةاد 40ر    اعةتةى إكعا   300إيتاا كحل الترغف  أر  الع    -1

 ديناث ك 3000ديناث ر تك التركف   6000

 ر    ك 700الة  ات الو ي    -2

ر    رالتا   ةلال الا" العم لاة ال ايفاة يا   600  ات التامة الصنع ي  ي اية الةتم  التكالفةفة كايل الة -3

 % من ككالف  التركف  ك60ر    اعةتةى إكعا   300 فن كايل الة  ات كحل الترغف  

 % ك40% من اإليتاا الةلفم رالةح  يتم ي  مةتةى  10التل  الطبفع  يع     -4

 ف  التركف  كضا  ارك  ك ثيو  كالعةاد كضا  ي  ا اية العم لة اإليتا فة  رككال -5

 ديناث ك  9450ديناث رككالف  التركف   7000كايل ككالف  العم لة خ   الةتم  كتكةن من مةاد  -6



 / ا تةا  ككلةة إيتاا العم لة رإيتاا كحل الترغف  آخم الع   ااستي ا   ميقة العتةساط العام ح رمعالواة 

 التل  رإ ماء القفةد العحاسبفة ك

 

كااةيمت البفايااات اآلكفااة ماان سااو ت إ اا ى الراامكات التاا  كتبااع يرااا  العما اا  اإليتا فااة كعااا ياا  / / 3س

31/12/2001  : 

% من ككاالف   التراكف  ركايال كلةاة العاةاد 60ر    اعةتةى إكعا   400إيتاا كحل الترغف  أر  الع    -1

 ديناث  ك 2600ديناث ر تك التركف   6400

   كر   800الة  ات الو ي    -2

 ر   ك 900ي  ي اية الةتم  كايل الة  ات التامة العحةلة ال" العم لة ال ايفة   -3

 % من ككالف  التركف  ك60ر    اعةتةى إكعا   200ر  ات كحل الترغف  آخم الع    -4

 % من اإليتاا الةلفم رالةح  يتم ارك  مةتعم ك10التل  الطبفع  يع     -5

 العم لة اإليتا فة  رككالف  التركف  كضا  ارك  ك ثيو  كالعةاد كضا  ي  ا اية  -6

 ديناث ككالف  كركف  ك 9960ديناث مةاد و  8000كايل ككالف  العم لة خ   الةتم   -7

 / ا تةا  ككلةة إيتاا العم لة رإيتاا كحل الترغف  آخم الع   ااستي ا   ميقة العتةسط العم ح رمعالواة  

 التل  رإ ماء القفةد العحاسبفة ك

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 تكاليف المنتجات المشتركة والعرضية

 المنتجات المشتركة -أوالا 

 مفهوم المنتجات المشتركة :

كة اأي اا كلاك العنتواات التا  ياتم إيتا  اا معاام اععلفاة إيتا فاة را ا   أر سلةالة مان كعم  العنتوات العراتم  

الععلفات اإليتا فة رككةن هناك ل  ة كعفة راضحة افن ا و أ  إن  ياد  كعفة الة ا ات العنتواة مان إ ا اها 

لاك منراآت يتمكل للف اا  يااد  كعفاة العنتواات الخامى رلكان لافس االضامرث  اانةس النةابة رأم لاة للا" ا

 العةاد الكفعفارية رمنرآت اللحة  الععلبة رمنرآت النةط رمنرآت التع ين ك

 تعريف التكاليف المشتركة :  

كعم  التكاالف  العراتمكة اأي اا التكاالف  العتعلقاة اتصانفع مناتج ر فا  ثام يناتج لناه لا د مان العنتواات و   

ة الع يا  مان العيم اات العيتلةاة التا  كبا أ اععن" آخم كعام  هاذه التكاالف  اأي اا ماةاثد مةاتي مة لصانال

اعنتج معافن ثام يتواتأ الا" لا   منتواات ميتلةاة و رهاذه العنتواات العيتلةاة اليعكان كعففتهاا إال اعا  مم لاة 

ر با  هاذه النقطاة يصاعل كعففات  Split off pointمعفنة من الععلفة اإليتا فة يطلق للف اا يقطاة اإليةصاا  

 العنتوات اصةث  مةتقلة ك

را ذا يإن التكالف  العرتمكة ه  كلك التكالف  الت  يصعل كيصفص ا أر يةبت ا ال" منتج اذاكه  ب  يقطاة   

 اإليةصا  و ره  ا ذا كعبم لن التكالف  الةا عة  ب  يقطة اإليةصا  ك

 تعريف نقطة اإلنفصال :



ا فاة التا  لنا ها يتواتأ اإليتااا يعكن كعمي  يقطة اإليةصا  اأي ا كلك النقطة أر العم لة مان الععلفاة اإليت  

 ال" ل   منتوات متعايت  رمةتقلة لن منتج كايل كعتبم هذه العنتوات  تءام منه  ب  يقطة اإليةصا  ك

 ريعكن إيضاح يقطة اإليةصا  االرك  اآلك  :  

 

 التكالف  العرتمكة                                           العنتج س

                                                                   

 العنتج ص                                                                 

                  
  يقطة اإليةصا                   

 

 المحاسبة على المنتجات المشتركة

 توزيع التكاليف المشتركة :

ره  كعن  كقةفم التكالف  العرتمكة لل" العنتوات أر الي مات الت  كم إيتا  ا درن إمكان يصل ا لن   

اعض ا البعض و رالت  كرتمك  عفعام ي  إ  اث التكالف  العرتمكة الت  كعبم لن العةاثد رالتة ف ت 

 اآللفة رالبرمية العةتي مة إليتاا كلك العنتوات معام ك

 

 مداخل توزيع التكاليف المشتركة 

 هناك م خ ن أساسفان لتة يع التكالف  العرتمكة رهعا :  

كة يع التكالف  العرتمكة لل" أساس افايات الةةس م   اإليمادات ريتضعن هذا الع خ  :  المدخل األول

 ل د من الطمس :

  ميقة القفعة البفعفة لن  يقطة اإليةصا   -1

 القاالة للتحقق   ميقة ماي  القفعة -2

  ميقة يةبة هامش الماح  -3

 ريفعا يأك  إيضاح لك   ميقة من  مس كة يع التكالف  العرتمكة :  

 طريقة القيمة البيعية عند نقطة اإلنفصال  -1

 (1مثال )

 10كغم أ  ر ةد  100كغم من مةاد خا  الصن  )أ( ركايل ميم اك ا من اإليتاا الةلفم  110كم كرغف    

ق   بفع  اةبل الععلفة اإليتا فة رأمبح اإليتاا التا  اع  يقطة اإليةصا  منتوفن س و ص ركاآلك  كغم كة

: 

 
 سعر بيع كغم واحد الكمية المنتجة البيان

 ديناث 10 كغم 25 العنتج س

 ديناث  6 كغم 75 العنتج ص

 

ديناث رالت  ينتج لن ا  400اعبل   فعة العةاد اليا  من الصن  )أ( رالت  كم معالوت ا  ت" يقطة اإليةصا  

 كغم من العنتج ص ك 75كغم من العنتج س ر  25

 / كة يع التكالف  العرتمكة ااستي ا   ميقة القفعة البفعفة لن  يقطة اإليةصا  راستيماا كلةة الكغم 

 الةا   ك

 الحل
 اإلجمالي المنتج ص      المنتج س     البيان



 700 450=  6×75 250= 10×25 اإليةصا القفعة البفعفة لن  يقطة  -1

 =700÷250×400 كة يع التكالف  العرتمكة -2

         133  

400×450÷700= 

           277 

 

400 

كلةة كغم را   من التكالف   -3

 العرتمكة

  70ك3 32ك5

 

 

 م  رات لل" الح  :

 ديناث 250ديناث =  10 ×كغم  25إن القفعة البفعفة للعنتج  س =  -1

 ديناث  450=  6 × 75إن القفعة البفعفة للعنتج ص =  -2

 133ديناث لل" أساس القفعة البفعفة لك  منتج يكان  صة العنتج س  400كة يع التكالف  العرتمكة  -3

 ديناث ك 277ديناث ر صة العنتج ص 

العرتمكة للعنتج س لل" ل د كغم ركذلك  كم إل اد كلةة الكغم الةا   لك  منتج من خ    ةعة الكلةة -4

 الحا  االنةبة للعنتج ص ك

 طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق  -2

ي  أ لل ال فان كوم  لعلفة كرغف  للعنتوات اع  يقطة اإليةصا  لفكةن العنتج  اا  للبفع و ية  م     

لن  يقطة اإليةصا  و لذا يتم إستي ا   هذه الحالة رااإلضاية ال" ايه    يكةن من الصعل كق يم سعم البفع

ماي  القفعة البفعفة القاالة للتحقق رالت  يعكن كق يمها أر استنتا  ا لن  ميق  مح التكالف  اليامة 

 االعنتوات رالت    ثل اع  يقطة اإليةصا  من القفعة البفعفة للعنتج ك

 (2مثال) 

   الةااق مع كةايم الععلةمات اآلكفة :اإيتماض كةايم البفايات لن العنتوفن س و ص ي  الع ا

كغم من العنتج )ع( ر   الغل ككالف   20كغم من العنتج س خ   الةتم  يأيتج لن ا  25كم كرغف   -

 ديناث لك  كغم ك 25ديناث رسعم افع هذا العنتج اعبل   280إ ماء الععالوة اإلضايفة مبل  

كغم من العنتج )هـ( راتكالف  إضايفة  50لن ا  كغم من العنتج ص خ   الةتم  يتج 75كم كرغف  الـ  -

 ديناث ك 22ديناث و رسعم افع كغم الةا   اعبل   520

  / كة يع التكالف  العرتمكة ااستي ا  ماي  القفعة البفعفة القاالة للتحقق راستيماا كلةة الكغم الةا   ك

 الحل

 
 اإلجمالي المنتج )هـ( المنتج )ع( البيان

 1600 1100=22×50 500=25×20 لك  منتج إيماد العبفعات -1

 800 (520) (280) كطمح التكالف  اإلضايفة -2

ماي  القفعة البفعفة انقطة  -3

 اإليةصا 

220 580 800 

 400 290 110 كة يع التكالف  العرتمكة -4

  2ك16 5ك19 ككلةة الكغم الةا   -5

 م  رات لل" الح  :  

 كم كح ي  إيماد مبفعات ك  من العنتج ع و هـ من خ   ضم  الة  ات العنتوة   -1

 اةعم البفع ك    

 كم  مح التكالف  اإلضايفة لك  منتج رمةالم ال" ماي  القفعة البفعفة ك -2

 ديناث من خ   : 400كم كة يع التكالف  العرتمكة  -3



 منتج )ع( 110=  220 ×( 800÷  400)

 منتج )هـ( 290=  580 × ( 800÷ 400)

 كم كح ي  ككلةة ك  كغم من العنتج : -4

          110 +280 

 ديناث 5ك19ع =                          =  

 كغم 20             

 

          290 +520 

 ديناث 2ك16هـ =                          =  

 كغم 50             

 

 طريقة نسبة هامش الربح : -3

ريقام ل ذه الطميقة يإيه يتم كة يع التكالف  العرتمكة لل" العنتوات من خا   إ تةاا  هاامش الاماح الكلا   

و راإيتماض أن هذه النةبة كع   هامش الاماح يةام  للا" كا  العنتواات و اععنا" أن كا  مناتج يحقاق يةاس 

التا  اا رثها كطامح مان  فعاة هامش الماح ك رمن ثم يتم استي ا  هذه النةبة إل تةا  هاامش ثااح العناتج ر

العبفعات العتة عة للعنتج )درن  مح ميترن آخم الع  ( لتحصا  للا" إ عاال  كلةاة كا  مناتج رمان ثام ياتم 

  مح التكالف  اليامة لتحص  لل" يصفل ك  منتج من التكالف  العرتمكة ك

 ريتم كليف  خطةات هذه الطميقة كاآلك  :

 ا تةا  يةبة هامش الماح الكلفة ك -1

اسااتي ا  يةاابة هااامش الااماح الكلفااة إل تةااا  مبلاا  هااامش الااماح لكاا  منااتج ر م ااه ماان القفعااة البفعفااة  -2

 العتة عة للعنتج للحصة  لل" الكلةة الكلفة ك

كطمح التكالف  اليامة )الت    ثل اع  يقطة اإليةصا ( من الكلةاة الكلفاة التا  كام الحصاة  للف اا مان  -3

 فل ك  منتج من التكالف  العرتمكة ك( لتحص  لل" يص2اليطة  ث م )

 راتطبفق اليطةات أل ه لل" معطفات الع ا  الةااق يحص  لل" اآلك  :  

 1600ديناث(=   22×كغم  50ديناث + 25×كغم  20اإليماد العتحقق خ   الةتم  )

 ( 1200)(               =520+  280+  400الكل  العرتمكة رالكل  العضاية ) -

 ديناث 400                                                                             الماح الكل 

 

 %25=  1600÷  400يةبة هامش الماح  = 

 
 اإلجمالي منتج )هـ( منتج )ع( البيان

 1600 1100 500 اإليماد العتحقق خ   الةتم 

هامش الماح الكل  ااستي ا  

 يةبة هامش الماح
 (25ك0×500)

(125) 

 25ك0×1100

(275) 

 

(400) 

 1200 825 375 كلةة العبفعات

 (800) (520) (280) الكلةة العضاية -

 400 305 95 كة يع التكالف  العرتمكة

 

كة يع التكالف  العرتمكة ااستي ا  مقايفس مادية أ  ر  ات  بفعفة معبم لن ا م  م :  المدخل الثاني

 ككك الخ االر ان أر ال وا  أر ال ةا 



 ركو ث اإلشاث  ال" إن أ   ميقة كطبق ارأن كة يع التكالف  العرتمكة ه   ميقة   

كقميبفة أر كق يمية راليعكن أن كتص  اال  ة ال ااتة و إا إن  عفع  مس التة يع كعتع  لل" التق يم رالحكم 

الععلفة اإليتا فة الريص  ي  إختفاث أ  من ا للتطبفق ي  ضةء الرمر  العحفطة االعركلة ر بفعة 

 رس ةلة رمعةاة كح ي  ر  ات التكلةة أر كق يم  فعة افعفة للعنتوات العرتمكة ك

يتم استي ا  الة  ات العادية م   الة ن أر الحوم لغمض كة يع التكالف   هذا الع خ رلل" ريق   

 العرتمكة لل" العنتوات ك

 العرتمكة كاآلك  :( الةااق يكةن كة يع التكالف  1راالعةد  ال" الع ا  )
 اإلجمالي منتج )ص( منتج )س( البيان

 100 75 25 ر    القفاس كغم

 400 300 100 كة يع التكالف  العرتمكة

  ديناث 4 ديناث 4 كلةة الكغم الةا  

 م  رات لل" الح  

 ديناث ك 400كم استي ا  الة ن كأساس لتة يع التكالف  العرتمكة البالغة  -1

 يصفل العنتج من التكالف  العرتمكة كاآلك  :كم كح ي   -2

                  25 

 ديناث 100=  400 × أ =        

  100 

                  75 

 ديناث 300=  400 ×   =        

  100 

 كم كح ي  كلةة الكغم الةا   : -3

 ديناث         300ديناث                               100              

 ديناث 4  =                   = ديناث      4=   أ =      

   كغم                    75كغم                                   25  

 : 2000يفةان// كةيمت البفايات اآلكفة من سو ت شمكة اغ اد لر م س

ديناث  60000ديناث راع  إ ماء لعلفة الترغف  كم مم   40000ماء مةاد خا  اعبل  ر امل الرمكة ا

 طة اإليةصا  كم إيتاا العنتوفن سو ص ركعا مبفن أدياه :قكأ ةث رككالف  منالفة رلن  ي

 للكغم نوع اإلنتاج         كمية اإلنتاج         كمية المبيعات          سعر البيع

 ديناث 100كغم               1200كغم            1200العنتج س           

 ديناث  75كغم                  800كغم              800العنتج ص          

ديناث ر   كم  20000كغم من العنتج )ع( اتكلةة إضايفة  500ر   كم كرغف  إضاي  للعنتج )ص( يتج لنه 

 ديناث للكغم الةا   ك 200عم افع الكعفة اة

  / كة يع التكالف  العرتمكة للعنتوفن س و ص االطمس :

 ماي  القفعة البفعفة لن  يقطة اإليةصا  ك -أ

 ماي  القفعة القاالة للتحقق ك -القفاس العاد  ك      ا - 

 يةبة هامش الماح -د

 ثانياا المنتجات العرضية
 

 مفهوم المنتجات العرضية :



العنتوااات التاا  يااتم إيتا  ااا ياا  مم لااة ) أر مما اا ( مرااتمكة مااع منااتج )أر منتوااات( ثئفةااة ركتعفاات رهاا  

العنتوات العمضفة اأي ا اات  فعة افعفة  لفلة  فاسام االقفعة البفعفة للعنتوات المئفةة ك رأم لة للا" العنتواات 

 ات يا  مانالة الةحام ري اياة العمضفة اذرث القطن ي  مانالة القطان رالقطامان يا  مانالة الانةط رالغاا

 القعاش ي  منالة اللبةة ك

 المحاسبة على المنتجات العرضية

إن العنتوات العمضفة الكحعا  اأ   اتء مان التكاالف  العراتمكة رلكن اا كحعا  االتكاالف  التا  كنةاق للف اا  

نااك لا    امس اع  يقطاة اإليةصاا  و لاذلك يوال معالواة اإلياماد العتحقاق لان افاع العنتواات العمضافة ره

 لععالوة ماي  اإليماد للعنتوات العمضفة من ا :

 يعام  ماي  إيماد العنتج العمض  كإيماد مبفعات إضاي  ك -1

 العنتج المئفس ك ككلةة مبفعاتيعام  ماي  إيماد العنتج العمض  كتيةفض من  -2

 للعنتج المئفس  ككلةة اإليتاايعام  ماي  إيماد العنتج العمض  كتيةفض من  -4

 

 (1مثال ) 

 افايات لن العنتج المئفس : -1 

ر اا    و  ككااالف   100ر اا    و  ميااترن آخاام العاا    900ر اا    و  كعفااة العبفعااات  1000كعفااة اإليتاااا 

 ديناث ك 12000ديناث و  إيماد العبفعات  9000ديناث  و  ككلةة العبفعات الكلفة  10000اإليتاا الكلفة 

 افايات لن العنتج العمض  : -2

ر ا    و  ساعم افاع الة ا    30ر     و  ميترن آخم الع    70ر     و  كعفة العبفعات  100كعفة اإليتاا  

 ديناث ك 300ك0ديناث  و  ككالف  كةةيق للة     500ك1

  / معالوة إيماد العنتج العمض  ضعن  ائعة الثااح راليةائم ريق :

 فعات إضاي (  ميقة ماي  إيماد العنتج العمض  كإيماد مب1    

 العنتج المئفس ككلةة مبفعات(  ميقة ماي  إيماد العنتج العمض  كتيةفض من 2   

 للعنتج المئفس ككلةة اإليتاا(  ميقة ماي  إيماد العنتج العمض  كتيةفض من 3   

 

 الحل

 ديناث 105=  500ك1 × 70إيماد مبفعات العنتج العمض    = 

 ديناث 21=      0ك3 × 70ككالف  كةةيق العنتج العمض  = 

 ديناث 84ماي  إيماد العنتج العمض                            = 

 

 

 

 (  ميقة ماي  إيماد العنتج العمض  كإيماد مبفعات إضاي 1 

 

  ائعة الثااح راليةائم                           

 12000إيماد مبفعات العنتج المئفس                                         

 84    ماي  إيماد العنتج العمض                                      

 12084إ عال  اإليمادات                                                     

 ككلةة العبفعات -

 10000ككلةة اإليتاا                        



 ميترن آخم الع     -

(100 × 10                 )1000 

 9000ككلةة العبفعات                                              

 3084موع  الماح                                                          

 

 العنتج المئفس ككلةة مبفعات(  ميقة ماي  إيماد العنتج العمض  كتيةفض من 2  

 ليةائم ائعة الثااح را                           

 12000إيماد مبفعات العنتج المئفس                                         

 ككلةة العبفعات -

 10000ككلةة اإليتاا                        

 ميترن آخم الع     -

(100 × 10                 )1000                        

                               9000ككلةة العبفعات اإل عالفة              

 84ماي  إيماد العنتج العمض        -

                      8916ككلةة العبفعات الصايفة                                               

 3084موع  الماح                                                            

 

 للعنتج المئفس ككلةة اإليتاا(  ميقة ماي  إيماد العنتج العمض  كتيةفض من 3

                             

  ائعة الثااح راليةائم                                   

 12000لمئفس                                          إيماد مبفعات العنتج ا

 ككلةة العبفعات -

 10000ككلةة اإليتاا                            

 84ماي  إيماد العنتج العمض        -

 9916ماي  ككلةة اإليتاا                   

 ميترن آخم الع     -

(100 × 10                     )1000                        

                               8916ككلةة العبفعات                                                          

 3084موع  الماح                                                             
 
 



 م . جناى هحود صالح قسن ادارة الووارد واالستثوار / هرحلت ثالثت / هحاسبت التكاليف / م. 

 

 )َظاو حماسبت حكانيف املراحم االَخاجيت(
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

أم أررن تةررتت وررحأم   ح أررن  يت بأررن  يفهىو املراحم اإلَخاجيت: -1 تعرر ا مرح ة ررن مجيت بأررن وحيةرر  ةةررأد ريأررن ةمب
حعأين، ةتب ى   ى حأةالت حعأين حن  ةمحل مجيت ج ةرر  حار أأف ريأرن ة  رن 

ة ب ت حعأين حن مجيت ج مرحتب يف سةم  ك ن حكتحل مر يع )تر (  ةأيتج  ية  ح
 أة ر( أكتحل وعأ )تةت مرتشغأل أة  .

 يىجذ ثالثت أَىاع يٍ املراحم اإلَخاجيت وهي: أَىاع املراحم اإلَخاجيت:  -2

: أي تورأأ مرح ة رن ملةررى  ر أد وتشرغأل مرحرةمأ املراحم اإلَخاجيت املخخابؼت -أ 
  حرن مرحةر  ن ةأرت(  بر م  وعري  ح أر ت مرتشركأل مرة ( مرتي ت ر ا رةر

  أة  ث( تيتال  رى مرح ة ن مرث يأن ثر(  ررى مرح ة رن مرث رثرن ة كرىم  ررى أن 
ت رو  مرةةرأمت حيتبرر ت ت حرن مر رريع رتيارل وعررأ ىررز  رررى مرحةر  ن حثررل 

  ي  ن مالسحيت ةمرسك .

يةرر  ي ررري : أرت( رأةرر  ت رريأع أبر م  مرحيررتج مراملراحللم اإلَخاجيللت املخىا يللت -ب 
يفررف مرة ررت   ررى ةتررةت  يترر ج حةت فررن ثرر( وعررأ ىرررز أررت( تبحأررع أبرر م  

 مرحيتج مرية  ي حثل مآلالت ةمرحة ك ت.

 
: ةتستةأ(  يأح  أح  مجيت ج   ى املراحم اإلَخاجيت املخذاخهت )أو املخفرػت( -ج 

وعرري ةرررأف كررل مرح مةررل مجيت بأررن حثررل  رري  ن مروترر ةل ةأرر  أررت( ررري 

يذخم إىل َظاو 
 حكانيف املراحم

املؼاجلت احملاسبيت 
 إلضافت املىاد

املؼاجلت احملاسبيت نإلَخاج 
 املذة حتج انخشغيم أول

املؼاجلت احملاسبيت ملسًىحاث 
 وخسائر انخشغيم

أوالً: يذخم إىل َظاو 
 حكانيف املراحم

 



 م . جناى هحود صالح قسن ادارة الووارد واالستثوار / هرحلت ثالثت / هحاسبت التكاليف / م. 

 

 ةل ة يأ ياتن حعأين تيف ل مرحكةي ت مرحةت فن ة ي  مروأمأن تسةأن مروت
 توأأ مرعح أ ت مرة  ن وكل حشت  حن مروت ةل   ى ةأد.

أي أن كل ح ة ن  يت بأن تاة( وحبحة ن حرن مرعح أر ت  :اسخقالنيت املرحهت -أ  خظائض املراحم اإلَخاجيت: -3
 مر ي  أن تتحأ  وة   ن غأ    حن مرح مةل ملة ى.

أي رررأف كررل حرر  أةررةل حررن مرح ة ررن  رررى  اث املرحهللت:ػللذو نللاَج  رجلل -ب 
مرح ة ن مرتي ت أة  ةةأمت ت حن ول أةبأ أأض  ةةأمت تةت مرتشغأل أةر  
ةمرترري ررر( أررت( مكتح رةرر  ةتكررةن ويسررون  تحرر ( حعأيررن و جضرر رن  رررى ةبررةأ 

 ةةأمت ت رفن ت ل  رى حستةى  يت ج أة  أتة ا تشغأ ة  وعأه.

ةأر  أتعر ي ةبر( مجيتر ج  :خشلغيم باملرحهلتحغري كًيت اإلَخلاج أثُلاا ان -ج 
ر  أرر أد أة مررريات أثيرر   مرتشررغأل يتأبررن لسررو ب توأعأررن تتع رر  وتوأعررن 
مرعح أ ت مر ي  أن مرتي تب ى   أر  حثرل  ضر رن حرةمأ ترلأي  ررى مر أر أد 

 أة مريات ري  أأ مرةةأمت.

إجلللراااث حتذيلللذ حكلللانيف  -4
 ػُاطر اإلَخاج باملرحهت:

يت ج و رح ة ن حة ب ت مرح ة ن حن ةةأمت ت حن ةتةت مرتشغأل أا أ وعي    مج 
أةرر  مرفترر د ةمرترر را ) ىم ةبررأ  ةمرةررأا حررن يلرر ( تكرر رأا مرح مةررل مجيت بأررن  ررة 

مرتكررر رأا  –ملبرررة   –مرتة رررل رتك فرررن مرةةرررأد حرررن  ي  ررر  مرتكررر رأا )مرحرررةمأ 
ن كل  ي ر  مر ي  أن غأ  مرحو ش د  ري ية أن كل ح ة ن ةىرز ر تة ل  رى تك ف
 حن  ي    مجيت ج ركي تيال ت ز مرةةأمت  رى مرح ة ن مرتي ت أة .

 ويخى رنك ػٍ طريق إػذاد ثالثت حقارير وهي:
 
 
 
 
 
 

 

 حقرير كًيت اإلَخاج: -1

 حقرير كًيت اإلَخاج.-1

 .ادلحقرير اإلَخاج املؼ-2
 حقرير حكانيف اإلَخاج.-3



 م . جناى هحود صالح قسن ادارة الووارد واالستثوار / هرحلت ثالثت / هحاسبت التكاليف / م. 

 

أةتةي  ىم مرتا أ    ى مركحأ ت مرتي وأأ وة  مرتشغأل ةمرتي ميتةى وة  ةأحةى  ىم مرتا أر  مرشركل 
 مرت ري:

 :املذخالث 
 أمت تةت مرتشغأل أةل مرفت د )....% ةة -

 ةةأمت بأأأد )أة حست حن حن ح ة ن س وان  -

 ةةأمت  أ أد يتأبن  ض رن حةمأ  -

 ةةأمت ت رفن حع أ   الةة  ري مرح ة ن -

  بح ري                                                 

 :املخرجاث 
 ةةأمت ت حن حةةرن ) رى مرحة  ن/ أة  رى ح ة ن ت رأن  -

 ةةأمت تةت مرتشغأل أة  مرفت د )........%  -

 ةةأمت ت رفن )توأعي / أة غأ  توأعي  -

  بح ري                                                 

 

XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

 
XX 
XX 

XX 
XX 

 يالحظاث هايت:
 تلة  وةىم مرتا أ  مركحأ ت رات ةرأف مراأ(. -1

 ب ت كل ح ة ن وحعيى أن مرحعتأ ت أن ر( تكن الوأ ةأن أتس ةى حأةالت ةحة -2
 ك ح ن ر ي  أت( مستيت ج مريات كحتح( ةس وي.

 

= 



 م . جناى هحود صالح قسن ادارة الووارد واالستثوار / هرحلت ثالثت / هحاسبت التكاليف / م. 

 

 حقرير اإلَخاج املؼادل: -2
أت( ري  ىم مرتا أ  حع أرن حة ب ت مرح ة ن ةمرتي تلة  ري تا أ  كحأن مجيت ج، ركل  ي   حن 

د أأضررً ، ةأحةررى  ررىم  ي  رر  مرحة برر ت   ررى ةررأه ةركررل  ي رر  حررن  ي  رر  مرتكرر رأا   ررى ةررأ
 مرتا أ  مرشكل مرت ري:

 بياٌ
ػذد 
 انىحذاث

يسخىي 
 اإلمتاو

 اإلَخاج املؼادل

 أجىر يىاد يسخهًت
حكانيف طُاػيت 
 غري يباشرة

 ةةأمت ت حن

 ةةأمت تةت مرتشغأل أة  مرفت د

 ةةأمت ت رفن

 ةةأمت ........

XX 

XX 

XX 

XX 

(011 % 

 %....( 

 %....( 

 %....( 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

 XX XX XX XX اإلَخاج املؼادل

 يالحظاث هايت:
 ة ين مروأ ن ري تا أ  مجيت ج مرحع أل تلةى حن حة ب ت تا أ  كحأن مجيت ج. -0

تلة  ة ين ر حست حن  ىم كير  رري ح ة رن ةرالا مرح ة رن ملةررى أحر   ىم كير  رري مرح ة رن  -2
 .ملةرى رال أةبأ حست حن

 أفت  ر حةمأ ة ي ت وعأأ مرحةمأ مرحةبةأد ري مرتح أن. -3

 ىم ىك  ري مرتح أن تكر رأا مرتشركل  ىم رةرىم أعيري أيةر  تضر( تكر رأا ملبرة  ةمرتكر رأا  -4
 مر ي  أن غأ  مرحو ش د.

 مرةةأمت مرت رفن سأت( ش ةة  و رتف أل رأح  وعأ. -5
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 حقرير حكانيف اإلَخاج: -3
ةأأأ تك فرن مرةةرأمت مرت حرن ةتةرت مرتشرغأل أةر  مرفتر د، ةأعتحرأ مرةأا حن  ىم مرتا أ   ة ت

 ري  ىم مرتا أ    ى تا أ  مجيت ج مرحع أل ةأحةى  ىم مرتا أ  مرشكل مرت ري:

 حكهفت انىحذة إمجايل انخكانيف اإلَخاج املؼادل بياٌ

 أوالً: حكانيف اإلَخاج:
 تك فن حست حن                   

 حةمأ                      

 أبة                      

 ت. ت. غأ  حو ش د                     
  بح ري مرتك رأا                                       

 ثاَيًا: حى يغ حكانيف اإلَخاج:
  يت ج ت ( -0

  يت ج تةت مرتشغأل أة  مرفت د: -2

 تك فن حست حن -

 حةمأ -

 أبة  -

 ت. ت. غأ  حو ش د -
 

  بح ري مرتك رأا                                        

 
XX 

XX 

XX 

XX 

 

 

XX 
 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
XX 

XX 

XX 

XX 

 
XX 

XX 

XX 

XX 

XX XX 
 

XX 

 

XX 

XX 

XX 

XX 

 

XX 

 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

 يالحظاث هايت:
 الجزء األول من التقرير: -1

أةررأا مربرر   ملةل حررن مرتا أرر   رررى مرتة ررل رتك فررن مرةةررأد حررن كررل  ي رر  حررن  -أ 
     مرتك رأا. ي

أت( مرة ةل   ى وأ ي ت  حةأ مجيت ج مرحعر أل حرن تا أر  مجيتر ج مرحعر أل ة رة  -ب 
ةمرحرةمأ، ةملبرة ، ةمرتكر رأا مر ري  أن غأر    و  د  ن حبحةع ة ين )مرحست حن،

 مرحو ش د .



 م . جناى هحود صالح قسن ادارة الووارد واالستثوار / هرحلت ثالثت / هحاسبت التكاليف / م. 

 

أت( مرة ةل   ى مرتكر رأا مجبح رأرن رري مربر   ملةل حرن مرتا أر  حرن حعتأر ت  -ج 
 مرتح أن.

ل   رى تك فرن مرةةرأد رري مربر   ملةل حرن مرتا أر   رن ت أر   سرحن أت( مرة ة -أ 
 بح ري مرتك رأا   ى مجيت ج مرحع أل ركل  ي   حن  ي    مرتك رأا   ى ةأه 

 )حست حن، حةمأ، أبة ، ت. ت. غأ  حو ش د .

 الجزء الثاني من التقرير: -2
ل أةرر  أةررأا  رررى تة أررع مرتكرر رأا   ررى مجيترر ج سررةم  كرر ن ترر ( أة تةررت مرتشررغأ -أ 

 مرفت د أة ت را غأ  حسحةح و .

أت( ةضع تك فن مرةةأد ةمرتي ت( مرتة ل  رأة  رري مربر   ملةل حرن مرتا أر  أحر (  -ب 
كررل  ي رر  حررن  ي  رر  مجيترر ج حررع ح م رر د  ن تك فررن مرةةررأد ر يترر ج مرترر (  رري 

  بح ري تك فن مرةةأد.

ترر ج أررت( ضرر ب تك فررن مرةةررأد ررري  ررأأ مرةةررأمت ركررل  ي رر  حررن  ي  رر  مجي -ج 
 ر ة ةل  رى  بح ري مرتك فن ركل  ي   حن  ي    مجيت ج.

الوأ حن تس ةي  بح ري مرتك رأا ري مرب   ملةل حع  بح ري مرتك رأا ري مربر   مرثر يي،  -3
لن مرفك د    حن   ى أس ف أن مرب   ملةل  ة تك فن مرعي  ر  مرحسرتةأحن رري مجيتر ج 

  حن  ي    مجيتر ج وحارأم  مسرتف أت  حرن ة ىه مرتك فن أت( رات تة أعة    ى كل  ي 
  ىه مرعي   .

 حساب حشغيم املرحهت: -4
 ةر/ تشغأل مرح ة ن .....

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

 )تك فن تةت مرتشغأل أةل مرفت د   أأ حياةل 

 )مرتك فن مرحست حن  رى ةر/ تشغأل مرح ة ن.... 

  رى ةر/ ح م ون حة  ن مرحةمأ

  رى ةر/ ح م ون ملبة 

  م ون تك رأا غأ  حو ش د رى ةر/ ح

XX 

 

XX 

XX 

XX 

) ةةأمت حن ةر/ تشغأل مرح ة ن مرت رأن 
 ت حن حةةرن ر ح ة ن مرت رأن 

 أة حن ةر/ حة  ن مجيت ج مرت (

 حن ةر/  يت ج ت را غأ  حسحةح و 

  أأ ح ةل )تك فن تةت مرتشغأل أة  
 مرحأد 

XX XX 
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 يالحظاث هايت:
 نمرحهة يؤخذ من انجزء األول من تقرير تكانيف اإلنتاج.انجانة انمدين في حساب تشغيم ا -1

 انجانة اندائن في حساب تشغيم انمرحهة يؤخذ من انجزء انثاني من تقرير تكانيف اإلنتاج. -2

 الحظ أَه يىجذ َىػاٌ يٍ انؼُاطر هًا:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػُاطر إَخاج وهي: ػُاطر حكانيف وهي:

 يسخهًت
ةتلة  ري مرح مةل مرتي ت ي مرح ة ن 

 اإلَخاج انخاو احملىل )مرث يأن، مرث رثن، ......... .ملةرى 
ةأكةن حةةل  ح   رى 
ح ة ن ت رأن أة  رى 

 .مرحة  ن

 يىاد
ةتلة   ىم ك يت تض ا حةمأ ري 
 مرح ة ن مرتي أعأ  ية  مرتا  أ .

اإلَخاج حتج انخشغيم 
 أخر انفرتة

ة ة  و  د  ن ةةأمت 
ر( تكتحل ري مرح ة ن 
 ةتى ية أن مرفت د.

 ىرأج
تلة  ري بحأع ملةةمل  ىم أ تأت 

 ري  ري مرتح أن.
انىحذاث انخانفت أو 

 املفقىدة
سأت( ش ةة  ري ملب م  

 مرا أحن

 ث.ص.ؽ. يباشرة
تلة  ري بحأع ملةةمل  ىم أ تأت 

 ري  ري مرتح أن.
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 (: 1يثال )

جيتر ج ةمرتكر رأا مرة  رن وةرىه أت( مجيت ج ري أةأ مرح  يع   رى حر ة تأن، ةملتري وأ ير ت م
 :2113مرح مةل  ن شة  أي أ  

 أوالً: بياَاث اإلَخاج:
 مرح ة ن ملةرى               مرح ة ن مرث يأن                                            

 ؟؟؟                       01111ةةأمت وأأ وة  مجيت ج                          

 5111                       6111ت حن حةةرن                              ةةأمت    

 ؟؟؟                         4111ةةأمت تةت مرتشغأل أة  مرفت د                

 ثاَيًا: بياَاث انخكانيف:
 ررر                     31111تك فن مرحةمأ                                   

 00111                       7111تك رأا مرتشكأل                               

 :ٌفإرا ػهًج أ 
 مرحةمأ تض ا ري وأمأن مرح ة ن ملةرى رات. -0
 ال أةبأ  يت ج تةت مرتشغأل أةل مرفت د. -2

% ةري مرح ة ن 25مجيت ج تةت مرتشغأل أة  مرفت د ري مرح ة ن ملةرى حستةى  تح (  -3
 %.51حستةى  تح ( مرث يأن 

 ال أةبأ  يت ج ت را ري مرح ة تأن. -4

 املطهىب: إػذاد حقرير حكانيف اإلَخاج وحساب انخشغيم نكم يرحهت.

  ول مروأ  ري مرةل الوأ حن  س( ةت  يت ج مرح ة ن. يهحىظت:
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 لررررررررررررررررررررررمرة

 املرحهت األوىل:           
 مرت (                        تةت مرتشغأل أة  مرحأد حةمأ

 

 %011                      %25  ف  %

 حقرير كًيت اإلَخاج: -1

 :املذخالث 
                                                  ةةأمت بأأأد  -

 

  بح ري                                               

 :املخرجاث 
 ةةأمت ت حن حةةرن  -

 %  25ةت مرتشغأل أة  )ةةأمت ت -

  بح ري                                                 

 

01111 

 

01111 

 

6111 

4111 

01111 

 حقرير اإلَخاج املؼادل: -2

 ػذد انىحذاث بياٌ
يسخىي 
 اإلمتاو

 اإلَخاج املؼادل

 حكانيف انخشكيم  يىاد

 ةةأمت ت حن حةةرن ر ح ة ن مرث يأن

 ت مرتشغأل أة  مرفت دةةأمت تة

 

6111 

4111 

(011 % 

(25 % 

  

6111 

4111 

6111 

0111 

 0111 01111 اإلَخاج املؼادل

 ح ةةلن:

 % حن كل مرعي   .011مرةةأمت مرت حن مستف أت وحعأل  - أ

مرحةمأ تض ا و رك حل ري وأمأن مرح ة ن رىرز ر ن مجيت ج تةت مرتشغأل أة  مستف أ حية   - ب
 %.25رأا مرتشكأل ويسون %، ةحن تك 011ويسون 
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 حقرير حكانيف اإلَخاج: -3

 حكهفت انىحذة إمجايل انخكانيف اإلَخاج املؼادل بياٌ

 أوالً: حكانيف اإلَخاج:
 حةمأ                      

 تشكأل                     

  بح ري مرتك رأا                                       

 :ثاَيًا: حى يغ حكانيف اإلَخاج
  يت ج ت ( -0

  يت ج تةت مرتشغأل أة  مرفت د: -2

 حةمأ -

  تشكأل -

  بح ري مرتك رأا                                        
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 حساب انخشغيم نهًرحهت االوىل-4
31111 

7111 

 

 

37111 

  رى ةر/ ح م ون حة  ن مرحةمأ

  رى ةر/ ح م ون تك رأا مرتشكأل

24111 

 

03111 

 

37111 

 

)ةةأمت حن ةر/ تشغأل مرح ة ن مرث يأن 
 ت حن حةةرن ر ح ة ن مرث يأن 

   أأ ح ةل 

 )تك فن تةت مرتشغأل أة  مرحأد 



 م . جناى هحود صالح قسن ادارة الووارد واالستثوار / هرحلت ثالثت / هحاسبت التكاليف / م. 

 

 املرحهت انثاَيت:           
 مرت (                        تةت مرتشغأل أة  مرحأد    حست حن

 

 %011                      %51                 ف  %     

 حقرير كًيت اإلَخاج: -1

 :املذخالث 
                                                 ةةأمت حست حن حن مرح ة ن ملةرى -

 

  بح ري                                               

 ملخرجاث:ا 
 ةةأمت ت حن حةةرن ر حة  ن -
 %              )حتح( 51ةةأمت تةت مرتشغأل أة  ) -

  بح ري                                                      
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6111 

 

5111 

0111 

6111 

 حقرير اإلَخاج املؼادل: -2

 ػذد انىحذاث بياٌ
يسخىي 
 اإلمتاو

 اإلَخاج املؼادل

 حكانيف انخشكيم  سخهًتي

 ةةأمت ت حن حةةرن ر حة  ن

 ةةأمت تةت مرتشغأل أة  مرفت د
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(011 % 

(51 % 

  

5111 

0111 

5111 

511 

 0011 0111 اإلَخاج املؼادل

 يهحىظت:
مرحةمأ تض ا و رك حل ري مرح ة ن ملةرى رىرز ال أةبأ  يتر ج حعر أل أة تك فرن ر حرةمأ ةرالل  -أ 

 يأن.مرح ة ن مرث 

لةرر ت وتا أرر  مجيترر ج مرحعرر أل مرتك فررن مرحسررت حن يلرر ًم الن ت ررز مرتك فررن تةح ةرر  مرحيررتج أة  -ب 
 مجيت ج ةالل مرفت د مرس وان.
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تع حل مرتك فن مرحست حن حع ح ن مرحةمأ مرتي تض ا ري وأمأن مرح ة ن، أي أن بحأع  ي     -ج 
 %.011مجيت ج )مرت (، أة أة  مرحأد  تستفأأ حية  ويسون 

 رير حكانيف اإلَخاج:حق -3

 حكهفت انىحذة إمجايل انخكانيف اإلَخاج املؼادل بياٌ

 أوالً: حكانيف اإلَخاج:
 ت. حست حن                       

 تشكأل                     

  بح ري مرتك رأا                                       

 ثاَيًا: حى يغ حكانيف اإلَخاج:
  يت ج ت ( -0

 ةت مرتشغأل أة  مرفت د: يت ج ت -2

 ت. حست حن -

  تشكأل -

  بح ري مرتك رأا                                        
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  وان ةتر( تةةأ ةر   ررى مرتك فن مرحست حن  ي تك فن مرةةأمت مرتي تحرت ةرالل مرح ة رن مرسر
 ر ةةأد . أأي   4أي وةم ع  24111ةةأد وتك فن  بح رأن  6111مرح ة ن مرة رأن )

 حساب انخشغيم نهًرحهت انثاَيت-4
24111 

00111 

 

 

35111 

  رى ةر/ تشغأل مرح ة ن مالةري)حست حن 

  رى ةر/ ح م ون تك رأا مرتشكأل

31111 

 

5111 

 

35111 

 حن ةر/ ح م ون حة  ن ميت ج ت (
 )ةةأمت ت حن حةةرن ر حة  ن 

   أأ ح ةل 

 )تك فن تةت مرتشغأل أة  مرحأد 

 



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف 
 

 نظام تكاليف االوامر االنتاجية 

ىو احد انظمة التكاليؼ الذي يناسب منشات معينة ذات طبيعة انتاجية خاصة يتصؼ انتاجيا 
بكبر الحجـ وارتفاع التكاليؼ , ومف امثمة ىذه المنشات صناعة السفف والطائرات والمصاعد 

 قطاع االسكاف )التشييد(وافضؿ مثاؿ لتطبيؽ نظاـ االوامر ىو 

 طبيعة وخصائص نظام تكاليف االوامر االنتاجية

اف الشركات التي تستخدـ ىذا النظاـ تعتمد في انتاجيا عمى المواصفات التي يقدميا الزبائف 
لممنتجات التي يرغبوف باقتنائيا كما اف تكاليؼ ىذه االوامر يحدد مسبقا , اي اف التصريؼ 

ع بانتاج اي امر مالـ تصميا طمبية مف الزبوف يسبؽ االنتاج , حيث اف المنشاة ال تقـو بالشرو 
لذلؾ االمر , ويتـ االتفاؽ مسبقا عمى مواصفات االمر االنتاجي وعمى تاريخ التسميـ , ومف اىـ 

 مزايا ىذا النظاـ :

اف طبيعة االنتاج يكوف متنوع وذو مواصفات يطمبيا الزبائف وكؿ امر يختمؼ عف االمر  .1
 االخر .

 شخصية مستقمة عف غيرىا وقائمة بذاتيا وتمثؿ وحدة تكمفة .اف كؿ امر انتاجي لو  .2
 يتـ االنتاج بناء" عمى طمبات محددة مف قبؿ العمالء وليس بغرض التخزيف . .3
 يمر االنتاج عمى مراكز انتاجية تحددىا المواصفات المطموبة وحجـ الطمبية . .4
 مف التشغيؿ .ال يرتبط تحديد التكمفة لالمر االنتاجي بالفترة ولكف باالنتياء  .5
 اف تصريؼ االنتاج يسبؽ عممية االنتاج . .6
 يتـ التوصؿ الى تكمفة االمر بعد تحميمو بنصيبو مف التكاليؼ . .7
 يقدـ تقرير عند االنتياء مف كؿ امر عمى حدى . .8
 
 



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف 
 

 حسابات االوامر وحسابات المراقبة 
التكاليؼ التي تـ ؿ تكمفة كؿ امر انتاجي عمى حدى البد مف تجميع كافة عناصر مف اج

انفاقيا مف مواد واجور مباشرة وغير مباشرة وىذا يستمـز فتح سجؿ وتفرد صفحة او عدة 
فحات لكؿ امر تسمى بطاقة االوامر االنتاجية , مع تثبيت المعمومات عف رقـ وتاريخ بدء ص

 العمؿ بو واالنتياء منو واسـ الزبوف والسعر المتعاقد عميو .
 التكمفة واالجراءات المحاسبية  تحميل االوامر بعناصر

 اف عناصر التكاليؼ التي تحمؿ عمى االوامر االنتاجية ىي :
 كمفة المواد  - أ

 المواد االولية المباشرة المشتراة  -1
خصيصا ألمر انتاجي معيف حيث انو قد يحتاج االمر الى مواد غير وىي المواد المشتراة 

 بكمفتيا ويكوف القيد االتي :متوفرة في مخازف الشركة لذا يحمؿ االمر 
 1*** مف ح/ مراقبة االنتاج تحت التشغيؿ / االمر     

 *** الى ح/ المجيزوف          
 المواد االولية المصروفة من المخازن  -2

 ىناؾ مواد تصرؼ مف مخازف المنشاة بموجب مستندات صرؼ مخزنية ويكوف القيد كاالتي :
 1االمر ؿ / *** مف ح/ مراقبة انتاج تحت التشغي

 *** الى ح/ مراقبة مخازف المواد     
 المواد غير المباشرة  -3

وتمثؿ ىذه المواد جزء مف الكمفة الصناعية غير المباشرة ولذلؾ فيي ال ترحؿ مباشرة الى بطاقة 
االمر االنتاجي بؿ يتـ حصر كمفة ىذه المواد في كؿ مركز انتاجي استخدمت فيو ثـ يتـ 

 جمعيا وتمخيصيا في ممخص المواد غير المباشرة ويكوف القيد كما ياتي :
 ص. غ. ـ  ***  مف ح/ مراقبة ت.   

 *** الى ح/ مراقبة مخازف المواد        



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف 
 

  المعادة الى المخازن  المواد االولية -4
فتعاد الى المخازف بموجب مستند ارجاع قد تفيض بعض المواد بعد انتياء االمر االنتاجي 

 مخزني ويكوف القيد كاالتي :
 *** مف ح/ مراقبة مخازف المواد    

 تحت التشغيؿ / االمر .... *** الى ح/ مراقبة انتاج     
 مثال //

 توفرت لديك البيانات االتية والخاصة بشراء وصرف المواد الى االوامر االتية : 
بقيمة  2رقم / ولألمردينار  5000بقيمة  1االنتاجي رقم / لألمرتم شراء مواد مباشرة  -1

 دينار .  4000
 دينار. 10000تم شراء مواد لممنشاة بمغت  -2
بقيمة  1طبقا لكمية المواد المؤشرة في بطاقة االمر /تم صرف مواد من المخازن  -3

 دينار. 3000بقيمة  2دينار واالمر / 2500
 دينار.    200  2كانت قيمة المواد الغير مباشرة المصروفة لالمر / -4

 م/ تصوير قيود اليومية الالزمة .
 الحـــــــــــــل :

 مف مذكوريف     -1
 1ح/ مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر         5000

  2مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر  ح/  4000      
 الى ح/ المجيزوف  9000               

 مف ح/ مراقبة مخازف المواد 10000 -2
 الى ح/ المجيزوف  10000           

 
 



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف 
 

 مف مذكوريف  -3
 1ح/ مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر   2500
 2ح/ مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر   3000
 ح/ مراقبة مخازف المواد  5500     

 مف ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ   4-200

 الى ح/ مراقبة مخازف المواد   200         

 كمفة المواد   - ب
 سواء كانت االجور المباشرة او غير المباشرة وكما ياتي :تتمثؿ في االجور المدفوعة 

 االجور المباشرة -1
 االنتاجي ويكوف القيد كاالتي :المنجز لالمر  وىي قيمة العمؿ المباشر 

 مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر*** مف ح/     
 الى ح/ مراقبة االجور ***        

 االجور غير المباشرة -2
 احد فقرات التكاليؼ الصناعية غير المباشرة ويكوف القيد كاالتي :وتعد 

 مف ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ   ***   
 *** الى ح/ مراقبة االجور       

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػثاؿ //
كانت ساعات العمؿ االسبوعية في بطاقة العمؿ لمجموعة مف العماؿ في احد المصانع 

 عمى النحو االتي :
 12االمر           11االمر          10االمر                           

   18               20               25ساعات العمؿ المباشر      
  0.400            0.600         0.500معدؿ اجر الساعة / دينار  



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف 
 

 المطموب // تصوير قيود اليومية الالزمة 
 الحػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ //

 االجر االسبوعي = عدد الساعات * معدؿ اجر الساعة 
 دينار  25 * 0.500 = 12.500=  10االجر لألمر / 
 دينار 20 * 0.600 = 12000=  11االجر لألمر / 
 دينار 187.200 * 0.400 ==  12االجر لالمر / 

 دينار  31.700                        اجمالي االجر  
 مف مذكوريف 

 10ح/ مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر  12.500
 11ح/ مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر    12    

     12ح/ مراقبة انتاج تحت التشغيؿ / االمر      7.200 
 الى ح/ مراقبة االجور    31.700                 

 التكاليف الصناعية غير المباشرة -ج
بمعرفة وتمثؿ احد اىـ العناصر االساسية لكمفة المنتج , لذا يجب متابعة ىذا العنصر وحصره  

 ما يصيب االمر االنتاجي منو وكما ياتي :
 مف ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ    ***     

 الى مذكوريف             
 مخازف المواد ) الغير مباشرة (*** ح/ مراقبة          
 االجور ) الغير مباشرة(*** ح/ مراقبة          
مخصص االندثار او اي     المصروفات ) غير مباشرة مثؿ *** ح/ مراقبة         

 مصروؼ عدا المواد واالجور(
 
 



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف 
 

 تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة
 جممة مف االسس المتبعة في تحميؿ ىذا النوع مف التكاليؼ وىي :ىناؾ 

 كمفة المواد المباشرة  -
 كمفة العمؿ المباشر  -
 الكمفة االولية ) كمفة المواد المباشرة + كمفة االجور المباشرة( -
 ساعات العمؿ المباشر  -
 ساعات اشتغاؿ المكائف  -

يتـ استخراج معدالت التحميؿ ثـ يضرب معدؿ التحميؿ المستخرج مف العممية او االمر 
في اساس التحميؿ المستخدـ في ذلؾ االمر لمحصوؿ عمى حصة االمر االنتاجي مف 

 اؿ ت. ص. غ. ـ ويكوف قيد التحميؿ كاالتي : 
 تحت التشغيؿ / االمر.... *** مف ح/ مراقبة انتاج

 الى مذكوريف     
 1*** ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ محممة / القسـ /    

   2ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ محممة / القسـ /     ***  
 3***  ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ محممة / القسـ /    

 انحرافات الـــ ت. ص. غ. م 
, ىذا يعني اف ىناؾ اف ت. ص. غ. ـ تحمؿ عمى االمر الخاص بيا وفؽ احد االسس 

فروقات سوؼ تنشا بيف الػػػ ت. ص. غ. ـ المقدرة او المحممة عمى االوامر والػػػ ت. 
نفؽ فعال حتى نياية الفترة التكاليفية وىذه الفروقات تكوف ص. غ. ـ الفعمية التي ت

 بحالتيف ىما :
غ. ـ الفعمية اكبر مف الػػػ ت. ص. غ. ـ المحممة عمى االمر ويسمى  اف الػػػ ت. ص. -1

 الفرؽ باالنحراؼ الغير مالئـ وىذا ليس بصالح المنشاة وعندىا يسجؿ القيد االتي :
 



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار / مرحلة ثالثة / محاسبة التكاليف 
 

 مف مذكوريف     
 *** ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ محممة    
 *** ح/ االنحراؼ ) غير المالئـ ( طبيعتو مديف    

 ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ الفعمية *** الى         
اف تكوف الػػػ ت. ص. غ. ـ المحممة اكبر مف الػػػ ت. ص. غ. ـ الفعمية فيكوف الفرؽ   -2

 انحراؼ مالئـ وىو في صالح المنشاة ويسجؿ القيد االتي :
 *** ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ محممة 

 الى مذكوريف     
 *** ح/ مراقبة ت. ص. غ. ـ الفعمية   
 االنحراؼ )المالئـ ( طبيعتو دائف*** ح/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 / م. م. جنان محمد صالح 1قسم ادارة االستثمار والموارد / المرحلة الثالثة / محاسبة التكاليف 
 

 التكاليف تحميل نظريات
تلبية متطلبات االدارة في التخطيط والرقابة على فعاليات المنشااة اوجادت عادة نارياات  لغرض

وبم ينسجم مع حاجات االدارة الى لتحميل التكاليف , كل نارية تختلف في نتائجها عن االخرى 

, الساايما فااي ااال المتغياارات البيانااات المختل ااة لتعاادد الواااائف والواجبااات االداريااة وتع ااد ا ,

  ناريات التحميل  ي :الخاصة بالاروف االقتصادية المحيطة بالمنشاة. وعموما فان ا م 

 نظرية التكاليف الكلية ) االجمالية(

ت ااوم علااى اسااال تحمياال الوحاادات المنتجااة بجميااع عناصاار التكاااليف سااوا  كاناات 

م الحصاول علاى متوساط كل اة مباشرة او غير مباشرة , ثابتاة او متغيارة , وبا لت يات

امااا الوحاادة الواحاادة المنتجااة ب ساامة اجمااالي التكاااليف علااى عاادد الوحاادات المنتجااة , 

التكاااليف التسااوي ية واالداريااة فحنهااا تحماال علااى عاادد الوحاادات المباعااة سااوا  كاناات 

ثابتة او متغيرة وبعد ا يتم تحديد تكل ة الوحدة الواحدة االجمالياة مان تكااليف انتاجياة 

 تسوي ية وادارية له ا سميت باإلجمالية.و

 خصائص النظرية الكلية  

 تتميز   ه النارية بالخصائص االتية : 

ت وم   ه النارية بتحميل عناصر التكااليف بشاكل شاامل علاى اعتباار ان كال  .1

  ه التكاليف سا مت في العملية االنتاجية , ا ن البد من تحميلها بشكل كامال 

 للوصول الى التكل ة ال علية لالنتاج .

تساااعد  اا ه الناريااة علااى تحديااد نتيجااة النشاااط الجااارة ماان ربااح او خسااارة  .2

ابلااة اياارادات ال تاارة بتكل ااة الحصااول عليهااا بعااد اخاا  بشااكل صااحيح بسااب  م 

 تغيرات المخزون بعين االعتبار .

تساعد   ه النارياة فاي تحدياد السياساات الساعرية علاى المادى الطويال علاى  .3

 اعتبار ان سعر البيع للوحدة المنتجة يج  ان ال ي ل عن التكل ة االجمالية.

 االنتقادات الموجهة للنظرية الكلية

ت تكل ااة الوحاادة ماان فتاارة الخاارى بسااب  تغياار حجاام االنتاااج , عاادم ثبااا .1

والسب   و تغير نصي  الوحدة الواحادة مان االنتااج مان التكااليف الثابتاة 

 زيادة او ن صانا باالنتاج .
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الااى تحمياال ن  ااات طاقااة ان التحمياال الشااامل لعناصاار التكاااليف قااد ياا دة  .2

ف خسااارة وليساات غيار مسااتغلة علااى وحاادات االنتاااج وتعتبار  اا ه التكااالي

 كل ة و  ا ي دة الى تضخيم تكل ة المنتجات وعدم صحتها .

ان ت ويم مخزون اخر المدة وف ا للنارية ي اوم علاى تحميال االنتااج بكافاة  .3

عناصر التكاليف المباشرة وغيار المباشارة المتغيارة والثابتاة , مماا يا دة 

ل تارة التالياة , الى ن ل جاز  مان التكااليف الثابتاة مان ال تارة الحالياة الاى ا

و  ا يخالف فرضية ال ترة المالياة الن التكااليف الثابتاة  اي ن  اات زمنياة 

 ترتبط بالدورة الحالية ويج  تحميلها بالكامل عليها .

 وفي ادناه نمو ج ل ائمة التكاليف وكشف الدخل وفق النارية االجمالية : 

 قائمة التكاليف وفق النظرية االجمالية للفترة المالية المنتهية في   /    / 

 ***                مباشرة  مواد اولية
 ***      اجور مباشرة                                  
 ***       مصاريف صناعية مباشرة                   

 ***             الكل ة المباشرة                                               

 ***         مواد غير مباشرة                            
 ***        اجور غير مباشرة                            
 ***        مصاريف غير مباشرة                       

 ***                   الكل ة غير المباشرة                                            

 ***      كل ة الصنع                         

 ***            اول المدة                            + االنتاج تحت التشغيل
 ***      التشغيل اخر المدةاالنتاج تحت  -

 ***              كل ة االنتاج
 *** كل ة االنتاج التام اول المدة                                  +

 ***كل ة االنتاج المعد للبيع                                        

 *** كل ة االنتاج التام اخر المدة                                 -

 ***                                                   كل ة االنتاج المباع

 ***        تكاليف تسوي ية  + 

 ***          كل ة المبيعات 
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 كشف الدخل بموج  النارية االجمالية لل ترة المالية المنتهية في     /     /

 ***ايراد المبيعات                             

 ***      يطرح كل ة المبيعات  -

 ***     مجمل الربح ) الخسارة (

 ***      التكاليف االدارية   -

 ***      صافي الربح

 

 

 (1مثـــــــال)

 : الكل ة  )الدينار( 31/12/2222االتية عن السنة المنتهية في  اليت البيانات 

 وحدة  20000) )الطاقة االنتاجية والتسوي ية            

 25000المواد االولية المباشرة                 

   5000المواد الغير مباشرة                  

 20000            االجور المباشرة 

 2000االجور غير المباشرة                

 1000مصروفات مباشرة                  

 10000مصروفات غير مباشرة            

 3000                تكاليف تسوي ية     

 6000تكاليف ادارية                      

( وحدة وسعر بيع الوحدة   17000علما بان اعداد الوحدات المنتجة والتي تم تسوي ها بالكامل )

 ( دينار . 5الواحدة )

 

 م/ اعداد قائمة التكاليف وكشف الدخل بموج  النارية االجمالية .
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 الحــــل //

 31/12/2222قائمة تكاليف وفق النارية االجمالية لل ترة المالية المنتهية في 

 25000مواد اولية مباشرة                           
 20000اجور مباشرة                                

 1000 مصاريف صناعية مباشرة                 

 46000               الكل ة المباشرة         

 5000   مواد غير مباشرة 

   2000اجور غير مباشرة                         

 10000مصاريف غير مباشرة                     

 17000الكل ة غير المباشرة                                               

 63000            كل ة الصنع  

 ***        + االنتاج تحت التشغيل اول المدة 

 ***االنتاج تحت التشغيل اخر المدة                                   -

 63000           كل ة االنتاج 

 ***        + كل ة االنتاج التام اول المدة 

 63000        كل ة االنتاج المعد للبيع 

 ***          كل ة االنتاج التام اخر المدة  -

 63000        كل ة االنتاج المباع

 3000+ تكاليف تسوي ية                                                

 66000         كل ة المبيعات 

 31/12/2222كشف الدخل بموج  النارية االجمالية لل ترة المالية المنتهية في 

 85000 (5*17000ايراد المبيعات ) 

 66000 يطرح كل ة المبيعات           -

 19000                           الربح ) الخسارة(مجمل 

 6000         التكاليف االدارية  -

 13000صافي الربح                                         
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كل ة الصنع  ي ن سها كل ة االنتاج وكل ة االنتاج المعد للبيع وكل ة االنتاج المباع لعدم وجود : مالحاة 

 المدة تحت الصنع وتام الصنع انتاج في اول واخر 
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 نظرية التكاليف المتغيرة ) الحدية(

نشات هذه النظرٌة نتٌجة االنتقادات التً وجهت الى النظرٌة الكلٌة ) االجمالٌة ( 

وتقوم على اساس تحمٌل االنتاج بالتكالٌف المتغٌرة فقط سواء كانت مباشرة او غٌر 

 مباشرة .

 خصائص النظرية المتغيرة :

تكالٌف زمنٌة على حساب االرباح والخسائر ان تحمٌل تكالٌف ثابتة باعتبارها  .1

دون تحمٌلها على تكلفة المنتجات والمخزون ٌحول دون نقل التكالٌف الثابتة من 

 فترة الى اخرى وٌحقق مبدا استقالل السنة المالٌة .

عدم وجود حاجة الستخدام معدالت تحمٌل لتوزٌع ت.ص.غ.م. ثابتة  على تكلفة  .2

 ساب االرباح والخسائر .المنتجات لكونها ترحل الى ح

 تساعد االدارة فً التخطٌط واعداد الموازنات واتخاذ القرارات االدارٌة المناسبة  .3

 

 االنتقادات الموجهة للنظرية المتغيرة 

االدارٌة فٌما ٌخص  اتخاذ القرارات ألغراضاالعتماد على النظرٌة  ال ٌمكن .1

 .تحدٌد االسعار لفترة طوٌلة وكذلك التخطٌط والرقابة 

 صعوبة التمٌٌز بٌن التكالٌف الثابتة والمتغٌرة . .2

من  نشأتدورٌا اال انها  على الرغم من ان التكالٌف الثابتة زمنٌة وتحتسب .3

اجل االنتاج لذلك ٌجب تحمٌل التكالٌف الثابتة على تكلفة االنتاج ولو بنسبة 

 الطاقة المستغلة .

 : ٌأتًوتكون قائمة التكالٌف وكشف الدخل بموجب هذه النظرٌة كما 
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   قائمة التكالٌف بموجب النظرٌة المتغٌرة للفترة المالٌة المنتهٌة فً   /   /          

 ***          مواد اولٌة مباشرة
 ***          اجور مباشرة 

 ***                     مصارٌف صناعٌة مباشرة
 ***                   الكلفة المباشرة

 ***                        مواد غٌر مباشرة متغٌرة
 ***                   اجور غٌر مباشرة متغٌرة    
 ***                مصارٌف غٌر مباشرة متغٌرة

 ***                  الكلفة الغٌر مباشرة

 ***         الصنع المتغٌرةكلفة 

 ***                          االنتاج تحت التشغٌل اول المدة المتغٌرة  +

 *** االنتاج تحت التشغٌل اخر المدة المتغٌرة                         -

 ***كلفة االنتاج المتغٌرة                                               
 ***                       التام اول المدة المتغٌرةاالنتاج + كلفة 

 *** كلفة االنتاج التام المعد للبٌع المتغٌرة           

 *** كلفة االنتاج التام اخر المدة المتغٌرة                                  -

 *** كلفة االنتاج المباع المتغٌرة                                         

 *** تكالٌف تسوٌقٌة متغٌرة +

 ***  كلفة المبٌعات المتغٌرة     
 

 كشف الدخل بموجب النظرٌة المتغٌرة ) الحدٌة (

 ***          اٌراد المبٌعات 

 ***ٌطرح كلفة المبٌعات المتغٌرة             -

 ***  )عائد المساهمة(مجمل الربح الحدي

 ***           تكالٌف صناعٌة غ. م. ثابتة               -

 مصارٌف( اجور+ مواد+)

 تكالٌف تسوٌقٌة ثابتة                                *** -

 ***التكالٌف االدارٌة                                     -

 *** صافً الربح

 
 مالحظة :

 كلفة المبٌعات المتغٌرة  –مجمل الربح الحدي = اٌراد المبٌعات 
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 او 
 الكلفة المتغٌرة للوحدة –الربح الحدي )عائد المساهمة( للوحدة= سعر بٌع للوحدة 

 

  (3مثال)

الطاقة  1/1/1995الٌك البٌانات االتٌة عن مصنع للكراسً للفترة المنتهٌة فً

 ( كرسً 10000االنتاجٌة والتسوٌقٌة للمصنع )

 (12)سعر بٌع الكرسً الواحد               

  20000        لإلنتاجالمواد االولٌة المصروفة 

   18000االجور المباشرة                    

 5000م.ص. مباشرة                       

 % تكالٌف متغٌرة( 60) 20000ت.ص.غ.م.                         

 % تكالٌف ثابتة( 70) 10000ت. تسوٌقٌة                         

 5000ت. ادارٌة                           

 كرسً  8000 وتسوٌق  بإنتاجقام المصنع خالل العام 

م/ اعداد قائمة التكالٌف وكشف الدخل بموجب النظرٌة المتغٌرة للسنة المنتهٌة 

 . 31/12/1991فً 

 الحـــــل// 

 31/12/1991للفترة المالٌة المنتهٌة فً ) الحدٌة(قائمة التكالٌف بموجب النظرٌة المتغٌرة   

 20000مواد اولٌة مباشرة                         
 18000   اجور مباشرة                               

   5000 مصارٌف صناعٌة مباشرة                

 43000                                                    الكلفة المباشرة

 1*  12000ص. غ. م. متغٌرة                                            ت.
 55000كلفة الصنع المتغٌرة                                              

  2*   3000تكالٌف تسوٌقٌة متغٌرة                                          +

 58000                          كلفة المبٌعات المتغٌرة                   
 

 دٌنار %12000 =  20000*60   1*

 دٌنار  %3000 = 10000*30  2* 
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 31/12/1991فً  كشف الدخل بموجب النظرٌة المتغٌرة ) الحدٌة (للفترة المالٌة المنتهٌة

 96000(            12* 8000اٌراد المبٌعات ) 
  58000ٌطرح كلفة المبٌعات المتغٌرة          -

 38000                          مجمل الربح الحدي )عائد المساهمة( 
 8000تكالٌف صناعٌة غ. م. ثابتة                                      -
 مواد + اجور + مصارٌف ( (

 7000    تسوٌقٌة ثابتة                 تكالٌف  -
 5000      التكالٌف االدارٌة    -

 18000صافً الربح                                                         


