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EMIL : alaa_reyad2000@yahoo.com 

تكلفة المواد 
 والخامات

 مفاھیم عامة 

تصمیم نظام  
 تكالیف
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 مقدمة

 

 الخصائص و االستخدامات  وكذلك –نظام المحاسبة عن التكالیف " یھتم ھذا الجزء من محاسبة التكالیف 

ى إعداده على األسلوب بتقدیم مادة علمیة متخصصة وقد تم االعتماد ف" المحاسبة عن تكالیف المواد و الخامات 

  ٠ یشكالن إطار المعرفة العلمى الذى یجمع بین الجانب النظرى و الجانب التطبیقى اللذین

:ویشتمل ھذا الجزء على   

  ٠ مفھوم التكالیف و مضمونھا -١

  ٠ حاسبة المالیةمنظام التكالیف و عالقتھ بال -٢

 ٠ استخدامات البیانات التكالیفیة  -٣

  ٠ مراحل تصمیم نظام التكالیف -٤

  ٠ مقومات نظام محاسبة التكالیف -٥

  ٠ مضمون تكلفة المواد و الخامات والرقابة علیھا -٦

 ٠قیاس تكلفة المواد و الخامات و الرقابة علیھا  -٧

یاسر عبدالمجید سعد المدیر المالى / وفى ختام التقدیم أود أن أسجل خالص شكرى و تقدیرى لألخ األستاذ 

  ٠لمراجعة للتشجیع والتوجیھات القیمة التى قدمھا لى بالمجموعة االستشاریة للمحاسبة وا

 وهللا ولى التوفیق

عـــــالء ریـــــاض/                                                     أ   

  م٢٠١٠                                                       
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 ١/ مقـــدمة :-
 

ًالیف فرعا مستقال من فروع المحاسبة ینحصر مجال اھتمامھا فى تقدیر وتجمیع وتسجیل تعد محاسبة التك

وتبویب وتوزیع وتحمیل وعرض وتفسیر البیانات الخاصة بالتكالیف بھدف توفیر البیانات والمعلومات التى 

٠یة ة لھا التخاذ القرارات اإلدارحتیاجات اإلدارة من البیانات التحلیلیة الالزمإتغطى كافة   

ولذلك فان إدارة التكالیف بالمنشآت الصناعیة یجب ان تتمتع بعالقات واتصاالت قویة بكل المستویات اإلداریة 

سواء كانت اإلدارة العلیا أو اإلدارة المالیة أو إدارة اإلنتاج وإدارة المشتریات وإدارة المبیعات وإدارة األفراد ، 

قاریر التى ترفعھا لإلدارة العلیا على البیانات المختلفة التى تحصل حیث تعتمد إدارة التكالیف في إعدادھا للت

 والطاقات ةعلیھا من اإلدارة النوعیة ، فعلى سبیل المثال تعتمد إدارة التكالیف في بیاناتھا عن اإلنتاج وتكالیف

٠اإلنتاج ات تحصل علیھا من إدارة المستغلة والعاطلة وجداول اإلنتاج وكمیة اإلنتاج وجودتھ على بیان  

وبالطبع فان إدارة التكالیف وھى فى سبیلھا لتحقیق أھدافھا تعتمد على نظام التكالیف الذى یعد بمثابة نظام 

فرعى للمعلومات ، فھو یعتمد على مدخالت البیانات التكالیفیة ثم یتم تشغیل ھذه البیانات بواسطة آلیة ھذا النظام 

 لترشید الالزمةلتى تھدف الى إمداد اإلدارة بكافة المعلومات ، وینتج عن ھذا التشغیل مخرجات النظام ا

-:القرارات ولذلك فإننا سون نتناول النقاط التالیة عند عرض موضوع اإلطار التطبیقى لمحاسبة التكالیف   

  ٠ مفھوم التكالیف و مضمونھا -١

  ٠ نظام التكالیف و عالقتھ بالمحاسبة المالیة -٢

 ٠ استخدامات البیانات التكالیفیة  -٣

  ٠مراحل تصمیم نظام التكالیف  -٤

  ٠ مقومات نظام محاسبة التكالیف -٥

  ٠ المحاسبة عن تكلفة المواد والخامات -٦

 ٠المحاسبة عن تكلفة العمل اإلنسانى  -٧

  ٠المحاسبة عن التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  -٨

 

 

 اإلطار التطبیقي لمحاسبة التكالیف
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 ٢ / مفھوم التكالیف و مضمونھا :
 یوجد فرق بین مصطلح التكلفة و مصطلح المصروف :

المصروف : یشیر الى تلك التكلفة التى تم االستفادة منھا فى الفترة الجاریة من أجل إنتاج اإلیراد المرتبط بتلك 
٠" بمعنى یعبر المصروف عن تكلفة الحصول على اإلیراد خالل فترة محاسبیة معینة " الفترة    

التكلفة : عبارة عن نفقة تتحملھا المنشأة فى سبیل الحصول على سلعة أو خدمة الستخدامھا فى النشاط لتحقیق 
٠أھداف المنشأة   
أو "  المستنفذة فالكمیة. تقاس التكلفة فى صورة نقدیة حیث تتضمن عاملى الكمیة و السعر " وفى رأى آخر 

٠مضروبة فى سعر الحصول علیھا تساوى تكلفة " المتوقع استنفاذھا من الموارد المختلفة   
 تحلیل و ھى تقدیر و تجمیع و تسجیل و تبویب و توزیع و تحمیل و: " التكالیف المفھوم الشامل لمحاسبة 

٠ "عرض و تفسیر البیانات الخاصة بالتكالیف وذلك لتغطیة احتیاجات اإلدارة الى المعلومات التحلیلیة المختصة بھا   
؟كیف یمكننا التفرقة بین التكلفة و المصروف والضیاع و الخسارة : السؤال المھم ھو   

 اإلجابة:
النفقة : "عبارة عن اصطالح عام یمثل تضحیة اقتصادیة ( أو تعھد بتضحیة ) نقدیة ( أو ضمنیة ) تتحملھا 

ضروریة أو ، المنشأة خالل تأدیة أنشطتھا وفى سبیل تحقیق أھدافھا سواء كانت متوقعة أو غیر متوقعة 
 غیر ضروریة ، نتجت عنھا منفعة أو لم تنتج وھى تعتبر :

ً فى حالة كونھا إنفاقا ضروریا متوقعا لإلنتاج یھدف إلى :ة تكلف .١ ً ة اقتناءً ى خدم  سلعة أو الحصول عل
 :وتتحول الى 

 ٠ فى حالة استنفاذھا خالل المدة المحاسبیة موضوع المحاسبة :مصروف  .٢
  :ً كان اإلنفاق متوقعا ولم تتولد عنة منفعة تخدم أغراض المنشأة ویكون إذا :الضیاع  .٣

 ٠ً ضروریا من غیر الممكن تجنبھ فى نطاق الظروف المحیطة إنفاقا كان إذا: ًا ضیاع حتمی 
  ا ر حتمی یاع غی ن : ًض ن الممك روریا م ر ض ا غی ان إنفاق ًإذا ك ھً المة تجنب دم س س ع  ویعك

 ٠النظام اإلدارى أو التشغیلى 
شأ:الخسارة  .٤ ً إذا كان اإلنفاق غیر ضروریا و غیر متوقعا ولم تتولد عنھ منفعة ون ة ً  لظروف خارجی

 :وتكون 
  ٠ إذا كانت فى الحجم الطبیعى العادى وتستلزمھا ظروف النشاط :خسارة عادیة 
  شاط :خسارة غیر عادیة ى ظروف الن ة عل ر مترتب ر الطبیعى وغی  إذا كانت فى الحجم غی

  ٠األرباح و الخسائر /  األرباح وتحمل على حـ ىعلوھنا تكون عبء 
 

التفرقة بین التكلفة و المصروف ؟ما ھو معیار : السؤال ھنا   
:اإلجابة   

٠ و االستفادة و توقیت ذلك ھو معیار التفرقة بین المصطلحین االستنفاذ اعتباریمكن   
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 محاسبة التكالیف وعالقتھا بالمحاسبة المالیة

  بین المحاسبة المالیة و محاسبة التكالیف ؟االختالفما ھى أوجھ : السؤال الملح ھنا 
 محاسبة التكالیف المحاسبة المالیة أوجھ االختالف

مستخدمو 
 البیانات

تھتم باحتیاجات األطراف الخارجیة عن 
مصلحة الضرائب ، المساھمون ( المنشأة   

٠ ) ٠٠٠الموردین ، البنوك ،   

تھتم بتلبیة االحتیاجات الداخلیة لمختلف 
المستویات اإلداریة وتختص بقیاس وتخطیط 

ف عناصر اإلنتاج وجمیع ورقابة تكالی
٠األنشطة المتعلقة بھا   

 إعداد التقاریر

تعد تقاریر التشغیل و المتاجرة واألرباح و 
الخسائر وقائمة المركز المالى فى نھایة مدة 

وھى تقاریر " ًغالبا سنة " مالیة محددة 
ًإجمالیة معدة وفقا للمبادئ المحاسبیة 

٠المتعارف علیھا   

 یومیة وأسبوعیة وشھریة (تقدم تقاریرا دوریة 
وذلك ، ) و ربع سنویة ونصف سنویة وسنویة 

حسب المستوى اإلدارى بھدف الرقابة الدوریة 
٠على التكالیف   

تستخدم بیانات تاریخیة فعلیة تعبر عن أداء  نوعیة البیانات
٠حدث بالفعل فى فترة زمنیة مضت   

التى حدثت ( تھتم بكل من التكالیف الفعلیة 
ًوالتكالیف المحددة مقدما سواء ) بالفعل 

" أو النمطیة ) التى ستحدث ( التقدیریة 
بھدف ) التى یجب أن تحدث " ( المعیاریة 

استخدام مختلف ھذه البیانات فى التخطیط و 
٠الرقابة وترشید القرارات اإلداریة   

تعالج بیانات إجمالیة عن نتائج أعمال  طبیعة البیانات
٠ككل المنشأة ومركزھا المالى   

تتعامل مع بیانات تفصیلیة تحلیلیة عن أقسام و 
أنشطة المنشأة ومنتجاتھا المختلفة وعن كل 

باإلضافة لتكلفة ، عنصر من عناصر التكالیف 
٠ً ككل وتكلفة وحدة المنتج أیضا اإلنتاج  

 االقتصادیة فى الدفاتر اإلحداثیتم تسجیل  وحدة القیاس
٠ة ًو السجالت معبرا عنھا بوحدات نقدی  

یتم قیاس العناصر المختلفة بالقیمة و الكمیة 
وذلك بھدف تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة فى 

 –المواد " استخدام الكمیات المتاحة من 
 القوى المحركة – طاقات العمل –الخامات 

 الخ مما یساعد على دراسة إمكانیة رقابتھا ٠٠
٠و تخفیضھا   

 
لمحاسبة المالیة و محاسبة التكالیف إال أن كال الفرعین مرتبطان  االختالف ھذه بین اأوجھوبالرغم من وجود 

٠ً وثیقا ارتباطا یبعضھما  
تستخدم فى حساب تكلفة المخزون من الخامات و المواد و المنتجات تحت التشغیل و : البیانات التكالیفیة 

زمة إلعداد القوائم التى تعدھا وھذه األرصدة ال، ًالمنتجات تامة الصنع وأیضا تكلفة اإلنتاج التام خالل المدة 
  ٠المحاسبة المالیة فى نھایة الفترة 

 والمرتدة المشتراةتمد من دفاترھا محاسبة التكالیف بكثیر من القیم ومن أمثلتھا قیمة المواد : المحاسبة المالیة 
ت الصناعیة وغیر وبیان األجور المدفوعة والمستحقة وقیم األصول الثابتة لحساب إھالكاتھا وتكالیف الخدما

٠الصناعیة   
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أذكر أنواع العالقة بین نظام التكالیف ونظام المحاسبة المالیة ؟: سؤال ھام   
: تأخذ ھذه العالقة عادة أحد الطرق التالیة :  اإلجابة   

  ٠االندماج الكامل بین نظام التكالیف ونظام المحاسبة المالیة  .١
 ٠ونظام المحاسبة المالیة االنفصال التام بین نظام التكالیف  .٢
االنفصال غیر التام بین النظامین المذكورین أى إمساك مجموعة دفتریة لكل نظام مع الربط بینھما عن  .٣

  ٠طریق حساب مراقبة یفتح للنظام اآلخر فى دفاتر كل نظام 
 

 ٣/ أھداف محاسبة التكالیف :-
 ١/٣ قیاس تكالیف اإلنتاج وحساب تكلفة المنتجات :

 

 نظام التكالیف لقیاس تكالیف اإلنتاج على تحدید نصیب الوحدة المنتجة من مختلف عناصر یعتمد 

التكالیف الفعلیة التى ساھمت فى خلق المنتج  ، ویتم ذلك عن طریق تجمیع عناصر التكالیف الخاصة باألمر 

إلنتاج المعادل للوحدات االنتاجى أو المرحلة االنتاجیة أو العقد ، وبقسمة اجمالى ھذه التكالیف على كمیة ا

یمكن الوصول الى حساب التكلفة المتوسطة لوحدة المنتج ، وتستخدم ھذه التكلفة ) التامة وغیر التامة ( المنتجة 

-:المتوسطة لحساب كل من   

  ٠تكلفة البضاعة المنتجة والمباعة تقییم 

 ج غیر التام كما تفید ھذه التكلفة تقییم المخزون آخر الفترة من كل من اإلنتاج التام غیر المباع واإلنتا

 -:المتوسطة لوحدة المنتج فى 

  ترشید السیاسات السعریة ، إذ یمكن للمنشأة بعد حسابھا للتكلفة المتوسطة لوحدة المنتج وفى ضوء

 ٠لبیع ومقارنتھ بأسعار المنافسین حساب ھامش ربح معین لتحدید سعر ا

 ل تحدید أى المنتجات الرابحة واألكثر ربحیة والخاسرة المساعدة فى رسم السیاسات االنتاجیة من خال

 ٠مزیج االنتاجى دید المزیج البیعى الذى یحقق للمنشأة أعلى ربحیة ممكنة ، وبالتالى تحدید الحثم ت

 ٢/٣ توفیر بیانات تكالیفیة تساھم فى التخطیط :-

الزمنیة یستطیع أن یمد إدارة إن نظام التكالیف من خالل دراستھ لسلوك عناصر التكالیف خالل الفترات 

المنشأة المعلومات التى تساھم فى التخطیط ، كما یمكن للنظام توفیر بیانات عن البدائل المتاحة للمنشاة مما یمكن 

  ٠اتخاذ قرار تنفیذ البدیل األفضل  من 

رباح              ومن ناحیة أخرى تساھم البیانات التكالیفیة فى دراسة العالقة بین التكالیف والحجم واأل 

.ھذا فضال عن أھمیة ھذه العالقة فى دراسة العالقة بین اإلرباح وحجم اإلنتاج " نقطة التعادل   "   

ویجب ان یراعى انھ عند دراسة البدائل التخطیطیة یجب األخذ فى االعتبار ضرورة اشتراك محاسبى التكالیف 

٠یطیة فیة وإعداد الموازنات التخطفى وضع األنماط التكالی  
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 ٣/٣ الرقابة على التكالیف بھدف تخفیضھا :-

 محاسبة التكالیف بما توفره من بیانات تفصیلیة تحلیلیة على كافة مستویات اإلدارة أن تساعد المسئولین عتستطی

 واإلداریین في اكتشاف مناطق اإلسراف والضیاع بما یمكن من تالفى أسبابھا بقدر اإلمكان ، كذلك نالتنفیذیی

.طق الكفایة والعمل على تنمیتھا منا  

أن محاسبى التكالیف لھم دور فعلى فى مجال الرقابة على التكالیف من خالل حصر وقیاس نتائج التنفیذ          

ومقارنتھ بالمخطط الوارد فى الموازنات التخطیطیة وتحدید االنحرافات ومواضعھا فى ) ًمالیا / ًكمیا       ( 

األمر الذى یسھم فى رفع الكفاءة االنتاجیة . ثھا ، وبالتالى یسھل ربطھا بالمسئولین عنھا التنفیذ وتوقیتات حدو

. لمختلف عناصر اإلنتاج التى ساھمت فى العملیة االنتاجیة مثلواالداریة من خالل االستخدام األ  

 ٤/٣ المعاونة فى ترشید القرارات اإلداریة :-
آلخر والتى تتطلب توافر بیانات خاصة قت لنمطیة التى تظھر من وتواجھ اإلدارة بالعدید من المشاكل غیر ا

:التخاذ القرار ، ومن أمثلة ھذه المشاكل   

 ٠راؤھا التصنیع الداخلى لبعض األجزاء أم ش 

 ٠ة فى اإلنتاج أو شراء آلة جدیدة المفاضلة بین استمرار استخدام آلة قدیم 

  ٠ )حذف منتج ( التوقف عن إنتاج منج معین 

 ٠منتجات جدیدة لتشكیلة المنتجات  اضافة 

  ٠المزج السلعى لتحقیق أفضل ربحیة تغییر نسب 

 الرشید عن طریق تقییم البدائل المتاحة اإلدارىوبالطبع یعاون نظام التكالیف اإلدارة في اتخاذ القرار 

شتمل للمشروع والمفاضلة بینھما مع بیان مزایا وعیوب كل بدیل وعرض نتائج ذلك فى صورة تقاریر ت

٠ الكمیة والمالیة للبدائل ارناتمقعلى ال  

 

 ٥/٣ رفع الكفاءة االنتاجیة للمنشأة :

 

یمكن لنظام التكالیف المساھمة فى رفع الكفاءة االنتاجیة لمختلف عوامل اإلنتاج المتاحة للمنشأة من  

:خالل توفیر بیانات عن   

 ٠اقات العاطلة بالمنشأة وتكلفتھا  الط  

 ٠یل مواردھا فى مخزون ال مبرر لھ الحتفاظ بالمخزون مما یجنب المنشأة تعطرسم سیاسات سلیمة ل 

 ٠ر التشجیعیة بالكفاءة االنتاجیة ربط نظم األجو 
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 ٤/ تبویب ( تصنیف ) التكالیف :

 ١/٤  وفق طبیعة عوامل اإلنتاج " التبویب األساسى " :

 ٠المواد والخامات  .١

  ٠) تكلفة العمل اإلنسانى ( األجور  .٢

  ٠مات و المصروفات الخد .٣

 ٢/٤  وفق العالقة بوحدات التكلفة :
 ٠تكالیف مباشرة  .١

   ٠تكالیف غیر مباشرة  .٢

 ٣/٤  وفق العالقة بحجم اإلنتاج :
  ٠تكالیف متغیرة  .١

 ٠تكالیف ثابتة  .٢

  ٠تكالیف شبة ثابتة  .٣

            ٠تكالیف شبة متغیرة  .٤

 ٤/٤  وفق الوظیفة التى تؤدیھا : 
  ٠تكالیف إنتاج  .١

 ٠لیف تسویق تكا .٢

  ٠تكالیف إدارة و تمویل  .٣

 

 ٥/٤  وفق العالقة بالمخزون : 
 ٠ ) جردیھتكالیف منتج أو تكالیف ( تكالیف سلعیة  .١

   ٠) تكالیف المدة ( تكالیف زمنیة  .٢

 ٦/٤  وفق القابلیة للرقابة عند مستوى إدارى معین : 
  ٠تكالیف قابلة للرقابة من مستوى إدارى معین  .١

 ٠ للرقابة من مستوى إدارى معین تكالیف غیر قابلة .٢

 ٧/٤  وفق وقت قیاس التكلفة : 

  ٠) تاریخیة ( تكالیف فعلیة  .١

 :ًتكالیف محددة مقدما وتنقسم إلى  .٢

  ٠تكالیف تقدیریة  

  ٠) معیاریة ( تكالیف نمطیة  
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 ٨/٤  مفاھیم أخرى للتكالیف الستخدامات مختلفة : 

  ٠تكلفة الفرصة البدیلة  .١

  ٠دیة حة و الالتكالیف التفاضلی .٢

  ٠) المحتسبة ( التكالیف الضمنیة  .٣

  ٠التكالیف المغرقة  .٤

  ٠) المرتبطة ( التكالیف المناسبة  .٥

ًأوال : تبویب التكالیف وفق طبیعة عوامل اإلنتاج ( التبویب األساسى ) :  
 :  خامات و مواد  .١
:كیلة وقد تكون تتمثل فى العنصر المادى الذى یدخل فى تكوین المنتج أو یساعد على تش       

      ٠}  حیوانیة – معدنیة –زراعیة  { أولیةمواد  -١

  ٠}  القطن المحلوج – الكیماویات –كاألسمدة و المبیدات {  مواد نصف مصنعة - ٢أو 

  ٠} كما فى صناعة السیارات { أجزاء تامة الصنع یتم تجمیعھا داخل المصنع  - ٣أو 

خالف تشكیل المنتج كعملیات الصیانة أو كقطع غیار اآلالت أو  قد تستخدم المواد فى أغراض مختلفة ب-

  ٠الخ .... كأدوات نظافة أو أدوات كتابیة 

  :  األجور .٢

ات اإلنسانىوھى عبارة عن تكلفة العمل  ى العملی ة سواء كانت مباشرة ف شغیل اإلنتاجی ى ت دوى أو ف شكل ی  ب

   ٠یانة و النظافة و غیرھا أو غیر مباشرة فى عملیات مناولة المواد و الص، اآلالت 

 :  ) المصروفات ( الخدمات  .٣
  ویمثل ھذا العنصر تكلفة الخدمات المختلفة سواء تلك المتعلقة باألداء اإلنتاجى أو البیعى أو اإلدارى 

   ٠} كاإلھالكات على سبیل المثال { وسواء كانت نفقات نقدیة أو دفتریة 

ًثانیا: تبویب التكالیف من حیث عالقتھا بوحدة التكلفة :  
 " : مصروفات مباشرة – اجور مباشرة –مواد مباشرة "  :  التكالیف المباشرة .١

ة  دة تكلف ى وح ا وتخصیصھا مباشرة ال ن تتبعھ ى یمك الیف الت ةوھى عناصر التك ة إنتاجی تج {  معین دة من وح

   ٠ } إنتاجیة مرحلة – عقد أو مقاولة – أمر انتاجى –معین 

   ٠بیة واالرتباط بین عنصر التكلفة ووحدة المنتج والبد من وجود عالقة السب

  : ًالشروط الواجب توافرھا العتبار عنصر التكلفة مباشرا 
 ٠"  ارتباط مادى بین عنصر التكلفة وبین وحدة المنتج إیجاد إمكاناى : " سھولة التمییز العینى  .١

ًئى من قیمة عنصر التكلفة تحدیدا دقیقا  تحدید نصیب الوحدة من المنتج النھاكاناماى : سھولة التخصیص المالى  .٢ ً٠  

ن : المسئولیة عن النفقة  .٣ ود م ى تع ة الت ین المنفع ائى وب تج النھ دة المن ین وح وجود عالقة سببیة مباشرة ب

   ٠استخدام عنصر التكلفة 
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   :غیرا لمباشرة التكالیف -٢

  ربطھا مباشرة لمنتج معین أوا والتى ال یمكن تخصیصھ) مواد و أجور و مصروفات (  تشمل كافة التكالیف -

  ٠ انتاجى محدد ألمر  أو 

  و معدالت محسوبة حسب ألسسً یتم تجمیع ھذه التكالیف وتوزیعھا وتحمیلھا على المنتجات المختلفة طبقا -

  ٠ اإلضافیة التكالیف أحیانامدى استفادة كل منتج منھا ولذلك یطلق علیھا 

: تقسم الى ثالث مجموعات ھى  -  

 المجموعة األولى : " التكالیف الصناعیة غیر المباشرة : 

 بصفة مباشرة كتلك المنصرفة لصیانة اآلالت أو ةانتاجیوتشمل المواد التى ال یتضمنھا المنتج وال تدخل فى 

" ًلنظافة المزرعة وأیضا تلك المواد المباشرة ضئیلة القیمة مثل قیمة المسامیر و الدھان فى مصانع األثاث   

 المجموعة الثانیة : " األجور غیر المباشرة " : 
  ٠" مرتبات المشرفین وغیرھا "  مثل اإلنتاجیةھى عبارة عن تكلفة العمالة الصناعیة المتعلقة بالخدمات 

 المجموعة الثالثة : " المصروفات الصناعیة غیر المباشرة " :

مصروفات صیانة "  مثل نتاجیةاإلوھى عبارة عن المصروفات الصناعیة عن خدمات تستنفذ فى العملیات 

  ٠} الخ .... المصنع و التھویة و التأمین و القوى المحركة 

ویمكن فصل تكلفة اآلالت فى بند مستقل عن ھذه المجموعة كأتجاة حدیث مفضل ألغراض سالمة تخصیص 
التكالیف ویناسب ذلك بصفة خاصة المنشآت الصناعیة التى تمثل اآلالت بالنسبة لھا العنصر االساسى فى 

 العملیة اإلنتاجیة ٠

على }  غیر مباشرة  أخرىالى تكالیف مباشرة و { ویعتبر تبویب التكالیف من حیث عالقتھا بوحدة التكلفة  -

:  وذلك لـ األھمیةقدر كبیر من   

٠ المنشأة إرباح من نصیبھ فى تحدید تكلفة كل منتج وقیاس األساس یعتبر ألنھ -  
  ٠ والخدمات المتمثلة فى وحدات التكلفة اإلنتاج الصلة بین عناصر التكالیف وبین وحدات  وكذلك یھدف الى تحدید-

 المباشر كأذون الصرف باإلنفاق یتحدد نصیب المنتج من التكلفة المباشرة من خالل المستندات الخاصة -

  ٠وبطاقات الشغلة وغیرھا 

  ٠ریق معدالت التحمیل المحسوبة  أما نصیب المنتج من التكالیف غیر المباشرة فیتحدد عن ط-

 فیما یلى تجمیع عناصر التكالیف : 
 ١- التكلفة المباشرة " أو التكلفة األولیة " = مواد مباشرة + أجور مباشرة + مصروفات صناعیة مباشرة ٠

 ٢- تكلفة التصنیع " تكلفة اإلنتاج " = التكلفة المباشرة + التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ٠ 

 ٣- تكلفة المبیعات = تكلفة اإلنتاج + تكالیف التسویق ٠ 

 ٤- التكلفة الكلیة " اإلجمالیة " = تكلفة المبیعات + التكالیف اإلداریة و التمویلیة ٠

  ٠ً وھكذا یالحظ أن المصروف قد یعتبر مباشرا أو غیر مباشر وفق ظروف إنفاقھ وطبیعة وحدة التكلفة ذاتھا -  
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ًثالثا : تبویب التكالیف من حیث عالقتھا بحجم اإلنتاج :  
 " :المرنة " التكالیف المتغیرة  .١

لذا یطلق علیھا تكالیف "  تسمى التكالیف متغیرة أو مرنة إذا توافر االرتباط بین عنصر التكلفة وحجم النشاط -

    ٠" استخدام الطاقة 

كاألسعار  { األخرىض ثبات العوامل  التغیر المقصود ھنا ھو التغیر المرتبط بحجم الطاقة المستخدمة مع افترا-

  ٠}  و المواصفات اإلداریةو الظروف الفنیة و 

إذ أن نصیب الوحدة من التكالیف المتغیرة یظل ،  التغیر یكون إلجمالى التكلفة ولیس لتكلفة الوحدة الواحدة -

  ٠ًثابتا رغم تغیر حجم اإلنتاج 

ًتعتبر كلھا متغیرة فھذه التكالیف نظرا } صروفات  م– أجور –مواد {  إن عناصر التكالیف المباشرة -

 ویعتبر جزء من عناصر التكالیف غیر المباشرة ٠ًالرتباطھا بالمنتج تتغیر نسبیا مع تغیر حجم اإلنتاج 

ًالصناعیة و التسویقیة و اإلداریة فقط متغیرا وھو ذلك الجزء الذى یرتبط بتغیر حجم اإلنتاج أو النشاط والجزء 

  ٠ًر ثابتا اآلخر یعتب

 مثال رقمى لبیان تغیر إجمالى التكالیف المتغیرة مع حجم اإلنتاج وثبات نصیب وحدة المنتج : 

١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ 

  بالوحدةاإلنتاجحجم 

 

 التكالیف المتغیرة بالجنیة

 إجمالى التكالیف ١٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠

 تكلفة الوحدة الواحدة ١٠ ١٠ ١٠

  

  : "فتریھ تكالیف" الثابتة التكالیف  .٢

  ٠ تغیره وھى تلك التكالیف التى ال تتأثر بحجم النشاط وتظل ثابتة رغم -

ً تمثل كثیر من بنود التكالیف غیر المباشرة سواء الصناعیة أو التسویقیة أو اإلداریة مثاال واضحا للتكالیف - ً

  ٠الثابتة 

 - أمثلة للتكالیف الصناعیة الثابتة : 
  ٠ مرتب مدیر المصنع -١

  ٠ مرتبات المشرفین فى الورش -٢

  ٠ التامین على مبانى المصنع -٣

  ٠ إیجار المصنع -٤
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 - أمثلة للتكالیف التسویقیة الثابتة : 

  ٠ مرتبات مدیرى البیع-١

إیجار المعارض -٢  

  ٠مرتبات العاملین بأقسام التحصیل  -٣

 أما التكالیف اإلداریة فتمیل معظمھا الى الثبات ٠ 

بمعنى ، ً أن ھذا الثبات لبعض عناصر التكالیف یكون محدودا بطاقة معینة اى" الثبات ھنا یقصد بھ  :  ملحوظة-

ًأن التكالیف تظل ثابتة حتى یصل حجم الطاقة إلى حد معین یصبح بعدة من الضرورى إنفاق قدرا آخر من 

   ٠} .....  تأجیر مبانى –شراء آالت { التكالیف للتوسع وتوفیر طاقة أخرى 

إذ أن تكلفة الوحدة الواحدة من العناصر الثابتة ،  التكالیف ولیست تكلفة الوحدة إجمالى المقصود بالثبات ھو -

٠تتغیر مع حجم النشاط   

 مثال رقمى لبیان ثبات إجمالى التكالیف الثابتة مع تغیر حجم اإلنتاج وتغیر نصیب وحدة المنتج : 

١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ 

  بالوحدةاإلنتاجحجم 

 

  بالجنیة الثابتة التكالیف

 إجمالى التكالیف ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

 تكلفة الوحدة الواحدة ٢ ١ ٠.٥٠

 

  :شبة المتغیرةالتكالیف  .٣
٠% ١٠٠المستخدمة بنسبة أقل من } أو التسویقیة {  تلك التكالیف التى تتغیر مع تغیر حجم الطاقة اإلنتاجیة -  

ًحیث یوجد بھذه التكلفة جزءا یتغیر مع تغیر حجم النشاط وآخر یوجد  - مثال ذلك : تكالیف الصیانة أو اإلھالك 

  ٠ً یظل ثابتا رغم تغیر حجم النشاط اى، حتى فى حالة توقف اإلنتاج 

 

 : شبة الثابتة التكالیف  .٤
 تتكون من جزء كبیر ثابت ال یتغیر مع تغیر حجم النشاط اى،  وھى التكالیف التى یغلب علیھا صفة الثبات -

  ٠قل یتغیر بتغیره وآخر أ

ً یحاول دائما محاسبو التكالیف عند دراسة سلوك التكلفة التفرقة بین التكالیف الثابتة و التكالیف المتغیرة وفصل -

 طرق باستخدامالجزء المتغیر للتكالیف شبة المتغیرة وشبة الثابتة وكذا للتكالیف اإلجمالیة بصفة عامة ویتم ذلك 

  ٠مختلفة إحصائیة وبیانیة وریاضیة 
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ً الطرق قبوال بسبب دقتھا النسبیة :  ًوفیما یلى شرحا إلحدى الطرق اإلحصائیة وھى أكثر  
 طریقة معادلة الخط المستقیم :

وشبة المتغیرة أو  یمكن باستخدام معادلة الخط المستقیم فصل الجزء الثابت عن المتغیر فى التكالیف شبة الثابتة -

: جاد قیمة المتغیرات فى المعادلة التالیة التكالیف اإلجمالیة وذلك بإی  

ب س + أ = ص   

  ٠} حجم اإلنتاج * معدل التغیر { + التكالیف الثابتة = إجمالى التكالیف : بمعنى 

:حیث أن   

  ٠قیمة المصروف شبة الثابت أو شبة المتغیر =  ص - ١  

  ٠المصروفات الثابتة =  أ   - ٢  

  ٠} لوحدة اإلنتاج { ات المتغیرة معدل التغیر فى المصروف=  ب - ٣  

  ٠} حجم اإلنتاج { عدد وحدات اإلنتاج =  س - ٤  

:  المعادلتین التالیتین باستخدامب ، ً یمكن حساب قیمة كال من أ -  

ب مجـ س+ ن أ = مجـ ص        

  ٢ب مجـ س+ أ مجـ س = مجـ س ص 

  ٠عدد مرات التغیر = حیث ن 

الى تكالیف متغیرة وتكالیف ثابتة ذات } أو النشاط { ث عالقتھا بحجم اإلنتاج  ویعتبر تبویب التكالیف من حی-

أھمیة كبیرة فى دراسات محاسبة التكالیف وذلك الستخدام ھذا التبویب فى تقدیم معلومات ذات فعالیة كبیرة فى 

و إعداد حیث تتوقف عملیات التخطیط ، حل الكثیر من مشكالت التخطیط و الرقابة و اتخاذ القرارات 

 أليالموازنات التخطیطیة المرنة على الفصل بین عناصر التكالیف الثابتة و المتغیرة حتى یمكن تقدیر التكالیف 

  ٠مستوى من مستویات الطاقة اإلنتاجیة 

ً وتفید أیضا التفرقة بین التكالیف الثابتة و المتغیرة فى مجاالت تخطیط األرباح وحساب نقطة التعادل واتخاذ -

  ٠ارات اإلداریة القر
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ًرابعا : التبویب الوظیفى لعناصر التكالیف :  
 :تكالیف اإلنتاج  .١

تتمثل ھذه النفقات فى مختلف النفقات التى تختص بالعملیات الصناعیة للمنتج من وقت شراء الخامات إلى  -

  ٠وقت إتمام اإلنتاج ونقلة إلى مخازن اإلنتاج التام 

تكلفة المواد المستخدمة سواء كانت مباشرة فى صورة خامات أو نصف { یة لإلنتاج  وتتضمن التكلیف الصناع-

 –" كمواد الصیانة و المواد المساعدة و مواد النظافة " أو مواد غیر مباشرة الزمة للخدمات اإلنتاجیة ، مصنعة 

أو " صروفات التى تدفع ً وأیضا الم–وكذلك تكالیف العمالة المختلفة فى مجال اإلنتاج و الخدمات اإلنتاجیة 

 وصیانة ألآلالتكمصروفات صیانة " لالستفادة من خدمات إنتاجیة الزمة لعملیات التشغیل الصناعى " تستحق 

  ٠} " الخ ... مبانى المصنع وإیجار وإنارة و تھویة و تدفئة واھالكات مبانى وآالت وأثاث المصنع 

  :لتسویقتكالیف ا .٢

مواد التغلیف و التعبئة و أجور و مكافآت العاملین فى مجال التسویق وعموالتھم  وتتضمن ھذه التكالیف نفقات -

 و إیجار المعارض االنتقالوالشحن و المخازن و  ، باإلعالنوكذا مصروفات الخدمات التسویقیة المتعلقة 

  ٠الخ ..ومراكز البیع ومصروفات التحصیل والكتالوجات ومصروفات خدمة العمالء وبحوث السوق و التسویق 

  :اإلدارة و التمویلتكالیف  .٣

تتضمن ھذه التكالیف نفقات اإلدارات المعاونة كاإلدارة المالیة وإدارة شئون العاملین و الشئون القانونیة  -

  ٠الخ ... والخدمات العامة و السائقین 

یارات المخصصة لنقل  مواد تشغیل الس–مواد نظافة "  وتتضمن تكالیف المواد المستخدمة لتأدیة تلك الخدمات -

  ٠"  المطبوعات و األدوات الكتابیة –العاملین باإلدارات المعاونة 

 وكذا أجور و مكافآت العاملین و الموظفین اإلداریین ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومصروفات صیانة -

 المصروفات وتكییف مبنى اإلدارة و إھالكھ ومصروفات تلیفون وبرید وفاكس ومصروفات أتعاب الخبرة و

  ٠القضائیة و العالقات العامة 

لخدمة الدیون و القروض الالزمة لتوفیر األموال المطلوبة لخدمة " التمویلیة " ً وأخیرا المصروفات المالیة -

  ٠عملیات المنشأة 

ًخامسا : تبویب التكالیف حسب عالقتھا بالمخزون :  
 " :التكالیف الجردیة " تكالیف المنتج  .١

  ٠التكالیف المتعلقة بإنتاج المنتج والتى تدخل فى تقییم المخزون السلعى أخر الفترة  تتمثل فى -

٠تحمل على تكالیف اإلنتاج  وعامة تعتبر التكالیف الصناعیة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة تكالیف منتج -  
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٠ 

 " :الزمنیة " تكالیف المدة  .٢

ًیة التى حدثت فیھا وال تمثل جزءا من تكلفة المخزون وإنما یتم  وھى تلك التكالیف التى تتعلق بالفترة الزمن-

وإذا تمت االستفادة منھا خالل الفترات المستقبلیة كتكالیف حملة . خصمھا من إیراد المبیعات فى نفس الفترة 

  ٠ً مؤجال یستھلك على عدد من المدد المالیة المستفیدة إیراد یاً ضخمة فتعتبر مصروفا إعالنیة

ة عامة فإن ھناك عدم اتفاق بین المحاسبین على معاییر التفرقة بین ما یدخل ضمن تكلفة المخزون وما  وبصف-

  ٠ال یدخل فیھا 

 
ًسادسا : تبویب التكالیف حسب قابلیتھا للرقابة عند مستوى إدارى معین :  

  :قابلة للرقابة عند مستوى إدارى معینتكالیف  .١
 إلى حد كبیر بإجراءات اإلدارة عند مستوى معین من السلطة وتحت ظروف یقصد بھا تلك التكالیف التى تتأثر -

  ٠معینة مثل مسئولیة مدیر المصنع عن مصروفات الصیانة أو مسئولیتھ عن اإلنتاج التالف نتیجة اإلھمال 

  ٠ وعادة تنتقل ھذه المسئولیة حسب حجمھا ومدى الرقابة من مستوى إدارى أدنى إلى مستوى أكبر -

وفى خالل المدة المالیة یسأل مدیر ، مدى القصیر یسأل المشرفین على المخازن عن خسائر اإلنتاج التالف ففى ال

وفى المدى الطویل تسأل عنھا اإلدارة العلیا حیث یجب علیھا تغییر ظروف العمل ، المصنع عن ھذه الخسائر 

  ٠لتالفى ھذه الخسائر 

 :معین قابلة للرقابة عند مستوى إدارى غیر تكالیف  .٢

 یقصد بھا تلك التكالیف التى ال یتأثر إنفاقھا بسلطات مستوى إدارى معین وإنما تقع سلطة إنفاقھا فى مستوى -

  ٠" كتكالیف الخدمات اإلنتاجیة بالنسبة لمدیر اإلنتاج " إدارى آخر 

دارة اإلدارة ً إذ أنھا تتحدد وفقا لظروف خارجة عن إ٠ً أو ال تخضع أساسا لسلطات مستوى إدارى معین -

  بعقود طویلة اآلجل لتورید مواد و مھمات أو التكالیف التى تحددھا ظروف السوق أو ظروف لمنافسةكااللتزام

میزة ھذا التبویب : " یفید فى تحدید مسئولیة اإلنفاق بغرض إحكام الرقابة على التكالیف وتحدید المسئولیة ٠ 

ى إدارى معین أن تتضمن فقط تلك التكالیف التى تخضع لمجال وبذلك یضمن للتقاریر الرقابیة المقدمة لمستو

إال إذا كان الغرض من عرض البیانات األخرى مجرد اإلعالم عن مقدار التكالیف فى ، سیطرتھ ورقابتھ 

  ٠اإلدارات األخرى 
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ًسابعا : تبویب التكالیف حسب وقت إجراء قیاس التكلفة :  
 " :تاریخیة " تكالیف فعلیة  .١

 عبارة عن التكالیف التى أنفقت بالفعل فى نھایة فترة تكالیفیة معینة وتبنى ھذه التكالیف على حقائق مثبتة  ھى-

  ٠بالدفاتر و السجالت ولذا یسھل التحقق منھا 

  :ًمحددة مقدماتكالیف  .٢
  ٠الظروف الحالیة و المتوقعة  قد تكون ھذه التكالیف تقدیریة تعكس ما ستكون علیة التكالیف فى فترة تكالیفیة مستقبلیة وفق -

  ٠ جید متاح أداءتعكس ما یجب أن تكون علیة التكالیف وفق أفضل " معیاریة "  أو تكون تكالیف نمطیة -

أما إذا رغب فى توفیر معلومات ، وال یحقق قیاس التكالیف الفعلیة سوى ھدف تحدید التكلفة الفعلیة للمنتجات  -

٠وبصفة خاصة التكالیف المعیاریة ، ًا فالبد من إعداد التكالیف المحددة مقدما معاونة لإلدارة فى أداء وظائفھ  

 

ًثامنا  : مفاھیم أخرى للتكالیف الستخدامات مختلفة :  
 " :أو المضاعة " تكلفة الفرصة البدیلة  .١

  ٠ة  تتمثل ھذه التكلفة فى المكاسب الضائعة نتیجة اتخاذ قرار باختیار بدیل معین من البدائل المتاح-

  ٠ یعتبر ھذا المفھوم من انسب مفاھیم التكالیف لترشید قرارات المفاضلة بین البدائل المتاحة -

  :التكلفة التفاضلیة و الحدیة .٢

أو ، فى التكلفة الكلیة نتیجة زیادة أو نقص حجم اإلنتاج } الزیادة أو النقص {  ھى عبارة عن مقدار الفرق -

  ٠التوزیع أو إضافة منتج جدید أو حذف منتج قائم نتیجة التغیر فى طرق التصنیع أو 

 یكون التغیر فى حدود الطاقة المتاحة وتكون أن قد ینحصر ھذا الفرق فى التكالیف المتغیرة وذلك بشرط -

  ٠التكالیف التفاضلیة فى ھذه الحالة متغیرة 

اضلیة فى ھذه الخالة تقاس بمقدار التغیر فى ً أما إذا كان التغیر یمتد أیضا إلى التكالیف الثابتة فإن التكالیف التف-

 ویالحظ أن التغیر فى حجم اإلنتاج ھنا یقصد بھ عدة وحدات ولیست وحدة ٠التكالیف الكلیة بالنسبة لكل بدیل 

  ٠واحدة بمفردھا 

 التكالیف المتغیرة : " ھى التكالیف التى تتغیر مع تغیر حجم اإلنتاج وبنفس النسبة " ٠  
 التكالیف الحدیة : " ھى عبارة عن الزیادة فى تكالیف اإلنتاج اإلجمالیة نتیجة إضافة وحدة واحدة الى اإلنتاج " ٠ 

 التكالیف التفاضلیة : "ھى عبارة عن الزیادة فى تكالیف اإلنتاج اإلجمالیة نتیجة إضافة عدة وحدات الى اإلنتاج " ٠
  :"المحتسبة " التكالیف الضمنیة  .٣

قدرة و التى ال تسجل فى الدفاتر المحاسبیة كتكالیف فعلیة تم تتمثل فى التكالیف الم -

 العائد على أمثلتھا ومن ٠ فى صورة نقدیة أو غیر نقدیة بإنفاقھا أو یوجد التزام إنفاقھا

  ٠رأس المال المملوك أو اإلیجار المحسوب لمبنى مملوك للمنشأة 
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  :التكالیف المغرقة .٤

  ٠تى ال یمكن للمنشأة استردادھا والھى عبارة عن التكالیف المنفقة  -

 وكذلك تكلفة الخدمات المتعاقد علیھا لفترة ٠ االستردادیة وقیمتھ ما ألصلالفرق بین القیمة الدفتریة :  مثال -

  ٠زمنیة طویلة طالما ال یمكن استرجاع قیمة ھذا التعاقد 

التعاقد على خدمات جدیدة حیث أنھا  وھذه ال یجب أخذھا فى االعتبار عند اتخاذ قرار بشراء أصل جدید أو -

  ٠ًلظروف معینة وال تعتبر بیانا یؤثر على القرار الجدید تمثل تضحیات تمت فى الماضى 

 :بالقرار" أو المرتبطة " التكالیف المناسبة  .٥
فھى تنفق إذا اتخذ ھذا القرار ،  قرار معین اتخاذویقصد بھا التكالیف التى تؤثر فى  -

  ٠ اتخاذه عدم ویمكن تجنبھا فى حالة
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یبین الشكل التالى الربط بین استخدام البیانات و المعلومات التكالیفیة وبین التصنیفات " المفاھیم " المختلفة 
ًللتكالیف تطبیقا لمبدأ تكالیف مختلفة ألغراض مختلفة :   

المختلفة للتكالیف الالزمة لكل استخدام" المفاھیم " التصنیفات   االستخدامات المختلفة للبیانات التكالیفیة 

 

 

  ٠ تكالیف مباشرة وتكالیف غیر مباشرة -

  ٠ تكالیف المنتج و تكالیف المدة -

  ٠ تكالیف اإلنتاج و التسویق واإلدارة و التمویل -

  التكالیف الفعلیة-

قیاس تكالیف اإلنتاج وحساب : ًأوال 

:تكلفة المنتجات بغرض   

مال النشاط وتقییم  حساب نتیجة أع-١

  ٠المخزون السلعى 

  ٠ التكالیف المخططة و النمطیة -

  ٠ التكالیف الكلیة و المتغیرة -

  ٠ تكالیف اإلنتاج و التسویق و اإلدارة و التمویل -

  ٠ ترشید السیاسات السعریة -٢

: ًالتكالیف الفعلیة و المحددة مقدما  -  

  ٠ النمطیة - التقدیریة         -

  ٠كالیف اإلنتاج و التسویق و اإلدارة و التمویل  ت-

 تكالیف الفرصة البدیلة والتفاضلیة و الضمنیة و المغرقة و -

  ٠التكالیف المناسبة 

المعاونة فى التخطیط و رسم : ًثانیا 

  ٠السیاسات 

 تكالیف قابلة للرقابة من مستوى إدارى معین وتكالیف غیر -

٠ معین قابلة للرقابة من مستوى إدارى  

  ٠ً تكالیف فعلیة وتكالیف محددة مقدما -

 تكالیف متغیرة و تكالیف ثابتة وتكالیف شبة متغیرة وتكالیف -

  ٠شبة ثابتة 

المعاونة فى الرقابة على : ًثالثا 

   ٠التكالیف

 تكالیف متغیرة و تكالیف ثابتة وتكالیف شبة متغیرة وتكالیف -

٠شبة ثابتة   

ة و التفاضلیة والحدیة و التكالیف  تكالیف الفرصة البدیل-

٠" المرتبطة " الضمنیة والتكالیف المغرقة والتكالیف المناسبة   

المعاونة فى ترشید القرارات : ًرابعا 

  ٠اإلداریة 
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 مراحل تصمیم نظام التكالیف
 

 یمر تصمیم نظام التكالیف بعدة خطوات أو مراحل ضروریة یمكن تلخیصھا فیما یلى : 

  ٠ البیانات الالزمة للتصمیم  تجمیع-١

  ٠ فحص وتحلیل البیانات -٢

  ٠ تحدید مقومات النظام -٣

  ٠ مرحلة مراقبة تطبیق النظام -٤

 

ًأوال : تجمیع البیانات الالزمة للتصمیم :   
  ٠ المرجو تحقیقھا من النظام األھدافتتضمن ھذه المرحلة تحدید   -١

:ف إلى تحقیق مختلف االستخدامات السابق بیانھا من  حیث یسعى النظام المتكامل للتكالی -٢  

  ٠ قیاس للتكلفة –) أ 

  ٠ تقدیم المعلومات التى تعاون اإلدارة فى التخطیط و الرقابة واتخاذ القرارات –) ب 

:من حیث ، عن المنشأة التى ترغب فى تصمیم النظام ضرورة تجمیع البیانات ویلى ذلك  -٣  

  ٠ القانونى  الشكل-                 

  ٠ حجمھا -                 

  ٠ النظام المحاسبى المطبق بھا والتنظیم اإلدارى لھا -                 

بشرط التأكد من ، الخاصة بالمنشأة خالل دراسة اللوائح المالیة ومختلف الكتیبات والنشرات ویتم ذلك من 

  ٠جب أن یكون ولیس ما ی، أنھا تعكس ما ھو كائن بالفعل فى المنشأة 

:  یتم تجمیع البیانات السابقة باستخدام طرق مختلفة منھا – ) ٤  

  ٠) أو المشاھدة ( المالحظة -                  

٠ التساؤالت -                و   

  ٠وذلك عن طریق قوائم االستقصاء أو المقابالت المتعمقة مع مختلف المسئولین 

:ى كل ما یختص بـ  تتمثل البیانات المطلوبة ف– ) ٥  

  ٠  النواحى الفنیة و التكنولوجیة -                  

  ٠طرق تصنیع المنتجات  -                  

  ٠ طبیعة أقسام اإلنتاج و الخدمات اإلنتاجیة وعناصر التشغیل -                 

  ٠ طرق التسویق وأقسام البیع و التوزیع -                 

  ٠ طرق مناولة المواد و اإلنتاج فى سبیل الصنع -                 

  ٠ أسلوب اإلدارة من حیث كیفیة تحدید المسئولیات وتفویض السلطات -                 
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ًثانیا : فحص و تحلیل البیانات :    

ك الدفاتر  طریقة التكالیف المناسبة ونظام إمسااختیاریتم دراستھا وتحلیلھا بغرض  بعد تجمیع البیانات –) ١

وذلك فى ظل حجم المنشأة وطبیعة اإلنتاج و ) یدوى أو آلى ( المالئمة وكذلك نظام تشغیل البیانات المناسبة 

وفى ضوء مبدأ اقتصادیات المعلومة من حیث قیمة المعلومة المطلوبة وتكلفة الحصول علیھا بحیث ، المنتجات 

  ٠ الخاص بتوفیرھا تزید قیمتھا بالطبع عن تكلفة تصمیم و تنفیذ النظام

 

ًثالثا : تحدید مقومات النظام :   
یعتمد نظام التكالیف على مجموعة من األركان األساسیة الالزمة باعتباره نظم فرعى للمعلومات ،  

:وھذه المقومات أو األركان على النحو التالى   

 ١) -  المجموعة لمستندیھ لنظام التكالیف :-

ھى المصدر األصلي للبیانات وأداة ربط بین مراكز وأقسام التشغیل ) داخلیة / خارجیة ( المستندات  

 فى الواردةوبین سجالت التكالیف وبالطبع تتوقف سالمة مخرجات نظام التكالیف على صحة ودقة المدخالت 

 وجود أھمیةالمستندات ، ولذا یجب أن یكون المستند واضح وشامل لجمیع البیانات المطلوبة ھذا فضال عن 

ومن أمثلة المستندات المستخدمة .  مستندیھ تضمن سالمة تداول المستند والمسئولیة عنھ فى جمیع مراحلھ دورة

. 

 ١/١ مستندات داخلیة لعناصر التكالیف :-

  أذون اإلضافة. 

  أذون الصرف. 

  أوامر التشغیل. 

  قوائم األجور وملخصات العمل. 

 ٠ قوائم التكالیف  

  

 ٢/١ مستندات خارجیة لعناصر التكالیف :- 

  فواتیر شراء المواد الخام             . 

  إیصاالت سداد التأمینات االجتماعیة. 

  فواتیر الكھرباء والمیاه. 
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 ٢ ) -  المجموعة الدفتریة لنظام التكالیف :-  

آلیة یتطلب نظام التكالیف ضرورة تحدید أنواع الدفاتر التى توفر البیانات التكالیفیة والتي تتضمن تنفیذ  

٠حلیل الالزمة الحتیاجات اإلدارة تشغیل نظام التكالیف بما یضمن توفیر البیانات بدرجة التفصیل والت  

-:وعادة تتضمن المجموعة الدفتریة ما یلى   

  دفاتر الیومیة التحلیلیة. 

  دفتر الیومیة العامة. 

  دفاتر األستاذ المساعدة. 

  دفتر األستاذ العام. 

 یراعى درجة االرتباط بین نظام التكالیف ونظام المحاسبة المالیة وأثر ذلك وعلى محاسب التكالیف أن

٠ )انفصال غیر تام / انفصال تام / سواء كان اندماج كامل ( على مكونات المجموعة الدفتریة   

:وسوف نتناول في ھذه المفردة الجزء الذى یھتم بإحداث التكالیف في المجموعة الدفتریة   

 ١/٢ دفتر أستاذ األجور :-  

:یتم إعداد ملخص لألجور بشقیھا المباشر وغیر المباشر وذلك على النحو التالي    

 .حصر وقیاس تكلفة األجور المباشرة موزعة على أوامر أو مراكز اإلنتاج  .١

ر المباشرة  .٢ / اجر وقت ضائع ( حصر وقیاس تكلفة األجور غیر المباشرة موزعة على بنود األجور غی

 . ) ./ .........إشراف 

الىبیان  .٣ ي یجب أن تتطابق مع رصید حسابإجم رة والت تاذ  األجور خالل الفت ر األس ي دفت ب األجور ف

 ٠العام 

 ٢/٢ دفتر أستاذ المخازن :
 یتم تخصیص حساب لكل صنف من أصناف المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج وذلك على النحو التالي  

الفترة ، ویجب مطابقة قیمة ھذه المشتریات مع رصید حساب كمیة أو قیمة مشتریات المواد الخام خالل  .١

 .المشتریات بدفتر األستاذ العام 

 .لإلنتاج خالل الفترة ) الصنف ( كمیة وقیمة المنصرف من مخازن المواد الخام  .٢

 .كمیة وقیمة المرتجع من التشغیل لمخازن المواد الخام  .٣

 :رصید الصنف في أخر الفترة بالكمیة والقیمة  .٤

الطبع یھتم محاسب التكالیف بالبیان الخاص بكمیة وقیمة المنصرف من المخازن للتشغیل والمرتجع وب 

منھا خالل الفترة للمخازن الن ھذا البیان یعبر عن احد عناصر تكالیف اإلنتاج والتي استخدمت في اإلنتاج 

.خالل الفترة   
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 في اإلنتاج خالل الفترة من خالل كما یمكن لمحاسب التكالیف الوصول إلى كمیة وقیمة المستخدم 

-:المعادلة التالیة   

كمیة مخزون الخامات أول الفترة بالمخازن = كمیة اإلنتاج المستخدمة في اإلنتاج   

كمیة مخزون الخامات أول الفترة بعنابر التشغیل +                                  

. خالل الفترة المشتراةمات كمیة الخا+                                        

.كمیة الخامات المتاحة لإلنتاج =                                    

. كمیة مخزون الخامات أخر الفترة بالمخازن -                                   

.كمیة مخزون الخامات أخر الفترة بعنابر التشغیل +                                     

 ٣/٢ دفتر أستاذ المصروفات الصناعیة :-

یخصص دفتر أستاذ المصروفات الصناعیة المباشرة ، وذلك في األحوال التى یوجد بھا مثل ھذه  

المصروفات ، وفى ھذه الحالة یتم حصر أنواع المصروفات المباشرة التى تخص مرحلة إنتاجیة محددة أو 

.مرحلة أو األمر التشغیلي الذى استخدمت فیھ مركز إنتاج محدد ثم قیاس قیمة المستخدم منھا وال  

الصیانة وقطع . كما یخصص دفتر أستاذ للمصروفات غیر المباشرة ، ومن أمثلة ھذه المصروفات م 

 – استھالك اآلالت والمعدات ومولدات القوى المحركة – األجور غیر المباشرة – كھرباء للتشغیل –الغیار 

.استھالك مباني المصنع   

 ٣ ) -  فترة التكالیف :-
یقصد بفترة التكالیف تلك الفترة التى یتم فى نھایتھا إعداد وتقدیم التقاریر التكالیفیة ، وفى المعتاد إن یتم  

اختیار فترة التكالیف بناء على بعض العوامل مثل دورة حیاة المنتج ، مدى احتیاج إدارة المنشأة للمعلومات 

على .. أو ربع سنة أو شھر أو أسبوع ) ًاثني عشر شھرا ( التكالیف سنة مالیة ًالتكالیفیة ، وعموما قد تكون فترة 

أن یؤخذ في االعتبار عند اختیار الفترة التكالیفیة مدى توافقھا مع دورة حیاة المنتج بحیث تقلل من مشاكل تقییم 

.اإلنتاج تحت التشغیل آخر الفترة   

 ٤ ) - دلیل الحسابات :-

لتبویب وترقیم وترمیز الحسابات ویستخدم في كل من المحاسبة المالیة دلیل الحسابات ھو خطة  

ویسھل وجود دلیل الحسابات . ومحاسبة التكالیف ، على إال یفھم أنھ دلیل واحد لالثنین بل یعد دلیل لكل منھما 

 ألزم النظام  وعلى سبیل المثال–التكالیف إجراءات التسجیل والتوجیھ والتبویب المحاسبي لإلحداث التكالیفیة 

: وذلك على النحو التالي بةالمحاسبي الموحد منشآت قطاع اإلعمال العام بإتباع تبویب خاص للحسابات الواردة   

. مستلزمات سلعیة ٣١  

. األجور ٣٢  

. مستلزمات خدمیة ٣٣  
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:لمكوناتھا الرئیسیة ) المستلزمات السلعیة ( وقد تم تقسیم بنود االستخدامات   

. خامات ٣١١  

. وقود وزیوت وقوى محركة للتشغیل ٣١٢  

. قطع غیار ومھمات ٣١٣  

. مواد تعبئة وتغلیف ٣١٤  

  مخلفات ٣١٥

 

 ٥ ) - دلیل مراكز التكلفة :-
 

 أداء نشاط معین متجانس أو خدمات من نوع معین متجانسة ، ویحتوى مركز ةمركز التكلفة ھو دائر 

ً وینتج عن مركز التكلفة منتج متمیزا أو خدمة متمیزة قابلة التكلفة على مجموعة من عوامل اإلنتاج المتماثلة

للقیاس ، وذلك یجب أن یوضع دلیل لمراكز التكلفة ، فدلیل التكالیف ھو تبویب رقمي یحدد مراكز التكالیف التى 

یشملھا المصنع سواء كانت مراكز إجمالیة أو مراكز عامة أو مراكز مساعدة ، وبالتالى فان تحدید مراكز 

 للمشروع ، والكیفیة التى توجد علیھا خطوط اإلدارىتكلفة بالمصنع یجب أن یتم في ضوء دراسة التنظیم ال

.إلى مراكز تكلفة یساعد في ) المصنع ( إن تقسیم المنشأة ........ اإلنتاج ، والخصائص الفنیة للمنتج   

  حصر تكلفة المنتج. 

  ینھما النمطیة والفعلیة والفروق ب( قیاس تكلفة المنتج. ( 

  تخطیط ورقابة التكلفة. 

  اكتشاف مواطن الكفایة وتلك المراكز التى بھا قصور أو ضعف. 

 ٦ ) -  دلیل وحدات التكلفة :-
 

وحدة التكلفة ھى الوحدة التى تنسب إلیھا التكالیف لقیاس تكلفة المنتج أو الخدمة بصورة مالیة نقدیة ،  

فقد تكون وحدة التكلفة بسیطة مثل . نع حسب ظروف اإلنتاج والتشغیل وبالتالى تتعدد وحدات التكلفة داخل المص

 –الجالون ( الطن في الصناعات النسیجیة وصناعة العجائن وما شابھ ، وحدة الحجوم مثل ( وحدة األوزان 

فیھا كما قد تكون وحدة التكلفة مركبة وذلك في األحوال التى تتعدد . وحدة األطوال مثل المتر ) المتر المكعب 

 إنتاج أكثر من منتج ذات مواصفات مختلفة من النسیج ، كما یمكن في حالة تعدد لالمنتجات داخل المصنع مث

.المنتجات داخل القسم الواحد استخدام الساعة اإلنتاجیة النمطیة   

مھا وذلك یتطلب وضع دلیل وحدات التكلفة حصر المنتجات النھائیة التى تقوم المنشأة بإنتاجھا ، ثم تقس 

  ٠إلى مجموعات متشابھة ، وتقسم كل مجموعة إلى بنود حسب االختالفات الرئیسیة بین ھذه البنود 
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 ٧ ) - اختیار نظریة القیاس :- 

معلوماتل التكالیفیة بھدف توفیر البیانات و الإلحداث تعد محاسبة التكالیف أداة قیاس و تحلیل ورقابة -  

   ٠ وظائفھا المختلفة  فى أداءاإلدارة  الضروریة لمعاونة 

التى تحكم تكوین واستخدام مفاھیم و ) القواعد (  لذلك یجب على محاسب التكالیف اختیار مجموعة المقومات -

طرق القیاس المحاسبى وتتعلق ھذه المقومات بكل من التعبیر الكمى و الموضوعیة والدقة والمناسبة للھدف و 

: المنفعة ویتطلب ذلك اختیار كل من   

ً سواء العینى أو النقدى ویلجا محاسب التكالیف إلى كال الوحدتین للتعبیر عن الظواھر  ١)-  وحدة القیاس :

  ٠ لإلحداثًاالقتصادیة وان كان من المفضل دائما استخدام وحدة النقد بھدف القیاس المالى 

نتج ومدى كفاءة استخدام إال أن ذلك یصعب فى كثیر من األحیان منھا على سبیل المثال التعبیر عن جودة الم

ًكوحدة العمل مثال ) الكمیة (  الى استخدام وحدات القیاس العینى األمر العینیة كما قد یحتاج اإلنتاجبعض عوامل 

   ٠لقیاس التكلفة 

 ٢)-  فروض القیاس : وتتعلق تلك الفروض بمستوى األسعار ( اختیار مستوى األسعار السائد الذى یفصل بین 

وفى حالة تغیر مستوى األسعار یجب استخدام األرقام القیاسیة الخاصة للتعبیر عن التغیرات ، سارة التكلفة و الخ

فى تكلفة األصول الثابتة ) ٠ كما تتعلق فروض القیاس بمستوى الكفایة ( لقیاس التغیر فى أنماط التكالیف 

 ٠)  لدى العامل فى تحسن األداء خاصة عنصر العمل واستخدام منحنیات التعلم الذى یعكس تأثیر تجمع الخبرة

ًوأخیرا تختص فروض قیاس التكالیف بمستوى الطاقة ( الذى یتأثر بعدة عوامل أھمھا كمیة عوامل اإلنتاج 

  ٠المتاحة ومدى توافر كل عامل منھا ومدى جودتھ وطرق اإلنتاج المتبعة وكفایة استخدام العوامل 
٠)  المستغلة – العادیة – المتاحة –الطاقة القصوى (  درجة االستغالل لذا یجب اختیار مفھوم الطاقة الذى یعبر عن  

٣) – طرق القیاس : توجد أكثر من طریقة للقیاس یتم االختیار منھا ( طرق القیاس الوصفى و النسبى و 

  ٠) المطلق واالحصائى واالحتمالى والشرطى 

ماد على الثالثة أنواع األخیرة لعالقتھا الوثیقة  ویمكن االعت٠وتناسب كل طریقة منھا مجاالت واھداف مختلفة 

 فیمكن استخدام القیاس االحصائى لتقدیر بنود التكالیف والرقابة علیھا عن طریق استخدام ٠بمحاسبة التكالیف 

  ٠ ویعاون ذلك فى توفیر البیانات الدقیقة وقیاس ھامش الخطأ بالنسبة لھا ٠ المختلفة اإلحصائیةاالسالیب 

 ویستخدم القیاس اإلحتمالى فى توفیر معلومات تتعلق بظروف مستقبلیة تتصف بعدم التأكد وعدم اكتمال المعلومات ٠

ًعامال أخر وھو تداخل الظواھر فیما بینھا وما ینتج عن ذلك من تأثیر متبادل ٠   ویضیف القیاس الشرطى 

 اى( ة وحساب التكالیف الشرطیة لھا  األحداث المختلفة المتوقعاالعتبارلذا یحاول القیاس السلیم األخذ فى 

 وقد استخدم ذلك فى تطویر ٠) تقدیرات التكالیف لكل حدث على حدة واحتمال تحقیق كل من ھذه األحداث 

٠ ما یسمى بالموازنات المرنة االحتمالیة وإعدادد الموازنات المرنة إعدا  
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المناسبة للقیاس ) المقومات  ( األبعادر لیس فقط ویتم فى ضوء االستخدام المستھدف للمعلومات التكالیفیة اختیا

ًالمحاسبى وإنما أیضا اختیار األسلوب المالئم لتحمیل التكالیف من بین األسالیب المختلفة المتاحة  ً٠  

ھناك أكثر من نظریة للقیاس یتوقف استخدام إحداھا على االستخدام المتوقع لبیانات التكالیف والمجال و 

ونظریات القیاس / ....... ) نقطة تعامل / توقف عن اإلنتاج / تسعیر ( د في اتخاذ قراراتھ  الذى یساعاإلدارى

:المستخدمة المالئمة لتحلیل التكالیف ھى   

  التكالیف بإجمالى حیث یتم تحمیل اإلنتاج :أسلوب التكالیف الكلیة . 

  الیف المباشرة فقط ، أما عناصر  ویتم تحمیل اإلنتاج في ھذه النظریة بالتك :أسلوب التكالیف المباشرة

 .التكالیف غیر المباشرة فتحمل بقائمة نتیجة اإلعمال 

  حیث تقضى ھذه النظریة بتحمیل اإلنتاج بنصیبھ من التكالیف المتغیرة فقط :أسلوب التكالیف المتغیرة 

 .أما التكالیف الثابتة تعتبر تكالیف فتریھ تحمل لقائمة نتیجة اإلعمال 

 حیث یحمل اإلنتاج بالتكالیف المتغیرة بالكامل مضافا إلیھا جزء من :ف المستغلة أسلوب التكالی 

أما التكالیف الثابتة غیر . التكالیف الثابتة یعادل نسبة الطاقة المستغلة إلى الطاقة الكلیة للمصنع 

 .المستغلة تحمل لقائمة نتیجة اإلعمال 

 ٨ ) -  التقاریر التكالیفیة :-
تكالیفیة ھى مخرجات نظام التكالیف كما تعد أیضا أداه االتصال بین إدارة أو قسم  تعد التقاریر ال 

التكالیف وبین مختلف المستویات اإلداریة والفنیة ، وتنقسم التقاریر التكالیفیة من حیث طبیعة المعلومات التى 

سنویة ، ربع ( ر دوریة كما تنقسم من حیث مدى دورتھا إلى تقاری. تتضمنھا إلى تقاریر كمیة وأخرى مالیة 

وقد تأخذ ھذه التقاریر إشكاال ) خاصة ( وتقاریر غیر دوریة ) سنویة ، شھریة ، أسبوعیة ، یومیة ، كل وردیة 

. مختلفة مثل عرض وصفى ، جداول رقمیة ، رسوم بیانیة وإشكال ھندسیة أو توضیحیة ، أو كشف للبیانات 

المالحظون : مستوى اإلدارة الدنیا (  المقدمة لھ اإلدارىویجب اختیار أسلوب العرض المناسب للمستوى 

) أعضاء مجلس اإلدارة : مدیرى اإلدارات ، مستوى اإلدارة العلیا : ورؤساء العمال ، مستوى اإلدارة الوسطى   
وعلى محاسب التكالیف إدراك ما یجب أن تتضمنھ ھذه التقاریر ، بحیث یكون لھذه التقاریر أثر على المتلقى ، 

ون أن تتضمن كثرة البیانات التى قد تصیب اإلدارة بالملل والتشتت مما یفقد التقاریر التكالیفیة ألھمیتھا ، د

ولذلك أن تركز تقاریر التكالیف على تكالیف اإلنتاج خالل الفترة التكالیفیة مبوبة حسب البنود التحلیلیة ومراكز 

.الخ ... تامة ، تخطیط التكالیف ، رقابة التكالیف إنفاقھا ، تكلفة المنتجات التامة والمنتجات غیر ال  
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  : التكالیف بالتطبیق على منشأة صناعیة مثال لمضمون مقومات نظام 
  
  ٠ صناعة الحدید و الصلب :نوع الصناعة  -
   ٠ درفلة الكتل :القســـــــــــم   -
   :مراكز التكلفة فى القسم  -

  ٠ى قسم درفلة الكتل بأحد مصانع الحدید و الصلب   یبین الجدول التالى مراكز التكلفة ف
  مركز) مضمون ( مكونات   مسمى مركز التكلفة

  جمیع مھمات و مصروفات تسخین الكتل المربعة وھى   األفران الغاطسة
 – أجھزة التحكم – حجرة المراقبة –األفران الغاطسة 

   ٠أوناش 
  : تل وھى درفلة الكجمیع مھمات ومصروفات   ماكینة درفلة الكتل

 – قالب الكتل –الموتور ذات الحركة فى اتجاھین 
 جھاز توجیھ – قوائم ماكینة الدرفلة –حصیرة التغذیة 

 محطة – ونش – عربات المیزان –وقلب الكتل 
   ٠الزیت 

جمیع مھمات ومصروفات تقطیع الكتل والكتل نصف   مقص الكتل
 – عنبر قبل و بعد القص –المدرفلة وھى مقص الكتل 

   ٠ ونش – ماكینة القطع باللھب –لل الخردة ح
جمیع مھمات ومصاریف تنظیف الكتلة والنصف درفلة   التنظیف باللھب

   ٠والشبكات وھى لمبات األكسجین والفونیات 
جمیع مھمات ومصاریف تحمیل الشبكات والكتل   وسائل التحمیل

   ٠نصف المدرفلة وھى الحصیرة و الونش الناقل 
جمیع المھمات والمصاریف الخاصة بالورشة   نیكیة لدرفلة الكتلالصیانة المیكا

المیكانیكیة الملحقة كما یستخدم لتحمیل المصروفات 
غیر المباشرة كالعدد الیدویة أو اآللیة أو المھمات 

المنصرفة إلصالحات نفس الورشة كما یحمل نفس 
   ٠المركز بالفائض من المھمات المنصرفة للورشة 

جمیع المھمات و المصروفات الخاصة بمجموعة   ائیة لدرافیل الكتلالصیانة الكھرب
العمال المختصین لعمل الصیانة العادیة الیومیة لدرفلة 

   ٠الكتل 
جمیع مھمات و مصاریف درفلة الكتل وھى المكاتب   مصروفات إضافیة عامة لدرفلة الكتل

وأماكن االستراحة و الطعام و مجموعة عمال تنظیف 
الكتل و السعاة وكافة المصروفات التى ال منطقة درفلة 

   ٠یجوز تحمیلھا على المراكز األخرى لدرفلة الكتل 
   ٠} .. مشكلة و نصف مشكلة { طن كتل الصلب المدرفلة  :وحدة التكلفة  -
  : عناصر التكالیف -
  ٠" الكتل الخام یطرح منھا النفایة وھى عبارة عن الخردة و القشور  " : الخامات -
  ) :بدون األجور ( مصروفات التشغیل " : جور  األ-

  ٠) الفرن الغاطس (   مصروفات فرن إعادة التسخین -            
   ٠ مصروفات الدرفلة المبدئیة -            
   ٠ مصروفات الدرفلة النھائیة -            
  ٠ مصروفات قص الكتل -            
   ٠ مصروفات ورش الصیانة -            

   ٠ مصروفات فنیة -            
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  -:مضمون تكلفة الخامات والمواد وكيفية الرقـابة عليها  -١

  

ر  ر مباش ر أو غی شكل مباش زم ب ى تل ستلزمات الت واع الم ف أن واد مختل ات والم ة الخام ضمن تكلف اج  تت  إلنت

  -: المختلفة منھا فیما یلى األنواعوتسویق منتجات المنشاة ویمكن تبویب 

ا –أ  واد الخام یةت والم ة :األساس ات الطبیعی ف الخام ضم مختل القطن (  وت ام،ك ة الخ ات المعدنی )..  والخام

ى صناعة الغزل أجریتالتى  ( المصنعةوالمواد نصف   علیھا بعض العملیات الصناعیة كالقطن المحلوج ف

صنع واألجزاء، )  ة ال سیارات (  تام ة كصناعات ال صناعات التجمیعی ة ال ى حال ى تل) ف دخل أو الت زم او ت

ًتكون جزءا رئیسیا من المنتج أو المنتجات النھائیة للمصنع  ً.  

تم  :اإلضافیةالخامات والمواد  -ب ى ی ر ضروریة حت ى تعتب اج وتتضمن مختلف المواد الت تج اإلنت  ویصبح المن

  ) .ستردة الفوارغ غیر الم( قابال للتسویق ، ومثالھا االضافات الصناعیة ومواد اللف والحزم والتعبئة 

واد –ج  شغیل م ات :الت ار ومھم ھ وقطع الغی ود بأنواع ا الوق صناعیة ومثالھ ات ال ة للعملی واد الالزم شمل الم  وت

  .للمصنع الفنیة اإلعمال وذلك على مختلف أنواعھا ومجموعاتھا حسب طبیعة التشغیل،

واد-د  صیانة  م صیانة  : واإلصالح ال ة لل واد الالزم ف الم شمل مختل ة حواإلصال وت واء كانت الزم آلالت س  ل

  .الخ ...  من مواد بناء ، نجارة ، حداده ، سباكھ ، كھرباء ، میكانیكا األثاثوالمعدات أو المبانى أو 

ائى (  والجدیر بالذكر أن تبویب بنود الخامات من حیث عالقتھا بوحدة التكلفة  تج النھ دة المن ات ) أو وح ى خام ال

ة ومواد مباشرة وأخرى غیر مباشرة  سبب اختالف طبیع ك ب ین المحاسبین وذل اق ب یس محل اتف را ل ًقد یكون أم

صناعیة  واد . المنتجات ال د تكون احدى الم ا إال مباشرة األساسیةفق ر ذات أنھ ة غی ى أھمی دارھا ف ث مق ن حی  م

ا ، ل دة منھ رر الفائ دة ال تب ات حسابیة معق ر صناعة معینة ویتطلب حسابھا بالنسبة لكل وحدة تكلفة عملی ذلك تعتب

ى صناعة أخرى غیر مباشرة فى ھذه الصناعة  ك ف ا ھى عكس ذل ف ذات . بینم ة والتغلی واد التعبئ د تكون م وق

ى صناعات المواد  واألدویةأھمیة لصناعة  ذلك ف د ك ا ال تع واد المباشرة ، بینم ى مجموعة الم ة فتضم ال  الغذائی

  .باشرة وھكذا  الى مجموعة المواد غیر المإضافتھاأخرى مما یؤدى الى 

ى  ) األساسیةالخامات أو المواد  ( األولىغیر ان وفق التقسیم یمكن اعتبار المجموعة  واد األعم األغلبھى ف  م

انفى معظم  ) اإلضافیةالخامات أو المواد ( مباشرة ، بینما تعتبر المجموعة الثانیة  ر مباشرة األحی را .  غی ًوأخی

ع واإلصالحلتشغیل ومواد الصیانة فإن بقیة المجموعات التى تضم مواد ا ى جمی ر ف صناعیة تعتب ر ال واد غی  والم

اط  ة االرتب دام عالق شكل مباشر وانع تج ب دة المن ى وح ا ال ل نفقاتھ األحوال مواد غیر مباشرة بسبب صعوبة تحمی

  .والسببیة بینھما 

  المحاسبة عن تكالیف الخامات والمواد
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وااألداءویالحظ ان  ات والم وفیر الخام ى  السلیم للعملیات االنتاجیة یحتاج الى ت وبین وف ة المطل ة والكمی د بالنوعی

صناعیة التنظیمي فى الھیكل اإلدارات ذلك یجب أن تتضافر جھود عدد من وإلمكانالوقت المناسب  شأة ال .  للمن

واد  وفیر واستخدام وتخزین الم دورة ت ن . ویتم ذلك من خالل حلقات متكاملة ومترابطة ل شترك كل م  إداراتوت

اج شتریات والمخازناإلنت واد واإلدارة  والم ات والم ن الخام بة م ة المناس وفیر الكمی سئولیة ت ل م ى تحم ة ف  المالی

ت المناسب  ى الوق ة ف الجودة المطلوب ات . بشروط الشراء المناسبة وب ة البیان وفیر كاف الیف بت تم محاسبة التك وتھ

  .جھ  على خیر وإلیھا المھام الموكولة أداء فى اإلداراتوالمعلومات المعاونة لمختلف ھذه 

ى  ة ف داد الحسابات الختامی ة الع ات الالزم وفیر البیان ى ت ط ال یس فق واد ل الیف الم وبذلك تھدف المحاسبة عن تك

ى  واد المستخدمة ف ة الم سلعى أو بتكلف ة المخزون ال ات بتكلف ذه البیان اجمواعیدھا المحددة سواء تعلقت ھ  . اإلنت

ا ضا وإنم ى أی ام ال ة إحك ع الرقاب رض من واد بغ ى الم شراء عل ة ال یض تكلف سائر وتخف ل الخ ات وتقلی  االختالس

  .والصرف والتخزین وضمان توفیر النوع والكمیة المناسبین فى الوقت والمكان المطلوبین 

ة  ان كیفی ى بی ا یل راءوفیم شاة إج ى المن واد ف یح دورة الم الل توض ن خ ك م واد وذل ى الم بیة عل ة المحاس  الرقاب

  -:الصناعیة والتى تتلخص فیما یلى 

          . توفیر االحتیاجات – ٢                  . تحدید االحتیاجات – ١     

  . الصرف إجراءات -٤) .       الجرد (  التخزین إجراءات – ٣    

  

  -: تحدید االحتیاجات -١

ى  لیم ومتكاإیجاد    تحتاج العملیة الصناعیة فى المنشات خاصة المتوسطة والكبیرة الحجم ال د  نظام س مل لتحدی

ة  سلعیة ، خاص ستلزمات ال ن الم ات م ذنا إذااالحتیاج ل أخ ات التموی ین عملی شابكة ب ات المت ار العالق ى اعتب  ف

شراء  اجوال سویق واإلنت دیر .  والت ا یرغب م اجفبینم م ماإلنت ر حج وفیر اكب ى ت سویق ف ن المخزون م والت ن م ك

ى  ف ف دم التوق ضمان ع اجل شاإلنت شتریات ال دیر الم م م ى  ، یھ رة ف ات كبی اتراء بكمی عار أوق اض االس  انخف

شاة  لالستفادة من مزایا الشراء بكمیات اقتصادیة ، نجد على النقیض من ذلك یرغب المدیر المالى فى احتفاظ المن

د  ل خاصة عائ ات التموی ضا لنفق سلعى تخفی ن المخزون ال ة رأسًبأقل ما یمكن م ى تكلف ل ف ال العاطل والتمث  الم

  . عن الحاجة المخزون الزائد

وللتوفیق بین العالقات والمتطلبات السابقة یجب مراعاة توفر الحجم األمثل للمخزون السلعى عند وضع سیاسات 

سلعى . الشراء والتخزین  م للمخزون ال ذا الحج وافر ھ ھ ونقطة إذاویمكن ت ى ل د األدن ن الح د كل م  روعى تحدی

ى  ة المثل ب والكمی شراء وكلدفع) االقتصادیة ( اعادة الطل ى  الحد األقصىذاة ال اء عل ة أسس للمخزون بن  دقیق

  .مدروسة 
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  -: توفیر االحتیاجات -٢

دأ .  الشروط الممكنة بأفضل لإلنتاج الالزمة االحتیاجات المشتریات إدارةتوفر  ك عدة خطوات ، تب ى ذل ع ف وتتب

اإلعالن ارة ب شراء المخت ة ال سب طریق ك ح ات وذل ن االحتیاج صة ، مم(  ع ر مناق راء مباش ة ، ش ى ) ارس وتلق

سلیم أفضلھاطلبات التورید واختیار  ان الت دفع ومك ة ال خ ...  من حیث الجودة والسعر وطریق يال د ویل ك التعاق  ذل

شراء وإصدارمع المورد المناسب  واد .  أمر ال ى ان تصل الم د ال ة التوری ة عملی تم متابع شتراةوی شاة الم .  للمن

دادبفحصھا وتقوم لجنة الفحص واالستالم  ة وإع ر المناسب حسب الحال ذ .  التقری  الضروریة اإلجراءاتوتؤخ

ى اإلجراءات كانت مخالفة للمواصفات المتفق علیھا وتدخل مختلف ھذه إذالتسلیمھا للمخازن أو لرد جزء منھا   ف

  . المشتریات لذلك لن یتم التعرض لھا فى ھذا السیاق إدارةنطاق عمل 

ب دور المحاس تص ب ا یخ ع وفیم المة جمی حة وس ن ص د م ى التأك تلخص ف ات فی وفیر االحتیاج ة ت ى مرحل  ف

ة  طة اللجن ت بواس صت وقبل شاة وفح د وردت للمن ة ق فات المطلوب ة والمواص ى ان الكمی ة عل ستندات الدال الم

شراء . المختصة  اتورة ال ى . ویتم ذلك بمطابقة صورة أمر الشراء بمحضر الفحص واالستالم بأصل ف اء عل وبن

ك  تم ذل داری ر إص ر أم ك أو أم ة أو البن دفع للخزین افة ال ورد اإلض ساب الم ة .  لح ع كاف الطبع تتب راءاتوب  اإلج

شراء واألسالیب ستندات ال سبة لم ة بالن ة الداخلی  الفنیة الالزمة للمراجعة المحاسبیة وأحكام الضبط الداخلى والرقاب

  .والدفع 

  -: التخزین والجرد إجراءات -٣
 ویدخل فى اختصاصات ھذا القسم كل ما یتعلق .بالمخازنریات عادة قسم خاص یختص  المشتإدارةیتبع 

بمھام التخزین والمخزون من استالم وصرف وجرد ، وذلك مع المسئولیة الكاملة عن المحافظة على سالمة 

وبذلك یدخل فى نطاق عمل قسم المخازن مراعاة .  الالزمة لتخزینھا وصرفھا اإلجراءاتالمواد وصحة 

وعادة تلصق بكل صنف  . األصنافالحدود الدنیا والقصوى ونقطة اعادة الشراء بالنسبة لكل صنف من 

  .جواره أو یحتفظ بھا الى BIN Cardًتسھیال لھذه المھمة بطاقة صنف 

ویقید بھا الوارد . وتساعد بطاقة الصنف  فى معرفة الرصید الموجود من الصنف بالمخزن فى اى وقت 

ًلصنف بالكمیات فقط ولیست بالقیمة ، ولذلك ال تعتبر ھذه البطاقة جزءا من المجموعة والمنصرف من ا

   : فى المخازن وتأخذ ھذه البطاقة الشكل التوضیحى التالى الدفتریة المحاسبیة ولكنھا تقوم بوظیفة الجرد الدفترى

 

 

 
  
  

  بطاقة الصنف 
  

  -------------------------------------:               الحد األقصى ----------------------------------- :اسم الصنف 
  --------------------------------------:              الحد األدنى   ----------------------------------- :رقم الصنف 

  ----------------------------------:            نقطة اعادة الطلب ------- ------------------------ :المكان بالمخازن 
  كیلو جرام : الوحدة 

  التوقیع  الرصید  الصادر  الوارد  رقم المستند  تاریخ
١٠٠٠        ١/١٠    
١٥٠٠    ٥٠٠  ٢٠  ٢/١٠    
١٢٠٠  ٣٠٠    ٣٥  ٥/١٠    
١٦٠٠    ٤٠٠  ٢١  ٦/١٠    
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  :ویوجد نوعان من الجرد للمخازن ھما 

ات ویتم عن ط :  الجرد الدفترى–أ  ق ترصید بطاق سابق األصنافری ا اإلشارة ال واد إلیھ د استالم الم  سواء عن

صادرة  واد ال سلیم الم واردة أو ت ازن . ال ناف  بالمخ ات األص دة بطاق ین أرص ة ب ق المقارن ن طری ك ع تم ذل وی

روق والتحرى عن بإدارة المخازن أستاذورصید دفتر  بابھا التكالیف یمكن اكتشاف الف ذه  . أس بعض ھ سمى ال وی

  .الجرد بالجرد الدفترى المستمر 

ى-ب رد الفعل ت - : الج ن وق ة م ضرورى اجرائ ى ال رد االساس ل الج ر ویمث ات ألخ ن الكمی ق م دف التحق  بھ

ة كل أصنافالموجودة بالمخازن من كل صنف من   المواد وذلك عن طریق عدھا ووزنھا أو قیاسھا حسب طبیع

ا اإلدارةن للجرد التى تشكل بقرار من مسئول فى ویستعان فى ذلك بلجا. صنف  ع ان .  العلی  الجرد إجراءوالواق

ة ) ًسنویا أو كل نصف أو ربع سنة ( ًالفعلى فى مواعید محددة مقدما  دم الفجائی سبب ع دا ب ر منتق ا . یعتب ذلك ف ول

ستمر  ى الم صناعیة ھى الجرد الفعل شات ال ى المن شائعة ف ة وال ة المقبول تم. الطریق ى وی ك بوضع جدول زمن  ذل

ى  رد عل ھویج ن أساس ة م ناف مجموع ا األص بوعیا( ً دوری ھریا أس ل ) ً أو ش ن أن ك د م ن التأك ث یمك ، بحی

   ) .األقلأو مرة على (  الموجودة بالمخازن قد جردت أكثر من مرة فى السنة األصناف

ات  ھ بأرصدة بطاق ى یاألصنافوباالنتھاء من الجرد الفعلى تقارن نتیجت ا  حت غ عنھ روق والتبلی شاف الف ن اكت مك

   :التالیة الالزمة وتستخدم فى عملیات الجرد الفعلى المستندات اإلجراءاتالتخاذ 

     Tags Inventory بطاقة جرد الصنف –أ 
  

دا یتضمن  ا واح ىالجزء  ( األول الجزءًتتكون بطاقة جرد الصنف من جزئین یحمالن رقم ة األعل ن البطاق )  م

ان ورقمھ عن اسم الصنف بیانات مشتركة ھ ومواصفاتھ ومك ى تخزین ات ف سجیل البیان ر مصدرا لت ھ ویعتب  وكمیت

رد  وائم الج انى . ق زء الث ام الج زء ( أم فلالج ة األس ن البطاق ضمن )  م افةفیت م باإلض سابقة اس ات ال ى البیان  ال

الجرد ( حص االف ام ب ذى ق شخص ال ابق ) ال رد س ر ج اریخ أخ زء . وت ذه الج ستخدم ھ ة وی ن أن كاف د م للتأك

رة األصناف ن م ر م ى جرد الصنف أكث ا أو لتالف م جردھ د ت ودة بالمخازن ق ذا الجزء .  الموج صل ھ ذلك یف ول

  .ویثبت مع بطاقة الصنف بعد االنتھاء من الجرد أو المكان الذى یخزن فیھ الصنف 

    SheetsInventory قائمة الجرد -ب
  

ع  الموجواألصنافً وتتضمن بیانا بمختلف  ن واق دة بالمخازن نتیجة الجرد وتعد عقب االنتھاء من عملیة الجرد م

ات جرد  ة األصنافبطاق ذه العملی ا ھ تم بھ ى ت ة الت سب الدوری ة .  ح ى حال اعوف ى إتب شأة نظام الجرد الفعل  المن

ا  م جردھ ى ت واد الت ة الم ة كمی واد المستمر تتضمن القائم ة للم ة االجمالی ست الكمی ط ولی ة. فق ى حال شات وف  المن

ة جرد  م قائم ة  جرد لكل مخزن ، ث د قائم م تع ةكبیرة الحج ة  ( إجمالی وائم الفرعی شمل الق ى ) ت واد ف ع الم لجمی

  .المنشأة 
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  : كشف فروق الجرد -ج
  

ادة األصناف ببطاقات المثبتةقد توجد فروقا نتیجة لمقارنة كمیات المواد حسب الجرد الفعلى بكمیاتھا   سواء بالزی

نقص أو العجز األھمیةویالحظ ان فروق الزیادة یجب أن تنال نفس درجة . أو بالنقص  روق ال ا ف  التى تحظى بھ

ن .  سبة لكل صنف م روق بالن ذه الف ى حصر ھ روق الجرد ال ع األصنافویھدف كشف  ف ا م ث كمیاتھ ن حی  م

ك أمكن إذا المحتملة األسبابحساب قیمتھا وبیان  روق الجرد ترسل.  ذل داد كشف ف د اع ة الجرد وبع  أصل لجن

 حسابیة أخطاء ھذه الفروق بالتأكد بأن ھذه الفروق لیست نتیجة أسبابویبدأ التحرى عن . ھذا الكشف للمسئولین 

ات  ى ترصید بطاق دفترى  ( األصنافسواء ف ع ) الجرد ال ل وتجمی ى نق ات  الجرد الفأرصدةأو ف ن بطاق ى م عل

  .الجرد 

اش الت( وقد تكون فروق العجز نتیجة الفقد  ا ) طایر ، االنكم د م تم تحدی ة ی ذه الحال ى ھ ف وف ذا إذاأو التل ان ھ  ك

ھ . الفقد أو التلف فى حدود النسبة العادیة الطبیعیة أو یزید عنھا  ة وتحمیل اره تكلف اجویتم بناء على ذلك اعتب  لإلنت

ى إذا ا عل اره عبث احً كان تلفا او فقدا عادیا فى الحدود المسموح بھا ، أو اعتب ا إذا والخسائر اإلرب دا أو تلف ان فق  ك

ا  د عن الحدود المسموح بھ ن . غیر عادیا یزی ھ م د بنوعی ف أو الفق ر التل د تقری ذا .  وصورة أصلویع ین ھ ویب

دى  ھ وم ف وطبیعت ة التل ر كمی ةالتقری تفادة إمكانی ة االس ى  . ب ل ال سابات إدارةویرس ى ح سجیلھ ف الیف لت  التك

ى ) ى خانة الصادر ف(  المخزن أستاذ بدفتر األصناف ى إدارة، وتحفظ الصورة ف تم التصرف ف ى ی  المخازن حت

ة  واد التالف الحھاالم تخدامھا بإص ھ أو اس ا بأی ة أو بیعھ ن إذا طریق ك أمك ة وإذا.  ذل ز نتیج روق العج ت ف  كان

ة  الشئون القانوإدارة(  العلیا اإلدارةفى  بھا للمسئولین الخاصة كشف الفروق إرسالاختالسات فیتم  للتصرف ) نی

  . القانونیة الالزمة ضده اإلجراءاتبتحمیل قیمة المواد المختلسة المین المخزن واتخاذ 

روق األصنافوفى جمیع الحاالت السابقة یجب ان تعدل بطاقات  ة الف  لتماثل بطاقات الجرد الفعلى ، فتضاف كمی

صادر  ة ال ى خان وارد ، أو تخصم ف ة ال ذه اإذاالزائدة فى خان ت ھ ذلك  كان ا ل دل الرصید تبع روق عجزا ، ویع ًلف

  .وكذا تعدل حسابات المواد بدفاتر وسجالت التكالیف 

  

  : الصرف إجراءات -٤

  

  ب اإلنتاجیتم صرف الخامات والمواد الى مراكز استخدامھا من مختلف مراكز ى طل اءا عل  والخدمات بن

 .ھذه المراكز 

  لإلنتاجالخطط الیومیة  جداول زمنیة تعد بناءا على أساسیتم الصرف على. 

  ى ضبط " أذن الصرف " یتم الصرف من المخازن بموجب مستند ھام ھو رة ف ة كبی ستند أھمی ذا الم ولھ

 . فى التوجیھ السلیم للتكلفة داخل المصنع وأیضاورقابة عملیة الصرف من المخازن 
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   -: الرقابیة لعملیة الصرف اإلجراءات

 .صرف من حیث مسئولیة توقیعھ  الإذن یجب توافر ضمانات كافیة فى  -١

واد أذون یتم تمییز  -٢ ات صرف م ى اذون صنیفھا ال  الصرف على أساس مراكز التكلفة وذلك حتى یسھل ت

م المركز اإلذنیكتب على ( مباشرة  م أمر – رق اج رق ا اإلنت ى استخدمت فیھ ة الت ة االنتاجی )  أو العملی

 )  األذن اسم مركز التكالیف المستخدمة فقط یكتب على( وكذلك الى اذونات صرف مواد غیر مباشرة 

ن إذنیتم اعداد   -٣ ى ) أصل وصورتین (  الصرف م ى إدارةیرسل االصل ال  إدارة المخازن وصورة ال

 .التكالیف ویحتفظ القسم الطالب بالصورة الثانیة 

ر أستاذ مخازن المأذون التكالیف صورة إدارة تستخدم  -٤ ى دفت دواد  الصرف فى التسجیل المحاسبى ف  بع

 .تسعیر الكمیات الواردة فى أذون الصرف وكذا فى إعداد ملخصات المواد المباشرة والغیر مباشرة 

دة " بالنسبة للمواد المرتدة مرة أخرى للمخازن من المراكز واألقسام االنتاجیة یتم إعداد  -٥ مذكرة مواد مرت

ورتین ، األصل طرف "  ن أصل وص ازن م ى المخ ورةإدارةال ازن وص الیف إلدارة ترسل  المخ  التك

ن . وصورة تبقى لدى المركز أو القسم القائم بعملیة الرد  دة م ة المرت ذه الكمی ویتم ذلك حتى یتم خصم ھ

 .المنصرف وملخصات المواد فوائد

سم  -٦ ى ق دة ال واد الزائ ذه الم ل ھ وم بتحوی د یق بالنسبة للمواد الزائدة عن حاجة قسم انتاجى معین نرى أنھ ق

سھ انتاجى أخر ب اجى نف سم االنت ى أمر أخر داخل الق اجى ال دال من ردھا للمخازن أو تحول من أمر انت

د  ة تع ذه الحال ى ھ واد ( وف ل م ذكرة تحوی ن ) م لم ل أص ز إلدارة یرس ى المرك ورة ال الیف وص  التك

 .المحول لھ وصورة أخرى یحتفظ بھا المركز المحول منھ 

اوعملیة التحویل ال تؤثر على سجالت المخازن  ن إنم الیف بالخصم م ى سجالت التك ؤثر عل الیف ت  تك

اجى أو  ر االنت ة " األم ز الخدم ھ " مرك ول من افةالمح اجى أو باإلض ر االنت الیف األم ى تك ز "  ال مرك

  .المحول لھ " الخدمة 

  . الى مجال استخدام ھذه المواد داخل عنابر التشغیل أیضا تمتد الرقابة على تكلفة المواد والخامات – ٧

ت الیفی بة التك ذلك   - :لخص دور محاس صد ب واد ویق تخدام الم ة الس دالت النمطی داد المع ى إع تراك ف ى االش ف
ة  واد المختلف اجالمعاونة فى التوصل الى الكمیة النمطیة الواجب استخدامھا من أصناف الم تج إلنت  وحدة المن

   .بةجب الشراء  الجیدة المتاحة وكذا السعر الواوالتكنولوجیةفى ضوء الظروف الفنیة 
ة  ة المعیاری ة التكلف تم مقارن واد المستخدمة ی ة للم ة الفعلی اس التكلف ة وسعر ( وبعد قی ة       ) كمی ة الفعلی بالتكلف

ة أسبابھاوقیاس الفروقات بینھما وتحلیلھا الى ) كمیة وسعر (  إلدارة وأماكن حدوثھا وإعداد التقاریر الالزم  ل
  .لقرارات المناسبة بشأنھا عنھا ، وذلك حتى یتسنى اتخاذ ا

ل -٨ دف تقلی شغیل بھ ات وعوادم الت ى المخلف ة عل ا سبق الرقاب واد فضال عم  وتتضمن الرقابة على استخدام الم

 .خسائر كل منھا الى أدنى حد ممكن 
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   . صرف الموادألذن توضیحيفیما یلى شكل و

  

  

      

  

 

 

 

 
   الدورة المستندیة لشراء وصرف المواد  -:ًأوال 

  :عند نقطة الشراء المناسبة  –أ 

ون -١     شراء ویك ب ال د طل ورة ٢+ أصل (  یع ق )  ص ن طری اجى إدارةع سم االنت ت إذا المخازن أو الق  كان

  .المواد تطلب للمرة اآلولى 

د إذا االستیراد إدارة المشتریات أو إدارة تقوم -٢    + أصل (  كان شراء الخامات من الخارج بإصدار أمر توری

  .المختصةوذلك بعد وصول قرار الشراء لھا بعد اعتماده من قبل اللجان ) رة  صو٤

   اضافة وبعد وصول البضاعة إذنثم یتم اعداد )  صورة ٣+ أصل (   یتم إعداد محضر الفحص واالستالم -٣

   .المشتراة تؤخذ صور المستندات للتكالیف لحساب تكلفة المواد -٤

   : الى المواداإلنتاجعند حاجة  – ب
  ) . صورة ٢+ أصل (  صرف المواد إذن القسم االنتاجى یقوم بإعداد – ١

وم -٢ رة إدارة تق واد مباش ص م د ملخ صرف وتع ازن بال ز (  المخ ى المراك ل عل م ) محم الث ستندا إرس  تالم

  .المستخدمةللتكالیف لحساب تكلفة المواد 

   :قیاس تكالیف الخامات والمواد : ًثانیا 

  ة المشتراةلیف مھمة قیاس تكلفة المواد والخامات التكاتتولى محاسبة ة والتالف دة والمحول  والمنصرفة والمرت

 .والفاقدة خالل الفترة التكالیفیة 

  

  

  

  

  

  إذن صرف مواد
  --------------------------: تاریخ التسلیم ---------------------------- : من مخزن -------------------- :القسم الطالب 

  -----------------------: مركز تكلفة رقم ----------------------------- :رقــــــــــم ---------------------- :أمر اإلنتاج 
  .فوق الكمیة النمطیة / الكمیة المنصرف فى حدود الكمیة النمطیة 

  
  مالحظات  قیمة  سعر  كمیة  رقم الصنف  اسم الصنف  مسلسل

              
              
              
              
              
  

  :       أمین المخزن              :رئیس القسم الطالب : إمضاء 
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 ھذا القیاس إجراء المستخدمة فى األسالیب :- 
  .المشتراةقیاس تكلفة الخامات والمواد  -١

 .قیاس تكلفة المواد المرتدة الى المورد  -٢

 .المستخدمة السلعیة لزماتالمستقیاس تكلفة  -٣

  -:المشتراة قیاس تكلفة الخامات والمواد :ًأوال

  ن المشتراةیتم التسعیر للمواد دة م ة الوح اس تكلف ن قی ى یمك شراء لكل صنف حت ة ال  عن طریق تحدید تكلف

 .كل صنف على حده 

  اآلتیةتتكون تكلفة الشراء من العناصر: - 
ً خصما نقدیا أو خصما ًریا أوتجاًوقد یكون ھناك خصما  -:الشراءسعر  -١ ً   .للكمیةً
شراء  -٢ صروفات ال ةم ضمن عم-:المختلف د تت ذه ق ة و وھ وم الجمركی أمین والرس وم الت شراء ورس ة ال ل

 .وتوفیرھاومصروفات النقل ومصروفات التخزین والمناولة ومصروفات تمویل الشراء 
  -:بالتفصیلوسوف یتم تناول كلتا العناصر السابقة 

  : وطریقة معالجة الخصومات الواردة فى الفاتورة سعر الشراء -١

  یتم تسعیر المواد الواردة حسب سعر الشراء المتفق علیھ بالنسبة لكل صنف من األصناف. 

  ى ان الخصم :وبالنسبة للخصومات اق عل م االتف ذا التجارى فقد ت ا وك ارة عن حقیقتھ ة عب  خصم الكمی

 .عن تعدیل فى سعر الشراء 

 د طرح الخصم لذا قضت قواعد ا اتورة بع ى الف وارد ف ثمن ال ارة عن ال لمحاسبة بأن سعر الشراء ھو عب

 .التجارى الذى ال یظھر فى الدفاتر المالیة وكذا خصم الكمیة 

  دى صم النق ا الخ دفع ( أم ل ال صم تعجی شترى ) أو خ ورد للم ھ الم ذى ال یمنح ى إذا إالال سداد ف م ال  ت

 -:ثل المواعید المقررة فلھ عدة معالجات م

 

 "طریقة السعر االجمالى   " األولىالمعالجة  -١

  ل المشتراة یتم تسجیل المواد ھ یمث ار ان اتورة باعتب ین بالف ً وفقا لطریقة السعر االجمالى بالثمن االجمالى المب

 .التكلفة الفعلیة للمشتریات 

  یراد أو كربح  كإإثباتھفلو تم السداد خالل الفترة المحددة فسوف یتم االستفادة بالخصم ویتم. 

  ثمن بالكامل وال یظھر الخصم داد ال ولو تم السداد بعد مضى المدة المحددة لالستفادة من الخصم فیتم ھنا س

 .المكتسب فى دفاتر المنشأة 

  تم صم أم ال ی تفادة بالخ م االس واء ت التین س ا الح ى كلت اتوف وارد إثب الى ال الثمن االجم شتریات ب ة الم  تكلف

 .بالفاتورة 
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 والخسائر إما اإلرباحعداد قائمة عند إ :- 
ك إلطالع –أ  شتریات وذل ة الم یض لتكلف اءة اإلدارة أن تظھر قیمة الخصم كتخف دى كف ى م شتریات إدارة عل  الم

  .فى توفیر السیولة الالزمة للحصول على الخصم  المالیة واإلدارة

ًاستنادا◌" ى  األخراإلیرادات" ً إما ان تعتبر الخصم المكتسب عنصرا من عناصر -ب ا ً ل ربح ھ تمث ى ان قیمت ً ال

  . خالل الفترة المحددة السدادحققتھ المنشأة مقابل المقدرة على 

   :األخرى اإلیراداتالنقد الموجھ لالعتبار الخصم النقدى ضمن     

ربح  اره ربحا الن ال ن اعتب ق ً   یواجھ ھذا الراى انتقادا شدیدا وذلك على أساس ان الخصم النقدى ال یمك    ال یتحق

ً یجب ان یكون ھناك بیعا فعلیا حتى یتحقق الربح وإنمالمجرد الشراء وتسدید الثمن  ً.  

  عیوب طریقة السعر االجمالى:- 
ددة یفقدهعدم بیان قیمة الخصم الذى  -١ رة المح شتریات خالل الفت ة الم داد قیم ى س شلھا ف  المشروع نتیجة ف

  .للسداد 

 . من تكلفتھا الحقیقیة  بأكثرالمشتراة قیمة المواد إثبات -٢

  طریقة السعر الصافى "  المعالجة الثانیة " 

ذى  -١ صم ال تبعاد الخ د اس اتورة بع ة الف صافى قیم صافى ب سعر ال ة ال ا لطریق شتریات وفق سجیل الم تم ت ًی

  .تضمنتھ شروط البیع ، وذلك استنادا على ان ھذه القیمة الصافیة تمثل التكلفة الحقیقیة للمشتریات 

ذه ا -٢ رى ھ ستوجب ت سارة ی ر خ سداد یعتب ى ال شأة ف أخیر المن ة لت صم نتیج ة الخ یاع قیم ة أن ض لطریق

 . الكفیلة لتجنبھا اإلجراءات واتخاذإظھارھا والمحاسبة عنھا 

سمى  -٣ ستقل ی ى حساب م ضائع ف ذا الخصم ال ذه الخسارة أو ھ شتریات ( تظھر ھ أو ) خسارة خصم الم

 .حساب خصم مشتریات ضائع 

ذه -٤ دو ھ ستند مؤی ى أن ی ة ال ثمن األساس المعالج افى ال و ص ائع ھ ر الب ة نظ ن وجھ ثمن م د ال ى تحدی  ف

ائع بمجرد الفورى الذى  امیطلبھ الب و إتم صافى ھ ذا ال ر ھ ذلك یعتب واد المباعة ، ول سلیم الم صفقة وت  ال

 .التكلفة الحقیقیة للمشتریات 

ض -٥ ة الخصم ال ى قیم ط ف ل فق شأة ال تتمث ارة عن یسبب تأخر السداد خسارة للمن ع عب ى الواق ن ف ائع ولك

ة  ائع مطالب ق للب ذى یح دى وال صم النق ة للخ سبة المئوی اس الن ى أس سب عل سنوى المحت د ال عر العائ س

 . كعائد على تأخیر مستحقاتھ بةالمشترى 

اض وأن -:مثال  شركة الری واد ل ع م د ببی وم شركة التوحی  اتفقت شركة التوحید مع شركة الریاض على أن تق
دا تعطى شركة اض خصما نق شركة الری ً التوحید ل سداد خالل عشرة إذا% ٢ً م ال ام ت ثمن أی تم سداد ال  أو أن ی

  . یوم من تاریخ الشراء ٣٠بالكامل خالل 
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  -:الحـــــــل 

 أخإذا ل ت ة المشترى بمقاب ھ ر یحسب ی لم یسدد المشترى قیمة الفاتورة فى موعدھا یحق للبائع مطالب معدل

 - :كاآلتية العائد السنوى فى ھذه الحالة نسبویة للخصم النقدى ، ویقدر على أساس النسبة المئ

٢                     ٣٦٠  

             X =                       ًسنویا % ٣٦  

 ١٠٠                    ٢٠  

  .بالكامل المھلة الممنوحة للمشترى لسداد الثمن باقيً ھو عشرون یوما ٢٠یقصد برقم 

   یوم٢٠  = ١٠ – ٣٠=  أیام یتم السداد خاللھم لالستفادة بالخصم ١٠ یوم منھم ٣٠ر الشھ

  سیولة وافر ال ل ت شأة مقاب ى المن ود عل اة تع دى ربحا أو مكأف ار الخصم النق ًوفقا لھذه المعالجة ال یتم اعتب

دیھا  ة ل ى ق. النقدی ضائع ف شتریات ال صم الم شتریات أو خ صم الم سارة خ ساب خ ر ح ھ یظھ ة وعلی ائم

 .  أو المصروفات األخرى فى حالة عدم الحصول علیھ اإلداریةالمصروفات  والخسائر ضمن االرباح

  ًال یتم تسجیل االلتزام االجمالى للمنشأة وفقا لقیمة الفاتورة فى تاریخ الشراء. 

  یتطلب فى نھایة السنة المالیة فحص الفواتیر والخصم الضائع وتعدیل حساب الموردین. 

  -:ریقة السعر االجمالى وطریقة السعر النھائى تقییم ط

  الى الثمن االجم شتریات ب سجیل الم الى وھى ت سعر االجم یؤید معظم المشتغلین بمھنة المحاسبة طریقة ال

 . األخرى من غیر عملیات التشغیل العادیة اإلیرادات عناصرًواعتبار الخصم المكتسب عنصرا من 

  -:المختلفةمصروفات الشراء 

 ةنظرا أل وم الجمركی ن الرس ل م ة ن ك ن قیم ة م سب مئوی دفع بن شتریات ت ة الم أمین وعمول وم الت  ورس

ناف  ن األص نف م ن ص ل م صیب ك ساب ن ن ح رة ، ویمك صروفات مباش ر م ى تعتب ذا فھ شتریات ل الم

 . من ھذه النفقات بسھولة المشتراة

 ع قد یتحمل البائع مصروفات النقل وفى ھذه الحالة تدخل ھذه المصروفات ضم ة . ن فاتورة البی ى حال وف

واد  ن أصناف الم د نصیب كل صنف م شتراةتحمیلھا للمشتریات تنشأ صعوبة تتعلق بضرورة تحدی  الم

ل خاصة  ا مصروفات النق دفوع عنھ ة إذاوالم ة أو الجھ ث الكمی ن حی ة م واد المنقول ة الم ت طبیعی  اختلف

 ) .وبالتالى تعددت وحدات قیاسھا ( والوزن 

   -:لتوزیع تكلفة نقل المشتریات المشتركة الطرق المتبعة 
 .اعتبار مصروفات النقل من عناصر التكالیف غیر المباشرة  -١
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  النقد الموجھ لھذه المعالجة 

  ) . بمصروفات النقل تحملھ بأقل من قیمتھ لعدم یقیم انھ إذا( لمواد المتبقیة ا عدم دقة تقییم المخزون من –أ 

یم المنتجات -ب ة تقی دم دق صنع  ع ة ال اجتام شغیل واإلنت ھ إذا(  تحت الت یم ان ة یق ھ الفعلی ن قیمت أكثر م  ب

  ٠) ل لتحملھ كل مصروفات النق

ل  -٢ طتھ ك ل بواس ل تحم صروفات النق دما لم سوب مق دیرى مح دل تق ساب مع صرفھ ًح ة من اجكمی  لإلنت
 .بنصیبھا من ھذه المصروفات 

  - :كاآلتي  ویحسب ھذا المعدل 
  المقدرةلنقل             مصروفات ا

 =                                                      X   ١٠٠  

   المقدرة قیمة مشتریات المواد          

  وفى نھایة المدة المالیة تقارن المصروفات المحملة بالمصروفات الفعلیة وتعالج فروق التحمیل. 

  النقد الموجھ لھذه المعالجة:- 

 ات وصعوبة معالجة فروق التحمیل  ضمان دقة التقدیرعدم. 

توزیع مصروفات النقل على أصناف المواد المنقولة على أساس معیار یعكس مدى استفادة كل صنف  -٣
ل متخصصة منشاتسواء على أساس الوزن أو الخصم إذا تم النقل بمعرفة  ة .  نق ى حال اموف ل إتم  نق

ل المواد على سیارات المنشأة یجب قیاس تكالیف مركز خدمات ل النق الیف قب ز التك ى مراك ھ عل  توزیع
  .المستفیدة

  مصروفات الشراء والتخزین  " :المناولةمصروفات. " 

ات  ن نظرا لالختالف واد ، ولك ً  لیس ھناك اختالف على أن ھذه المصروفات تمثل جزءا من تكلفة اقتناء الم ً

 تحقیق العدالة فى تحمیل كل صنف انیةإمك وموافاتھا ، توجد صعوبة فى المشتراةالكبیرة فى طبیعیة المواد 

  .من أصناف المواد بنصیبھ من ھذه المصروفات 

  فى توزیع تكالیف المناولة المتبعةالطرق :- 
ك ا -١ رة وذل ر المباش الیف غی ن التك ة م صروف المناول ار م تنادااعتب ىً س ص ال شراء والفح سام ال  أن أق

صروفاتھا ش دمات وأن م سام خ ى أق زین ھ تالم والتخ واد واالس ة الم ر نوعی أثر بتغیی ة وال تت بة ثابت

 . فى حدود ضئیلة إال المشتراة
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  النقد الموجھ لھذه المعالجة :- 

اجأنھ فى حالة توزیع المصاریف الصناعیة غیر المباشرة على أوامر  - ى أساس عدد ساعات اإلنت  عل

دىاألسس أو تكلفة العمل المباشرة فإن ھذه ةالمباشرالعمل  ر عن م تفادة كل أمر أو مركز  ال تعب  اس

 .من مصروفات المناولة 

تبعاد  - را الس ة نظ ة الحقیق ا بالتكلف ون مقیم رة ال یك ر الفت واد أخ ن الم سلعى م زون ال ا ان المخ ًكم ً

 .مصروفات المناولة 

ار مصروفات  - ة اعتب ى حال ھ فف وفى كثیر من الصناعات یتم الشراء التخزین فى أوقات موسمیة وعلی

ؤدى اإلنتاجاشرة وتحمیلھا على وحدات المناولة غیر مب شراء والتخزین ی ات ال  التى أنتجت خالل أوق

 .ذلك الى اختالف نصیب الوحدات التى تنتج فى أوقات ال یتم فیھا الشراء 

ى  -٢ ة عل ن مصروفات المناول  محسوب أساستحمیل كل كمیة من المواد التى ترد الى المنشأة بنصیبھا م

 .ًمقدما 

دل  یحسب ھذا الم-   ل ( ع ة مصروف النق ى حال ا ف ة ) كم ة للمناول سبة المصروفات التقدیری ى أساس ن عل

  . خالل الفترة المقدرةلتكلفة مشتریات المواد 

  النقد الموجھ لھذه المعالجة:- 

  .عدم ضمان دقة التقدیرات وصعوبة معالجة فروق التحمیل  -١

د وإنما المشتراةواد ال یوجد ارتباط وثیق بین مصروفات المناولة وبین تكلفة الم -٢ ف ق ان یتوق ى أحی  ف

ة  ة المناول ى تكلف سادة عل ة ال م أو نوعی ة أو الحج ر الكمی واد وأث ى عدد دفعات صرف الم رة عل كثی

 .والتخزین 

  عالج انتقادات ھذه المعالجة:- 

شتراة كل نوع من أنواع مصروفات المناولة للمواد  استخدام معدل مستقل لتحمیل-   ى حدة حسب الم  عل

ررات إال. طبیعیة كل مصروف  ا المب  انھ ھذه الطریقة تتطلب عملیات حسابیة معقدة قد ال یكون لھ

  .الكافیة 

  عملیات الشراء للمواد والخامات إلتماممصروفات التمویل الالزمة :- 
ى سبیل  یرى -    شأة ف ا المن ى تتحملھ د القروض الت بعض المشتغلین بمھنة المحاسبة ضرورة حساب عائ

  . المواد شراء

  -:مثــال 
صناعیة  - اض ال ھاشترت شركة الری ا طلبی ى مخازنھ واد ووصلت ال ة أصناف من الم ة من ثالث  مكون

  -:وذلك حسب بیانات الفاتورة التالیة 
  % .١٠ ج وخصم تجارى ٥بسعر الطن تسلیم محل البائع ) أ (  طن من الصنف ٢٠٠ -١
 . جم لكل كیلو ١٠بسعر الطن تسلیم محل البائع ) ب(  طن من الصنف ٣٠٠ -٢
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 . جم ٧بسعر الطن تسلیم محل البائع ) ج(  طن من الصنف ٥٠٠ -٣
  .٢٠١٠ /١ / ١تاریخ الفاتورة  -٤

صم  ضى بخ داد یق شروط س صروفات % ٢          وب ت م اتورة وكان اریخ الف ن ت ام م شرة أی الل ع واد خ للم
  -:كاآلتيالشراء المختلفة 

  % .١٠ شراء ولةعم -١
 .على األصناف أ ، ب ، ج على التوالى % ٣ ، %٥، % ٢الرسوم الجمركیة  -٢
 . جم ١٠٠مصروفات النقل من محل البائع الى مخازن المنشأة بلغت  -٣
 . جم ٧٤مصروفات التأمین بلغت  -٤
 . جم ٥٠مصروفات التفریغ بلغت  -٥
 . جم ١٠٠ بلغت ةالمناولمصروفات  -٦

وب  ل صنف /المطل ة شراء الطن من ك د تكلف شأة جرتإذا تحدی ت أن المن سعر  علم ة ال ى استخدام طریق  عل
  " . الخاصة بالمنشأة اإلیراداتأى اعتبار الخصم المكتسب من "  المشتریات إثباتاالجمالى فى 

  -:الحــــل 
  تكلفة شراء كل صنف من األصناف

    األصنــــاف

  )ج (   )ب (   )ا (   البیـــان

اجمالى تكلفة 

  المشتراةالمواد 
  أساس التوزیع

      ٥٠٠  ٣٠٠  ٢٠٠  الكمیة بالطن 

      ٧  ١٠  ٤.٥  السعر بالجنیھ

  المشتراةالقیمة االجمالیة 

  بدون الخصم النقدى

  سعر الفاتورة  ٧٤٠٠  ٣٥٠٠  ٣٠٠٠  ٩٠٠

  نسبة مباشرة  ٧٤٠  ٣٥٠  ٣٠٠  ٩٠  %١٠ الشراء ولةعم

  نسبة مباشرة  ٢٧٣  ١٠٥  ١٥٠  ١٨  الرسوم الجمركیة

  نسبة الوزن  ١٠٠  ٥٠  ٣٦٠  ٢٠  مصروفات النقل

  نسبة القیمة  ٧٤  ٩٥  ٣٠  ٩  تأمینمصروفات ال

  نسبة الوزن  ٥٠  ٢٥  ١٥  ١٠  مصروفات التوزیع

  نسبة الوزن  ١٠٠  ٥٠  ٣٠  ٢٠  مصروفات المناولة

    ٨٧٣٧  ٤١١٥  ٣٥٥٥  ١٠٦٧  اجمالى تكالیف الشراء

      ٨.٢٣  ١١.٨٥  ٥.٣٣٥  متوسط تكلفة الطن
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  -:مالحــظة 
  كما یلى ) أ ( تم الحصول على سعر الصنف 

 . طن ٢٠٠= الكمیة 
  . ج ٥= سعر الطن 

  . ج ١٠٠٠=  ج ٥  X ٢٠٠= السعر 
   ج ١٠٠% = ١٠ X ١٠٠٠= والخصم 
  . ج ٩٠٠= الصافى 

   جم٩٠٠               
  .طن /  جم ٤.٥٠=                          = السعر 

   طن٢٠٠              

  

  :قیاس تكلفة المواد المرتدة الى المورد : ًثانیا 
ة یحرر  المواد وال-١ ا للمواصفات المطلوب خامات التى ترد للمنشأة وتقرر لجنة الفحص واالستالم عدم مطابقتھ

  " .مذكرة مواد مرتدة الى المورد " بھا 

ذلك ال - ى المورد ك ا ال إن ردھ دفاتر ف سجالت وال ى ال  فى ھذه الحالة ونظرا لعدم استالم المواد وعدم إضافتھا ال

  .یسجل 

واد الت-٢ سبة للم اتر  بالن ازن ودف جالت المخ ى س وارد ف سجیلھا ك تالمھا وت د اس ورد بع ى الم ا ال رر ردھ ى یتق

  .التكالیف ، فھذه البد من تسجیل ردھا فى نفس السجالت والدفاتر 

صادر - ة ال ى خان ا ف ة " المنصرف "  ویكون ذلك أم ى خان وارد " أو ف ز " ال ون ممی ین قوسین ( بل ى ) أو ب حت

ة وتكل ن كمی صمھا م ن خ واد وصیمك ة الم واد ًوال ف صافى الم شتراةل سھولتھ الم ر ل لوب األخی ضل االس  ، ویف

  .ووضوح البیانات الناتجة عنھ 

  كیفیة قیاس تكلفة المواد المرتدة الى المورد:- 
ذا أساسً غالبا یتم محاسبة المورد على - ا ھ ى حدث منھ ة الت د شراء الطلبی ھ عن ق علی ذى سبق أن أتف  السعر ال

  .االرتجاع 

شأة المشتراة المورد للطلبیة ةسعر فاتورً ولكن دائما یختلف - واردة داخل المن واد ال سب للم  عن التكلفة التى تحت

  .وذلك بسبب اضافة أعباء التأمین والنقل والمناولة والشراء واالستالم بنسبة كبیرة وقیمة ھذه المواد المرتجعة 

  . فى حالة االرتجاع المشتریةة البائعة والمنشأة ًوھذه األعباء كثیرا ما تكون محل نزاع بین المنشأ

  . من الطرفین عنھ أیاویحسم ھذا النزاع أسباب االرتجاع ومسئولیة 
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تالم  - شراء واالس ة وال ل والمناول أمین والنق صاریف الت ن م دة م واد المرت صیب الم ة ن تم معالج ا إذای  م

  " .مباشرة مصاریف صناعیة غیر " قررت المنشأة تحملھا لمصروفات عامة 

ذه  - سعیر ھ م ت ا ت ك إذا م ا للمورد وذل د منھ ة المرت واردة وتكلف واد ال ة الم ین تكلف ًقد تنشأ فروقا أخرى ب

 .المواد المرتدة وفق إحدى الطرق المختلفة لتسعیر المواد المنصرف من المخازن 

ن المخازن  - المواد المنصرفة م ى المورد ك دة ال واد المرت ذه الم ار ھ سعیرھا یرى البعض اعتب ن ت ویمك

شغیل  ى عناصر الت دفق ( وفق طرق تسعیر المواد المنصرفة ال ف حسب ت ى تختل اتوالت شراء طلبی  ال

عار  ات االس ة واتجاھ عارھا المختلف واردة           ) بأس واد ال ة للم عر التكلف ین س ا ب ود فروق ھ وج تج عن ا ین ًم

 . )  لمتبع سعر الفاتورة ومصروفات الشراء وسعر الصرف حسب االسلوب ا( 

 .مصروفات صناعیة غیر مباشرة ) المختلفة (  ھذه الفروقات اعتبار الى الرأيوفقا لھذا  -

الیف  - ة محاسبة التك شتغلین بمھن ن الم ر م رى كثی ورد ضرورةوی ى الم دة ال واد المرت ة الم  حساب تكلف

ابر بنفس تكلفة ورودھا الى المنشأة إذ انھ لیس لھذه المواد عالقة بعملیة تسعیر الم ى عن واد المنصرفة ال

ى  ة الت االت الخاص ض الح ك بع ن ذل ستثنى م وز أن ی شغیل ویج ستوحھاالت ة ت سعیر الخاص رق الت  ط

 .ًبالمواد للتشغیل تجنبا للتعقیدات 

o  المستخدمةقیاس تكلفة المستلزمات السلعیة:- 

  . للتشغیل المنصرفةتتعدد طرق تسعیر المواد  -

 . ظروف الشراء تتطلب أن تشترى المواد على دفعات متعددة ویكمن السبب االساسى فى ذلك فى أن -

ً الشراء ارتفاعا وانخفاضا وتذبذبا بین ھذا وذاك أسعارتؤدى ظروف السوق الى اختالف  - ًَ. 

ات  ( المنصرفة فى تسعیر المواد المتبعةتؤثر الطریقة  - ین دفع خاصة فى حاالت االختالفات الواضحة ب

ة األداء وبالتالى فى تقییم تاجاإلنعند حساب تكلفة ) الشراء  ى نھای سلعى ف ة المخزون ال ى قیم ذلك ف  وك

 .المدة المالیة مما یؤثر على سالمة قائمة المركز المالى للمنشأة 

واد المنصرفة  - سعیر الم ة ت سلیم لطریق ار ال دف االختی ة بھ لكل ما سبق البد من ضرورة الدراسة الدقیق

 .للتشغیل 
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  سعیر المواد المنصرفة للتشغیل الطرق المختلفة لت
  :  طرق التكالیف الفعلیة -: ًأوال 

  ). Special Cost(  التكلفة الخاصة –أ 

ً الوارد أوال یصرف أوال -ب   .First in First out ( FIFO ) ( فاألول األول( ً

ً الوارد أخیرا یصرف أوال -ج   .LIFO ( Last in First out ) ( فاألولاألخیر ( ً

  :لتكلفة المتوسطة  طرق ا-د

    ) . Simple Average(  المتوسط الحسابى البسیط   -  

    ) . Weighted Average(  المتوسط المرجح           -  

    ) .  Deferred Pe riode Average( المتوسط الزمنى            -  

   :طرق التكالیف القیاسیة  - : ًثانیا
   ) .Standard Cost )             ( المعیاریة(  التكالیف النمطیة –أ 

   ) .Normal or Base Cost(  تكلفة المخزون العادى أو الثابت           -ب

  : اإلحاللطریقة تكلفة   - : ًثالثاً◌
ً الوارد مستقبال یصرف أوال –  أ  ً )             .Next in First out  ( NIFO  

   ) . Market Price ( ) أو سعر السوق اإلحاللأو طریقة سعر     ( 

  ) . Inflated Cost  (            :طریقة السعر المتضخم   - : ًرابعا

  - :باختصاروفیما یلى شرح مضمون ھذه الطرق 
  : الفعلیة طرق التكالیف: ًأوال 

  : طریقة التكلفة الخاصة –أ 
 ولتطبیق ھذه الطریقة البد من  بة تقضى ھذه الطریقة بتسعیر كل كمیة منصرفة بالسعر الفعلى الذى اشتریت - 

ا إمكانیة توافر -١ سلعى وفق ا المخزون ال ى یتكون منھ ھً تمییز الدفعات المختلفة الت ة لتكلفت شراء كل دفع ة ل  الفعلی

  .على حدة 

  . منھا فى نھایة الفترة الباقي توافر السجالت المحاسبیة لمتابعة ورود وصرف الدفعات المختلفة وتحدید -٢

   الطریقة ممیزات ھذه

ة أنھا المحاسبیة لتحدید الربح إذ للمبادئوالمالئمة تتمیز ھذه الطریقة بالواقعیة  -١ راد تساعد على مقارن  اإلی

  . للحصول علیھ أنفقتبالتكلفة الفعلیة التى 

  -:عیوب ھذه الطریقة 

واد المستخدمة -١ ة ًتعتبر ھذه الطریقة محدودة التطبیق فى الحیاة العملیة نظرا الن اغلب الم واد نمطی  ھى م

  ٠ا یؤدى الى صعوبة تمییزھا ممًمفرداتھا تماما تتشابھ 
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  -:مجال تطبیق ھذه الطریقة 

ى  - سیارات عل ات الجاھزة وإطارات ال ز كالمحرك ة للتمیی واد القابل ى الم ة عل ذه الطریق ق ھ یقتصر تطبی

  . التى تشترى لالستعمال والتنقل مباشرة دون حاجة للتخزین المثالسبیل 

ًریقة الوارد أوال یصرف أوال  ط–ب     ) :فاألول األول( ً
ن المخازن  - ى باألسعارتقتضى ھذه الطریقة بأن تسعیر المواد المنصرفة م ى ، حت ة األول ا الدفع ى وردت بھ  الت

ت  ا انتھ ةإذا م سعر الدفع ى األول ذات ال ة الت ة التالی سعر الدفع ازن ب ن المخ صرف م ى ت واد الت سعر الم ي ، ت  تل

  ....  الورود وھكذا أقدمیھاألولى فى الدفعات 

ذى ) ترتیب أسعار الصرف (  یالحظ أن تدفق التكلفة ھذا - سعر ال ط بال ل فق واد ب ى للم دفق العین ھ بالت ة ل ال عالق

ًیرد أوال یصرف أوال  ً.  

  . وھكذا یسعر المخزون من المواد أخر الفترة وفق ھذه الطریقة بأحدث سعر شراء -

  .الى السعر السائد فى السوق عند تاریخ الجرد مما یصل عملیة تقیم المخزون السلعى وھو الذى یكون أقرب 

  . المتتابع خالل الفترة المالیة یحمل بتكلفة الفعلیة التى تحملتھا المنشأة اإلنتاج

  / العیـــــوب 
ة اإلنتاجیعاب على ھذه الطریقة أن  -١ ھ الفعلی م إال المتتابع وإن كان قد حمل بتكلفت ھ ل ة  ان ة ثابت یحمل بتكلف

ة األمر ن عملی واد المباشرة م ة الم ة الذى یترتب علیھ اختالف متوسط تكلف ذب إنتاجی  ألخرى حسب تذب

   .السوقسعر المواد الخام فى 

 .كثرة العملیات الحسابیة الالزمة للتسعیر  -٢

وین رصیدبأسعار فى حالة عملیات الشراء من الصنف ةالطریقیصعب تطبیق ھذه  -٣ ة وتك  الصنف  مختلف

 .من كمیات متعددة مشتراه بأسعار مختلفة 

  متى یفضل استخدام ھذه الطریقة ؟ 
اه إتباعیفضل بعض المشتغلین بمھنة المحاسبة  - ة اتج اض أسعار ھذه الطریقة فى حال ى االنخف واد ال  الم

  .المستمر 

ى  - ك ال ى ذل ستند ف ةوی أول إمكانی ع أول ب سعر المرتف واد ذات ال ن الم تخلص م را ال یم بواقت عر تقی  س

 .المخزون للسعر السائد فى السوق وقت الجرد 

ازن  ى المخ رى ال رة أخ دة م شغیل والمرت ابر الت أ لعن صرفة خط ة أو المن ن الحاج دة ع واد الزائ سبة للم بالن

صادر ( تسجل فى خانة المنصرف  ز ) ال ون ممی ى حساب الصنف بل ین قوسین ( ف الطبع تضاف ) أو ب وب

ذى صرفت الى رصید المواد المتبق سعر ال نفس ال ى المخازن ب دة ال واد المرت ذه الم ةیة ویتم تسعیر ھ و ب  ول

ن وذلك فى حالة صرفھا ( كان قد سبق تسعیرھا بسعرین  ینم سعر تشراء مختلف دفعت واد )ین ال سعر الم  فت

ًالمرتدة حسب طریقة الوارد أوال یصرف أوال بأحدث سعر صرفت     الجزء الذى استخدام فى باعتبار بةً
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ن  العملیة االنتاجیة ھو ذلك الجزء الصادر بأقدم سعر ویرجع ذلك الى أن جوھر ھذه الطریقة ھو التخلص م

 . الورود الى المخزن وھكذا أقدمیھأقدم االسعار ثم السعر التالى فى 

عرت  - ذى س عرھا ال سب س دة ح واد المرت ذه الم ب ھ تم ترتی ةی ل ألذن ب ى أن تحم ة الرصید عل ى خان  ف

 . آثار الصرف الخطأ لھا واعتباره كأن لم یكن إزالةى مباشرة بسعرھا القدیم بھدف الصرف التال

اجى آلخر  - سم انت البالنسبة للمواد المحولة من ق ار ف ا أى تث ب علیھ ة مشكلة وال یترت سعیرھا أی شأن ت  ب

الیف إثبات ط حسابات تك ا فق أثر بھ ا تت واد ، وإنم  وامراأل أو تعدیل فى بطاقات أو حسابات أصناف الم

 .أو العملیات االنتاجیة المحولة منھا والیھا 

ً طریقة الوارد أخیرا یصرف أوال –ج    ) :األخیر فاألول ( ً

سامتفترض ھذه الطریقة ان المواد المنصرفة من المخازن  - شراء لألق م ال أخر سعر ت سعر ب ة ت ة االنتاجی  ، أى ب

  .ًلذى یلیھ وھكذا طبقا لتسلسل الورود  ثم ااألحدث تسعر بالسعر لإلنتاجأن الكمیات المنصرفة 

سوق أو سعر - ة سعر ال و بمثاب ى أن آخر سعر شراء ھ ذلك تكون  . االحالل ویستند مؤیدو ھذه الطریقة عل وب

  . المستخرج یعكس الحقیقة اإلعمالالوحدات المنتجة قد حملت بالتكلفة الجاریة مما یؤدى الى أن رقم نتیجة 

ة األسبق باألسعارً سعراة فى ھذه الطریقة یكون م ویالحظ أن رصید أخر المد- ن . القدیم دة م واد المرت سعر الم ت

سام وارداألق ة ال ق طریق ازن وف ى المخ ة ال را االنتاجی رفت ً أخی ذى ص سعر ال نفس ال صرف أوال ب ةً ی                          ب

  ) .كقاعدة عامة ( 

د صرفھا إذا أما - سعر  كان قد سبق وسعرت ھذه المواد عن ى المخازن ی د ال إن الجزء المرت ین ف سعرین مختلف ب

  . أن جوھر ھذه الطریقة ھو التخلص من أحدث االسعار باعتباربالسعر األقدم وذلك 

ز ع وبالطب- ین قوسین (  تسجل ھذه المواد فى خانة المنصرف بلون ممی راىحسب ) أو ب  المفضل أو تضاف ال

ى الصرف كمیتھا وتكلفتھا الى الرصید وتوضع فى ال ا الطبیعى ف ى تأخذ دورھ ا حت ترتیب حسب تسلسل ورودھ

  . دون التأثیر بإعادة صرفھا مرة أخرى المتبعةحسب الطریقة 

  / العیـــــوب 
ع باألسعارًیعیب ھذه الطریقة أن مخزون أخر المدة یكون مقیما  -١  القدیمة وھى منخفضة وال تعكس الواق

  .فى وقت التقییم 

 . تعددت الدفعات بأسعار مختلفة إذاة خاصة كثرة العملیات الحسابی -٢

  متى یفضل استخدام ھذه الطریقة ؟ 
  .یفضل تطبیق ھذه الطریقة فى حالة اتجاه االسعار الى االرتفاع  -

  /ممیزات ھذه الطریقة 

  . بشكل عادل اإلرباح بالشكل الحقیقى ومن ثم حساب الضرائب المستحق على اإلعمال نتیجة إظھار -١

  .دامھا إظھار أرباح صوریة ال ینتج عن استخ -٢
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  :تكلفة المتوسطة  طریقة ال–د 
  : طریقة المتوسط الحسابى البسیط -١
ة لإلنتاج تفترض ھذه الطریقة تسعیر المواد المنصرفة - ة معین دة مالی ذه االسعار خالل م  بالمتوسط الحسابى لھ

  ) .ولتكن شھر ( 

ات  كل الوحأسعار المتوسط بقسمة اجمالى ا یتم حساب ھذ- شراء بغض النظر عن كمی دات على عدد مرات ال

   المشتراة            اجمالى أسعار كل من الوحدات.          بالفعل المشتراةات الوحد

 =              المتوسط الحسابى البسیط 

                                                               عدد مرات الشراء 

  / العیوب  
ة وا -١ ة خاص ة معیب ذه الطریق ح أن ھ دات إذاض ات الوح ن كمی م تك ب ول ھ للتقل عار عرض ت االس ا كان  م

  . موزعھ بشكل منسق على عدد مرات الشراء المشتراة

 -: طریقة المتوسط المرجح  -٢
ى  - ة ف األوزان ، أى أخذ عامل الكمی رجیح ب ى أساس الت ًیتم وفقا لھذه الطریقة حساب متوسط التكلفة عل

  .ن الحسبا

 -: المعادلة اآلتیة باستخدام عقب كل عملیة اضافة حالمرجویحسب المتوسط  -
  )  سعر الوحدة X عدد الوحدات الواردة) + (  سعر الوحدة Xعدد وحدات الرصید   (                                         

  = السعر وفق المتوسط المرجح 
  ) الوحدات الواردة + وحدات الرصید ( مجموع عدد الوحدات                                                   

ً االنتاجیة فطبقا◌ األقسامبالنسبة للمواد المرتدة الى المخازن من  - ا ، ً ا إذلھذه الطریقة ال توجد مشكلة م  أنھ

 ) .وذلك حسب القاعدة العامة  ( بةتسعر بنفس السعر الذى صرفت 

ى بةد تسعر وفق ھذه الطریقة یوجد سعر واح - دة ال واد المرت سعیر الم  المواد المنصرفة مما یسھل عملیة ت

 .المخازن 

  المرجحممیزات طریقة المتوسط 
  .البساطة وسھولة االستخدام  -١

 .ًوجود سعر واحد بدال من تسعیر المواد بأسعار متعددة  -٢

ى أن تق -٣ ؤدى ال ا ی اض مم اع واالنخف سلعى ذات فائدة فى حالة تذبذب االسعار بین االرتف یم المخزون ال ی

 .ًفى نھایة الفترة ال یقترب كثیرا من سعر التكلفة الفعلیة للشراء 
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  -: طریقة المتوسط الزمنى المؤجل - ٣

شھر -    ة الرصید الموجود أول ال ة وقیم  حساب متوسط السعر مرة واحدة فى نھایة كل شھر وذلك بإضافة كمی

دم ھذا المتوسط لتسعیر كافة الكمیات المنصرفة خالل الشھر فیستخرج المتوسط المرجح خالل الشھر ویستخ          
  / العیوب 

ة  -١ ل حساب تكلف تأجیل تسعیر كافة أذون الصرف الصادرة حتى نھایة الشھر مما یؤدى الى ضرورة تأجی

  . التى تم االنتھاء منھا خالل الشھر حتى االنتھاء من الشھر اإلنتاجأوامر 

 . تقلبات أسعار الشراء من شھر الى آخر  المترتبة علىاآلثارنقل  -٢

 /المزایا 

  .الحسابیةً تفضلھا تالفیا للعملیات المنشاتبعض  -١

   /األوللتالفى العیب 

ى  - اعیلجأ بعض المحاسبین ال أن یحسب إتب ى تقضى ب سابق الت شھر ال ة المتوسط المرجح خالل ال  طریق

شھر المتوسط المرجح فى نھایة الشھر ، غیر أن ھذا المتوسط یست خدم لتسعیر الكمیات المنصرفة خالل ال

ة إدارةالتالى وبذلك ال تضطر  ة الفعلی ل حساب التكلف ر التكالیف الى تأجی ة خالل لألوام ة المنتھی  االنتاجی

  .الشھر حتى نھایتھ 

  -: طرق التكلفة القیاسیة -٢
  ) :المعیاریة (  طریقة التكالیف النمطیة – أ 

دیرى  تقضى ھذه الطریقة بتثبیت-    دیر سعر نمطى أو تق  سعر الصرف للمواد خالل الفترة التكالیفیة وذلك بتق

  .ال یرتكز على تكلفة الشراء الفعلیة 

  .م المخزون السلعى بھذه التكلفة ی بتكلفة نمطیة أو تقدیریة للمواد وتقیاإلنتاج یؤدى ذلك الى تحمیل -  

   . یجب أن تبنى على أسس علمیة دقیقة الختیار السعر-  

سیاسة شراء -   یدا ل ا ترش ى تالفیھ ل عل سعر النمطى والعم ى وال سعر الفعل ین ال روق ب باب الف ً یجب بحث أس

  .المواد 

سعر -  ث أن ال ة ، حی صنف بالكمی ساب ال ى ح وارد والمنصرف ف سجیل ال ى ت ة ال ذه الطریق تخدام ھ ؤدى اس  ی

ًددا مقدما ولذا فإن تطبیقھا یستلزمحًالنمطى یكون معروفا وم   . محاسبة التكالیف النمطیة ألسلوب المنشأة إتباع ً

 /المزایا 
  .البساطة والسھولة وعدم تطلب أى عملیات حسابیة معقدة  -١

  سعر األصنافیرى البعض تعدیال لھذه الطریقة بتسجیل المواد الواردة فى حساب ى أن ت ة عل  بالتكلفة الفعلی

ذهلألقسامعند صرفھا  ى ھ سعر النمطى وف ة بال ة  االنتاجی ة الفعلی ین التكلف روق ب سوى الف ة یجب أن ت  الحال

ًدائنا أو مدینا حسب ( والتكلفة النمطیة بترحیلھا الى حساب فروق أسعار المواد    ) . األموالً



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   48  

  : طریقة تكلفة المخزون العادى أو الثابت  – ب

د -   سعیر الح ىً یتم وفقا لھذه الطریقة ت سعر عادىاألدن وافره ب ى  للمخزون الواجب ت ى االستقرار عل ل ال  یمی

اس زون أس ى للمخ د األدن ذا الح ن ھ ادة ع سعیر الزی ال وت تثمار رأس الم ھ اس د أواج ت كأح ل ثاب ھ بأص  تمثیل

  . أقل أیھمابالتكلفة أو السوق 

 /المزایا 
  .تقلیل العمل الحسابى الالزم لحساب تكلفة المخزون من المواد فى نھایة المدة وذلك لثباتھ  -١

 .یاس الدخل وتقییم المخزون بأسلوب متحفظ فى قاعة المركز المالى استقرار أسس ق -٢

 / العیوب 
ھ األحوالًالمخزون الثابت ال یمكن اعتباره أصال ثابتا بحال من  -١ ر حقیقت ى غی  ویظھر رأس المال العامل عل

  .نتیجة تقییم المخزون بھذا السعر الثابت 

  متى یمكن تطبیق ھذه الطریقة ؟

ة یمكن تطبیق ھذه الط -١ ل التكلف ى ھیك سبتھا ف اع ن واد المستخدمة وارتف ة تجانس واستقرار الم ریقة فى حال

  .االجمالیة للمنتج 

ضا -٢ ولوأی ة ط ى حال شغی  ف رة الت روف لفت ة ظ ستمرة لمقابل صفة م واد ب ى للم د أدن اظ بح زوم االحتف  ول

 .التشغیل 

  - :اإلحالل طریقة تكلفة -٣
ستقبال-   وارد م ة أن ال ذه الطریق صد بھ صرف أوال ً یق عر  ) NIFO( ً ی سوق أو س عر ال ا س شمل إم د ت وق

   ) .اإلحالل( االستبدال 

ا ال -  ر أنھ اع ، غی ى االرتف ار اتجاه االسعار ال ل آث ادل تقلی ً وفى الواقع أن طریقة الوارد أخیرا یصرف أوال تع ً

ى یخاإلحاللمعبرة عن سعر تصبح  ى الحاالت الت ال ف ى رأس الم سوق  كأساس للمحافظة عل ا سعر ال ف فیھ تل

  .عن سعر أخر لدفعة تم توریدھا 

   بالسعر السائد فى السوق وقت الصرف للتشغیل أن تقییم سعر المنصرف اإلحالل لذلك تحاول طریقة تكلفة -

ة "  سعر االستبدال وإنما لیس فقط سعر السوق اإلحالل قد یقصد بمفھوم سعر - ة عملی ى تكلف واد إحاللوتعن  الم

  " ى المستقبل المستخدمة ف

ت  سوق وق ى ال سعر الجارى ف صافى ال ساویا ل سعر م ذا ال اللً  ویكون ھ شحن اإلح ل وال دا مصروفات النق ً زائ

  .والتخزین مما یساھم فى المحافظة على رأس المال االنتاجى للمنشأة الصناعیة 

  ھذه الطریقة إتباعالصعوبات التى تواجھ المنشات التى تحاول : 

ددة واألصناف السوق لمختلف الوحدات أسعار  الوصول الىةصعوب -١ ى (  المتع دعو المحاسب ال د ی ا ق مم

  ) . الشخصى رااللتجاء الى التقدی

 .ر السوق سعصعوبة تقییم المواد تحت التشغیل ب -٢
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  /االنتقادات 

ًتستدعى بذل مجھودا كیرا فى تتبع أسعار المواد فى تواریخ متتالیة بصفة مستمرة  -١ ة اللجوء ا. ً ى وفى حال ل

  .التقدیرات قد یوجد ذلك تغییرات فى أسس القیاس 

راف  -٢ ى االعت ؤدى ال ة ت ذه الطریق ث أن ھ سعیر حی اس للت دأ كأس ذا المب رف بھ ضرائب ال تعت صلحة ال م

 .بأرباح وخسائر لم تتحقق 

  :لمعالجة الصعوبات واالنتقادات السابقة 

اط الموض دیل األنم رورة تع ع ض ة م ة النمطی ى التكلف اد عل س االعتم ذي یعك شكل ال ستمر بال شكل م وعة ب

  .الجاریةاألحوال 

  -:طریقة سعر التكلفة المتضخم  -٤

  تھدف ھذه الطریقة الى معالجة تأثیر ما تتعرض لھ بعض المواد والخامات من نقص أو عجز نتیجة عوامل

  .الخ .... طبیعیة حتمیة كالتطایر أو االنكماش أو الفقد 

  سبة لكل ( خسائر طبیعیة ًونظرا ألن ھذه الخسائر تعتبر ا بالن ًعندما تتم في حدود النسبة المتعارف علیھا فنی

  .أى تعتبر تكلفة یحمل بھا اإلنتاج ) صنف 

  دة ة الوح ضخم تكلف ق ت ن طری صرفة ع دات المن عار الوح دیل أس بعض ضرورة تع رى ال لی ة ياألص  بقیم

                       ٠الفقد العجز أو 

    تكالیف المواد                                                     

  = ویتم ذلك عن طریق 

 عدد الوحدات بعد استبعاد نسبة العجز أو الفقد الطبیعي                                    

ى الطبیعيویالحظ فى ھذه الحالة أنھ لن تظھر تكلفة ھذا العجز  واد عل ة منصرفة للم ل دفع  وإنما تحمل مع ك
   .جإلنتاا

  /النقد 
د - ة العجز أو الفق ك  تنتقد ھذه الطریقة من قبل الكثیر من المحاسبین وذلك لعدم حساب تكلف ى ذل ستندون ف وی

ى ن عل ھ م ضروري أن م ال ھ ث تم تجمیع رة ی ر مباش ناعیا غی اره مصروفا ص ز واعتب ذا العج ة ھ ساب تكلف ً ح ً

  . معینة ألسسً وفقا اإلنتاجتحمیلھ وتوزیعھ على أوامر 

  : على عدة عوامل ة السابقیتوقف اختیار أى من الطرق
  .نوع الصناعة  -١

 .مدى التغیرات فى أسعار المواد  -٢

 . الى التكلفة االجمالیة  الموادنسبة تكلفة -٣

 .دورة المواد من حیث عدد دفعات الشراء  -٤

 .كمیة المواد المستخدمة من الصنف  -٥
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 .التوحید فى القیاس  -٦

 . المماثلة المنشاتالطریقة الشائعة فى  -٧

 .مدى تأثیر وعاء الضرائب  -٨

 ) .المعیاریة ( مدى استخدام أسلوب التكالیف النمطیة  -٩

  ألخرال یجب تغیر الطریقة المتبعة من وقت.   

  ةًوذلك نظرا الن تغییر الطریقة ت المتبع ن وق واد المستخدمة م سعیر الم ؤدى ألخر لت ى ی ى إل أثیر عل  الت

  .اإلعمال ونتیجة لعيالس والمخزون اإلنتاجمبالغ تكلفة 

واد      سعیر الم ة ت ر طریق ن تغیی ن یمك ة ولك ة معین دائم بطریق زام ال رورة االلت ى ض ك ال یعن ى أن ذل عل

ع ى استدعیت ظروف التطبیق العملإذا المنصرفة راز ذلك على أن یكون ھذا التغییر یشكل محدود م ار إب  اآلث

 .المترتبة على ھذا التغییر 

  -:ى اسلوب تقییم المخزون السلعى فى نھایة الفترة العوامل التى تؤثر ف

  ) .الجرد الفعلى أو الجرد المستمر ( طریقة مراقبة المخزون  -١

 ) . الداخلیة أو الخارجیة لإلغراض( ھدف تقییم المخزون  -٢

 ) .ًتطبیقا لمبدأ التكلفة أو السوق أیھما أقل ( مفھوم سعر التكلفة أو السوق  -٣

 ن یؤید معظم المحاسبین طریق الرغم م ك ب واد وذل ن الم یم المخزون م ة التكلفة أو السوق أیھما أقل فى تقی

ذا  ى ھ ات عل دة اعتراض ود ع لوبوج ة األس ن التكلف ل م دد لك ف مح ود تعری دم وج سبب ع ة (  ب الفعلی

ة  ھا والنمطی سابق عرض ة ال كالھا المختلف ضا، ) بأش سوق وأی زون .  ال یم المخ شكلة تقی ل م سلعيوتمث  ال

 .الت المحاسبیة الھامة بسبب أھمیتھا وتأثیرھا على نواحى متعددة إحدى المشك

  -:بیان كیفیة تسجیل ورود وصرف المواد والخامات من وجھة نظر التكالیف 
د إدارةتستخدم  -١ تاذ المخازن ویوج ر أس سمى دفت ةً التكالیف دفترا ی سمى حساب (  حساب لكل صنف ب ی

   .المتبقي المواد الواردة والمنصرفة والرصید ویتضمن ھذا الحساب تسجیال لحركة) . الصنف 

ا أن إدارة تستخدمھا التي) بطاقة الصنف ( یشبھ ھذا الدفتر  -٢ رق بینھم  المخازن لتسجیل حركة المواد والف

ي ،  الكمیة والسعر والقیمة لكل بةحساب الصنف یسجل  واردة والمنصرفة والرصید المتبق واد ال ن الم م

ًفترا إحصائیا مساعدا تحتفظ ویضم مختلف ھذه الحسابات د الیف بةً ة ب إدارة التك ى الكمی ة عل دف الرقاب ھ

 .والقیمة للمواد ، أما بطاقة الصنف ألمخزنیھ تسجل بھا الكمیات فقط 
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   )  ١( مثـــــال قم 
داولھا ر المستندات المفروض ت  المطلوب بیان كیفیة معالجة اإلحداث التالیة فى دفتر أستاذ المخازن مع ذك

  :إلثبات ما حدث 
درھا ١٥٠تلف  -١ ة ق واد بتكلف ى مخزن الم ت ال شغیل ونقل ا خالل ٢٢٥ وحدة أثناء الت ع منھ د بی  جم وق

  . جم للوحدة ١.٣٠ وحدة فقط بسعر ٩٠الشھر 
  -:الحـــــــل 

شغیل  - اء الت ت أثن ى تلق ر )  وحدة ١٥٠( بالنسبة للوحدات الت ى دفت ا ف ت كمیتھ واد تثب ى مخزن الم ت ال ونقل

 خانة الوارد وقت ورودھا للمخزن وذلك فى صفحة خاصة بھا ولیس فى صفحة الصنف فيتاذ المخازن أس

  .الذى صرفت منھ حیث أنھا صار لھا مواصفات خاصة غیر مواصفات الصنف األصلي 

 .للوحدة فى خانة المنصرف  ) ١.٥ ( أساسوعند بیعھا تثبت تكلفتھا على  -

و  - دث ھ ى الح دال عل ستند ال ر الم ة دون إذن یعتب واد التالف ضر الم افةمح ات إض د  مخلف ع تع اتورة البی وف

 " . تسلم مخلفات صناعیة إذن" المستند الدال على الصرف 

 .وعند البیع تمال الخانات الخاصة بكیفیة التصرف فى ھذه المواد التالفة فى نفس المحضر  -

 ) . صورة ٢+ أصل (  ویتكون من  -

  .تكالیف  الإدارةاالصل                 

  .صورة                الى القسم االنتاجى الذي اكتشف فیھ التلف 

  .صورة                بقسم المخازن 

ة ) ص ( من المادة المباشرة )  وحدة ٩٠ ( ارتجعت -٢ ة المرتجع دراھا والكمی ة مق  ٢٢٠( من أصل كمی
 -: عند صرفھا كاآلتيعرةسم العملیات وكانت تلك الكمیة إلحدىیبین صرفھا من المخازن ) وحدة 

  . جم ٨٠ وحدة بسعر ٧٠        
  . جم ٨٢ وحدة بسعر ١٥٠       +

ان سعر  اد الصرف ك ى میع را یصرف أوال وف وارد أخی ة ال ھ ٨٠ًوالمنشأة تتبع طریق جم ھو سعر احدث طلبی
  وردت للمخازن ؟

  -:الحـــــــل 

ة للمخاز -١ سام اإلنتاجی ن األق ة المنصرف تسجل المواد المرتجعة م ي خان ین قوسین ( ن ف ذه ) ب ى ھ سعر ف وت

  . جم ٨٢الحالة بسعر 

دة ٩٠(  م ٨٢ X  وح ـ ٧٣٨٠) =  ج ك الن ال م وذل دث ٧٠ ج عر أح ق س صرفة أوال وف دة المن ھً وح  طلبی

تم ٨٢ً أوال وبالتالى بسعر المرتجع بالسعر التالى وھو اإلنتاجیفترض استخدامھم فى  م ی  جم للوحدة حیث أنھ ل

  - :كاآلتي رت وحدة فقط وكانت قد سع١٣٠ف بالزیادة لكان المنصرف ھو الصر
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   جم ٨٠ X وحدة بالسعر األحدث  ٧٠

  . جم ٨٢ X وحدة بالسعر الثاني ٦٠

ى الحدث ھو  دال عل ات " المستند ال ى " إذن ارتجاع خام اءا عل ك بن ات وذل ین مخزن الخام ھ أم وم بعمل ًویق

ین من قبل اإلذنویتم التوقیع على الكمیة التى تم استالمھا بالفعل  ة أم یس الوردی ب الخط ورئ  المخزن ومراق

  )  صورة ٢+ أصل ( وھو عبارة عن 

  . التكالیف إدارة                 األصل

   .اإلنتاج إدارةصورة                

  .صورة                للمخزن 

دت  -٣ دات ٨( فق درھا )  وح ة ق ازن بتكلف ن المخ م و٦٢.٥م ررت  ج د ق ن اإلدارةق ة م ذه القیم صم ھ  خ
  ًمرتب أمین المخزن حیث اعتبر مسئوال عن فقدھا ؟ 

ا )  جم للوحدة ٤( بتكلفة قدرھا )  وحدات ٦( ًأظھر الجرد الفعلى عجزا مقداره  -٤ ًوقد أعتبر العجز طبیعی

 ؟
  -:الحـــــــل 

د  سبة للبن تم  ) ٤( ،  ) ٣( بالن اتی د أوإثب ة بالفق ات الخاص ة  الكمی ي خان صرفة ف ات من ا كمی ز كأنھ  العج

ات األساسیة الموضحة  ذكرة تتضمن البیان د أو العجز م ة ویحرر بالفق ة المتبع الصادر وتسعر حسب الطریق

  . الحسابات وتظل صورتھا بالمخازن وإدارة التكالیف إدارةلألمر وتبلغ 

   )  ٢( مثـــــال قم 
ادة  ة الم ة بحرك ات الخاص ى البیان ا یل ھر ) أ ( فیم الل ش ك خ صناعیة وذل یف ال ركة س ى ش ستخدمة ف الم

   :٢٠١٠أكتوبر 
  . ج للوحدة ٥ وحدة بسعر ١٠٠٠ : ١٠ /١رصید 

  -:الكمیات الواردة 
ى ٢/١٠فى  -١ دھا ف ر توری ت وأصدرت أم د طلب ت ق ى كان ة الت شركة الكمی ازن ال  عن ٢٨/٩ وردت لمخ

ا جم للوحدة وب٤ وكان السعر الوارد فى الفاتورة وحدة ٥٠٠٠ ة ١٠٠لغت مصروفات نقلھ  جم وعمول
   ) .٣٢(  التورید الخاصة بھا ھو أمرورقم % ١شراؤھا 

سعر ١٠٠٠لتورید  ) ٣٦ ( رقم أصدرت الشركة أمر تورید ٨/١٠فى  -٢  جم للوحدة ألحد ٤.٢٠ وحدة ب
  .١٥/١٠الموردین على أن تصلھا فى 

غ نصیب ٤بسعر  وحدة ٥٠٠ أشترت الشركة بطریقة أمر الشراء المباشر ١٢/١٠فى  -٣  جم للوحدة وبل
  ) .٢٥( ً قرشا ورقم المستند ٥٠الوحدة من مختلف مصروفات الشراء 
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ى  -٤ ة ١٥/١٠ف شركة الكمی ى ال شتراة وردت ال ى الم م ٨/١٠ ف د رق أمر توری صھا ٣٦ ب د فح ن عن  ولك

ًوجدت ان ھناك جزءا مخالفا للمواصفات كمیة   میة  الكباقيفروق الى المورد واستلمت  وحدة ٢٠٠٠ً
ى  -٥ م شراء ٢٠/١٠ف سعر ١٠٠٠(  ت دة ب دة ٥ وح صل متضمنة)  ج للوح ى ان تح ل عل صاریف النق  م

م إذا% ٢الشركة على خصم نقدى قدره  اتورة رق ام بف ى خالل عشرة أی د سددت ٢٨ تم السداد ف  ، وق
 .الشركة ما علیھا فى خالل الفترة الممنوحة للسداد 

  - :المنصرفةالكمیات 
  .١٦ وحدة بإذن صرف رقم ٤٠٠٠) س  ( نتاجإ صرف قسم ٥/١٠فى  -١
  .١٨ وحدة بإذن صرف رقم ٧٠٠) ع (  صرف للقسم االنتاجى ١٠/١٠فى  -٢
  .٢٠ وحدة بإذن صرف رقم ٥٠٠) س (  صرف للقسم االنتاجى ١٣/١٠فى  -٣
ى  -٤ اجى ١٤/١٠ف سم االنت صرفة للق ة المن ن الكمی زن م اریخ ) ع(رد للمخ دد ١٠/١٠بت دة ٢٠٠ ع  وح

  ١٥مات رقم بإذن ارتجاع خا
  .٢٢ وحدة بإذن صرف رقم ٣٠٠) ص (  صرف للقسم االنتاجى ١٨/١٠فى  -٥
  .٢٤ وحدة بإذن صرف رقم ٥٠٠) ص (  صرف للقسم االنتاجى ٢٥/١٠فى  -٦
اجى ٢٠٠) ع (  حول القسم االنتاجى ٢٧/١٠فى  -٧ ى القسم االنت م ) س (  وحدة ال ل رق إذن تحوی  ١٢ب

 .وذلك لزیادتھا عن الحاجة 
ة فعال ھى  ت٣١/١٠فى  -٨ ة المتبقی ى ١٤٠٠ًم جرد المخزن ووجد أن الكمی ر العجز ف ط واعتب  وحدة فق

  ) .٦( حدود النسبة بھا وحرر لذلك مذكرة برقم 
  -:فإذا علمت أن الشركة تتبع طریقة السعر االجمالى فى تسعیر المواد الواردة فالمطلوب 

   -: الطرق اآلتیة بإتباع فى دفاتر أستاذ المخازن) أ ( إعداد حساب الصنف : ًأوال 
  .ً یصرف أوال أوال الوارد -١
ًالوارد أخیرا یصرف أوال  -٢ ً. 
 .المتوسط المرجح  -٣
 .المتوسط الزمنى المؤجل  -٤

  . من عنصر المواد ورصید المخزون آخر الفترة اإلنتاج إعداد جدول مقارن لتكلفة -:ًثانیاَ◌ 
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    /الحــــل 
ًیقة الوارد أوال یصرف أوال طرإتباعحساب الصنف فى حالة : ًأوال  ً  

  الرصید  الصادر  الوارد
  التاریخ

  قیمة  كمیة  قیمة  سعر  كمیة  قیمة  سعر  كمیة
  مالحظات

١٠٠٠  ٥٠٠٠  ١٠٠٠              ١/١٠x ٥٠٠٠ = ٥  

٧٣٠٠  ١٥٠٠        ٢٣٠٠  ٤.٦٠  ٥٠٠  ٢/١٠  
١٠٠٠x ٥٠٠٠ = ٥  
٥٠٠x  ٢٣٠٠ = ٤.٦  

٧٣٠٠            ١٥٠٠  

٥٣٠٠  ١١٠٠  ٢٠٠٠  ٥  ٤٠٠        ٥/١٠  
٦٠٠ x ٣٠٠٠ = ٥  
٥٠٠ x ٢٣٠٠ = ٤.٦  

٥٣٠٠            ١١٠٠  

١٠/١٠        
٦٠٠  
١٠٠  
٧٠٠  

٥  
٤.٦  
  

٤٠٠٠  
٤٦٠  

٣٤٦٠  
٤٠٠  ١٨٤٠  ٤٠٠ x ١٨٤٠ = ٤.٦  

٤٠٩٠  ٩٠٠        ٢٢٥٠  ٤.٥٠  ٥٠٠  ١٢/١٠  
٤٠٠  x ١٨٤٠ = ٤.٦  
٥٠٠ x ٢٢٥٠ = ٤.٥  
٤٠٩٠              ٩٠٠  

١٣/١٠        
٤٠٠  
١٠٠  
٥٠٠  

٤.٦  
٤.٥  
  

١٨٤٠  
٤٥٠  

٢٢٩٠  
٤٠٠  ١٨٠٠  ٤٠٠ x ١٨٠٠ = ٤.٥  

١٤/١٠        
)١٠٠(  
)١٠٠(  
)٢٠٠(  

٥  
٤.٦  
  

)٥٠٠(  
)٤٦٠(  
)٩٦٠(  

٢٧٦٠  ٦٠٠  

١٠٠  x ٥٠٠ = ٥  
١٠٠x  ٤٦٠ = ٤.٦  
٤٠٠ x  ١٨٠٠ = ٤.٥  
٢٧٦٠              ٦٠٠  

  

٦١٢٠  ١٤٠٠        ٣٣٦٠  ٤.٢  ٨٠٠  ١٥/١٠  

١٠٠ x   ٥٠٠ = ٥  
١٠٠ x ٤٦٠ = ٤.٦  
٤٠٠ x ١٨٠٠ = ٤.٥  
٨٠٠  x ٣٣٦٠ = ٤.٢  

٦١٢٠              ١٤٠٠  

١٨/١٠        

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
٣٠٠  

٥  
٤.٦  
٤.٥  
  

٥٠٠  
٤٦٠  
٤٥٠  

١٤١٠  

٤٧١٠  ١١٠٠  
٣٠٠ x ١٣٥٠=       ٤.٥  
٨٠٠  x ٣٣٦٠ = ٤.٢٠  

٤٧١٠               ١١٠٠  

٩٧١٠  ٢١٠٠        ٥٠٠٠  ٥  ١٠٠٠  ٢٠/١٠  

٣٠٠ X ١٣٥٠=      ٤.٥  
٨٠٠  X ٣٣٦٠ = ٤.٢٠  

١٠٠٠ X ٥٠٠٠     = ٥  
٩٧١٠                ٢١٠٠  

٢٥/١٠        
٣٠٠  
٢٠٠  
٥٠٠  

٤.٥  
٤.٢  
  

١٣٥٠  
٨٤٠  

٢١٩٠  
٧٥٢٠  ١٦٠٠  

٦٠٠ X ٢٥٢٠ = ٤.٢  
١٠٠٠ X ٥٠٠٠=   ٥  
٧٥٢٠            ١٦٠٠  

٦٦٨٠  ١٤٠٠  ٨٤٠  ٤.٢  ٢٠٠        ٣١/١٠  
٤٠٠ X ١٦٨٠ = ٤.٢  

١٠٠٠ X ٥٠٠٠ = ٥  
٦٦٨٠           ١٤٠٠  
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  ً یصرف أوالًأخیرا طریقة الوارد إتباعحساب الصنف فى حالة  : ًثانیا

  الرصید  الصادر  الوارد
  التاریخ

  قیمة  كمیة  قیمة  سعر  كمیة  قیمة  سعر  كمیة
  مالحظات

١٠٠٠  ٥٠٠٠  ١٠٠٠              ١/١٠x ٥٠٠٠ = ٥  

٧٣٠٠  ١٥٠٠        ٢٣٠٠  ٤.٦٠  ٥٠٠  ٢/١٠  
١٠٠٠x ٥٠٠٠ = ٥  
٥٠٠x  ٢٣٠٠ = ٤.٦  

٧٣٠٠                 ١٥٠٠  

٥٤٦٠  ١١٠٠  ١٨٤٠  ٤.٦  ٤٠٠        ٥/١٠  
١٠٠٠ x ٥٠٠٠ = ٥  
١٠٠ x ٤٦٠ = ٤.٦  

٥٤٦٠                ١١٠٠  

١٠/١٠        
١٠٠  
٦٠٠  
٧٠٠  

٤.٦  
٥  

  

٤٦٠  
٣٠٠٠  
٣٤٦٠  

٤٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠ x ٢٠٠٠ = ٥  

٤٢٥٠  ٩٠٠        ٢٢٥٠  ٤.٥٠  ٥٠٠  ١٢/١٠  
٤٠٠  x ٢٠٠٠ = ٥  
٥٠٠ x ٢٢٥٠ = ٤.٥  
٤٢٥٠                  ٩٠٠  

٤٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠  ٢٢٥٥  ٤.٥  ٥٠٠        ١٣/١٠ x ٢٠٠٠ = ٥  

٦٠٠  ٣٠٠٠  ٦٠٠  )١٠٠٠(  ٥  )٢٠٠(        ١٤/١٠ x ٣٠٠٠ = ٥  

٦٣٦٠  ١٤٠٠        ٣٣٦٠  ٤.٢  ٨٠٠  ١٥/١٠  
٦٠٠ x ٣٠٠٠ = ٥  
٨٠٠ x ٣٣٦٠ = ٤.٢  

٦٣٦٠            ١٤٠٠  

٥١٠٠  ١١٠٠  ١٢٦٠  ٤.٢٠  ٣٠٠        ١٨/١٠  
٦٠٠ x ٣٠٠٠ = ٥  
٥٠٠ x ٢١٠٠ = ٤.٢  

٥١٠٠            ١١٠٠  

١٠١٠٠  ٢١٠٠        ٥٠٠٠  ٥  ١٠٠٠  ٢٠/١٠  

٦٠٠ x ٣٠٠٠ = ٥  
٥٠٠ x ٢١٠٠ = ٤.٢  

١٠٠٠ x ٥٠٠٠ = ٥  
١٠١٠٠          ٢١٠٠  

٧٦٠٠  ١٦٠٠  ٢٥٠٠  ٥  ٥٠٠        ٢٥/١٠  

٦٠٠ X ٣٠٠٠ = ٥  
٥٠٠ X ٢١٠٠=   ٤.٢  
٥٠٠ x ٢٥٠٠ = ٥  

٧٦٠٠             ١٦٠٠  
  

٦٦٠٠  ١٤٠٠  ١٠٠٠  ٥  ٢٠٠        ٣١/١٠  

٦٠٠ x ٣٠٠٠ = ٥  
٥٠٠ x ٢١٠٠ = ٤.٢  
٣٠٠ x ١٥٠٠ = ٥  

٦٦٠٠        ١٤٠٠  
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   طریقة المتوسط المرجحبإتباعحساب الصنف  : ًثالثا
  الرصید  الصادر  الوارد

  التاریخ
  قیمة  كمیة  قیمة  سعر  كمیة  قیمة  سعر  كمیة

  مالحظات

   جم٥ = ٥٠٠٠/١٠٠٠=   ٥٠٠٠  ١٠٠٠              ١/١٠

   جم٤.٨٦٧ = ٧٣٠٠/١٥٠٠=   ٧٣٠٠  ١٥٠٠        ٢٣٠٠  ٤.٦٠  ٥٠٠  ٢/١٠

   جم٤.٨٦٧=   ٥٣٥٣.٢  ١١٠٠  ١٩٤٦.٨  ٤.٨٦٧  ٤٠٠        ٥/١٠

   جم٤.٨٦٧=  ١٩٤٦.٣  ٤٠٠  ٣٤٠٦.٩  ٤.٨٦٧  ٧٠٠        ١٠/١٠

   جم٤.٦٦٣ = ٤١٩٦.٣/٩٠٠=   ٤١٩٦.٣  ٩٠٠        ٢٢٥٠  ٤.٥  ٥٠٠  ١٢/١٠
   جم٤.٦٦٣=   ١٨٦٤.٨  ٤٠٠  ٢٢٢١.٥  ٤.٦٦٣  ٥٠٠        ١٣/١٠

   جم٤.٧٣٠=٢٨٣٨.٢/٦٠٠=   ٢٨٣٨.٢  ٦٠٠  )٩٧٣.٤(  ٤.٨٦٧  )٢٠٠(        ١٤/١٠

   جم٤.٤٢٧ = ٦١٩٨.٢/١٤٠٠=   ٦١٩٨.٢  ١٤٠٠        ٣٣٦٠  ٤.٢  ٨٠٠  ١٥/١٠

   جم٤.٤٢٧=   ٤٨٧٠.١  ١١٠٠  ١٢٢٨.١  ٤.٤٢٧  ٣٠٠        ١٨/١٠
   جم٤.٧٠٠ = ٩٨٧٠.١/٢١٠٠=   ٩٨٧٠.١  ٢١٠٠        ٥٠٠٠  ٥  ١٠٠٠  ٢٠/١٠

   جم٤.٧٠٠=   ٧٥٣٠.١  ١٦٠٠  ٢٣٥٠  ٤.٧  ٥٠٠        ٢٥/١٠

   جم٤.٧٠٠=   ٦٥٨٠.١  ١٤٠٠  ٩٤٠  ٤.٧  ٢٠٠        ٣١/١٠

  
   طریقة المتوسط الزمنى المؤجلبإتباعحساب الصنف : ًرابعا 

  ) الجدول أسفلًمعدا فى نھایة الشھر بعد الحصول على السعر الموجود ( حساب الصنف 
  الرصید  الصادر  الوارد

  رقم المستند  التاریخ
  قیمة  كمیة  قیمة  سعر  كمیة  قیمة  سعر  كمیة

٥٠٠٠  ١٠٠٠                ١/١٠  

٧٣٠٠  ١٥٠٠        ٢٣٠٠  ٤.٦  ٥٠٠  ٣٢  ٢/١٠  

٥٤١٤.٨  ١١٠٠  ١٨٨٥.٢  ٤.٧١٣  ٤٠٠        ١٦  ٥/١٠  
٢١١٥.٧  ٤٠٠  ٣٢٩٩.١  ٤.٧١٣  ٧٠٠        ١٨  ١٠/١٠  

٤٣٦٥.٧  ٩٠٠        ٢٢٥٠  ٤.٥  ٥٠٠  ٢٥  ١١/١٠  

٢٠٠٩.٢  ٤٠٠  ٢٣٥٦.٥  ٤.٧١٣  ٥٠٠        ٢٠  ١٢/١٠  

٢٩٥١.٨  ٦٠٠  )٩٤٢.٥(  ٤.٧١٣  )٢٠٠(        ١٠  ١٤/١٠  
٦٣١١.٨  ١٤٠٠        ٣٣٦٠  ٤.٢  ٨٠٠  ٢٦  ١٥/١٠  

٤٨٩٧.٦  ١١٠٠  ١٤١٣.٩  ٤.٧١٣  ٣٠٠        ٢٢  ١٨/١٠  

٩٨٩٧.٩  ٢١٠٠        ٥٠٠٠  ٥  ١٠٠٠  ٢٨  ٢٠/١٠  

٧٥٤١.٤  ١٦٠٠  ٢٣٥٦.٥  ٤.٧١٣  ٥٠٠        ٢٤  ٢٥/١٠  

٦٥٩٨.٨  ١٤٠٠  ٩٤٢.٦  ٤.٧١٣  ٢٠٠        ٦  ٣١/١٠  

  
  راة خالل الشھرتكلفة المواد المشت+                            تكلفة رصید أول المدة 

  = السعر وفق الطریقة 
  كمیة المواد المشتراة خالل الشھر+                            كمیة الرصید أول المدة 

                          
   جم ١٢٩١٠ + ٥٠٠٠                              

=                          
   وحدة ٢٨٠٠ + ١٠٠٠                              
                             ١٧٩١٠  
   جم ٤.٧١٣=                           = 

                              ٣٨٠٠  
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  :ًحل المطلوب ثانیا 
 من عنصر المواد وتكلفة المخزون آخر المدة باستخدام الطرق المختلفة لتسعیر اإلنتاججدول مقارن لتكلفة 

  )بالجنیھات                                                                                    ( :         المنصرف 
  تكلفة المخزون اخر الفترة من المواد  تكلفة اإلنتاج من المواد  طریقة تسعیر المنصرف
ًطریقة الوارد أوال صادر أوال ً  ٦٦٨٠  ١١٢٣٠  

ًطریقة الوارد أخیرا صادر أوال ً  ٦٦٠٠  ١١٣١٠  
  ٦٥٨٠.١  ١١٣٢٩.٩  طریقة المتوسط المرجح

  ٦٥٩٨.٨  ١١٣١١.٢  طریقة المتوسط الزمنى المؤجل
  

  : مالحظات توضیحیة على الحل 
یمكن التحقق من صحة العملیات الحسابیة بحساب الصنف عن طریق استخدام المعادلة اآلتیة وذلك  -١

 ) :كمیة و تكلفة ( الستخراج رصید اخر المدة 
   صافى المنصرف –) صافى الوارد + رصید أول المدة = ( ترى آخر المدة الرصید الدف

   وحدة١٦٠٠) = ٦٠٠ - ٢٤٠٠ (-)٢٨٠٠+ (١٠٠٠= 
   وحدة ١٤٠٠الرصید نتیجة الجرد الفعلى یجب أن یكون 

   وحدة ٢٠٠) = الرصید الفعلى  ( ١٤٠٠ –) الرصید الدفترى  ( ١٦٠٠= إذن العجز 
  ،  یختلف ھذا الرصید وفق أیا من طرق تسعیر المواد المنصرفة ھذا عن رصید الكمیة وبالطبع ال
  ٠بعكس رصید آخر المدة بالقیمة 

 طریقة إتباعوعلى سبیل المثال یمكن التحقق من صحة العملیات الحسابیة فى حساب الصنف فى حالة 
ًالوارد أوال یصرف أوال بتطبیق المعادلة السابقة بالقیمة  ً٠  

   جنیة ٦٦٨٠=  ج ١١٢٣٠ – ج ١٢٩١٠+  ج ٥٠٠٠
 مصروفات الشراء الى سعر بإضافة ٢/١٠ بتاریخ ٢٢ التورید رقم أمرحسبت تكلفة الوحدة من  -٢

 :الفاتورة 
 =      ٥٠٠ x ٢٠٠٠(  جنیة عمولة الشراء ٢٠٠+ ج مصروفا النقل ١٠٠+ ج ٢٠٠٠=  جم ٤x ١٠ (%  
   ٠كلفة الوحدة الواحدة  ت٤.٦٠٠=  وحدة مشتراه ٥٠٠/  اجمالى تكلفة الشراء ٢٣٠٠      = 

  سجلت صافى كمیتھا فقط وھى ٣٦ تورید رقم بأمر ١٥/١٠الكمیة التى وردت الى الشركة بتاریخ  -٣
  ٠ وحدة ٨٠٠) =  وحدة مرتدة ٢٠٠ – وحدة ١٠٠٠( 

 طریقة السعر االجمالى لم یستقطع الخصم المكتسب الذى حصلت علیة الشركة عند شراء إلتباعًنظرا  -٤
 ٠ ٢٨  التورید رقمأمر

 لم تتأثر بھا ألنھ المخازن أستاذ لم تسجل فى حساب الصنف بدفاتر ألخرالمواد المحولة من قسم  -٥
  ٠ إطالقاالمخازن 

  ٠ اإلنتاج الطریقة المتبعة وحملت لتكلفة أساسسعرت كمیة العجز الطبیعى على  -٦
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   ) : ٣( مثال رقم 
ً صادر أوال فى تسعیر المواد المنصرفة من المخازن لعملیات راأخییتبع مصنع السالم للعطور سیاسة الوارد 

   : ٢٠١٠خالل شھر نوفمبر ) س ( وفیما یلى حركة المادة  ، اإلنتاج
  
   ٠ قرش ٨٠ بسعر ٧٠٠الرصید  : ١/١١
  ٠ً قرشا من الموردین ٩٠ وحدة بسعر ٥٠٠طلب تورید  : ٢/١١
   ٠ ٥٠ وحدة بأذن صرف رقم ٢٠٠صرفت  : ٥/١١

   ٠ ٦ بأمر شراء رقم ٢/١١ردت الكمیة المطلوبة یوم و: ١٠/١١
  ٠ ٥١ وحدة بأذن صرف رقم ٤٠٠صرفت : ١٥/١١
  ٠ ٥٢ وحدة بأذن صرف رقم ٣٠٠صرفت : ١٨/١١
  ٠ قرش من الموردین ٨٥ وحدة بسعر ٦٠٠طلب تورید : ٢٠/١١
  ٠ ٨  بمذكرة رد مواد رقم١٨/١١ وحدة من أصل الكمیة السابق صرفھا یوم ٢٢٠ارتجعت : ٢١/١١
   ٠ ٦٧ بأمر شراء رقم ٢٠/١١وردت الكمیة المطلوبة یوم : ٢٥/١١
   ٠ ٥٥ وحدة بأذن صرف رقم ٤٠٠صرفت : ٢٧/١١
   ٠ ١٦ وحدة بمذكرة رقم ٧٠ بةبلغ الفاقد المسموح : ٣٠/١١

  :المطلوب 
   المخازن ؟ أستاذفى دفتر ) س (            تصویر صفحة المادة 
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  ً یصرف أوالًأخیرا طریقة الوارد إتباعحساب الصنف فى حالة  : لحلا
  الرصید  الصادر  الوارد

  التاریخ
  قیمة  كمیة  قیمة  سعر  كمیة  قیمة  سعر  كمیة

  مالحظات

٧٠٠  ٥٦٠  ٧٠٠              ١/١١  x ٥٦٠ = ٠.٨  

٥٠٠  ٤٠٠  ٥٠٠  ١٦٠  ٠.٨  ٢٠٠        ٥/١١ x ٤٠٠ = ٠.٨  

٨٥٠  ١٠٠٠        ٤٥٠  ٠.٩  ٥٠٠  ١٠/١١  
٥٠٠ x ٤٠٠ = ٠.٨  
٥٠٠  x ٤٥٠ = ٠.٩  

٨٥٠           ١٠٠٠  

٤٩٠  ٦٠٠  ٣٦٠  ٠.٩  ٤٠٠        ١٥/١١  
٥٠٠ x ٤٠٠ = ٠.٨  
١٠٠ x ٩٠ = ٠.٩  
٤٩٠          ٦٠٠  

١٨/١١        
١٠٠  
٢٠٠  
٣٠٠  

٠.٩  
٠.٨  
  

٩٠  
١٦٠  
٢٥٠  

٣٠٠  ٢٤٠  ٢٠٠ x ٢٤٠ = ٠.٨  

٢١/١١        
)٢٠(  
)٢٠٠(  
)٢٢٠(  

٠.٩  
٠.٨  
  

)١٨(  
)١٦٠(  
)١٧٨(  

٤١٨  ٥٢٠  
٥٠٠ x ٤٠٠ = ٠.٩  
٢٠ x ١٨ = ٠.٩  

٤١٨          ٥٢٠  

٩٢٨  ١١٢٠        ٥٩٠  ٠.٨٥  ٦٠٠  ٢٥/١١  

٥٠٠ x ٤٠٠ = ٠.٨  
٢٠ x ١٨ = ٠.٩  

٦٠٠ x ٥١٠ = ٠.٨٥  
٩٢٨            ١١٢٠  

٥٨٨  ٧٢٠  ٣٤٠  ٠.٨٥  ٤٠٠        ٢٧/١١  

٥٠٠ x ٤٠٠ = ٠.٨  
٢٠ x ١٨ = ٠.٩  

٢٠٠ x ١٧٠ = ٠.٨٥  
٥٨٨             ٧٢٠  

٢٨/١١        

٢٠٠  
٢٠  
١٨٠  
٤٠٠  

٠.٨٥  
٠.٩  
٠.٨  
  

١٧٠  
١٨  
١٤٤  
٣٣٢  

٣٢٠  ٢٥٦  ٣٢٠ x ٢٥٦ = ٠.٨  

٢٥٠  ٢٠٠  ٢٥٠  ٥٦  ٠.٨  ٧٠        ٣٠/١١ x ٢٠٠ = ٠.٨  

  

  

 

  

  


