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EMIL : alaa_reyad2000@yahoo.com 
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  رقم الصفحة                                                                    فھرست المحتویات 
  ٣    ٠ مقدمة -
  ٤   ٠ مفھوم التكالیف و مضمونھا -
  ٥   ٠محاسبة التكالیف وعالقتھا بالمحاسبة المالیة  -
  ٦  ٠ أھداف محاسبة التكالیف -
  ٨  ٠عناصر التكالیف ) تصنیف (  تبویب -
  ١٩  ٠مراحل تصمیم نظام التكالیف  -
  ٢٧  ٠ أنظمة التكالیف -
  ٤٩   ٠ الطرق المختلفة لتسجیل االحداث التكالیفیة -
  ٥٩   ٠قوائم التكالیف  -
  ٦٨  ٠ معدالت تحمیل المصاریف الصناعیة غیر المباشرة -

  صالحاتوالحمد  الذى بنعمتھ تتم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 محاسبة الشركات الصناعیة
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  -:مقـــدمة / ١
  

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

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

  ٠ة لھا التخاذ القرارات اإلداریة ت اإلدارة من البیانات التحلیلیة الالزمحتیاجاإتغطى كافة 

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

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

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

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

  ٠ات تحصل علیھا من إدارة اإلنتاج جداول اإلنتاج وكمیة اإلنتاج وجودتھ على بیانالمستغلة والعاطلة و

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

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

 لترشید الالزمةالنظام ، وینتج عن ھذا التشغیل مخرجات النظام التى تھدف الى إمداد اإلدارة بكافة المعلومات 

  ٠القرارات 

ًربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، اللهم أجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك الكريم خالصا  ً.  
  حاتوالحمد هللا الذى بنعمته تتم الصال

  عـــــالء ريـــــاض/ أستاذ                    ھـ ١٤٣٢رمضان : القاھرة فى 

  أستاذ احملاسبة                    م٢٠١١ أغسطس
  باالكادميية العاملية للتدريب             

موعة االستشارية للمحاسبة و املراجعة    وا
   إدارة التكاليف و املوازنة و املتابعة              

   شركات أيكوباك و إجيرياب وكوباكمبجموعة
   خبري منازعات اإلستثمار–حمكم دوىل 

  عضو مبركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية
  عضو جبمعية الضرائب املصرية 
  مدرب حمرتف معتمد

---------------------  
 لالتصال :  

  ٠١٠٠ / ٥٤٤٦٨٣٨ : محمول 
 alaa_reyad2000@yahoo.com:            إیمیــــل  

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

 بتلكیشیر الى تلك التكلفة التى تم االستفادة منھا فى الفترة الجاریة من أجل إنتاج اإلیراد المرتبط : المصروف 

  ٠" ترة محاسبیة معینة بمعنى یعبر المصروف عن تكلفة الحصول على اإلیراد خالل ف" الفترة  

عبارة عن نفقة تتحملھا المنشأة فى سبیل الحصول على سلعة أو خدمة الستخدامھا فى النشاط لتحقیق : التكلفة 

  ٠أھداف المنشأة 

أو " فالكمیة المستنفذة . تقاس التكلفة فى صورة نقدیة حیث تتضمن عاملى الكمیة و السعر " وفى رأى آخر 

  ٠مضروبة فى سعر الحصول علیھا تساوى تكلفة " الموارد المختلفة المتوقع استنفاذھا من 

ھى تقدیر و تجمیع و تسجیل و تبویب و توزیع و تحمیل و تحلیل و : " المفھوم الشامل لمحاسبة التكالیف 

  ٠ "ا عرض و تفسیر البیانات الخاصة بالتكالیف وذلك لتغطیة احتیاجات اإلدارة الى المعلومات التحلیلیة المختصة بھ

  كیف یمكننا التفرقة بین التكلفة و المصروف والضیاع و الخسارة ؟: السؤال المھم ھو 

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

ضروریة أو ،  أو غیر متوقعة المنشأة خالل تأدیة أنشطتھا وفى سبیل تحقیق أھدافھا سواء كانت متوقعة

  :وھى تعتبر نتجت عنھا منفعة أو لم تنتج ، غیر ضروریة 

ً فى حالة كونھا إنفاقا ضروریا متوقعا لإلنتاج یھدف إلى اقتناء سلعة أو الحصول على :تكلفة  .١ ً ً

 :وتتحول الى خدمة 

 ٠ فى حالة استنفاذھا خالل المدة المحاسبیة موضوع المحاسبة :مصروف  .٢

  :ً إذا كان اإلنفاق متوقعا ولم تتولد عنة منفعة تخدم أغراض المنشأة ویكون  :الضیاع .٣

  ٠ًإذا كان إنفاقا ضروریا من غیر الممكن تجنبھ فى نطاق الظروف المحیطة : ًضیاع حتمیا 

  ًإذا كان إنفاقا غیر ضروریا من الممكن تجنبھ ویعكس عدم سالمة النظام : ًضیاع غیر حتمیا ً

 ٠غیلى اإلدارى أو التش

ً إذا كان اإلنفاق غیر ضروریا و غیر متوقعا ولم تتولد عنھ منفعة ونشأ لظروف :الخسارة  .٤ ً

 :وتكون خارجیة 

  ٠ إذا كانت فى الحجم الطبیعى العادى وتستلزمھا ظروف النشاط :خسارة عادیة 

  إذا كانت فى الحجم غیر الطبیعى وغیر مترتبة على ظروف النشاط :خسارة غیر عادیة 

  ٠األرباح و الخسائر /  األرباح وتحمل على حـ ى تكون عبء علوھنا

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

  :اإلجابة 

  ٠یمكن اعتبار االستنفاذ و االستفادة و توقیت ذلك ھو معیار التفرقة بین المصطلحین 
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  محاسبة التكالیف وعالقتھا بالمحاسبة المالیة
  ما ھى أوجھ االختالف بین المحاسبة المالیة و محاسبة التكالیف ؟: لح ھنا السؤال الم

  محاسبة التكالیف  المحاسبة المالیة  أوجھ االختالف

مستخدمو 
  البیانات

تھتم باحتیاجات األطراف الخارجیة عن 
مصلحة الضرائب ، المساھمون ( المنشأة   

 ٠ ) ٠٠٠الموردین ، البنوك ، 

ات الداخلیة لمختلف تھتم بتلبیة االحتیاج
المستویات اإلداریة وتختص بقیاس وتخطیط 
ورقابة تكالیف عناصر اإلنتاج وجمیع 

  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 
ًیة معدة وفقا للمبادئ المحاسبیة إجمال

  ٠المتعارف علیھا 

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

وذلك حسب المستوى اإلدارى بھدف ، ) 
  ٠الرقابة الدوریة على التكالیف 

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

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    البیاناتطبیعة
  ٠المنشأة ومركزھا المالى ككل 

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

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

تسجیل اإلحداث االقتصادیة فى الدفاتر یتم   وحدة القیاس
  ٠ًو السجالت معبرا عنھا بوحدات نقدیة 

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

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

إمكانیة رقابتھا  الخ مما یساعد على دراسة ٠٠
  ٠و تخفیضھا 

  
وبالرغم من وجود أوجھ االختالف ھذه بین المحاسبة المالیة و محاسبة التكالیف إال أن كال الفرعین مرتبطان 

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

وھذه األرصدة الزمة إلعداد القوائم التى تعدھا ، ًجات تامة الصنع وأیضا تكلفة اإلنتاج التام خالل المدة المنت
   ٠المحاسبة المالیة فى نھایة الفترة 

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

  ٠الصناعیة 
  

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

  ٠ف ونظام المحاسبة المالیة االندماج الكامل بین نظام التكالی .١
 ٠االنفصال التام بین نظام التكالیف ونظام المحاسبة المالیة  .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 
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 -:لیف أھداف محاسبة التكا/ ٣
  : قیاس تكالیف اإلنتاج وحساب تكلفة المنتجات ٣/١

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

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

ة االنتاجیة أو العقد ، وبقسمة اجمالى ھذه التكالیف على كمیة اإلنتاج المعادل للوحدات االنتاجى أو المرحل

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

  -:المتوسطة لحساب كل من 

  ٠تكلفة البضاعة المنتجة والمباعة تقییم 

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

 -:المتوسطة لوحدة المنتج فى 

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

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

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

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

  -: توفیر بیانات تكالیفیة تساھم فى التخطیط ٣/٢
م التكالیف من خالل دراستھ لسلوك عناصر التكالیف خالل الفترات الزمنیة یستطیع أن یمد إن نظا

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

   ٠اتخاذ قرار تنفیذ البدیل األفضل  مما یمكن من 

لبیانات التكالیفیة فى دراسة العالقة بین التكالیف والحجم واألرباح                ومن ناحیة أخرى تساھم ا  

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

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

  ٠فیة وإعداد الموازنات التخطیطیة فى وضع األنماط التكالی

 -: بھدف تخفیضھا ف الرقابة على التكالی٣/٣
 محاسبة التكالیف بما توفره من بیانات تفصیلیة تحلیلیة على كافة مستویات اإلدارة أن تساعد المسئولین عتستطی

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

  .مناطق الكفایة والعمل على تنمیتھا 

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

تخطیطیة وتحدید االنحرافات ومواضعھا فى التنفیذ ومقارنتھ بالمخطط الوارد فى الموازنات ال) ًمالیا / ًكمیا ( 

األمر الذى یسھم فى رفع الكفاءة االنتاجیة . وتوقیتات حدوثھا ، وبالتالى یسھل ربطھا بالمسئولین عنھا 

  . لمختلف عناصر اإلنتاج التى ساھمت فى العملیة االنتاجیة مثلواالداریة من خالل االستخدام األ
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  -:لقرارات اإلداریة  المعاونة فى ترشید ا٣/٤
آلخر والتى تتطلب توافر بیانات قت تواجھ اإلدارة بالعدید من المشاكل غیر النمطیة التى تظھر من و

  :خاصة التخاذ القرار ، ومن أمثلة ھذه المشاكل 

 ٠راؤھا التصنیع الداخلى لبعض األجزاء أم ش 

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

  ٠ )حذف منتج ( التوقف عن إنتاج منج معین 

 ٠ منتجات جدیدة لتشكیلة المنتجات اضافة 

  ٠المزج السلعى لتحقیق أفضل ربحیة تغییر نسب 

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

ع بیان مزایا وعیوب كل بدیل وعرض نتائج ذلك فى صورة تقاریر تشتمل للمشروع والمفاضلة بینھما م

  ٠مقارنات الكمیة والمالیة للبدائل على ال

  

  : رفع الكفاءة االنتاجیة للمنشأة ٣/٥
  

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

   :خالل توفیر بیانات عن

 ٠اقات العاطلة بالمنشأة وتكلفتھا  الط  

 یل مواردھا فى مخزون ال مبرر لھ رسم سیاسات سلیمة لالحتفاظ بالمخزون مما یجنب المنشأة تعط 

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

  " :ساسى التبویب األ"   وفق طبیعة عوامل اإلنتاج ٤/١

 ٠المواد والخامات  .١

  ٠) تكلفة العمل اإلنسانى ( األجور  .٢

  ٠الخدمات و المصروفات  .٣

 :  وفق العالقة بوحدات التكلفة ٤/٢

 ٠تكالیف مباشرة  .١

   ٠تكالیف غیر مباشرة  .٢

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

 ٠تكالیف ثابتة  .٢

  ٠تكالیف شبة ثابتة  .٣

            ٠ة تكالیف شبة متغیر .٤

  :   وفق الوظیفة التى تؤدیھا ٤/٤

  ٠تكالیف إنتاج  .١

 ٠تكالیف تسویق  .٢

  ٠تكالیف إدارة و تمویل  .٣

  

  :   وفق العالقة بالمخزون ٤/٥

 ٠) تكالیف منتج أو تكالیف جردیھ ( تكالیف سلعیة  .١

   ٠) تكالیف المدة ( تكالیف زمنیة  .٢

  : ین   وفق القابلیة للرقابة عند مستوى إدارى مع٤/٦
  ٠تكالیف قابلة للرقابة من مستوى إدارى معین  .١

 ٠تكالیف غیر قابلة للرقابة من مستوى إدارى معین  .٢

  :   وفق وقت قیاس التكلفة ٤/٧
  ٠) تاریخیة ( تكالیف فعلیة  .١

 :ًتكالیف محددة مقدما وتنقسم إلى  .٢

  ٠تكالیف تقدیریة  

  ٠) معیاریة ( تكالیف نمطیة  
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  : لیف الستخدامات مختلفة   مفاھیم أخرى للتكا٤/٨
  ٠تكلفة الفرصة البدیلة  .١

  ٠دیة حالتكالیف التفاضلیة و ال .٢

  ٠) المحتسبة ( التكالیف الضمنیة  .٣

  ٠التكالیف المغرقة  .٤

  ٠) المرتبطة ( التكالیف المناسبة  .٥

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

       ٠}  حیوانیة – معدنیة –زراعیة {  مواد أولیة -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 

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

   ٠الخ .... كأدوات نظافة أو أدوات كتابیة 

  :  األجور .٢

ى أو فى تشغیل وھى عبارة عن تكلفة العمل اإلنسانى سواء كانت مباشرة فى العملیات اإلنتاجیة بشكل یدو

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

 :  ) المصروفات ( الخدمات  .٣

  ویمثل ھذا العنصر تكلفة الخدمات المختلفة سواء تلك المتعلقة باألداء اإلنتاجى أو البیعى أو اإلدارى 

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

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

وحدة منتج { وھى عناصر التكالیف التى یمكن تتبعھا وتخصیصھا مباشرة الى وحدة تكلفة إنتاجیة معینة 

   ٠}  مرحلة إنتاجیة – عقد أو مقاولة –تاجى  أمر ان–معین 

   ٠والبد من وجود عالقة السببیة واالرتباط بین عنصر التكلفة ووحدة المنتج 

  : ًالشروط الواجب توافرھا العتبار عنصر التكلفة مباشرا 

 ٠" اى إمكان إیجاد ارتباط مادى بین عنصر التكلفة وبین وحدة المنتج : " سھولة التمییز العینى  .١

ً تحدید نصیب الوحدة من المنتج النھائى من قیمة عنصر التكلفة تحدیدا دقیقا كاناى ام: سھولة التخصیص المالى  .٢ ً 

وجود عالقة سببیة مباشرة بین وحدة المنتج النھائى وبین المنفعة التى تعود من : المسئولیة عن النفقة  .٣

   ٠استخدام عنصر التكلفة 
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  :  التكالیف غیرا لمباشرة-٢
والتى ال یمكن تخصیصھا أو ربطھا مباشرة لمنتج معین ) مواد و أجور و مصروفات ( شمل كافة التكالیف  ت-

   ٠أو ألمر انتاجى محدد 

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

   ٠حیانا التكالیف اإلضافیة مدى استفادة كل منتج منھا ولذلك یطلق علیھا أ

  :  تقسم الى ثالث مجموعات ھى -

  : التكالیف الصناعیة غیر المباشرة " : المجموعة األولى 

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

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

  " : األجور غیر المباشرة " : المجموعة الثانیة 

   ٠" مرتبات المشرفین وغیرھا " ھى عبارة عن تكلفة العمالة الصناعیة المتعلقة بالخدمات اإلنتاجیة مثل 

  " :المصروفات الصناعیة غیر المباشرة " : المجموعة الثالثة 

مصروفات صیانة " ھى عبارة عن المصروفات الصناعیة عن خدمات تستنفذ فى العملیات اإلنتاجیة مثل و

   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 
فة خاصة المنشآت الصناعیة التى تمثل اآلالت بالنسبة لھا العنصر االساسى فى التكالیف ویناسب ذلك بص

  ٠العملیة اإلنتاجیة 

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

  : قدر كبیر من األھمیة وذلك لـ 

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

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

   ٠رھا وبطاقات الشغلة وغی

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

  : فیما یلى تجمیع عناصر التكالیف 
  مصروفات صناعیة مباشرة + أجور مباشرة +  مواد مباشرة " =أو التكلفة األولیة "  التكلفة المباشرة -١
   ٠التكالیف الصناعیة غیر المباشرة + التكلفة المباشرة = " تكلفة اإلنتاج "  تكلفة التصنیع -٢

   ٠تكالیف التسویق + تكلفة اإلنتاج =  تكلفة المبیعات -٣

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

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

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

     ٠" استخدام الطاقة 

  مقصود ھنا ھو التغیر المرتبط بحجم الطاقة المستخدمة مع افتراض ثبات العوامل األخرى التغیر ال-

   ٠} كاألسعار و الظروف الفنیة و اإلداریة و المواصفات  { 

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

   ٠م اإلنتاج ًثابتا رغم تغیر حج

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

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

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

   ٠ًاآلخر یعتبر ثابتا 

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

١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  

  حجم اإلنتاج بالوحدة             

  

  التكالیف المتغیرة بالجنیة

 الى التكالیفإجم  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠

  تكلفة الوحدة الواحدة  ١٠  ١٠ ١٠

  

  :"تكالیف فتریھ " الثابتة التكالیف  .٢
   ٠ وھى تلك التكالیف التى ال تتأثر بحجم النشاط وتظل ثابتة رغم تغیره -

ً 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

   ٠ام التحصیل  مرتبات العاملین بأقس-٣

   ٠أما التكالیف اإلداریة فتمیل معظمھا الى الثبات 

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

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

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

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

  ٠تتغیر مع حجم النشاط 

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

١٠٠٠  ٢٠٠٠  ٤٠٠٠  

  حجم اإلنتاج بالوحدة                 

  

  التكالیف الثابتة  بالجنیة

 إجمالى التكالیف  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠

  تكلفة الوحدة الواحدة  ٢  ١ ٠.٥٠

 

  :شبة المتغیرةالتكالیف  .٣

  % ١٠٠المستخدمة بنسبة أقل من } أو التسویقیة { ة  تلك التكالیف التى تتغیر مع تغیر حجم الطاقة اإلنتاجی-

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

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

  

 : شبة الثابتة التكالیف  .٤

اى تتكون من جزء كبیر ثابت ال یتغیر مع تغیر حجم النشاط ، تى یغلب علیھا صفة الثبات  وھى التكالیف ال-

   ٠وآخر أقل یتغیر بتغیره 

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

لثابتة وكذا للتكالیف اإلجمالیة بصفة عامة ویتم ذلك وفصل الجزء المتغیر للتكالیف شبة المتغیرة وشبة ا

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

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

  : أو التكالیف اإلجمالیة وذلك بإیجاد قیمة المتغیرات فى المعادلة التالیة 

  ب س + أ = ص 

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

  :حیث أن 

   ٠لثابت أو شبة المتغیر قیمة المصروف شبة ا=  ص - ١  

   ٠المصروفات الثابتة =  أ   - ٢  

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

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

  : ب باستخدام المعادلتین التالیتین ، ً 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 {  ویعتبر تبویب التكالیف من حیث عالقتھا بحجم اإلنتاج -

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

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

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

   ٠ألي مستوى من مستویات الطاقة اإلنتاجیة 

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

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

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

   ٠وقت إتمام اإلنتاج ونقلة إلى مخازن اإلنتاج التام 

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

" ظافة كمواد الصیانة و المواد المساعدة و مواد الن" أو مواد غیر مباشرة الزمة للخدمات اإلنتاجیة ، مصنعة 

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

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

  } " الخ ... ت مبانى وآالت وأثاث المصنع مبانى المصنع وإیجار وإنارة و تھویة و تدفئة واھالكا

  :لتسویقتكالیف ا .٢

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

والشحن و المخازن و االنتقال و إیجار ، وعموالتھم وكذا مصروفات الخدمات التسویقیة المتعلقة باإلعالن 

راكز البیع ومصروفات التحصیل والكتالوجات ومصروفات خدمة العمالء وبحوث السوق و المعارض وم

   ٠الخ ..التسویق 

  :اإلدارة و التمویلتكالیف  .٣
 تتضمن ھذه التكالیف نفقات اإلدارات المعاونة كاإلدارة المالیة وإدارة شئون العاملین و الشئون القانونیة -

   ٠ الخ... والخدمات العامة و السائقین 

 مواد تشغیل السیارات المخصصة –مواد نظافة "  وتتضمن تكالیف المواد المستخدمة لتأدیة تلك الخدمات -

   ٠"  المطبوعات و األدوات الكتابیة –لنقل العاملین باإلدارات المعاونة 

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

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

   ٠القضائیة و العالقات العامة 

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

   ٠عملیات المنشأة 

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

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

  اإلنتاج  وعامة تعتبر التكالیف الصناعیة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة تكالیف منتج تحمل على تكالیف-
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 " :الزمنیة " تكالیف المدة .٢
ً وھى تلك التكالیف التى تتعلق بالفترة الزمنیة التى حدثت فیھا وال تمثل جزءا من تكلفة المخزون وإنما یتم -

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

ًتعتبر مصروفا إیراد یا مؤجال یستھلك على عدد من المدد المالیة المستفیدة إعالنیة ضخمة ف ً٠   

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

   ٠ال یدخل فیھا 

 
 : تبویب التكالیف حسب قابلیتھا للرقابة عند مستوى إدارى معین: ًسادسا 
 :تكالیف قابلة للرقابة عند مستوى إدارى معین  .١

 یقصد بھا تلك التكالیف التى تتأثر إلى حد كبیر بإجراءات اإلدارة عند مستوى معین من السلطة وتحت -

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

   ٠اإلھمال 

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

وفى خالل المدة المالیة یسأل ، ففى المدى القصیر یسأل المشرفین على المخازن عن خسائر اإلنتاج التالف 

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

   ٠العمل لتالفى ھذه الخسائر 

 :قابلة للرقابة عند مستوى إدارى معین 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 

ً إذ أنھا تتحدد وفقا لظروف خارجة عن إدارة اإلدارة ٠ً أو ال تخضع أساسا لسلطات مستوى إدارى معین -

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

  ٠ لمنافسةا

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

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

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

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

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

   ٠بالدفاتر و السجالت ولذا یسھل التحقق منھا 

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

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

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

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

  

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

   ٠ذه التكلفة فى المكاسب الضائعة نتیجة اتخاذ قرار باختیار بدیل معین من البدائل المتاحة  تتمثل ھ-

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

  :التكلفة التفاضلیة و الحدیة .٢
أو ، التكلفة الكلیة نتیجة زیادة أو نقص حجم اإلنتاج فى } الزیادة أو النقص {  ھى عبارة عن مقدار الفرق -

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

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

   ٠ة متغیرة التكالیف التفاضلیة فى ھذه الحال

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

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

   ٠واحدة بمفردھا 

    ٠" ھى التكالیف التى تتغیر مع تغیر حجم اإلنتاج وبنفس النسبة  " :رة التكالیف المتغی

   ٠ "  ھى عبارة عن الزیادة فى تكالیف اإلنتاج اإلجمالیة نتیجة إضافة وحدة واحدة الى اإلنتاج ":التكالیف الحدیة 

  ٠" فة عدة وحدات الى اإلنتاج ھى عبارة عن الزیادة فى تكالیف اإلنتاج اإلجمالیة نتیجة إضا: "التكالیف التفاضلیة 

  :"المحتسبة " التكالیف الضمنیة  .٣
تتمثل فى التكالیف المقدرة و التى ال تسجل فى الدفاتر المحاسبیة كتكالیف فعلیة تم إنفاقھا أو یوجد  -

 ومن أمثلتھا العائد على رأس المال المملوك أو اإلیجار ٠التزام بإنفاقھا فى صورة نقدیة أو غیر نقدیة 

  ٠حسوب لمبنى مملوك للمنشأة الم
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  :التكالیف المغرقة .٤
   ٠ ھى عبارة عن التكالیف المنفقة والتى ال یمكن للمنشأة استردادھا -

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

   ٠ة ھذا التعاقد زمنیة طویلة طالما ال یمكن استرجاع قیم

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

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

 :بالقرار" أو المرتبطة " التكالیف المناسبة  .٥

فھى تنفق إذا اتخذ ھذا القرار ویمكن تجنبھا فى ، ف التى تؤثر فى اتخاذ قرار معین ویقصد بھا التكالی -

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

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

   ٠ تكالیف مباشرة وتكالیف غیر مباشرة -

   ٠ تكالیف المنتج و تكالیف المدة -

   ٠ تكالیف اإلنتاج و التسویق واإلدارة و التمویل -

  الفعلیة التكالیف -

قیاس تكالیف اإلنتاج وحساب : ًأوال 

  :تكلفة المنتجات بغرض 

 حساب نتیجة أعمال النشاط وتقییم -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         -

   ٠ تكالیف اإلنتاج و التسویق و اإلدارة و التمویل -

 تكالیف الفرصة البدیلة والتفاضلیة و الضمنیة و المغرقة و -

   ٠التكالیف المناسبة 

المعاونة فى التخطیط و رسم : ًثانیا 

   ٠السیاسات 

كالیف قابلة للرقابة من مستوى إدارى معین وتكالیف غیر  ت-

  ٠قابلة للرقابة من مستوى إدارى معین 

   ٠ً تكالیف فعلیة وتكالیف محددة مقدما -

 تكالیف متغیرة و تكالیف ثابتة وتكالیف شبة متغیرة وتكالیف -

   ٠شبة ثابتة 

المعاونة فى الرقابة على : ًثالثا 

    ٠التكالیف

یرة و تكالیف ثابتة وتكالیف شبة متغیرة وتكالیف  تكالیف متغ-

  ٠شبة ثابتة 

 تكالیف الفرصة البدیلة و التفاضلیة والحدیة و التكالیف -

  ٠" المرتبطة " الضمنیة والتكالیف المغرقة والتكالیف المناسبة 

المعاونة فى ترشید القرارات : ًرابعا 

   ٠اإلداریة 
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  مراحل تصمیم نظام التكالیف
  : ر تصمیم نظام التكالیف بعدة خطوات أو مراحل ضروریة یمكن تلخیصھا فیما یلى یم
   ٠ تجمیع البیانات الالزمة للتصمیم -١

   ٠ فحص وتحلیل البیانات -٢

   ٠ تحدید مقومات النظام -٣

   ٠ مرحلة مراقبة تطبیق النظام -٤

  

  : تجمیع البیانات الالزمة للتصمیم : ًأوال 
   ٠حلة تحدید األھداف المرجو تحقیقھا من النظام تتضمن ھذه المر  -١

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

   ٠ قیاس للتكلفة –) أ 

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

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

   ٠ الشكل القانونى -                 

   ٠ حجمھا -                 

   ٠ النظام المحاسبى المطبق بھا والتنظیم اإلدارى لھا -                 

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

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

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

   ٠) أو المشاھدة ( المالحظة -                  

  ٠ التساؤالت -                و 

   ٠ستقصاء أو المقابالت المتعمقة مع مختلف المسئولین وذلك عن طریق قوائم اال

  : تتمثل البیانات المطلوبة فى كل ما یختص بـ – ) ٥

   ٠  النواحى الفنیة و التكنولوجیة -                  

   ٠ طرق تصنیع المنتجات -                  

   ٠ر التشغیل  طبیعة أقسام اإلنتاج و الخدمات اإلنتاجیة وعناص-                 

   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 -                 

  



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   20  

  :فحص و تحلیل البیانات : ًثانیا   
تجمیع البیانات یتم دراستھا وتحلیلھا بغرض اختیار طریقة التكالیف المناسبة ونظام إمساك الدفاتر  بعد –) ١

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

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

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

 

  : تحدید مقومات النظام : ًثالثا 

یعتمد نظام التكالیف على مجموعة من األركان األساسیة الالزمة باعتباره نظم فرعى للمعلومات ،   

  :حو التالى وھذه المقومات أو األركان على الن

  - :ندیھ لنظام التكالیف المجموعة لمست- ) ١

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

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

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

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

.  

  -: مستندات داخلیة لعناصر التكالیف ١/١

  أذون اإلضافة. 

  أذون الصرف. 

 غیل أوامر التش. 

  قوائم األجور وملخصات العمل. 

 ٠ قوائم التكالیف  

  

  -: لعناصر التكالیف  مستندات خارجیة١/٢

  فواتیر شراء المواد الخام             . 

  إیصاالت سداد التأمینات االجتماعیة. 

  فواتیر الكھرباء والمیاه. 
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   - : المجموعة الدفتریة لنظام التكالیف  - ) ٢
لتكالیف ضرورة تحدید أنواع الدفاتر التى توفر البیانات التكالیفیة والتي تتضمن تنفیذ آلیة یتطلب نظام ا  

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

  -:وعادة تتضمن المجموعة الدفتریة ما یلى 

  دفاتر الیومیة التحلیلیة. 

 ومیة العامة دفتر الی. 

  دفاتر األستاذ المساعدة. 

  دفتر األستاذ العام. 

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

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

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

  - : دفتر أستاذ األجور ٢/١

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

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

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

 / .......... ) .إشراف 

ب األجور في دفتر األستاذ بیان بإجمالى األجور خالل الفترة والتي یجب أن تتطابق مع رصید حسا .٣

 ٠العام 

 : دفتر أستاذ المخازن ٢/٢

 :مستخدمة في اإلنتاج وذلك على النحو التالي یتم تخصیص حساب لكل صنف من أصناف المواد الخام ال

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

 .حساب المشتریات بدفتر األستاذ العام 

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

 .جع من التشغیل لمخازن المواد الخام كمیة وقیمة المرت .٣

 :رصید الصنف في أخر الفترة بالكمیة والقیمة  .٤

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

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

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

  -:التالیة 

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

        التشغیل  خزون الخامات أول الفترة بعنابركمیة م+                                       

 .كمیة الخامات المشتراة خالل الفترة +                               

  .كمیة الخامات المتاحة لإلنتاج =                               

  . كمیة مخزون الخامات أخر الفترة بالمخازن -                              

  .كمیة مخزون الخامات أخر الفترة بعنابر التشغیل +                                       

  -: دفتر أستاذ المصروفات الصناعیة ٢/٣

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

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

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

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

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

  .مباني المصنع 

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

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

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

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

  .اإلنتاج تحت التشغیل آخر الفترة تقییم 

  -:دلیل الحسابات  - ) ٤

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

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

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

المحاسبي الموحد منشآت قطاع اإلعمال العام بإتباع تبویب خاص للحسابات الواردة بة وذلك على النحو التالي 

:  

  . مستلزمات سلعیة ٣١

  . األجور ٣٢

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

  . خامات ٣١١

  . وقود وزیوت وقوى محركة للتشغیل ٣١٢

  . قطع غیار ومھمات ٣١٣

  . مواد تعبئة وتغلیف ٣١٤

   مخلفات ٣١٥

  

  -:دلیل مراكز التكلفة  - ) ٥
  

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

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

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

نت مراكز إجمالیة أو مراكز عامة أو مراكز مساعدة ، وبالتالى فان تحدید مراكز التى یشملھا المصنع سواء كا

التكلفة بالمصنع یجب أن یتم في ضوء دراسة التنظیم اإلدارى للمشروع ، والكیفیة التى توجد علیھا خطوط 

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

  حصر تكلفة المنتج. 

  النمطیة والفعلیة والفروق بینھما ( قیاس تكلفة المنتج. ( 

  تخطیط ورقابة التكلفة. 

  اكتشاف مواطن الكفایة وتلك المراكز التى بھا قصور أو ضعف. 

  -: دلیل وحدات التكلفة  - ) ٦
  

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

فقد تكون وحدة التكلفة بسیطة . وبالتالى تتعدد وحدات التكلفة داخل المصنع حسب ظروف اإلنتاج والتشغیل 

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

كما قد تكون وحدة التكلفة مركبة وذلك في األحوال التى تتعدد . طوال مثل المتر وحدة األ)  المتر المكعب –

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

  .تعدد المنتجات داخل القسم الواحد استخدام الساعة اإلنتاجیة النمطیة 

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

   ٠إلى مجموعات متشابھة ، وتقسم كل مجموعة إلى بنود حسب االختالفات الرئیسیة بین ھذه البنود 
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   -:اختیار نظریة القیاس  - ) ٧
  معلوماتللتكالیفیة بھدف توفیر البیانات و ا تعد محاسبة التكالیف أداة قیاس و تحلیل ورقابة لإلحداث ا-

    ٠  الضروریة لمعاونة اإلدارة فى أداء وظائفھا المختلفة 

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

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

  : المنفعة ویتطلب ذلك اختیار كل من 

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

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

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

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

    ٠ًمثال لقیاس التكلفة 

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

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

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

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

الذى یتأثر بعدة عوامل أھمھا كمیة عوامل اإلنتاج المتاحة ومدى ( بمستوى الطاقة  قیاس التكالیف  فروضتختص

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

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

   ٠) حتمالى والشرطى واالحصائى واال

 ویمكن االعتماد على الثالثة أنواع األخیرة لعالقتھا الوثیقة ٠وتناسب كل طریقة منھا مجاالت واھداف مختلفة 

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

   ٠عاون ذلك فى توفیر البیانات الدقیقة وقیاس ھامش الخطأ بالنسبة لھا  وی٠االسالیب اإلحصائیة المختلفة 

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

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

اى ( لذا یحاول القیاس السلیم األخذ فى االعتبار األحداث المختلفة المتوقعة وحساب التكالیف الشرطیة لھا 

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

  ٠نة االحتمالیة إعداد الموازنات المرنة وإعداد ما یسمى بالموازنات المر

المناسبة للقیاس ) المقومات ( ویتم فى ضوء االستخدام المستھدف للمعلومات التكالیفیة اختیار لیس فقط األبعاد 

ًالمحاسبى وإنما أیضا اختیار األسلوب المالئم لتحمیل التكالیف من بین األسالیب المختلفة المتاحة  ً٠  
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 إحداھا على االستخدام المتوقع لبیانات التكالیف والمجال اإلدارى ھناك أكثر من نظریة للقیاس یتوقف استخدامو

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

  :المستخدمة المالئمة لتحلیل التكالیف ھى 

  لیف  حیث یتم تحمیل اإلنتاج بإجمالى التكا:أسلوب التكالیف الكلیة. 

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

 .التكالیف غیر المباشرة فتحمل بقائمة نتیجة اإلعمال 

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

 .لیف الثابتة تعتبر تكالیف فتریھ تحمل لقائمة نتیجة اإلعمال أما التكا

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

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

 .ل لقائمة نتیجة اإلعمال المستغلة تحم

  -: التقاریر التكالیفیة  - ) ٨

تعد التقاریر التكالیفیة ھى مخرجات نظام التكالیف كما تعد أیضا أداه االتصال بین إدارة أو قسم    

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

سنویة ، ربع ( كما تنقسم من حیث مدى دورتھا إلى تقاریر دوریة . نھا إلى تقاریر كمیة وأخرى مالیة تتضم

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

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

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

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

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

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

 .الخ ... إنفاقھا ، تكلفة المنتجات التامة والمنتجات غیر التامة ، تخطیط التكالیف ، رقابة التكالیف 

  :مرحلة مراقبة تطبیق النظام : ًرابعا 
مع استقصاء المشاكل التى قد تواجة التطبیق ، یتولى مصمم النظام اإلشراف على تنفیذة خالل فترة االختبار 

 ویتعین على مصمم النظام التأكد من أن النظام المصمم قد ٠العملى حتى یمكن تعدیل النظام بما یتفق مع الواقع 

ًحقق أھدافة وأن یكون مزودا باألسالیب الرقابیة التى تساعد على أكتشاف األخطاء أوال بأول  وتنبیة اإلدارة ، ً

تاج اإلدارة إلى التأكد من توافر صفات معینة فى نظام  وتح٠إلیھا حتى تتخذ إجراءاتھا العالجیة والوقائیة 

، الوضوح و السھولة ، االقتصاد فى النفقة ، تحدید أھداف النظام { : التكالیف لضمان مالئمتة للمنشأة وأھمھا 

   ٠} المرونة و التوافق مع نظام المحاسبة المالیة ، الدقة و السرعة 
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  : طبیق على منشأة صناعیة مثال لمضمون مقومات نظام التكالیف بالت
  ٠ صناعة الحدید و الصلب :نوع الصناعة  -
   ٠ درفلة الكتل :القســـــــــــم   -
   :مراكز التكلفة فى القسم  -

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

جمیع مھمات و مصروفات تسخین الكتل المربعة   ران الغاطسةاألف
  وھى 

 – أجھزة التحكم – حجرة المراقبة –األفران الغاطسة 
   ٠أوناش 

  : جمیع مھمات ومصروفات درفلة الكتل وھى   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 – حلل الخردة –

لنصف جمیع مھمات ومصاریف تنظیف الكتلة وا  التنظیف باللھب
   ٠درفلة والشبكات وھى لمبات األكسجین والفونیات 

جمیع مھمات ومصاریف تحمیل الشبكات والكتل   وسائل التحمیل
   ٠نصف المدرفلة وھى الحصیرة و الونش الناقل 

جمیع المھمات والمصاریف الخاصة بالورشة   الصیانة المیكانیكیة لدرفلة الكتل
میل المصروفات المیكانیكیة الملحقة كما یستخدم لتح

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   الصیانة الكھربائیة لدرافیل الكتل

ادیة الیومیة لدرفلة العمال المختصین لعمل الصیانة الع
   ٠الكتل 

جمیع مھمات و مصاریف درفلة الكتل وھى المكاتب   مصروفات إضافیة عامة لدرفلة الكتل
وأماكن االستراحة و الطعام و مجموعة عمال تنظیف 
منطقة درفلة الكتل و السعاة وكافة المصروفات التى 

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

  ٠) اطس الفرن الغ(   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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  Costing Systems  التكالیف أنظمة
  

 او المنتجات أنواع الختالف ًتبعا الخرى شركة من شركاتال في المستخدمة التكالیف أنظمة تختلف

 یوجد عام وبشكل .التكالیف بیانات من اإلدارة واحتیاجات التصنیع ومراحل الشركة لدى الخدمات

  :  ھي التكالیف أنظمة من أنواع ثالث

  Job Order Costing System  اإلنتاجیة األوامر تكالیف نظام .١

  Process Costing System  المراحل تكالیف نظام .٢

   Activity‐based Costing Systemاألنشطة على المبني التكالیف نظام .٣

 بعدم توصف والتي التقلیدیة األنظمة من المراحل تكالیف ونظام اإلنتاجیة األوامر تكالیف نظام من كل ویعتبر

 األنشطة على المبني لتكالیفا نظام یوصف وبالمقابل الحاالت، من كثیر في توفرھا التي التكالیف بیانات دقة

 الشركات من العدید قبل من األخیرة اآلونة في واستخدامھ شیوعھ تم والذي الحدیثة، التكالیف أنظمة من بانھ

 أنظمة مع مقارنة دقة أكثر معلومات من ه یوفر لما ًنظرا المتقدمة الدول من العدید في والخدمیة الصناعیة

  ٠  التقلیدیة التكالیف

 التقلیدیة تكالیفال أنظمة
  :األوامر نظام

 
 منتج تصنیع او خدمة تقدیم على تعتمد التي الشركات قبل من اإلنتاجیة األوامر تكالیف نظام یستخدم

 او الخدمة إنتاج ان أي٠االخرى عن طلبیة كل موصفات تختلف وبحیث الزبائن طلبیات على بناء

 نظام تستخدم التي المنشات على األمثلة ومن ٠العمیل یطلبھا التي المواصفات ضوء في یتم السلعة

 البناء وشركة والمستشفیات المدرسیة والكتب الجامعیة الكتب طباعة شركات اإلنتاجیة األوامر تكالیف

 عدد حیث من كتاب كل مواصفات فان الكتب طباعة شركات حالة ففي .التدقیق ومكاتب والمقاوالت

 تختلف الغالف ونوع )واسود ابیض ام ملون ( لطباعةا ومواصفات المستخدم الورق وحجم صفحاتھ

 ، المرضیة وحالتھ المریض باختالف تختلف المستشفیات تقدمھا التي الخدمات ان كما .الخر كتاب من

  ٠  وعقاقیر طبیة معدات الى تحتاجھ وما عملیة كل ووقت متطلبات تختلف األحیان معظم ففي

 التي التكالیف او الصناعیة التكالیف احتساب عملیة لىع اإلنتاجیة األوامر تكالیف نظام ویركز

  ٠  حالة او طلبیھ كل تتطلبھا

 التكالیف على رقابة نظام لدیھا یكون والتي المعیاریة التكالیف نظام تستخدم التي الشركات بعض تقوم

 تفاصیل فیھ تظھر أدناه، )١ ( رقم الجدول في موضح ھو وكما إنتاجي أمر بطاقة یدعى نموذج بإعداد

  :  المنفقة المباشرة غیر الصناعیة والتكالیف المباشر والعمل المباشرة المواد من كل
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   )١( الجدول رقم 
  شركة مطابع األندلس

  بطاقة تكالیف أمر إنتاجى
  A101: رقم األمر

  الریاض للنشر و التوزیع  : اسم العمیل

   جنیة مصرى ٣٢٠٠ : قیمة الطلبیة

   ٢٠٠٨ / ٠١ / ٠٢ : بیةتاریخ االتفاق على الطل

  طباعة كتاب محاسبة تكالیف  : وصف الطلبیة

   ٢٠٠٨ / ٠١ / ١٥ : تاریخ البدء بالتشغیل

   ٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١ : تاریخ انتھاء تصنیع الطلبیة

   نسخة ١٠٠٠ : عدد وحدات الطلبیة

  المواد المباشرة

  التكالیف  تكلفة الوحدة  الكمیة  الوصف  التاریخ
   جنیة١٥٠   جنیة٠.٥٠   فلم٣٠٠  الم تصویراف  ٢٠٠٨ / ٠١ / ١٥

   جنیة١٠٠   جنیة٢٠   كجم٥  حبر   ٢٠٠٨ / ٠١ / ١٦

   جنیة٩٠٠   جنیة٠.٧٥   كجم١٢٠٠   جرام٧٠ورق   ٢٠٠٨ / ٠١ / ٢٥

   جنیة٢٠٠   جنیة١   ماعون٢٠٠  ورق تجلید  ٢٠٠٨ / ٠١ / ٢٨

   جنیة١٣٥٠  اجمالى قیمة المواد المباشرة

  العمل المباشر

  التكالیف  معدل أجر الساعة  عدد الساعات  مالقس  التاریخ
   جنیة١٥٠  ٣  ٥٠  قسم التصویر  ٠١ / ٢٤ : ١٥من 

   جنیة٤٠  ٢  ٢٠  قسم السحب  ٠١ / ٢٧ :٢٥من 

   جنیة١٠٠  ٢.٥  ٤٠  قسم التجلید  ٠١ / ٣٠ : ٢٨من 

   جنیة٢٩٠     ساعة١١٠  االجمالى

  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

  التكالیف  معدل أجر الساعة  اعاتعدد الس  اساس التحمیل  التاریخ
   جنیة ٤٤٠  ساعة/  جنیة ٤   ساعة١١٠  عدد ساعات العمل المباشر  ٠١ / ٣١ : ١٥من 

  ملخص التكالیف

  بیـــــــــــــــــــــــــان   بالجنیةالقیمة
  مواد مباشرة   ١٣٥٠

  عمل مباشر  ٢٩٠

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة  ٤٤٠

  اجمالى التكالیف  ٢٠٨٠

  معدل تكلفة الوحدة  ٢.٠٨

  ملخص حركة تسلیم الطلبیة

  رصید عدد الوحدات المتبقیة  عدد الوحدات المسلمة  التاریخ
٢٠٠  ٨٠٠  ٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  صفر  ٢٠٠   ٢٠٠٨ / ٠٢ / ١٥
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 باقي ومعالجة اإلنتاجیة لألوامر المصروفة المباشرة المواد لمعالجة المحاسبیة اإلجراءات ولتوضیح

  ٠  التالي التوضیحي المثال استخدام سیتم المباشرة غیر یةالصناع التكالیف

   : ١مثال رقم 
 الشركة بدات ٢٠٠٨ فبرایرشھر وخالل ، اإلنتاجیة األوامر تكالیف نظام الصناعیة الغد شركة تستخدم

 خالل صرفھا تم التي التكالیف بلغت وقد ٠ ٥٠٣ و ٥٠٢ و ٥٠١ األرقام ذات اإلنتاجیة األوامر بتصنیع

  : یلي كما اإلنتاجیة األوامر على فبرایر شھر

  ٥٠٣ رقم  األمر  ٥٠٢ رقم األمر  ٥ ٠١ رقم األمر  بیـــــان

   جنیة٤٨٠٠٠   جنیة٢٥٠٠٠   جنیة٣٢٠٠٠  األمر قیمة

   جنیة١٨٠٠٠   جنیة٩٠٠٠   جنیة١٢٠٠٠  مباشرة مواد

   جنیة١٦٠٠٠   جنیة٦٠٠٠   جنیة٨٠٠٠   )ساعة / جنیة  ٤ بواقع( مباشر عمل

   ساعة٥٠٠   ساعة٢٠٠٠   ساعة١٠٠٠  اآلالت تشغیل عاتسا عدد

 : یلي ما علمت إذا

 وبمعدل اآلالت تشغیل ساعات أساس على المباشرة غیر الصناعیة التكالیف بتحمیل الشركة تقوم .١

  ٠  ساعة لكل جنیة ١.٥    

  ٠  خرىاأل األوامر إنتاج وانتھى التشغیل تحت ٥٠٣ األمر بقي ٢٠٠٨ فبرایر شھر نھایة في .٢

    :المطلوب

   ؟ الصناعیة بالتكالیف أعاله اإلنتاجیة األوامر بتحمیل الخاصة الیومیة قیود إثبات .١

      ؟ألصحابھا وتسلیمھا ٥٠٢ و ٥٠١ ةیاإلنتاج األوامر تصنیع من باالنتھاء الخاصة الیومیة قیود إثبات .٢

 في الثالثة األوامر وحسابات عامال االستاذ دفتر في التشغیل تحت إنتاج مخزون حساب تصویر .٣

   ؟ التشغیل تحت إنتاج مخزون مساعد استاذ دفتر    

  ) :١( حل مثال رقم 
  :  الصناعیة بالتكالیف أعاله اإلنتاجیة األوامر بتحمیل الخاصة الیومیة قیود إثبات .١

   : اإلنتاجیة لألوامر المباشرة المواد صرف اثبات قید  -  ) ١( 

  التاریخ  ــانبیـــ  دائن  مدین

٣٩٠٠٠    

  

  

  

٣٩٠٠٠  

  

  مخزون إنتاج تحت التشغیل/ من حـ 

   ٥٠١ أمر إنتاجى رقم ١٢٠٠٠   

   ٥٠٢  أمر إنتاجى رقم ٩٠٠٠   

   ٥٠٣ أمر إنتاجى رقم ١٨٠٠٠   

  المخزون السلعى / إلى حـ 

             مخزن الخامات

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  
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  : ر دفع الرواتب و االجو  إثباتقید  -)  أ - ٢( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٣٠٠٠٠    

  

٣٠٠٠٠  

  

  الرواتب و األجور الصناعیة/ من حـ 

     

  النقدیة أو رواتب وأجور صناعیة / إلى حـ 

              مستحقة الدفع

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  

  

   : تحمیل الرواتب و االجور قید  -)  ب – ٢( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٣٠٠٠٠    

  

  

  

٣٠٠٠٠  

  مخزون إنتاج تحت التشغیل/ من حـ 

   ٥٠١ أمر إنتاجى رقم ٨٠٠٠   

   ٥٠٢  أمر إنتاجى رقم ٦٠٠٠   

   ٥٠٣ أمر إنتاجى رقم ١٦٠٠٠   

  رواتب و االجور الصناعیةال/ إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  

  

  :  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة لألوامر اإلنتاجیة تحمیل قید  -  ) ٣( 

  التاریخ  ـانبیــــ  دائن  مدین

٥٢٥٠    

  

  

  

٥٢٥٠  

  مخزون إنتاج تحت التشغیل/ من حـ 

   ٥٠١ أمر إنتاجى رقم ١٥٠٠   

   ٥٠٢  أمر إنتاجى رقم ٣٠٠٠   

   ٥٠٣ أمر إنتاجى رقم ٧٥٠   

  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة/ إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  

  

   :ألصحابھا  وتسلیمھا٥٠٢ و ٥٠١ إلنتاجیةا األوامر تصنیع من باالنتھاء الخاصة الیومیة قیود إثبات .٢

   : ٥٠١ قید إثبات اإلنتھاء من تصنیع األمر اإلنتاجى رقم –)  أ – ٤( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢١٥٠٠    

  

٢١٥٠٠  

   ٥٠١أمر إنتاجى رقم / مخزون بضاعة تامة الصنع / من حـ 

     

  ٥٠١أمر إنتاجى رقم  / إنتاج تحت التشغیلمخزون / إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  
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   : ٥٠٢ قید إثبات اإلنتھاء من تصنیع األمر اإلنتاجى رقم –)  ب– ٤( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

١٨٠٠٠    

  

١٨٠٠٠  

   ٥٠٢أمر إنتاجى رقم / مخزون بضاعة تامة الصنع / من حـ 

     

  ٥٠٢أمر إنتاجى رقم / مخزون إنتاج تحت التشغیل / إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  

  
   : ٥٠١ قید إثبات تسلیم العمیل األمر اإلنتاجى رقم –)  أ – ٥( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٣٢٠٠٠    

  

٣٢٠٠٠  

   العمالء أو ذمم مدینة / من حـ 

     

  ٥٠١أمر إنتاجى رقم  / المبیعات/ إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  

  
   : ٥٠٢ قید إثبات تسلیم العمیل األمر اإلنتاجى رقم –)  ب – ٥( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  نمدی

٢٥٠٠٠    

  

٢٥٠٠٠  

   العمالء أو ذمم مدینة / من حـ 

     

  ٥٠٢أمر إنتاجى رقم  / المبیعات/ إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  

  
   : ٥٠١ قید إثبات تكلفة  األمر اإلنتاجى رقم –)  أ – ٦(

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢١٥٠٠    

  

٢١٥٠٠  

   تكلفة المبیعات / من حـ 

     

  ٥٠١أمر إنتاجى رقم  / مخزون بضاعة تامة الصنع / إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  

  
   : ٥٠٢ قید إثبات تكلفة  األمر اإلنتاجى رقم –)  ب – ٦(

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢١٥٠٠    

  

٢١٥٠٠  

   تكلفة المبیعات / من حـ 

     

  ٥٠٢أمر إنتاجى رقم  / مخزون بضاعة تامة الصنع / إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٢ / ٢٨  
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      استاذ في دفتر الثالثة األوامر وحسابات العام االستاذ دفتر في التشغیل تحت إنتاج مخزون حساب تصویر .٣

   : التشغیل تحت إنتاج مخزون مساعد

   :العام االستاذ دفتر في التشغیل تحت إنتاج حساب تصویر - أ

  مخزون إنتاج تحت التشغیل/ حـ 

  مخزون بضاعة تامة الصنع/ من حـ   ٣٩٥٠٠  مواد مباشرة  ٣٩٠٠٠

      عمل مباشر  ٣٠٠٠٠

      تكالیف صناعیة غیر مباشرة  ٥٢٥٠

      ٢٠٠٨ / ٠٢ / ٢٨الرصید فى   ٣٤٧٥٠

  

  :مساعد ال االستاذ دفتر في ات األوامر الثالثةحساب تصویر - ب

   ٥٠١أمر إنتاجى رقم / حـ 

  الصنعمخزون بضاعة تامة / من حـ   ٢١٥٠٠  مواد مباشرة  ١٢٠٠٠

      عمل مباشر  ٨٠٠٠

      تكالیف صناعیة غیر مباشرة  ١٥٠٠

      ٢٠٠٨ / ٠٢ / ٢٨الرصید فى   ٠٠٠

  

   ٥٠٢أمر إنتاجى رقم / حـ 

  مخزون بضاعة تامة الصنع/ من حـ   ١٨٠٠٠  مواد مباشرة  ٩٠٠٠

      عمل مباشر  ٦٠٠٠

      تكالیف صناعیة غیر مباشرة  ٣٠٠٠

      ٢٠٠٨ / ٠٢ / ٢٨الرصید فى   ٠٠٠

  

   ٥٠٣أمر إنتاجى رقم / حـ 

      مواد مباشرة  ١٨٠٠٠

      عمل مباشر  ١٦٠٠٠

      تكالیف صناعیة غیر مباشرة  ٧٥٠

      ٢٠٠٨ / ٠٢ / ٢٨الرصید فى   ٣٤٧٥٠
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  المراحل تكالیف نظام
 

 السلع والخدمات من محددة أنواع تقدم التي والخدمیة الصناعیة الشركات لدى المراحل تكالیف نظام یستخدم

 تقوم المثال فعلى سبیل٠معین عمیل لمواصفات تخضع وال متماثلة والخدمات السلع مواصفات تبقى حیث

  واخرى فترة كل بین یعاد تصنیعھا محددة بأصناف منتجات بإنتاج الصحي والورق العصائر ةصناع شركات

 لیتم احتساب المراحل من عدد الى سلعة كل إنتاج مراحل تقسیم عملیة على المراحل تكالیف نظام ویركز

  ٠مرحلة لكل ًمسبقا المحددة التكالیف تجاوز عدم من للتأكد مرحلة لكل الصناعیة التكالیف

 المراحل على تكالیف ونظام اإلنتاجیة األوامر تكالیف نظام بین الفروقات  أھمتلخیص یمكن سبق ما ضوء في

  :التالي النحو

   ) ٢( الجدول رقم 

  األوامر اإلنتاجیة ونظام تكالیف المراحلمقارنة بین نظام تكالیف 

  نظام تكالیف المراحل  نظام تكالیف األوامر اإلنتاجیة  المجال

  المنشآت المستخدمة للنظام

شركات تعتمد فى عملیة التصنیع 

أو تقدیم الخدمة على مواصفات 

   ٠محددة من العمالء 

شركات تعتمد على مواصفات 

  ٠ًمحددة مسبقا من قبل الشركة  

  

ًبناء على مواصفات محددة مسبقا   ٠بناء على متطلبات العمالء   مواصفات المنتج أو الخدمة ً  

   ٠مراحل اإلنتاج   ٠األوامر أو الطلبیات   مجال إحتساب التكلفة

  ٠تنتج بكمیات كبیرة و تخزن   ٠فى ضوء طلبات العمالء   كمیات اإلنتاج

  ٠یع لمرحلة التصن   ٠لألمر اإلنتاجى   قیاس اإلنحرافات
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  :التالي التوضیحي المثال نورد المراحل بنظام الخاصة المحاسبیة اإلجراءات ولتوضیح

  ) :٢( مثال رقم 

 یمر تصنیع و البالط، انواع احد الشركة تنتج حیث ، المراحل تكالیف نظام الصناعیة الحارس شركة تتبع

  ٠  الصب ومرحلة الخلط ومرحلة التحضیر مرحلة ھي مراحل بثالث المنتج

 ٢٠٠٨ینایر لشھر اإلنتاج لكمیة مرحلة بكل الخاصة البیانات یلي فیماو 

  مرحلة الصب  مرحلة الخلط  مرحلة التحضیر  البیان

  ٠٠٠   جنیة٤٠٠٠   جنیة١٨٠٠٠  المواد المباشرة

   جنیة٥٠٠   جنیة٢٠٠٠   جنیة٤٠٠٠  العمل المباشر

   ساعة٤٠   ساعة٢٠٠  ٠٠٠  عدد تشغیل اآلالت

   ساعة١٠   ساعة٢٠   ساعة٥٠  اعات العمل المباشرعدد س

محرك التكلفة لتحمیل 

التكالیف الصناعیة غیر 

  المباشرة

عدد ساعات العمل 

  المباشر

عدد ساعات العمل 

  المباشر

عدد ساعات تشغیل 

  اآلالت

  معدل التحمیل
ساعة /  قرش ٠.٥٠

  عمل مباشر

ساعة عمل /  جنیة ٥

  مباشر

ساعة دوران /  جنیة ٢

  اآلالت

   وحدة٢٠٠٠٠   وحدة٢٠٠٠٠   متر٥٠٠٠  كمیة اإلنتاج

   ٠  للوحدة جنیة ٣ بسعر أعاله المنتج من وحدة ١٥٠٠٠ بیع ٢٠٠٨ ینایرشھر خالل تم

 :المطلوب

   ؟سبق ما بجمیع الخاصة الیومیة ودقی إثبات .١

   ؟ المختلفة للمراحل التشغیل تحت إنتاج مخزون حساب تصویر .٢

   ؟ الصنع تامة اعةبض مخزون حساب تصویر .٣

  ) : ٢( حل مثال رقم 
  : سبق ما بجمیع الخاصة الیومیة ودقی إثبات .١

  :التحضیر مرحلة: ًأوال 

  :المباشرة المواد صرف إثبات قید - ) أ ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

١٨٠٠٠    

١٨٠٠٠  

  

   مرحلة التحضیر–مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

   السلعى المخزون/  إلى حـ 

             مخزن الخامات

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  
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 :تحمیل العمل المباشر إثبات قید - ) ب ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٤٠٠٠    

٤٠٠٠  

   مرحلة التحضیر–مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

   الرواتب و االجور الصناعیة/  إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  
 :التكالیف الصناعیة غیر المباشرة تحمیل  إثبات قید - ) جـ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢٥    

٢٥  

   مرحلة التحضیر–مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة/  إلى حـ 

   } قرش ٠.٥٠ x ساعة عمل مباشر ٥٠{ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

 :ر وتحویلة إلى مرحلة الخلط إنتھاء تصنیع المنتج فى مرحلة التحضی إثبات قید - ) د ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢٢٠٢٥    

٢٢٠٢٥  

  الخلط  مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

   مرحلة التحضیر–مخزون إنتاج تحت التشغیل /  إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

 :الخلط  مرحلة: ًثانیا 

  :المباشرة المواد صرف إثبات قید - ) أ ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٤٠٠٠    

٤٠٠٠  

  

  الخلط مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

  المخزون السلعى /  إلى حـ 

             مخزن الخامات

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

 :تحمیل العمل المباشر إثبات قید - ) ب ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢٠٠٠    

٢٠٠٠  

  الخلط مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

   الرواتب و االجور الصناعیة/  إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  
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 :تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  إثبات قید -) جـ ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

١٠٠    

١٠٠  

  الخلط مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة/  إلى حـ 

   } جنیة ٥ x عمل مباشر  ساعة٢٠{ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

 :الصب  وتحویلة إلى مرحلة الخلطإنتھاء تصنیع المنتج فى مرحلة  إثبات قید - ) د ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢٨١٢٥    

٢٨١٢٥  

  الصب مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

  الخلط  مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل /  إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

 :الصب  مرحلة: ًثالثا 

 :تحمیل العمل المباشر إثبات قید - ) أ ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٥٠٠    

٥٠٠  

  الصب  مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

   الرواتب و االجور الصناعیة/  إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

 :غیر المباشرة تحمیل التكالیف الصناعیة  إثبات قید - ) ب ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٨٠    

٨٠  

  الخلط مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / من حـ 

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة/  إلى حـ 

   } جنیة ٢ x ساعة عمل مباشر ٤٠{ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

 :ة تامة الصنع انتھاء تصنیع المنتج فى مرحلة الصب وتحویلة الى مخزون بضاع إثبات قید -) جـ ( 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢٨٧٠٥    

٢٨٧٠٥  

  بضاعة تامة الصنعمخزون / من حـ 

  الصب مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل /  إلى حـ 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

   ٠جنیة مجموع تكالیف المراحل الثالث السابقة  ) ٢٨٧٠٥( وتمثل القیمة 
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  : قید إثبات بیع جزء من البضاعة 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٤٥٠٠٠    

٤٥٠٠٠  

   العمالء أو ذمم مدینة أو النقدیة/ من حـ 

  المبیعات /  إلى حـ 

  }  جم ٣ x وحدة ١٥٠٠٠عدد { 

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

  : قید إثبات تكلفة البضاعة المباعة 

  التاریخ  بیـــــان  دائن  مدین

٢١٥٢٨.٧٥    

٢١٥٢٨.٧٥  

   تكلفة المبیعات/ من حـ 

  مخزون بضاعة تامة الصنع/ ـ  إلى ح

٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١  

  

  : مالحظة 
  : تم استخراج تكلفة البضاعة المباعة كما یلى 

  عدد الوحدات المصنعة/ اجمالى تكالیف المراحل الثالثة = استخراج تكلفة الوحدة الواحدة المصنعة  – ) ١( 

 =                                                        ٢٠٠٠٠ / ٢٨٧٠٥   

  وحدة /  جم ١.٤٣٥٢٥                                                        = 

   ١.٤٣٥٢٥ x ١٥٠٠٠=  وحدة    ١٥٠٠٠ وحیث أنھ تم بیع عدد – ) ٢( 

   ٠ جنیة ٢١٥٢٨.٧٥                                                       = 

   :  المختلفة للمراحل التشغیل تحت إنتاج مخزون حساب تصویر .٢
  

    مرحلة التحضیر –مخزون تحت التشغیل / حـ 

   مرحلة الخلط– مخزون إنتاج تحت التشغیل /من حـ   ٢٢٠٢٥  مواد مباشرة / مخزون مواد خام / الى حـ   ١٨٠٠٠

        عمل مباشر–الرواتب و االجور الصناعیة / الى حـ   ٤٠٠٠

      مباشرةتكالیف صناعیة غیر / الى حـ   ٢٥

      ٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١الرصید فى   ٠٠٠
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    الخلط مرحلة –مخزون تحت التشغیل / حـ 

  صب مرحلة ال– مخزون إنتاج تحت التشغیل /من حـ   ٢٨١٢٥   مرحلة التحضیر–مخزون إنتاج تحت التشغیل / الى حـ   ٢٢٠٢٥

      مواد مباشرة / مخزون مواد خام / الى حـ   ٤٠٠٠

        عمل مباشر–لرواتب و االجور الصناعیة ا/ الى حـ   ٢٠٠٠

      تكالیف صناعیة غیر مباشرة/ الى حـ   ١٠٠

      ٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١الرصید فى   ٠٠٠

  

   مرحلة الصب–مخزون تحت التشغیل / حـ 

  بضاعة تامة  مخزون /من حـ   ٢٨٧٠٥  لخلط مرحلة ا–مخزون إنتاج تحت التشغیل / الى حـ   ٢٨١٢٥

        عمل مباشر–تب و االجور الصناعیة الروا/ الى حـ   ٥٠٠

      تكالیف صناعیة غیر مباشرة/ الى حـ   ٨٠

      ٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١الرصید فى   ٠٠٠

  

   :الصنع تامة بضاعة مخزون حساب تصویر  .٣
  

  مخزون بضاعة تامة الصنع/ حـ 

٢٨٧٠٥  
 مرحلة –مخزون إنتاج تحت التشغیل / الى حـ 

  لصبا
  لمبیعات تكلفة ا /من حـ   ٢١٥٢٨.٧٥

      ٢٠٠٨ / ٠١ / ٣١الرصید فى   ٧١٧٦.٢٥
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  الحدیثة التكالیف أنظمة
 based Costing System- Activity األنشطة على المبني التكالیف نظام

ا  ك اجراءات . ًبفرض شرح مضمون ھذه الطریقة باختصار نوضح أوال مفھوم ومضمون المصطلحات المستخدمة بھ ى ذل ویل
  -:الطریقة تطبیق ھذه 

  
     " Activities: " األنشطة   -١

  .    وھى عبارة عن مجموعة العملیات أو اإلجراءات او الخطوات التى تكون أساس العملیة اإلنتاجیة -   

  .   ویتم تحدیدھا بدقة وتصنیفھا فى مجموعات متشابھھ -   

  ..... ) . التعبئة –حص  الف– تجھیز االالت –المناولة (    ویتم إتمام ھذه االنشطة -   

  -:   وبحسب التحدید األمثل لعدد األنشطة دون إسراف فى التفصیل أو فى اإلدماج ولذلك یتم تبویب األنشطة إما -   

  ) . المصنع – المنتج – الطلبیة –الوحدة ( ً طبقا لمستوى النشاط -١       
  .لمنتجات وطبیعتھا ً طبقا لمستوى وحدة المنتج ذاتھ وذلك حسب نوعیة ا-٢      

     " Cost Objects  : "  إغراض التكلفة -٢
  ) .متوسط ( ً   وتمثل الوحدة التى یتم تجمیع وتحمیل التكالیف على أساسھا وقد یكون ھذا الغرض نھائیا او غیر نھائي -   

  -:ومن أمثلة الغرض النھائي    -   

  .   طن المنتج -   

  .الذي بسببھ یتم إنفاق التكلفة ) الملموس أو غیر الملموس ( لنھائي    متر النسیج وھو الشكل ا-   

  ...ً فھو ینتفع بالتكلفة من أجل تحقیق منفعة داخل نطاق المنشأة كتكلفة إدارة الحسابات مثال :أما الغرض المتوسط  -   

    ."Cost Fools  -  مجموعات الموارد: "  أوعیة التكلفة -٣

ة بوعاء ایقصد    -       شطة " لتكلف سة من األن ر المباشرة الخاصة بكل مجموعة متجان صناعیة غی الیف ال ع التك الى تجمی . اجم

  " وان كان ذلك یثیر مشكلة العدد األمثل من األوعیة بحیث ال یكون أقل أو أكثر مما یخل بمبدأ اقتصادیات المعلومات 

ة المراد   واالھم أن یعكس العالقة المسببة التي تربط بین بن-      ة النھائی ین أغراض التكلف ود التكلفة التي یشتمل علیھا الوعاء وب

  .تحمیل التكلفة علیھا 

    ."Cost Drivers  -  الموارد: "  مسببات التكلفة -٤
  " .ھو األساس الذي یعكس السبب الرئیسي في إیجاد عنصر التكلفة داخل الوعاء المنشأ بھ   " -:مسبب التكلفة  -    

ر المباشرة  -     الیف غی ل التك ة لتحمی ى االسالیب التقلیدی ستخدم ف ل الم دل التحمی ة مع سبب التكلف ار . یماثل م ذا یجب االختی ولھ

ة  ین األسس المتبع الیف المراد تخصیصھا وب ین عناصر التك سببة المباشرة ب ة الم السلیم لمسببات التكلفة بحیث تتفرق عالق

  .فى عملیة التخصیص 
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   ؟C.B.A اذكر الفروق بین مراكز التكلفة وطریقة - :سؤال ھام
  

 A.B.C  مراكز التكلفة  وجھ المقارنة
اج   تقسیم المصنع ز إنت ى مراك صنع ال سیم الم تم تق ی

  .ومراكز خدمات إنتاجیة 
  یتم تقسیم العملیة االنتاجیة الى أنشطة

توزیع أو تحمیل التكالیف الصناعیة غیر 
  المباشرة

الیف خاص-١ د تك تم  یوج المراكز وی ة ب
  .تحمیلھا مباشرة على المراكز 

ة -٢ الیف عام د تك شتركة (  یوج ) أو م
ز حسب  ى المراك ویتم توزیعھا عل

  .أسس التوزیع العادلة 
  

 یوجد تكالیف خاصة باألنشطة یتم -١
  .تحمیلھا مباشرة على األنشطة 

) أو مشتركة (  یوجد تكالیف عامة -٢
یتم توزیعھا على األنشطة حسب 

  .سس التوزیع العادلة أ
  

ا -١  توزیع مراكز الخدمات اإلنتاجیة تم توزیعھ دمات وی ز خ د مراك  توج
سب  ستفیدة ح ز الم ى المراك عل

  .األربع طرق الخاصة بالتوزیع 

  "غیر موجودة " 

ز   المتاح لدینا رة لمراك ر المباش الیف غی الى التك اجم
  .اإلنتاج 

  اجمالى التكالیف غیر المباشرة لألنشطة 

   اجمالى التكالیف غیر المباشرة -١  ساب معدل التحمیلح
              اجمالى تكالیف المركز

=  
                 أساس التحمیل

   معدل التحمیل لكل نشاط  -
              اجمالى تكالیف النشاط 

=  
                 أساس التحمیل

  : معدل التحمیل إما -  معدالت التحمیل
  .ات المنتجة  عدد الوحد-١  
  . تكلفة المواد المباشرة -٢  
  . تكلفة االجور المباشرة -٣  
  ) .األولیة (  التكلفة المباشرة -٤  
  . ساعات العمل المباشر -٥  
  . ساعات دوران االالت – ٦  

 كل نشاط لھ أساس تحمیل ویسمى -
  .محرك او مسبب التكلفة 

  -: ملحوظة -
 ولكنھا  اآلنشطة أدق من مراكز التكلفة-

مرتفعھ التكلفة وصعبة الى حد ما 
  .التطبیق 
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  -:مراحل تطبیق طریقة التخصیص على أساس األنشطة 
  -: یتم تطبیق ھذه الطریقة من خالل المرحلتین التالیین -

  -:تحلیل النشاط وتحدید تكالیف األنشطة : المرحلة االولى 
شطة وت - د األن ة تحدی ذه المرحل سة ویتم من خالل ھ ى مجموعات متجان ا ف شطة ( بویبھ د ) رسم خریطة االن تم تحدی ، وی

واد ( التكالیف المرتبطة بكل منھا  ي ) تأسیس مجموعات الم ة ف ة الداخل شطة الفردی الیف األن ع تك ك من خالل تجمی وذل

  " .وعاء تكلفة متجانس " نطاق كل من األنشطة مصطلح 

  :ى وعلیھ تتمثل مخرجات المرحلة األولى فیما یل
  .تحدید وتوصیف األنشطة  -١

 .تحدید تكالیف كل نشاط  -٢

 .تجمیع األنشطة المترابطة وتكالیفھا فى مجموعات متجانسة  -٣

 .حساب معدل التكالیف غیر المباشرة لكل وعاء  -٤

  -:ج ــــنتائ
   . یقوم محاسب التكالیف باالشتراك مع الفنیین والمھندسین بالشركة بتحدید األنشطة اإلنتاجیة للشركة-١ 

  -:عناصر التكالیف  -٢
  . یتم تحمیلھا مباشرة على األنشطة  -: عناصر تكالیف مباشرة –أ 

  -: تحمل على األنشطة وعند تحمیلھا على األنشطة یتضح إنھا تنقسم الى -: عناصر تكالیف غیر مباشرة -ب

  . تكالیف خاصة باألنشطة – ١        

  . تكالیف عامة أو مشتركة تستفید منھا جمیع األنشطة – ٢                                              

  . عند تحمیل التكالیف الخاصة على وحدات اإلنتاج ال توجد مشكلة -

  . عند تحمیل التكالیف العامة أو المشتركة فیتم توزیعھا على األنشطة حسب أسس التوزیع العادلة -

  - : عدد االنشطة أو عدد أوعیة التكلفة -٣

  .وجد عالقة طردیة بین عدد االنشطة او عدد أوعیة التكلفة ومستوى الدقة فى حساب تكلفة المنتجات  ت–    أ 

  . توجد عالقة طردیة بین عدد االنشطة او عدد األوعیة التكالیفیة وتكلفة تشغیل نظام التكالیف -   ب

  )فة النظام بمعنى كلما زاد عدد أوعیة التكالیف زاد بالتالي مستوى الدقة وتكل(        

  " .أو مسبب التكلفة وھو یمثل العالقة بین تكالیف نشاط معین واستفادة المنتجات من ھذا النشاط "  محرك التكلفة -٤
  أى وسیلة تحدید كل منتج من األنشطة ، أى استفادة كل منتج من االنشطة " " أي ھو العالقة التي تربط بین النشاط والمنتج " 

  -:سبب التكلفة على محرك أو م/ مثال 
  .نشاط تقطیع األخشاب باستخدام منشار كھربائي  -

 .محرك التكلفة ھنا ساعات دوران المنشار  -

ى حصل "  شار الت ى المنتجات فى ضوء ساعات دوران المن وزع عل ع األخشاب ت شاط تقطی الیف ن ومعنى ذلك أن التك

  " .علیھا كل منتج 

     -:معدل التحمیل لتكلفة النشاط  -٥
   النشاطاجمالى تكالیف                                                                

                                                =              
  )محرك التكلفة ( أساس التحمیل                                                                
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  نشطة بوحدات التكلفةشكل توضیحي یبین عالقة األ
  

  
  

  

  

  

  

  

  

   

                                                                                                                 تتضمن التكالیف

                          الخاصة بكل نشاط                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اطــــنش  
)أ (   

اطــــنش  
  )ب( 

اطــــشن  
  )ج( 

  الموارد االقتصادیة للمنشأة

وعاء 
 تكلفة

وعاء 
 تكلفة

وعاء 
 تكلفة

محرك التكلفة 
 للنشاط

محرك التكلفة 
 للنشاط

محرك التكلفة 
 للنشاط

معدل 
تحمیل 
تكلفة 

 النشاط

معدل 
تحمیل 
تكلفة 

 النشاط

معدل 
تحمیل 
تكلفة 

 النشاط

 وحدات التكلفة للنشاط
 

التكالیف 
غیر 

 المباشرة

 األنشطة 
"محرك تكلفة النشاط "   

 
منتجات 
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  -:تحدید تكالیف المنتجات / المرحلة الثانیة 

دل  - ى المنتجات باستخدام مع شطة داخل كل وعاء عل ة باألن یتم فى ھذه المرحلة تخصیص التكالیف غیر المباشرة الخاص

  .وعاء التكلفة غیر المباشرة لكل 

  ) .المنتجات ( ًویتم ذلك من خالل تحدید مسببات التكلفة وتكالیف النشاط وأخیرا تخصیص التكالیف على وحدات التكلفة  -

ًوفیما یلى نعرض مثاال محلوال شامال بھدف التوضیح الرقمي للكیفیة تطبیق المراحل السابقة لتخصیص التكالیف غیر المباشرة  ً ً

ة تكالیف االنشطة ، وكذلك باستخدام الطریقة التقلیدیة مع المقارنة بین النتائج التى تم التوصل الیھا على المنتجات بواسطة طریق

   .باستخدام الطریقتین

  /مثـــال محلول 

  - :٢٠١٠فیما یلى بیانات النشاط والتكالیف لشركة الحسام عن شھر أكتوبر   

  -:عناصر التكالیف غیر المباشرة الخاصة باألنشطة  -١

  خدمات  أجور  مواد  طالنشا

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٠٠٠  س

  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  -  ص

  ٣٠٠٠  ٧٠٠٠  ٣٠٠٠  ع

  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٢٠٠٠  ل

  

 -" :التكالیف العامة أو المشتركة " تكالیف غیر مباشرة أخرى  -٢

  . جنیھ ٨٠٠٠ میاه وإنارة للورش اإلنتاجیة               -

  . جنیھ ١٧٥٠ تأمین على اآلالت والمعدات               -

  . جنیھ ٩٠٠٠ مرتب مدیر الورش اإلنتاجیة              -

  -: بیانات أخرى -٣

  قیمة اآلالت بالجنیھ  المسافة بالمتر  النشاط

  ٢٠٠٠٠  ٥٠٠  س

  -  ٢٠٠  ص

  ١٠٠٠٠  ٦٠٠  ع

  ٥٠٠٠  ٣٠٠  ل

  - :محركات التكلفة -٤

  كمیة المحرك  محرك التكلفة  النشاط

   مرة٢٠٠  عدد مرات التجھیز  س

   ساعة٣٠٠  لساعات العم  ص

   ساعة٥٠٠  ساعات دوران االالت  ع

   ساعة٢٠٠٠  ساعات العمل فى التشطیب  ل

  

  

  -:تقوم الشركة بانتاج ثالثة منتجات وفیما یلى استفادة كل منتج من محركات التكلفة لآلنشطة  -٦
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  المنتجــــــات
  النشاط

  الثالث  الثاني  األول
  االجمالى

  ٢٠٠  ٤٠  ١٠٠  ٦٠  س

  ٣٠٠  ١٢٠  ٨٠  ١٠٠  ص

  ٥٠٠  ١٣٠  ١٧٠  ٢٠٠  ع

  ٢٠٠٠  ٦٥٠  ٨٥٠  ٥٠٠  ل

  

  /المطـــــلوب 

  تحدید اجمالى تكلفة كل نشاط ؟ -١

 تحدید معدل التحمیل لكل نشاط ؟ -٢

 تحدید التكلفة غیر المباشرة لكل منتج ؟ -٣

  /الحــل 

  -:تحدید اجمالى تكلفة كل نشاط  -١

  ) شتركة الم( نصیبھ من التكلفة العامة ) + المباشرة ( التكلفة الخاصة   = 

  -:التكلفة الخاصة  -

  اجمالى  خدمات  أجور  مواد  النشاط

  ٦٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٠٠٠  س

  ١٠٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠  -  ص

  ١٣٠٠٠  ٣٠٠٠  ٧٠٠٠  ٣٠٠٠  ع

  ٧٠٠٠  ١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٢٠٠٠  ل

  - :توزیع التكالیف المشتركة على االنشطة  -

  -) :توزع حسب المساحة  ( ه توزیع المیاه واالنا ر–أ 

  . م ١٦٠٠            = ٣٠٠ +٦٠٠ + ٢٠٠ + ٥٠٠=        مساحة      اجمالى ال

  .  ج ٨٠٠٠=      اجمالى قیمة المیاه واإلنارة 

                                                            ٥٠٠  

  . جنیھ ٢٥٠٠                 =  X ٨٠٠٠) = س (     نصیب النشاط األول 

                                                            ١٦٠٠  

                                                             ٢٠٠  

  . جنیھ ١٠٠٠                =  X ٨٠٠٠) = ص (     نصیب النشاط األول 

                                                            ١٦٠٠  

                                                             ٦٠٠  

  . جنیھ ٣٠٠٠                 =  X ٨٠٠٠) = ع (     نصیب النشاط األول 

                                                            ١٦٠٠  
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                                                             ٣٠٠  

  . جنیھ ١٥٠٠                 =  X ٨٠٠٠) = ل (   نصیب النشاط األول   

                                                            ١٦٠٠  

  ) .توزع حسب قیمة االالت : ( التأمین على اآلالت والمعدات  توزیع – ب

   جنیھ٣٥٠٠٠        = ٥٠٠٠+١٠.٠٠٠+٢٠.٠٠٠=              قیمة اآلالت 
  

  .      جنیھ ١٧٥٠= قیمة التامین على اآلالت والمعدات 

                                                            ٢٠٠٠٠  

  . جنیھ ١٠٠٠                 =  X ١٧٥٠) = س (     نصیب النشاط األول 

                                                            ٣٥٠٠٠  

                                                             ١٠٠٠٠  

  . جنیھ ٥٠٠                  =  X ١٧٥٠) = ع (     نصیب النشاط األول 

                                                            ٣٥٠٠٠  

                                                             ٥٠٠٠  

  .جنیھ ٢٥٠                   =  X ١٧٥٠) = ل (     نصیب النشاط األول 

                                                            ٣٥٠٠٠  

  ) .یتم التوزیع على أساس التكلفة الخاصة بكل نشاط : ( مرتب مدین الورش االنتاجیة  توزیع – ج

  . جنیھ ٣٦٠٠٠          = ٧٠٠٠+ ١٣٠٠٠+١٠٠٠٠ +٦٠٠٠      كالیف الخاصة اجمالى الت

  . جنیھ ٩٠٠٠= اجمالى قیمة مرتب مدین الورش اإلنتاجیة 

     

  . جنیھ ١٥٠٠           = ٦٠٠٠       X ٩٠٠٠) = س (  نصیب النشاط األول 

                                                         ٣٦٠٠٠  

                                                             ١٠٠٠٠  

  . جنیھ ٢٥٠٠                     =  X ٩٠٠٠) = ص (     نصیب النشاط األول 

                                                            ٣٦٠٠٠  

                                                             ١٣٠٠٠  

  .  جنیھ ٣٢٥٠                     =  X ٩٠٠٠) = ع (     نصیب النشاط األول 

                                                            ٣٦٠٠٠  

                                                             ٧٠٠٠  

  .  جنیھ ١٧٥٠                    =  X ٩٠٠٠) = ل (     نصیب النشاط األول 

                                                            ٣٦٠٠٠  
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  -:تساوى  اجمالى التكلفة غیر المباشرة لكل نشاط 

  االجمالى  مرتب مدیر الورش  التأمین على اآلالت  میاه وإنارة  تكلفة خاصة  النشاط

  ١١٠٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  ٢٥٠٠  ٦٠٠٠  س

  ١٣٥٠٠  ٢٥٠٠  -  ١٠٠٠  ١٠٠٠٠  ص

  ١٩٧٥٠  ٣٢٥٠  ٥٠٠  ٣٠٠٠  ١٣٠٠٠  ع

  ١٠٥٠٠  ١٧٥٠  ٢٥٠  ١٥٠٠  ٧٠٠٠  ل

  -:تحدید معدل التحمیل لكل نشاط  ) ٢( حـــل 

  نشاط
  تكلفة النشاط

 )١(   
  محرك التكلفة

  كمیة المحرك

 )٢(   

  معدل التحمیل

٢÷١= ٣  

   جنیھ٥٥  ٢٠٠  عدد مرات التجھیز  ١١٠٠٠  س

   جنیھ٤٥  ٣٠٠  دد ساعات العملع  ١٣٥٠٠  ص

   جنیھ٣٩.٥  ٥٠٠  عدد ساعات دورات االالت  ١٩٧٥٠  ع

   جنیھ٥.٢٥  ٢٠٠٠  عدد ساعات التشطیب  ١٠٥٠٠  ل

  - :التكلفة غیر المباشرة لكل منتج تحدید  ) ٣(حـــل 

  -:المنتج األول : ًأوال 

  استفادة كل منتج من  محركات التكلفة  نشاط

 )١(   

  معدل التحمیل

 )٢(   

  تكلفة غیر مباشرة للمنتج 

١ = ٣ X ٢  

  ٣٣٠٠  ٥٥  ٦٠  س

  ٤٥٠٠  ٤٥  ١٠٠  ص

  ٧٩٠٠  ٣٩.٥  ٢٠٠  ع

  ٢٦٢٥  ٥.٢٥  ٥٠٠  ل

  ١٨٣٢٥  اجمالى التكلفة غیر المباشرة

  -: لثانىالمنتج ا : ًثانیا

  نشاط
  استفادة كل منتج من  محركات التكلفة

 )١(   

  معدل التحمیل

 )٢(   

  تكلفة غیر مباشرة للمنتج

١ = ٣ X ٢  

  ٥٥٠٠  ٥٥  ١٠٠  س

  ٣٦٠٠  ٤٥  ٨٠  ص

  ٦٧١٥  ٣٩.٥  ١٧٠  ع

  ٤٤٦٢.٥  ٥.٢٥  ٨٥٠  ل

  ٢٠٢٧٧.٥  اجمالى التكلفة غیر المباشرة
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  -: الثالثالمنتج  : ًثانیا

  نشاط
  استفادة كل منتج من  محركات التكلفة

 )١(   

  معدل التحمیل

 )٢(   

  تكلفة غیر مباشرة للمنتج

١ = ٣ X ٢  

  ٢٢٠٠  ٥٥  ٤٠  س

  ٥٤٠٠  ٤٥  ١٢٠  ص

  ٥١٣٥  ٣٩.٥  ١٣٠  ع

  ٣٤١٢.٥  ٥.٢٥  ٦٥٠  ل

  ١٦١٤٧.٥  اجمالى التكلفة غیر المباشرة

  

  ٢٠١٠بفرض أن الشركة تتبع نظریة مراكز التكلفة أعد حل المثال السابق فى ظل البیانات التالیة والخاصة بشھر أكتوبر : ًثانیا 

  :ة الشركة لدیھا مركزان لإلنتاج وال توجد مراكز خدمات إنتاجی -

   ٠مركز تقطیع  -١

  ٠مركز تشطیب  -٢

  : عناصر التكالیف غیر المباشرة للمراكز  -

  مركز التشطیب  مركز التقطیع  بیـــــــــــــــــــان

  -:تكالیف خاصة 

  مواد مباشرة

  أجور مباشرة

  خدمات غیر مباشرة

  -:تكالیف عامة 

  میاة واناره

  تأمین على االالت

  مرتب مدیر الورش

  

٤٠٠٠  

٦٠٠٠  

٥٠٠٠  

  

٣٠٠٠  

١٠٠٠  

٣٠٠٠  

  

٢٠٠٠  

١٤٠٠٠  

٥٠٠٠  

  

٥٠٠٠  

٧٥٠  

٦٠٠٠  

  ٣٢٧٥٠  ٢٢٠٠٠  التكالیف اإلجمالیة لكل مركز

  -: أسس التحمیل -

  . ساعة ٥٠٠=  مركز التقطیع                      ساعات دوران االالت     -١  

    ساعة٢٠٠٠=  مركز التشطیب                   ساعات العمل                -٢  

   استفادة كل منتج من مراكز التكالیف: - 

  مركز التشطیب  مركز التقطیع  بیــــــان

   ساعة عمل٥٠٠   ساعة دوران٢٠٠  المنتج االول

   ساعة عمل٨٥٠   ساعة دوران١٧٠  المنتج الثانى

   ساعة عمل٦٥   ساعة دوران١٣٠  المنتج الثالث

   ساعة عمل١٤١٥   ساعة دوران٥٠٠  االجمالى
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  /المطلوب 

  .حساب معدالت التحمیل لمراكز االنتاج  -١

 .حساب التكلفة غیر المباشرة للمنتجات  -٢

 مدخل نظریة مراكز التكلفة ؟ ) A.B.C  (المقارنة بین مدخل  -٣

  /الحــــل 

  -:           حساب معدالت التحمیل لمراكز االنتاج 

  یة غیر المباشرة لمراكز اإلنتاج التكالیف الصناعاجمالى                                            
       =معدل التحمیل  

  أساس التحمیل                                                                            

  مركز التشطیب  مركز التقطیع  بیـــان

  التكالیف الصناعیة المباشرة الخاصة بالمركز
÷  

  ساعات دوران االالت
  ساعات عمل

٢٢٠٠٠  
÷  

٥٠٠  
-  

٣٢٧٥٠  
÷  
-  

----  

  ١٦.٣٧٥  ٤٤  معدل التحمیل

  -:حساب التكلفة الصناعیة غیر المباشرة للمنتجات  ) ٢( حــل 

  -:المنتج األول  -: ًأوال 

  بیـــان
  استفادة المنتج

 )٢(   

  معدل التحمیل

 )١(   

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة

٢ = ٣ X ١  

  ٨٨٠٠  ٤٤  ٢٠٠  مركز التقطیع

  ٨١٨٧.٥  ١٦.٣٧٥  ٥٠٠  مركز التشطیب

  ١٦٩٨٧.٥  اجمالى التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

  - :الثانىالمنتج  -: ًثانیا

  بیـــان
  استفادة المنتج

 )٢(   

  معدل التحمیل

 )١(   

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة

٢ = ٣ X ١  

  ٧٤٨٠  ٤٤  ١٧٠  مركز التقطیع

  ١٣٩١٨.٧٥  ١٦.٣٧٥  ٨٥٠  مركز التشطیب

  ٢١٣٩٨.٧٥  ناعیة غیر المباشرةاجمالى التكالیف الص

  - :الثالثالمنتج  -: ًثانیا

  بیـــان
  استفادة المنتج

 )٢(   

  معدل التحمیل

 )١(   

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة

٢ = ٣ X ١  

  ٥٧٢٠  ٤٤  ١٣٠  مركز التقطیع

  ١٠٦٤.٣٧٥  ١٦.٣٧٥  ٦٥  مركز التشطیب

  ٦٧٨٤.٣٧٥  اجمالى التكالیف الصناعیة غیر المباشرة
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  -: ومراكز التكلفة C.B.A المقارنة بین  )٣( حل 

  الفرق  مراكز التكلفة A.B.C  بیـــــــان

  ١٣٣٧.٥  .١٦٩٨٧  ١٨٣٢٥  المنتج االول

   )١١٢١.٢٥(   ٢١٣٩٨.٧٥  ٢٠٢٧٧.٥  المنتج الثانى

  ٩٣٦٣.١٢٥  ٦٧٨٤.٣٧٥  ١٦١٤٧.٥  المنتج الثالث

  ٩٥٧٩.٣٧٥  ٤٥١٧٠.٦٢٥  ٥٤٧٥٠  االجمالى

  / نتیجــــة 

  -: نظریة مراكز التكلفة تم  فى ظل تطبیق

دار – أ  ات . جم  ) ١٣٣٧.٥(  تحمیل المنتج االول بأقل مما یجب بمق ى المنتج رة ف ر المباش الیف غی ى التك ادة ف ى زی ذا یعن وھ

  .األخرى 

  

 سؤال ھام :
 ما ھى الطرق المختلفة لتسجیل األحداث التكالیفیة ؟ 

ًلیات التكالیفیة وسوف نبدأ أوال بدراسة الھیكل العام للدفاتر نتعرض ھنا بالتفصیل لكیفیة تسجیل االحداث والعم

: المستخدمة وذلك لتسجیل األحداث التكالیفیة التالیة   

 ١- تسجیل المواد : " الواردة – الصادرة – المرتدة – المحولة – التالفة و المفقودة " ٠ 

 ٢- تسجیل األجور : " استحقاق األجور – صرفھا للعمال – تحویل المبالغ المستحقة للجھات الخارجیة 

  ٠"  تحلیل األجور إلى شقیھا المباشر و غیر المباشر – المحاسبة عن تكلفة الوقت الضائع –           

 ٣- تسجیل مصروفات الخدمات الصناعیة والتسویقیة واإلداریة : " استحقاق المصروف – دفعة – تحلیلة 

  ٠"  توزیع الفروق والتصرف فیھا –صروف السابق تحمیلة والفعلى  قیاس الفروق بین الم– تحمیلة -       

 ٤- تسجیل اإلنتاج التام : " إتمام اإلنتاج وتحویلة إلى مخازن البضاعة تامة الصنع – المحاسبة عن اإلنتاج 

  ٠"     التالف و المعیب 

 ٥- تسجیل تكلفة المبیعات ونتائج األعمال للوحدات المختلفة ٠ 

 

 بالنسبة للطرق المختلفة ھى كما یلى : 
ًأوال : طریقة اإلندماج :   

 ( ١ ) – الھیكل العام للدفاتر و السجالت وفق طریقة اإلندماج :

  ٠ تعتمد ھذه الطریقة على إستخدام مجموعة من دفاتر الیومیة الفرعیة ودفاتر االستاذ المساعد -

  ٠" التكالیف " نشاط المالى وكذا النشاط الداخلى للمنشأة  یتم االثبات و القید فى ھذه الدفاتر لكل ما یتعلق بال-

ً تعتبر ھذه الدفاتر المساعدة أساسا للقید فى الدفاتر المركزیة وھى دفتر الیومیة المركزیة وكذا دفتر االستاذ -

  ٠المساعد 
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 ( ٢ ) – تسجیل األحداث التكالیفیة فى الدفاتر وفق طریقة االندماج :

تسجیل األحداث الخاصة بمتابعة إنفاق عناصر التكالیف ) أستخدام مبدأ القید المزدوج ب( یمكن فیما یلى 

  ٠" المركزیة " المختلفة وتحمیلھا على وحدات التكلفة والتوصل لنتیجة األعمال فى دفتر الیومیة العامة 

 سوف نقوم بعرض قیود الیومیة فى الجداول التالیة : 

ًأوال : القیود الخاصة بعنصر المواد :   
 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

فاتورة الشراء ومحضر 

االستالم وتقریر المعمل 

    واذن االضافة 

 من مذكورین 

مراقبة مخازن المواد / حـ   

ضریبة المبیعات/ حـ   

 الى مذكورین 

الخزینة / حـ   

البنك/ حـ   

الموردین/ حـ   

قابلة " مبیعات شراء مواد وسداد ضریبة 

٠" للخصم   

وكذلك شراء مھمات ومواد غیر مباشرة 

٠مختلفة   

١ 

فاتورة الشراء ومحضر 

االستالم وتقریر المعمل 

    واذن االضافة

مراقبة األوامر تحت التشغیل/ من حـ   

 الى مذكورین 

الخزینة / حـ   

البنك/ حـ   

الموردین/ حـ   

شراء مواد ألمر إنتاجى معین وتسلیمة 

رة لعنابر اإلنتاجمباش  
٢ 

مذكرة ارتجاع المواد 

 للمورد

الموردین / من حـ   

 یذكر اسم المورد

 

مراقبة مخازن المواد/ الى حـ   

بدون " ارتجاع مواد الى المورد من المخزن 

وجود فرق فى األسعار المثبتة فى بطاقات 

الصنف فى خانة الوارد وبین السعر المستحق 

٠" للمورد   

 

٣ 

ع المواد مذكرة ارتجا

 للمورد

 من مذكورین 

المورد/ حـ   

        یذكر اسم المورد

فرق تسویة أسعار المواد المرتدة/ حـ   

 

مراقبة مخازن المواد/ الى حـ   

ارتجاع مواد الى المورد من المخزن مع 

وجود فرق بین السعر المثبت فى  بطاقة 

الصنف فى خانة الوارد وبین السعر المستحق 

  ٠للمورد

٤ 

 
 
 



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   51  

 
 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

مذكرة ارتجاع 

 المواد للمورد

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / من حـ   

)إذا كانت المواد صناعیة          (   

المصاریف التسویقیة / من حـ   

)إذا كانت المواد بیعیة          (   

المصاریف اإلداریة / من حـ   

)إذا كانت المواد إداریة    (         

 

فرق تسویة أسعار المواد المرتدة / الى حـ   

التصرف فى فرق السعر السابق 

  ٠ذكرة 
٥ 

أذن صرف 

 المواد

مراقبة األوامر تحت التشغیل / من حـ   

)ًإذا كان اإلنتاج طبقا لنظام األوامر           (   

مراقبة اإلنتاج تحت التشغیل / أو من حـ   

)إذا كان اإلنتاج متجانس     (         

 

مراقبة مخازن المواد / الى حـ   

 ٦ صرف مواد مباشرة لإلنتاج 

مذكرة ارتجاع 

 مواد للمخازن

مراقبة مخازن المواد / من حـ   

 

مراقبة األوامر تحت التشغیل / الى حـ   

)ًإذا كان اإلنتاج طبقا لنظام األوامر           (   

تاج تحت التشغیل مراقبة اإلن/ أو الى حـ   

)إذا كان اإلنتاج متجانس           (   

ارتجاع مواد مباشرة من عنابر 

 التشغیل للمخازن 
٧ 

أذن صرف مواد 

غیر مباشرة     

  أو ملخصات 

 المواد

مراقبة المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / من حـ   

)إذا كانت المواد صناعیة          (   

التسویقیة مراقبة المصاریف / من حـ   

)إذا كانت المواد بیعیة          (   

مراقبة المصاریف اإلداریة / من حـ   

)إذا كانت المواد إداریة          (   

 

مراقبة مخازن المواد / الى حـ   

صرف مواد ومھمات غیر مباشرة 

  إداریة – تسویقیة –صناعیة 
٨ 
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نبیــــــــــا القید فى الیومیة المركزیة المستند  مسلسل 

مذكرة ارتجاع 

مواد غیر مباشرة 

 للمخازن

مراقبة مخازن المواد/ من حـ   

مراقبة المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / الى حـ   

)إذا كانت المواد صناعیة          (   

مراقبة المصاریف التسویقیة / الى حـ   

)إذا كانت المواد بیعیة          (   

داریة مراقبة المصاریف اإل/ الى حـ   

)إذا كانت المواد إداریة          (   

 ٩ ارتجاع مواد غیر مباشرة للمخازن

مذكرة تحویل 

 المواد

ًفى الیومیة المركزیة ال یسجل شیئا إال فى حالة وجود 

قیود تحلیلیة لكل أمر على حدة وكذلك فى حالة وجود 

:دفتر یومیة فرعیة لألوامر یسجل القید التالى   

إلنتاجى المحول إلیة األمر ا/ من حـ   

األمر اإلنتاجى المحول منھ/ الى حـ   

تحویل مواد مباشرة من أمر إنتاجى 

 إلى آخر 
١٠ 

مذكرة فحص أو 

 مذكرة الجرد

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / من حـ   

 

مراقبة مخازن المواد / إلى حـ   

تلف المواد وعدم وجود قیمة بیعیة 

 لھا : 

شرة وغیر  تلف المواد المبا–أ 

ًتلفا  المباشرة الصناعیة فى المخزن 

ًطبیعیا ٠   

١١ 

مذكرة فحص أو 

 مذكرة الجرد

 من مذكورین 

المصاریف التسویقیة / حـ   

المصاریف اإلداریة / حـ   

مراقبة مخازن المواد / إلى حـ   

 تلف المواد غیر المباشرة –ب 

ًتلفا  التسویقیة واإلداریة فى المخزن 

ًطبیعیا ٠   

١٢ 

رة فحص أو مذك

 مذكرة الجرد

مواد تالفة / من حـ   

                    صناعیة

                    تسویقیة 

                    إداریة 

مراقبة مخازن المواد / الى حـ   

 تلف المواد المباشرة وغیر - جـ 

المباشرة الصناعیة والتسویقیة 

ً تلفا غیر طبیعیا ٠  ً  واإلداریة

١٣ 

 أو مذكرة فحص

 مذكرة الجرد

األرباح والخسائر/ من حـ   

مواد تالفة / الى حـ   

                   صناعیة 

                   تسویقیة 

                   إداریة

ًتلفا  د – إقفال حساب المواد التالفة 

ًغیر طبیعیا ٠   
١٤ 
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 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

رة فحص أو مذك

 مذكرة الجرد

ثم عند البیع تكون 

المستندات صورة 

فاتورة بیع مواد 

 تالفة

مواد تالفة / من حـ   

                    صناعیة

                    تسویقیة 

                    إداریة 

مراقبة مخازن المواد/ الى حـ   
ًیعد ھذا القید أوال سواء كان التالف طبیعیا    (  )ًأو غیر طبیعیا ً  

 ثم عند البیع یعد القید التالى : 

 من مذكورین 

الخزینة  /حـ   

أرباح وخسائر بیع المواد التالفة / حـ   

مواد تالفة / الى حـ   

 تلف المواد مع وجود قیمة بیعیة لھا: 

 

التصرف فى المواد التالفة فى حالة 

 وجود قیمة بیعیة لھا تقل عن تكلفتھا 

١٥ 

 

اقبة المصاریف غیر المباشرة مر/ من حـ   

مراقبة المصاریف التسویقیة / من حـ   

مراقبة المصاریف اإلداریة / من حـ   

أرباح وخسائر بیع المواد التالفة / إلى حـ   

مواد ( ًثم  اذا كان التالف طبیعیا 

)  إداریة – تسویقیة –صناعیة   
)أ (   

 
األرباح و الخسائر / من حـ   

ئر بیع المواد التالفة أرباح وخسا/ إلى حـ   

مواد ( ًإذا كان التالف غیر طبیعیا 

)  إداریة – تسویقیة –صناعیة   
)ب (   

صورة فاتورة بیع 

 المواد التالفة

الخزینة/ من حـ   

 الى مذكورین

المواد التالفة / حـ   

أرباح وخسائر بیع المواد التالفة / حـ   

إذا تم بیع المواد التالفة بأزید من 

 تكلفتھا 
١٦ 

 

أرباح وخسائر بیع المواد التالفة/ من حـ   

مراقبة المصاریف غیر المباشرة / الى حـ   

مراقبة المصاریف التسویقیة / الى حـ   

مراقبة المصاریف اإلداریة/ الى حـ   

مواد ( ًثم  اذا كان التالف طبیعیا 

)  إداریة – تسویقیة –صناعیة   
)أ (   

 
التالفةأرباح وخسائر بیع المواد / من حـ   

األرباح و الخسائر/ الى حـ   

مواد ( ًإذا كان التالف غیر طبیعیا 

)  إداریة – تسویقیة –صناعیة   
)ب (   
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ًثانیا : القیود الخاصة بعنصر األجور:   
 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

 قوائم األجور

مراقبة األجور / من حـ   

       الصناعیة                 

                      التسویقیة 

                     اإلداریة 

األجور المستحقة / الى حـ   

استحقاق األجور الصناعیة والتسویقیة 

 و اإلداریة 
١ 

 قوائم األجور

األجور المستحقة / من حـ   

 الى مذكورین 

الخزینة / حـ   

" ضرائب كسب العمل " مصلحة الضرائب / حـ   

ھیئة التأمینات اإلجتماعیة / حـ   

صندوق نقابة العاملین / حـ   

تسویة أجور العمال وحجز 

االستقطاعات لمصلحة الضرائب 

وھیئة التأمینات اإلجتماعیة ونقابة 

 العمال بالمصنع 

٢ 

 كعوب الشیكات

 من مذكورین 

" ضرائب كسب العمل " مصلحة الضرائب / حـ   

اعیة ھیئة التأمینات اإلجتم/ حـ   

صندوق نقابة العاملین / حـ   

البنك/ الى حـ   

 ٣ تورید االستقطاعات لمستحقیھا

 ملخصات األجور

"الجزء المباشر " اإلنتاج تحت التشغیل / من حـ   

" الجزء المباشر " األوامر تحت التشغیل  / أو حـ   

مراقبة المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / حـ   

األجور الصناعیة / الى حـ   

: تحلیل األجور الصناعیة   

  األجور المباشرة -

  األجور غیر المباشرة -

٤ 

 ملخصات األجور
مراقبة المصاریف التسویقیة / من حـ   

االجور التسویقیة/ الى حـ   
 ٥ األجور التسویقیة

 ملخصات األجور
مراقبة المصاریف اإلداریة/ من حـ   

األجور اإلداریة/ الى حـ   
 ٦ األجور اإلداریة

ملخصات األجور 

وتقاریر العمل و 

 الوقت

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / من حـ   

 

االجور الصناعیة/ الى حـ   

حالة وجود وقت ضائع طبیعى عند 

)األجور الصناعیة ( تحلیل   
٧ 

ملخصات األجور 

 وتقاریر العمل و الوقت

مراقبة المصاریف التسویقیة / من حـ   

ةاالجور التسویقی/ الى حـ   

حالة وجود وقت ضائع طبیعى عند 

)األجور التسویقیة ( تحلیل   
٨ 

ملخصات األجور 

 وتقاریر العمل و الوقت
مراقبة المصاریف اإلداریة/ من حـ   

األجور اإلداریة/ الى حـ   

حالة وجود وقت ضائع طبیعى عند 

)األجور اإلداریة ( تحلیل   
٩ 
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ــــانبیــــــ القید فى الیومیة المركزیة المستند  مسلسل 

 ملخصات األجور

تكلفة الوقت الضائع غیر الطبیعى / من حـ   

األجور الصناعیة / الى حـ   

األجور التسویقیة / الى حـ   

األجور اإلداریة / الى حـ   

حالة وجود وقت ضائع غیر طبیعى عند 

 – التسویقیة –الصناعیة ( تحلیل األجور 

)  اإلداریة   

١٠ 

 ملخصات األجور
  األرباح و الخسائر/من حـ 

تكلفة الوقت الضائع غیر الطبیعى / الى حـ   

تسویة الوقت الضائع غیر الطبیعى فى نھایة 

 المدة المالیة 
١١ 

 
  إذن نحن نقوم بتحمیل المصروف الى مراقبات المصروف ٠٠٠مراقبة /  عند ذكر جملة حـ -
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ًثالثا : القیود الخاصة بعنصر مصاریف الخدمات الصناعیة و التسویقیة و اإلداریة :   
 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

 ایصال الدفع

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / من حـ   

الخزینة / الى حـ   

البنك / أو الى حـ   

ًدفع مصاریف صناعیة مباشرة نقدا 

٠أو بشیك   

 

١ 

أذن صرف 

مات صناعیة مھ

 مباشرة

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / من حـ   

مخازن المواد / الى حـ   

صرف مھمات صناعیة تخص 

٠منتج أو أمر معین   
٢ 

أذن صرف 

مھمات صناعیة 

 مباشرة

اإلنتاج تحت التشغیل/ من حـ   

األوامر تحت التشغیل / أو من حـ   

المصاریف الصناعیة المباشرة / الى حـ   

لمصاریف الصناعیة تحمیل ا

 المباشرة على اإلنتاج
٣ 

 ایصال الدفع

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الفعلیة/ من حـ   

الخزینة / الى حـ   

البنك/ أو الى حـ   

دفع مصاریف صناعیة غیر 

ًمباشرة نقدا أو بشیك   
٤ 

 كشف اإلھالك
المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الفعلیة/ من حـ   

اھالك اآلالتمجمع / الى حـ   
 ٥ حساب مخصصات إھالك اآلالت 

مذكرة إدارة 

الحسابات 

 بالمستحقات

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الفعلیة / من حـ   

المصاریف المستحقة / إلى حـ   

إیجار مستحق/                              حـ   

تأمین مستحق /                              حـ   

إنارة ومیاة مستحقة/                 حـ                

إثبات المصاریف الصناعیة غیر 

 انارة –ایجار ( المباشرة المستحقة 

  )٠٠٠ومیاة لم تدفع بعد 

٦ 

كشوف معدالت 

التحمیل الصناعیة 

حسب أعداد 

الموازنة 

 التخطیطیة

اإلنتاج تحت التشغیل / من حـ   

المحملة المصاریف الصناعیة غیر المباشرة / الى حـ   

تحمیل اإلنتاج تحت التشغیل 

بالمصاریف الصناعیة غیر 

المصروفات ( المباشرة المحملة 

المقدرة محملة لإلنتاج حسب 

مستوى اإلنتاج الفعلى وفق 

) ًمعدالت التحمیل المحسوبة مقدما   

٧ 

مذكرة ادارة الحسابات 

بأرصدة حسابات 

 االستاذ العام والفروق 

 من مذكورین

ف الصناعیة غیر المباشرة المحملة المصاری/ حـ   

المصاریف الفعلیة أكبر من " فروق التحمیل / حـ 

 المحملة

 الى مذكورین

المصاریف الصناعیة غیر المباشرة الفعلیة / حـ   

المصاریف الفعلیة أقل من المحملة " فروق التحمیل / حـ   

إقفال المصاریف الصناعیة غیر 

المباشرة المحملة والمصاریف 

یة واظھار حساب فروق الفعل

ًالتحمیل مدینا إذا كانت 

ًالمصروفات الفعلیة أزید ودائنا إذا 

 كانت أقل 

٨ 
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 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

مذكرة فروق 

تحمیل مصاریف 

صناعیة غیر 

 مباشرة

 من مذكورین

اإلنتاج تحت التشغیل/ حـ   

اإلنتاج التام/ حـ   

ة اإلنتاج المباعتكلف/ حـ   
فروق التحمیل للمصاریف الصناعیة غیر المباشرة/ الى حـ   

 توزیع فروق التحمیل بین : 

االنتاج تحت التشغیل / حـ   

االنتاج التام / حـ   

االنتاج المباع/ حـ   

كل حسب نصیبة اذا كان حساب 

ًوفرق التحمیل مدینا   

٩ 

مذكرة فروق 

تحمیل مصاریف 

صناعیة غیر 

 مباشرة

فروق التحمیل للمصاریف الصناعیة غیر المباشرة/  حـ من  

 الى مذكورین

اإلنتاج تحت التشغیل/ حـ   

اإلنتاج التام/ حـ   

تكلفة اإلنتاج المباع/ حـ   

 توزیع فروق التحمیل بین : 

االنتاج تحت التشغیل / حـ   

االنتاج التام / حـ   

االنتاج المباع/ حـ   

كل حسب نصیبة اذا كان حساب 

ًلتحمیل دائنا وفرق ا  

١٠ 

 ایصال الدفع

 أو كعب الشیك

 من مذكورین

المصاریف التسویقیة/ حـ   

المصاریف اإلداریة/ حـ   

الخزینة / إلى حـ   

البنك/ أو الى حـ   

دفع مصاریف تسویقیة أو إداریة 

ًنقدا أو بشیك   
١١ 

 كشوف اإلھالك

المصاریف التسویقیة/ من حـ   

المصاریف اإلداریة / من حـ   

مخصص إھالك األثاث/  حـ الى  

إھالك األثاث الخاص بمعارض 

 البیع والخاص باإلدارة 
١٢ 

مذكرة ادارة 

الحسابات 

 بالمقدمات

إیجار معرض مقدم/ من حـ   

ًمصاریف حملة اعالنیة مقدما /      حـ   

المصاریف التسویقیة / الى حـ   

وجود مصاریف تسویقیة مدفوعة 

ًمقدما  
١٣ 

مذكرة إدارة 

ت الحسابا

 بالمستحقات

المصاریف اإلداریة / من حـ   

المصاریف اإلداریة المستحقة / الى حـ   

وجود مصاریف إداریة مستحقة    

)حسب بنودھا   (   
١٤ 
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ًرابعا : القیود الخاصة بتحویل اإلنتاج التام إلى المخازن وبیعة للعمالء :  
 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

 تقریر اإلنتاج

مراقبة مخازن البضاعة التامة الصنع/ من حـ   

اإلنتاج تحت التشغیل/ الى حـ   

األوامر تحت التشغیل/ أو الى حـ   

إتمام اإلنتاج وتحویلة إلى مخزن 

 البضاعة الجاھزة 
١ 

صورة فاتورة وبطاقة 

التكلفة وكما ھى 

 واردة فى البطاقات

تكلفة المبیعات/ من حـ   

مراقبة مخازن البضاعة تامة الصنع / حـ الى   
 ٢ بیع اإلنتاج التام

صورة فاتورة وبطاقة 

 تكلفة األوامر

تكلفة المبیعات/ من حـ   

مراقبة األوامر تحت التشغیل/ الى حـ   

تسلیم أوامر تامة الصنع إلى العمالء 

 مباشرة من عنابر التشغیل
٣ 

 صورة فاتورة البیع

العمالء / من حـ   

رینالى مذكو  

المبیعات/ حـ   

ضریبة المبیعات/ حـ   

بیع اإلنتاج للعمالء مع إفتراض 

 خضوعة للضریبة العامة على المبیعات
٤ 

 
 

ًخامسا : القیود الخاصة بأستخراج نتیجة األعمال :  
 مسلسل بیــــــــــان القید فى الیومیة المركزیة المستند

أرصدة حسابات األستاذ 

 العام

المتاجرة / من حـ   

تكلفة المبیعات/ إلى حـ   

/ إقفال تكلفة المبیعات                فى حـ 

 المتاجرة
١ 

أرصدة حسابات األستاذ 

 العام

المبیعات / من حـ   

المتاجرة / الى حـ   

/ المبیعات                 فى حـ / إقفال حـ 

 المتاجرة
٢ 

أرصدة حسابات األستاذ 

 العام

المتاجرة / من حـ   

مصاریف التسویقیةال/ الى حـ   

/ إقفال المصروفات التسویقیة       فى حـ 

 المتاجرة
٣ 

أرصدة حسابات األستاذ 

 العام

المتاجرة / من حـ   

االرباح والخسائر/ الى حـ   
 ٤ استخراج مجمل الربح

أرصدة حسابات األستاذ 

 العام

االرباح والخسائر/ من حـ   

المصاریف الغداریة و التمویلیة/ الى حـ   

ال المصاریف االداریة والتمویلیة فى حـ اقف

االرباح والخسائر/   
٥ 

أرصدة حسابات األستاذ 

 العام

االرباح و الخسائر/ من حـ   

تكلفة وقت ضائع غیر طبیعى / الى حـ   

المواد التالفة/ الى حـ   

اقفال الخسائر غیر الطبیعیة للمواد التالفة 

/ والوقت الضائع               فى حـ 

ح والخسائراالربا  

٦ 

أرصدة حسابات األستاذ 

 العام

االرباح والخسائر/ من حـ   

توزیع االرباح والخسائر/ الى حت   
 ٧ استخراج صافى الربح
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 أمثلة على قوائم التكالیف

 
 مثال رقم ( ١ ) : 

 
 القیمة بالجنیة بیانات المثال

  فیما یلي البیانات المستخرجة من سجالت شركة سیف الدین
   ج٥٠٠٠٠یف صناعیة مباشرة خالل الفترة                 تكال

 ٠ تحت التشغیل أول المدة
 ؟ تحت التشغیل آخر المدة

 ٠ تكلفة مخزون تام أول المدة
 ؟ تكلفة مخزون تام أخر المدة

   ج٥٠٠٠٠تكالیف صناعیة مباشرة خالل الفترة                 
 ٣٠٠٠٠ مواد
 ٥٠٠٠ اجور

 ١٥٠٠٠ عیة مباشرةمصروفات صنا
 ٢٥٠٠٠  ج٢٥٠٠٠تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة          
 ٢٠٠٠٠  ج٢٠٠٠٠تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة            
 ١٠٠٠٠  ج١٠٠٠٠تكالیف تسویقیة مباشرة                        
 ٥٠٠٠ )غیر مت % ٧٠منھا (  ج ٥٠٠٠تكالیف تسویقیة غیر مباشرة                   
 ١٠٠٠٠ )غیر مباشرة ( ج  ١٠٠٠٠تكالیف إداریة وتمویلیة                          
  )من الطاقة المتاحة % ٧٠تمثل ( ج  وحدة    ٦٠٠٠عدد الوحدات المنتجة                           

  
   جنیھ٣٠ وحدة بسعر الوحدة ٥٠٠٠الوحدات المباعة 

  %٦٠التسویقیة و اإلداریة ونسبة استغالل الطاقة 
  :المطلوب

   ؟ )طبقا للنظریات المختلفھ(إعداد قائمة التكالیف الصناعیة وقائمة األرباح والخسائر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   60  

 الحل 

 قـــائـمـــة التــكـــالـیــــــف طبقا للنظریة الكلیة" : أوال

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

   :عناصر التكلفة خالل المدة 

 ٣٠٠٠٠.٠٠ مواد مباشرة

 ٥٠٠٠.٠٠ أجور مباشرة

 ١٥٠٠٠.٠٠ مصروفات مباشرة

 ٢٥٠٠٠.٠٠ مصروفات صناعیة غیر مباشرة متغیره

 ٢٠٠٠٠.٠٠ مصروفات صناعیة غیر مباشرة ثابتة

 ٩٥٠٠٠ األجمالى

 ٠.٠٠ تحت التشغیل أول المدة+ 

 ٣٨٠٠٠.٠٠  تحت التشغیل آخر المدة-

 ٥٧٠٠٠ األنتاج المحقق بالتكلفة

 ٠.٠٠ تكلفة مخزون تام أول المدة+ 

 ٩٥٠٠.٠٠  تكلفة مخزون تام أخر المدة-

 ٤٧٥٠٠ التكلفة الصناعیة للمبیعات
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 قـــائـمـــة االرباح والخسائر طبقا للنظریة الكلیة

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

 ١٥٠٠٠٠  المبیعاتایراد

   تخصم تكلفة المبیعات

 ٤٧٥٠٠.٠٠- تكالیف انتاج الوحدات المباعة
   تكالیف التسویق

 ١٠٠٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة مباشرة
 ١٥٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر مباشرة ثابتة

 ٣٥٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر مباشرة متغیرة

 ٨٧٥٠٠ مجمل ربح

   تكالیف اداریة وتمویلیة

 ٠.٠٠ تكالیف اداریة وتمویلیة مباشرة

 ١٠٠٠٠.٠٠- تكالیف اداریة وتمویلیة غیر مباشرة

 ٧٧٥٠٠.٠٠ صافى الربح

 

 وحدة ١٠٠٠٠ عدد الوحدات المحملھ

 وحدة ٦٠٠٠ عدد الوحدات المنتجھ

نصیب الوحدة من المصروفات 
 اخر المدة المنصرف المضاف اول المدة الصناعیة

١٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٠ ٣.٠٠ 

عدد الوحدات  ٠.٥٠
 تحت التشغیل

٤٠٠٠ ١.٥٠ 
 سعر بیع الوحدة ٢.٥٠
٣٠ ٢.٠٠ 
٩.٥٠ 
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 قـــائـمـــة التــكـــالـیــــــف طبقا للنظریة المباشرة: ًثانیا 

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

   :عناصر التكلفة خالل المدة 

 ٣٠٠٠٠.٠٠ مواد مباشرة

 ٥٠٠٠.٠٠ شرةأجور مبا

 ١٥٠٠٠.٠٠ مصروفات مباشرة

 ٥٠٠٠٠ األجمالى

 ٠.٠٠ تحت التشغیل أول المدة+ 

 ٢٠٠٠٠.٠٠  تحت التشغیل آخر المدة-

 ٣٠٠٠٠ األنتاج المحقق بالتكلفة

 ٠.٠٠ تكلفة مخزون تام أول المدة+ 

 ٥٠٠٠.٠٠  تكلفة مخزون تام أخر المدة-

 ٢٥٠٠٠ التكلفة الصناعیة للمبیعات
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 قـــائـمـــة االرباح والخسائر طبقا للنظریة المباشرة

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

 ١٥٠٠٠٠ ایراد المبیعات

   تخصم تكلفة المبیعات

 ٢٥٠٠٠.٠٠- تكالیف انتاج الوحدات المباعة

 ١٠٠٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة مباشرة

 ١١٥٠٠٠ مجمل ربح

 ٠.٠٠ ة وتمویلیة مباشرةتكالیف اداری

 ١١٥٠٠٠.٠٠ عائد التكالیف المباشرة

   تخصم  االعباء االخرى

 ٢٥٠٠٠.٠٠- مصروفات صناعیة غیر مباشرة متغیره

 ٢٠٠٠٠.٠٠- مصروفات صناعیة غیر مباشرة ثابتة

 ١٥٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر مباشرة ثابتة

 ٣٥٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر مباشرة متغیرة

 ١٠٠٠٠.٠٠- یف اداریة وتمویلیة غیر مباشرةتكال

 ٥٥٠٠٠.٠٠ صافى الربح

 

 وحدة ١٠٠٠٠ عدد الوحدات المحملھ

 وحدة ٦٠٠٠ عدد الوحدات المنتجھ

نصیب الوحدة من 
 اخر المدة المنصرف المضاف اول المدة المصروفات الصناعیة

١٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٠ ٣.٠٠ 

عدد الوحدات  ٠.٥٠
 الوحدةسعر بیع  تحت التشغیل

٣٠ ٤٠٠٠ ١.٥٠ 

٥.٠٠ 
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 قـــائـمـــة التــكـــالـیــــــف طبقا للنظریة المتغیره: ًثالثا 

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

   :عناصر التكلفة خالل المدة 

 ٣٠٠٠٠.٠٠ مواد مباشرة

 ٥٠٠٠.٠٠ أجور مباشرة

 ١٥٠٠٠.٠٠ مصروفات مباشرة

 ٢٥٠٠٠.٠٠  غیر مباشرة متغیرهمصروفات صناعیة

 ٧٥٠٠٠ األجمالى

 ٠.٠٠ تحت التشغیل أول المدة+ 

 ٣٠٠٠٠.٠٠  تحت التشغیل آخر المدة-

 ٤٥٠٠٠ األنتاج المحقق بالتكلفة

 ٠.٠٠ تكلفة مخزون تام أول المدة+ 

 ٧٥٠٠.٠٠  تكلفة مخزون تام أخر المدة-

 ٣٧٥٠٠ التكلفة الصناعیة للمبیعات
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 ـائـمـــة االرباح والخسائر طبقا للنظریة المتغیرهقــ

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

 ١٥٠٠٠٠ ایراد المبیعات

   تخصم تكلفة المبیعات

 ٣٧٥٠٠.٠٠-  تكالیف انتاج الوحدات المباعة
   تكالیف التسویق

 ١٠٠٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة مباشرة

 ٣٥٠٠.٠٠- شرة متغیرةتكالیف تسویقة غیر مبا

 ٩٩٠٠٠ مجمل ربح

 ٠.٠٠ تخصم تكالیف اداریة وتمویلیة متغیرة

 ٩٩٠٠٠ )عائد المساھمھ(        عائد التكالیف المتغیرة        

   تخصم  االعباء االخرى

 ٢٠٠٠٠.٠٠- مصروفات صناعیة غیر مباشرة ثابتة

 ١٥٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر مباشرة ثابتة

 ١٠٠٠٠.٠٠- )ثابتھ(اریة وتمویلیة غیر مباشرة تكالیف اد

 ٦٧٥٠٠.٠٠ صافى الربح

 
 وحدة ١٠٠٠٠ عدد الوحدات المحملھ

 وحدة ٦٠٠٠ عدد الوحدات المنتجھ

نصیب الوحدة من المصروفات 
 اخر المدة المنصرف المضاف اول المدة الصناعیة

١٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٠  ٣.٠٠ 
عدد الوحدات  ٠.٥٠

 یع الوحدةسعر ب تحت التشغیل

٣٠ ٤٠٠٠ ١.٥٠ 
٢.٥٠ 

٧.٥٠ 
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 قـــائـمـــة التــكـــالـیــــــف طبقا للنظریة المستغلة: ًرابعا 

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

   :عناصر التكلفة خالل المدة 

 ٣٠٠٠٠.٠٠ مواد مباشرة

 ٥٠٠٠.٠٠ أجور مباشرة

 ١٥٠٠٠.٠٠ مصروفات مباشرة

 ٢٥٠٠٠.٠٠ ات صناعیة غیر مباشرة متغیرهمصروف

 ١٤٠٠٠.٠٠ مصروفات صناعیة غیر مباشرة ثابتة مستغلة

 ٨٩٠٠٠ األجمالى

 ٠.٠٠ تحت التشغیل أول المدة+ 

 ٣٥٦٠٠.٠٠  تحت التشغیل آخر المدة-

 ٥٣٤٠٠ األنتاج المحقق بالتكلفة

 ٠.٠٠ تكلفة مخزون تام أول المدة+ 

 ٨٩٠٠.٠٠ مدة تكلفة مخزون تام أخر ال-

 ٤٤٥٠٠ التكلفة الصناعیة للمبیعات
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 قـــائـمـــة االرباح والخسائر طبقا للنظریة المستغلة

  

 قیمة الـبــــــــــــــــــــــــــــــــیان

 ١٥٠٠٠٠ ایراد المبیعات

   تخصم تكلفة المبیعات

 ٤٤٥٠٠.٠٠- تكالیف انتاج الوحدات المباعة
   تكالیف التسویق

 ٢١٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر  مباشرة ثابتة مستغلة

 ٣٥٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر مباشرة متغیرة

 ٩٩٩٠٠ مجمل ربح

 ٦٠٠٠.٠٠- تخصم تكالیف اداریة وتمویلیة مستغلة

 ٩٣٩٠٠ )عائد المساھمھ(        عائد التكالیف المستغلة       

   تخصم  االعباء االخرى

 ٦٠٠٠.٠٠- ر مباشرة غیر مستغلةمصروفات صناعیة غی

 ٩٠٠.٠٠- تكالیف تسویقة غیر مباشرة ثابتھ غیر مستغلة

 ٤٠٠٠.٠٠- تكالیف اداریة وتمویلیة غیر مباشرة غیر مستغلة

 ٨٣٠٠٠.٠٠ صافى الربح

 
 وحدة ١٠٠٠٠ عدد الوحدات المحملھ

 وحدة ٦٠٠٠ عدد الوحدات المنتجھ

نصیب الوحدة من المصروفات 
 اخر المدة المنصرف المضاف ول المدةا الصناعیة

١٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٠ ٣.٠٠ 
عدد الوحدات  ٠.٥٠

 سعر بیع الوحدة تحت التشغیل

٣٠ ٤٠٠٠ ١.٥٠ 
٢.٥٠ 
١.٤٠ 

٨.٩٠ 
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  -:معدالت تحمیل المصروفات الصناعیة غیر المباشرة 
  .بعد تجمیع مختلف بنود التكالیف الصناعیة غیر المباشرة فى مراكز اإلنتاج  -

 .تم تحمیل ھذه التكالیف على المنتجات التى یتم إنتاجھا داخل ھذه المراكز ی -

 -:لذلك البد من إیجاد مقیاس لعالقة االرتباط و السببیة بین  -

  . انفاق التكالیف الصناعیة غیر المباشرة داخل مراكز اإلنتاج –    أ 

  . المنتجات التى تنتج داخل ھذه المراكز –  ب 

  .اس بمعدالت التحمیل وبمقتضاھا یتم تحمیل اإلنتاج بالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة  ویسمى ھذا المقی-

ود - ع بن تم بمقتضاھا توزی ى ی سابق شرحھا والت ع ال  یجب التفرقة بین معدالت التحمیل ھذه وبین معدالت التوزیع أو أسس التوزی

اج التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على مراكز اإلنتاج ومراكز الخد ى مراكز اإلنت مات وإعادة توزیع تكالیف المراكز األخیرة عل

  .كما سبق التوضیح 

ر المباشرة - صناعیة غی الیف ال ل التك ة لتحمی دالت التالی ر من المع دل أوأكث صناعیة مع ة (  تستخدم المنشات ال درة أو الفعلی ) المق

  .على المنتجات بالنسبة لكل قسم إنتاج 

   ٠} عدد الوحدات المنتجة /  الصناعیة غیر المباشرة المصاریف{ = ة  لمنتجمعدل تكلفة الوحدة ا .١

  ٠ } قیمة المواد المباشرة/ المصاریف الصناعیة غیر المباشرة { = معدل تكلفة المواد المباشرة  .٢

   %x١٠٠ } قیمة األجور المباشرة/ المصاریف الصناعیة غیر المباشرة { = معدل تكلفة االجور المباشرة  .٣

  %x١٠٠ }  المباشرةالتكلفةقیمة ا/ المصاریف الصناعیة غیر المباشرة { = ) األولیة (  المباشرة كلفةمعدل الت .٤

   ٠مصاریف صناعیة مباشرة + أجور مباشرة + مواد مباشرة ) = األولیة ( ملحوظة التكلفة المباشرة 

 : أساس عدد ساعات العمل المباشرة معدل التحمیل على .٥

  ٠} عدد ساعات العمل المباشر/ ناعیة غیر المباشرة المصاریف الص{ =       

  ) : العمل اآللى  ( معدل التحمیل على أساس عدد ساعات دوران اآلالت .٦

  ٠} عدد ساعات دوران اآلالت / المصاریف الصناعیة غیر المباشرة { =      

  أمثلة متنوعة

  -:مثال 

واد ا٢٠.٠٠٠إذا فرض أن المصروفات الصناعیة كانت  - رة  جم والم واد .  جم ١٠.٠٠٠لمباش ة الم دل تكلف أحسب مع

 المباشرة ؟

        -:الحل 

  ٢٠.٠٠٠                                          المصروفات الصناعیة غیر المباشرة                    

  . جم ٢      =                   = =                                                                معدل المواد المباشرة 

  ١٠.٠٠٠ المواد المباشرة                              تكلفة                                                   
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  -:مثال 

ور ا٣٠.٠٠٠إذا فرض أن التكالیف الصناعیة الغیر مباشرة التقدیریة لمركز االنتاج تبلغ  - ة االج رة  جم وأن تكلف لمباش

واد ١٢٠٠٠التقدیریة بالمركز تصل الى  ر ١٠٠٠ جم وبفرض أن الم ل المباش ة العم الیف ٥٠٠=  جم وتكلف  جم ، تك

 . جم ٥٠صناعیة مباشرة 

  

  حساب ثمن تكلفة االنتاج ؟/ المطلوب 

  

  -:الحل 

  -:معدل التكالیف الصناعیة الغیر مباشرة لھذا المركز كاآلتى : ًأوال 

  

            التكالیف الصناعیة غیر المباشرة التقدیریة                                 

   %١٠٠   X                       =                                                 معدل التحمیل    

                                                                    تكلفة االجور المباشرة                 

                                                ٣٠.٠٠٠                     

                                                     =                                         X   ٢٥٠ % = ١٠٠%  

                                                     ١٢٠٠٠        

ى اساس : ًثانیا  صناعیة االضافیة عل الیف ال ور % ٢٥٠باستخدام ھذا المعدل یمكن تحمیل كل منتج بنصیبھ من التك ة االج من تكلف

  .المباشرة 

  وعلى ھذا فإنھ یمكن إعداد قائمة التكالیف للمنتج من إستخدام 

  -:نفس البیانات السابقة كاآلتى 

  .جم   ١٠٠٠      مواد مباشرة                 

           جم٥٠٠      عمل مباشرة      

  جم   ٥٠   تكالیف صناعیة غیر مباشرة      

  جم                             ١٥٥٠      ثمن التكلفة األولیة      

                                

  % )٢٥٠  X ٥٠٠(   ١٢٥٠  من العمل المباشرة% ٢٥٠یة بنسبة مصاریف صناعیة اضاف

  جم٢٨٠٠      جثمن تكلفة اإلنتا

  

وبالرجوع الى مثالنا االفتراضى السابق والذى بلغت فیھ التكالیف الصناعیة الغیر مباشرة التقدیریة ألحد مراكز االنتاج  -

رة ، ٥٠٠٠(  جم ، وإذا افترضنا أن التكالیف المباشرة التقدیریة تتكون من ١٠.٠٠٠ واد مباش ھ م ھ ٤٠٠٠ جنی  جنی

 ) .عیة مباشرة  جنیھ خدمات صنا١٠٠٠عمل مباشر ، 

  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة التقدیریة                                                               

   ١٠٠   X                  =                                                                معدل التحمیل 

                         ثمن التكلفة المباشرة                                         
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                                                        ١٠٠٠٠                     

                                                              =                                X   ١٠٠  = ١٠٠%  

                                                   ١٠٠٠+٤٠٠٠+٥٠٠٠       

ة  - ة الخاص رة التقدیری ر مباش صناعیة الغی الیف ال ن التك صیبھا م أول بن ل أوال ب تج النھائي تتحم دة المن ى أن وح ذا یعن ًوھ

  ) .ة األولی( من ثمن التكلفة المباشرة % ١٠٠بمركز اإلنتاج على أساس 

 -:كاآلتى ) ص ( وبالرجوع الى المثال السابق فإنھى یمكن إعداد قائمة التكالیف للمنتج  -

  . جم ١٠٠٠      مواد مباشرة 

  . جم ٥٠٠      عمل مباشرة

   جم ٥٠    خدمات صناعیة مباشرة

    جم ١٥٥٠      ثمن التكلفة األولى

  

    ١٥٥٠    من ثمن التكلفة األولى% ١٠٠مصاریف صناعیة إضافیة بنسبة 

   جم  ٣١٠٠      ثمن تكلفة االنتاج         

  -:مثال 

غ  - اج تبل ز االنت ة الحد مراك رة التقدیری ر المباش اعات ٣٠.٠٠٠اذا افترضنا أن التكالیف الصناعیة غی  جم وأن عدد س

 -: ساعة فإن معدل التحمیل لھذا المركز یحدد كاآلتى ١٥.٠٠٠العمل المباشر بالمركز تبلغ 

                                                      ٣٠.٠٠٠                     

  .ساعة /  ج ٣=                                                                =          معدل التحمیل    

                                                              ١٥.٠٠٠  

صناعیة ٧٥٠ فاذا استغرق أمر انتاجى - الیف ال ذا االمر من التك د نصیب ھ ھ یمكن تحدی ذا المركز فان  ساعة عمل مباشر داخل ھ

ساعة  ل لل دل التحمی ى مع ر ف ذ الم ى استغرقتھا تنفی ل المباشر الت ك بضرب عدد ساعات العم المركز وذل ة ب ر مباشرة الخاص الغی

  كاآلتى 

  . ج ١٥٠٠=  ج ٢ X ٧٥٠=  رة    نصیب األمر االنتاجى من التكالیف الصناعیة غیر المباش-

  -: وعلى ذلك فانھ یمكن اعداد قائمة التكالیف لألمر االنتاجى باستخدام البیانات السابقة كاآلتى -

  . جم ١٠٠٠      مواد مباشرة       

     جم٥٠٠      عمل مباشرة      

   جم٥٠    مصاریف صناعیة مباشرة      

   جم١٥٥٠  ) األولیة ( ثمن التكلفة المباشرة       

   جم١٥٠٠    لیف صناعیة اضافیةتكا      

   جم٣٠٥٠      ثمن تكلفة االنتاج      

ى أساس ساعات رم فاذا افترضنا ان أحد االوامر االنتاجیة قد - سوبة عل ل مح دالت التحمی اج وأن مع  على ثالثة مراكز انت

المركز١٠٠وأن المر االنتاجى استغرقت ) ع ( العمل المباشر للمركز  المركز س٥٠ ، )س (  ساعة عمل مباشر ب   اعة ب

 ) .ع (  ساعة بالمركز ٢٠٠، ) ص( 
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 -:فانھ یمكن تحدید نصیب ھذا االمر االنتاجى من التكالیف الصناعیة الغیر مباشرة للمراكز االنتاجیة الثالث كاآلتى  -

  نصیب االمر من التكالیف الصناعیة االضافیة للمركز س  -١

  . جنیھ ١٥٠=  جنیھ  ١.٥   X ساعة عمل ١٠٠= 

  مر من التكالیف الصناعیة االضافیة للمركز ص نصیب اال -٢

   جنیھ ١٠٠=  جنیھ ٢ X ساعة عمل ٥٠= 

  نصیب االمر من التكالیف الصناعیة االضافیة للمركز ع  -٣

  . جنیھ ٣٥٠=  جنیھ ١.٧٥ X ساعة عمل ٢٠٠= 

درھا  - افیة وق صناعیة االض الیف ال وع التك ل مجم ھ ٦٠٠ویمث ر  ) ١٥٠ + ١٠٠ + ٣٥٠(  جنی صیب االم ن  ن اجى م االنت

 .التكالیف الصناعیة لكافة مراكز االنتاج التى استفاد منھا ھذا االمر 

  -:مثال 

 :إذا انھ توافرت لدیك البیانات التالیة الخاصة بتنفیذ أحد أوامر اإلنتاج  -

  . ساعة ٣٥٠ جنیھ ، وعدد ساعات دوران اآلالت بھذا المركز ٧٠٠ التكالیف الصناعیة التقدیریة للمركز س –أ 

  . ساعة ٤٠٠ جنیھ ، وعدد ساعات دوران اآلالت بھذا المركز ٦٠٠ التكالیف الصناعیة التقدیریة للمركز ص -ب

  . ساعة ٥٠٠ جنیھ  ، وعدد ساعات دوران اآلالت بھذا المركز ٢٥٠ التكالیف الصناعیة التقدیریة للمركز ع -ج

  . ساعة بالمركز ع ٢٠٠اعة بالمركز ص ،  س١٥٠ ساعة بالمركز س ، ١٠٠ استغرقت تنفیذ ألمر االنتاجى -د

  .   فاستخدام تلك البیانات أحسب معدالت التحمیل ونصیب ألمر االنتاجى من التكالیف الصناعیة غیر المباشرة لكافة المراكز اإلنتاجیة 

  :   معدالت التحمیل : ًأوال 

  .ساعة /  ج ٢=  جنیھ             ٧٠٠            = معدل التحمیل للمركز س  -١     

   ساعة      ٣٥٠                                                         

  .ساعة /  ج ١.٥٠=  جنیھ             ٦٠٠ =             معدل التحمیل للمركز ص-٢     

   ساعة   ٤٠٠                                                      

  .ساعة /  ج ٠.٥٠=  جنیھ             ٦٠٠            = ل للمركز ع معدل التحمی  -٣    

   ساعة   ٤٠٠                                                      

  -: نصیب األمر االنتاجى من التكالیف الصناعیة التقدیریة لمراكز اإلنتاج -:ًثانیا 

  . جنیة ٢٠٠ = ٢   X ١٠٠=   نصیب االمر من تكلفة المركز س -١        

  . جنیھ ٢٢٥ = ١.٥٠ X ١٥٠=  نصیب االمر من تكلفة المركز ص -٢        

  . جنیھ ١٠٠ = ٠.٥٠ X ٢٠٠=  نصیب االمر من تكلفة المركز ع  -٣        

وع أنصبة  وعلى ھذا فإن اجمالى نصیب االمر االنتاجى من التكالیف الصناعیة الغیر مباشرة لكافة المراكز سوف یتكون من م- جم

  . جنیھ ٥٢٥=  جنیھ ١٠٠+  جنیھ ٢٢٥+  جنیھ ٢٠٠من تكلفة المراكز الثالث أي 

 .وتناسب ھذه الطریقة المراكز التى تعتمد على االالت ولیس على عنصر العمل االنسانى 

ن ط - رى م ة أخ تخدام طریق ن اس ھ یمك ى اآلالت فإن یة عل صفة اساس شغیل ب ى الت د ف ز اآلتى ال تعتم ا المراك داد أم رق اع

  .معدالت التحمیل 

ة وظروف  - ب طبیع ذى یناس لیس من الضرورى أن یعد معدل تحمیل واحد لكلفة المراكز بل ان المحاسب یختار المعدل ال

 .كل مركز من المراكز على حدة 

  .ًوبالتالى فإنھ یمكن استخدام أكثر من معدل تحمیل واحد طبقا العداد المراكز وطبیعة كل مركز  -


