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لم یعد الھدف من المحاسبة قاصرا على تسجیل العملیات المحاسبیة للمنشأة وتحدید المركز المالي ، وتحدید نتائج 
. وإنما تطرق علم المحاسبة في القرن األخیر إلى العدید من المجاالت األخرى . العملیات في صورة إجمالیة ھذه

وقد ظھرت محاسبة التكالیف كأحد الفروع المحاسبیة المستخدمة لخدمة إدارة المنشآت في مجال التخطیط والتنفیذ  
.والرقابة 

ذ عصر الفراعنة حیث كانوا یتبعون أنظمة وإجراءات خاصة ویمكن القول أن محاسبة التكالیف موجود من
وكذلك قصة سیدنا یوسف علیھ السالم معروفة فیما یتعلق برقابتھ للمخزون في . للنشاط الزراعي والمعماري 

.سنوات الرخاء تمھیدا لتوزیعھ في السنوات العجاف 

عروض قنیة ، ( ألصول الثابتة والمتداولة وفي اإلسالم وضع عمر بن الخطاب دیوان بیت المال ، وفصل بین ا
.وعین طریقة حصر و ضبط الزكاة العینیة ) عروض تجارة 

وقد نشأت المحاسبة المالیة في القرن الرابع العشر المیالدي عندما وضع الكاھن اإلیطالي لوجا باتشیلیو كتابھ في 
لمالیة نشأت الحاجة إلیھ نتیجة للتطور الصناعي وتعد محاسبة التكالیف فرع من فروع المحاسبة ا. القید المزدوج 

وانتشار األسواق التجاریة و وجود المنافسة بین المشروعات ، ولقصور المحاسبة المالیة عن تقدیم المعلومات 
.قرارات رشیدة لمساعدتھا على اتخاذالمالئمة ألصحاب المشروعات 

:اب المشروعات إلى ویرجع قصور المحاسبة المالیة عن مواجھة متطلبات أصح
أنھا تھتم باإلجمالیات دون التفصیالت -1
تاریخیة والمطلوب التخطیط للمستقبل و  وضع تقدیرات ما یمكن أن یكون علیھ المستقبل -2
تھتم بالتسجیل دون الحصر -3
دون تحدید نتیجة الفترات الفرعیة ) فترة مالیة ( تبرز نتیجة المنشأة عن كامل -4
ي تقدمھا لإلدارة ألنھا تقدم بعد مضي عام كامل أو أكثر بشھرین ، مما یقلل من عدم جدوى النتائج الت-5

.فاعلیة النتائج وعدم إمكانیة الرقابة 

:تعریف محاسبة التكالیف 
ع بیانات التكالیف لتقدیر وتجمیھي علم یشتمل على مجموعة من المبادئ و األسس المحاسبیة الالزمة

وتحلیلھا وتبویبھا بغرض تحدید تكلفة الوحدة المنتجة سواء كانت سلعة أو خدمة والرقابة علیھا ومساعدة 
اإلدارة في رسم السیاسات اإلنتاجیة والتسویقیة ، واالختیار من بین البدائل المتاحة لحل المشاكل اإلداریة 

) .طیط وتنسیق ورقابة واتخاذ قرارات مساعدة اإلدارة في القیام بوظائفھا من تخ( 

:محاسبة التكالیف ومقارنة بین المحاسبة المالیة 

محاسبة التكالیف المحاسبة المالیة زاویة المقارنة 
اإلدارات وأقسام ومراكز النشاط بھا المنشأة ككلوحدة المحاسبة 

)وم، أسبوع،شھری( الفترة التكالیفیةالسنة المالیةالفترة المحاسبیة 
كمیة ومالیةمالیةنوعیة البیانات 

تقدیري وفعليفعلیة أساس إعداد البیانات
)بین اإلدارات ( داخلیة )المنشأة والغیر ( خارجیة نوعیة العملیات 
إدارة المنشأة أصحاب المنشأة والجھات الخارجیة الجھة المستفیدة 

تحدید تكلفة وحدة اإلنتاج ، والرقابة على عمال والمركز الماليتحدید نتیجة األ)الھدف ( األغراض 
التكالیف ،ومساعدة اإلدارة 

قائمة نتائج األعمال ، وقائمة التكالیفالحسابات الختامیة  وقائمة المركز الماليالقوائم المالیة
بیاناتھا سریة وداخلیة بیاناتھا منشورة وعلنیة سریة البیانات

درجة وضوح 
وتفصیل البیانات 

تفصیلیة وتحلیلیة إجمالیة 

:وعلى الرغم من االختالف بین المحاسبة المالیة ومحاسبة التكالیف إال أنھما یتشابھان في 
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إتباع نفس المبادئ المحاسبیة مثل مبدأ الحیطة والحذر ومبدأ الوحدة المحاسبیة ، ومبدأ االستحقاق ، -1
ومبدأ االستمرار 

ید المزدوج ، وقاعدة الجرد في نھایة كل فترة مالیة زاستخدام الق-2
یتعاون كال النوعین في تحقیق الرقابة ، وذلك عن طریق مقارنة البیانات التفصیلیة في محاسبة التكالیف -3

باألرقام اإلجمالیة التي أظھرتھا المحاسبة المالیة 
وتكلفة ) تاج تحت التشغیل ، إنتاج تام مواد ، خام ، إن( تقوم محاسبة التكالیف بتحدید تكلفة المخزون -4

اإلنتاج التام المباع ، وھذه التكالیف مھمة للمحاسبة المالیة لتحدید نتیجة نشاط المنشأة والمركز المالي 
. في نھایة السنة 

.إذا المحاسبة المالیة ومحاسبة التكالیف یكمالن بعضھما البعض 

: أھداف محاسبة التكالیف 
الوحدة المنتجة أو الخدمة تحدید تكلفة - 1

ویعد الھدف الرئیسي لنظام محاسبة التكالیف حتى تتمكن المنشأة من تحدید نتائج أعمالھا عن فترة زمنیة 
.معینة وبالتالي تحدید المركز المالي في نھایة الفترة 

:ویتطلب تحدید تكلفة الوحدات المنتجة إتباع الخطوات اآلتیة 
تجات والتعرف على طبیعتھا ومواصفاتھا حصر جمیع المن-1
دراسة أنواع وتسلسل العملیات الصناعیة الالزمة إلنتاج ھذه المنتجات و تحدید مراكز التشغیل -2
تجمیع البیانات المتعلقة بعناصر التكالیف من واقع المستندات واإلشعارات المختلفة والمتعلقة بتكالیف -3

.كالیف شراء أو إنتاج الخدمات الالزمة ألوجھ النشاط المختلفة استخدام المواد وتكالیف العمالة ، وت
.تحلیل عناصر التكالیف والعمل على تحمیلھا للوحدات المنتجة سواء كانت سلع أو خدمات نھائیة -4

:و یساعد تحدید تكلفة الوحدة في 
.تحدید سعر البیع في األوقات العادیة وفي أوقات الكساد -1
.لدخول في المناقصات تحدید السعر المناسب ل-2
.في نھایة الفترة ) المخزون ( تحدید تكلفة اإلنتاج التام وغیر التام -3
.تحدید نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة في نھایة الفترة -4

:الرقابة على التكالیف - 2
الت وغیرھا من عوامل یقصد بالرقابة على التكالیف تحقیق الكفاءة في استخدام المواد والعمالة واآل

وقد تتحقق الرقابة على التكالیف عن طریق . وإمداد اإلدارة ببیانات عن أوجھ النشاط المختلفة بھا . اإلنتاج 
مقارنة التكالیف الفعلیة المتعلقة بالفترة الحالیة بتكالیف فترة أو عدة فترات سابقة ، ونتیجة لفشل ھذه المقارنة لعدة 

.ماد على المقارنة بین التكلفة الفعلیة والتكلفة المعیاریة في ظل الظروف المحیطة أسباب فغنھ یتم االعت

ھل تخفیض التكالیف یعني الرقابة على التكالیف ؟ 

ویقص بتخفیض التكالیف اإلنتقال من مستوى . توجد عالقة قویة بین الرقابة على التكالیف وتخفیض التكالیف 
على سبل المثال آلة جدیدة تؤدي نفس العملیات بتكلفة أقل ، أو تعطي إنتاج (تكالیف حالي إلى مستوى أقل منھ 

أو عندما یستخدم في اإلنتاج مادة خام  جدیدة ذات تكلفة أقل من تكلفة المادة المستخدمة من . أكبر بنفس التكلفة 
كلفة وقت العمل أو عن طریق تغییر نظام العمل كوسیلة للقضاء على الوقت الضائع ، أو لتخفیض ت. قبل 

) .اإلضافي ، أو عندما تعد جداول صیانة منتظمة لصیانة اآلالت والمعدات 

تعمل في ظل الظروف الحالیة الموجودة في المشروع : إذا الرقابة على التكالیف 
ف حالي من مستوى تكالیاالنتقالیتطلب تغییر الظروف المحیطة بالمشروع  ، أي : أما تخفیض التكالیف

.أقل منھ مستوى إلى  

مما سبق یتضح أن الھدف النھائي لكل من الرقابة على التكالیف وتخفیض التكالیف ھو تحقیق الكفاءة في استخدام 
لى التكالیف عن باإلضافة إلى أن تخفیض التكالیف یساھم بقدر كبیر في الرقابة ع. الموارد المتاحة في المنشأة 

. الطرق الستغالل الموارد المتاحة طریق البحث المستمر عن أفضل
:المساعدة في اتخاذ قرار تسعیر المنتجات والخدمات - 3
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تحدد المنشآت أسعار منجاتھا وخدماتھا بحیث تكفل لھا تحقیق فائض بعد تغطیة و استرداد التكالیف التي تحملتھا 
غب المستھلك في دفع أسعار منخفضة تمكنھ من الحصول على أكبر قدر من المنتجات كما یر. في سبیل اإلنتاج 

.ویالحظ ھنا أنھ ال یوجد تعارض بین وجھتي نظر المنتج والمستھلك . والخدمات 

ویظھر دور محاسب التكالیف في توفیر البیانات التي تساعد اإلدارة على تحدید األسعار على أساس من 
.الترشید العلمي

ومن المعروف أن العالقة بین التكلفة والسعر عالقة تبادلیة حیث أن تكالیف المنتجات یسترشد بھا في تحدید 
المستخدمة في ) المواد ( تكالیف المنتجات والخدمات تتأثر بأسعار المستلزمات السلعیة أنكما . أسعار بیعھا 

)  القوى المحركة ، اإلیجار : مثال ( لخدمات األخرى  إنتاجھا ، ومعدالت األجور المدفوعة للعمال  وأسعار ا

مجموعات كما ) 3( وقد جرت العادة على تقسیم المنتجات والخدمات بحسب طبیعتھا و أھمیھا لألفراد إلى 
:یلي 

منتجات وخدمات أساسیة -1
منتجات وخدمات عادیة -2
منتجات وخدمات كمالیة -3

سعیر كل مجموعة من المجموعات السابقة تإتباع سیاسة مناسبة في یتمو

:ترشید القرارات اإلداریة - 4
ولكي یكون القرار رشیدا فإنھ من الضروري  أن یكون البدیل . عملیة اتخاذ القرارات ھي عصب اإلدارة 

.الذي وقع علیھ االختیار ھو أفضل البدائل التي تعمل على تحقیق أھداف المنشأة بتكلفة اقتصادیة 
:أمثلة على بعض القرارات اإلداریة 

شراء أو إنتاج جزء معین یدخل في اإلنتاج –أ 
التوسع أو عدم التوسع في اإلنتاج - ب
فتح أسواق جدیدة أو االكتفاء باألسواق الحالیة -ج

دائل المخت          ین الب ار والمفاضلة ب ى االختی رارات عل ة اتخاذ الق وم عملی ة  و تق رار ھو      . لف ي اتخاذ الق فاألساس ف
. كما أن وجود العدید من  البدائل یخلق مشكلة االختیار . وجود عدة بدائل 

:وتشمل عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة على تنفیذ الخطوات اآلتیة 
تحدید المشكلة اإلداریة-1
اقتراح الحلول البدیلة-2
.ثل للمشكلة تقییم ھذه البدائل واختیار الحل األم-3

د یصبح   . و ال یعني إتباع ھذه الخطوات بالضرورة التوصل إلى الحل األمثل للمشكلة التي تواجھ إدارة المنشأة  فق
.القرار المتخذ غیر مناسب إذا ما تغیر ت  الظروف واألحوال المحیطة بالمنشأة 

ارات الرشیدة حیث أن اتخاذ بعض القرارات وتعد بیانات التكالیف ذات أھمیة خاصة إلدارة المنشأة في اتخاذ القر
.غیر المدروسة قد یفوت على المنشأة فرصة تحقیق ربح أكبر أو قد یؤدي إلى إلحاق خسائر كبیرة بھا 

:التخطیط للمستقبل - 5
. تعتبر الموازنة التقدیریة خطة عینیة ومالیة تفصیلیة تغطي كل نواحي النشاط في المنشأة لفترة محددة مقبلة

وھي تعتبر أداة تعبر عن األھداف والسیاسات التي ساھمت اإلدارة العلیا في وضعھا سواء للمنشأة ككل أو 
و من ثم فإنھ یوجد بجانب الموازنة التقدیریة العامة للمنشأة عدة موازنات فرعیة خاصة . للوحدات اإلداریة فیھا 

.  باألنشطة المختلفة فیھا أو اإلدارات أو الفروع 
ور        و ی واد  واألج ة الم ل تكلف ة مث ة التقدیری داد الموازن قوم نظام محاسبة التكالیف  بتوفیر  المعلومات الالزمة إلع

. وتكالیف الخدمات األخرى 

:نظام محاسبة التكالیف ) مقومات ( األركان الرئیسیة 
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: دلیل وحدات اإلنتاج أو التكلفة - 1
م المحاسبي للتكالیف تتمثل في تحدید نوع المنتجات النھائیة التي تقوم الخطوة األولى في تصمیم النظا

ویطلق على وحدات اإلنتاج النھائي سواء كانت . المنشأة بإنتاجھا والتي تعبر عن الھدف األساسي من قیامھا 
.سلعة أو خدمة وحدات التكلفة 

بالرغم من أنھا تعتبر مادة خام بالنسبة لمنشأة وقد تعد وحدات التكلفة في إحدى المنشآت منتجات تامة الصنع
على سبیل المثال في مصنع الغزل تعتبر خیوط غزل القطن منتج تام الصنع ، بینما یعد نفس المنتج مواد . أخرى 

وكذلك الحال بالنسبة للنسیج الخام الذي یعتبر منتج تام الصنع في مصنع النسیج . من وجھة نظر مصنع  النسیج 
.عتبر نفس المنتج مواد من وجھة نظر مصنع الصباغة والطباعة في حین ی

أن ما تبدأ بھ المنشأة یعتبر مادة خام وما تنتھي منھ یعتبر منتج تام الصنع حتى ولو لم یكن قابال : الخالصة 
.لالستعمال النھائي   

) :  اإلنتاج ( تعریف وحدة التكلفة 

تاج و توصیفھ وقیاسھ بالنسبة لمركز التكلفة أو للمرحلة اإلنتاجیة أو للوحدة عبارة عن وحدة التعبیر عن اإلن
أما في حالة عدم . ویكون ھذا التعبیر بالحجم أو بالوزن أو الطول وذلك في حالة تجانس المنتجات . االقتصادیة 

اسیة أو یعتبر التجانس فیتم تجمیعھا في مجموعات بحیث یتفق مكونات كل مجموعة في بعض المواصفات األس
.أمر التشغیل ھو وحدة  التكلفة 

:ویتطلب إعداد دلیل وحدات التكلفة اتخاذ الخطوات اآلتیة 
حصر المنتجات النھائیة التي تقوم المنشأة  بإنتاجھا والتي تعبر عن ھدف المنشأة -1
.بھة تقسیم المنتجات النھائیة إلى مجموعات بحیث تتكون كل مجموعة من عدد البنود المتشا-2

:أمثلة لوحدات تكلفة مستخدمة في بعض مجاالت النشاط 
النقل بالسیارات ةصناع-1

)عدد ( كیلو/ نقل ركاب                       راكب -أ
) وزن ( كیلو / نقل بضائع                     طن -ب

)طول ( متر أو یاردة صناعة النسیج                         -2

:صناعة األدویة -3
)عدد ( قرص من دواء معین 1000أقراص     -أ

)عدد ( كبسولة من مستحضر معین كبسوالت    -ب
)حجم ( مللتر من شراب معین شراب            -ج

)وزن بال( طن /  كیس صناعة اإلسمنت        -4
)عدد (قمیص /  عباءة /  ثوب صناعة المالبس -5
)عدد ( سیارة مودیل صناعة السیارات        -6

:دلیل مراكز التكالیف - 2
فتقسم . یتم ربط نظام التكالیف بالتنظیم اإلداري القائم في المنشأة مع تحدید واضح للسلطات والمسؤولیات 

ة إلى وحدات إداریة صغیرة تسمى مراكز التكالیف وبحیث تكون كل وحدة إداریة تحت مسؤولیة شخص المنشأ
معین حتى یمكن الرقابة على التكالیف بشكل سلیم 

ویحتوي مركز . بأنھ دائرة نشاط معین متجانس أو خدمات من نوع معین متجانسة : ویعرف مركز التكلفة
نتاج متماثلة وینتج عن مركز التكلفة منتج متمیز أو خدمة متمیزة قابلة للقیاس التكلفة على مجموعة من عوامل اإل

:ویحقق دلیل مراكز التكالیف األھداف التالیة 
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تحدید مراكز اإلنفاق والمسؤولیة بما یساعد على تطبیق نظام محاسبة المسؤولیة -1
من ثم تحلیل وتوزیع وتحمیل حصر وقیاس التكلفة الفعلیة المرتبطة بكل مركز من مراكز النشاط و-2

.تكالیف المراكز على وحدات التكلفة 
تقییم األداء في كل مركز من مراكز التكالیف وذلك من خالل مقارنة التكلفة الفعلیة بالتكلفة التقدیریة -3

.لنفس المركز 

:خطوات إعداد دلیل مراكز التكالیف 
.في المنشأة ) ة رئیسیة ، فرعی( التعرف على مجاالت النشاط المختلفة -1
.دراسة التخطیط الفني للمنشأة الذي یبین العملیات والمراحل الصناعیة -2
.دراسة التنظیم اإلداري للمنشأة بھدف تحدید السلطات و المسؤولیات المتعلقة بكل وحدة -3
مراعاة العوامل االقتصادیة بحیث ال تحدد مراكز التكالیف على أساس أكثر تفصیال مما یجب حتى -4

یؤدي إلى تجمل المنشأة بتكالیف إداریة ال تبررھا النتائج التي تحصل علیھا زال 

:وتنقسم مراكز التكالیف إلى 
:مراكز تكالیف مرتبطة بمجاالت النشاط الجاري وتتضمن -1

:مراكز تكالیف نشاط إنتاجي وتنقسم إلى -أ
مثال مصنع ( وتختص بتأدیة العملیات الصناعیة الالزمة  للمنتج : ج مراكز إنتا-1

)مركز التفصیل  ، مركز الخیاطة ، مركز التطریز : المالبس 

.إلنتاج تؤدي مجموعة من الوظائف المساعدة لمراكز ا: مراكز خدمات إنتاجیة -2
.......مثال مركز الصیانة ، مركز قوى محركة ، مركز التخزین ،

\وھي تختص بنشاط تسویق وتصریف منتجات الوحدة : مراكز تكالیف نشاط تسویقي - ب
مثال مركز اإلعالن ، مركز ترویج المبیعات ، ( االقتصادیة

)مركز بحوث تسویق ، مركز نقل للخارج 
لتي تقوم بأداء األعمال مجموعة  مراكز الخدمات ا: مراكز تكالیف نشاط إداري وتمویلي -ج

إدارة : مثال ( اإلداریة واإلشرافیة والرقابیة في الوحدة  
.... )مالیة ، إدارة أفراد 

وھي عبارة عن مجموعة المراكز التي تختص بتركیب اآلالت : الیف النشاط الرأس مالي مراكز تك- 2
والمعدات  أو بأداء الصیانة التي تزید  من عمرھا اإلنتاجي أو طاقتھا  

ة  وغیرھا من العملیات الرأس مالیة التي تتعدى الفائدة منھا اإلنتاجی
.سنة مالیة 

: دلیل مراكز التكالیف -3
في سبیل إنتاج المنتج أو أداء الخدمة نفقات كثیرة لذا من الضروري وضع دلیل االقتصادیةتتحمل الوحدة 

.صر التكالیف یوضح مفردات المبالغ التي تمثل التعبیر المالي للعملیات التي تتم في الوحدة االقتصادیة لعنا

:مجموعات رئیسیة 3وتنقسم عناصر التكالیف عادة إلى 
ویتمثل في تكلفة المواد والمستلزمات السلعیة المستخدمة في نشاط الوحدة : عنصر تكلفة المواد -1

االقتصادیة 
.ویتمثل في األجور والمرتبات المدفوعة للعاملین : عنصر تكلفة العمالة -2
.... اإلیجار ، اإلضاءة ( وتتمثل في بنود المصروفات األخرى : عنصر تكلفة الخدمات األخرى -3

:تبویب عناصر التكالیف 
وتوجد أكثر . ة مجموعات متجانسة بناء على أساس معین یقصد بتبویب التكالیف تقسیم بنود التكالیف في صور

.من طریقة لتبویب التكالیف ، ویرجع ذلك إلى تعدد األھداف وتنوع القرارات التي تتخذھا اإلدارة 
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:تبویب عناصر التكالیف حسب طبیعتھا أو نوعیتھا - 1
:إلى نتاج في ضوء ھذا التبویب تقسم عناصر التكالیف تبعا لطبیعة عوامل اإل

یعتبر من أھم عناصر التكالیف في العدید من المشروعات ألنھ یمثل نسبة كبیرة :عنصر تكلفة المواد -أ
.من التكلفة اإلجمالیة لإلنتاج 

:وینقسم إلى 
الخام في صناعة حلج األقطان ، خام البترولالقطن : مثال .      مواد أولیة أو خام -1

في صناعة تكریر البترول  
وھي عبارة عن الخامات التي أجریت علیھا بعض العملیات : مواد نصف مصنوعة -2

، القطنز دقیق القمح في قطاع المخاب: مثال الصناعیة  
في صناعة غزل القطنالمحلوج 

والتي تشترى من منشآت أخرى  بقصد استخدامھا:) قطع وأجزاء( مواد مصنوعة  -3
، الكمبرسر مولد مثال  السیر ، الفي إنتاج السلع  

)الصناعات التجمیعیة في المواد ھذهتستخدمغالبا (
التي تستلزمھا العملیات الصناعیة دون أن تدخل في :التشغیل) مواد ( مھمات -4

، الزیوتقطع غیار ، وقودال: مثال ت النھائیة المنتجا
مثال   الفلین ، المنتج النھائيتعبئة وتغلیف والتي تستخدم فيمواد اللف والحزم  -5

.، البالستیك الكرتون 
عمال اإلداریة التي یحتاجھا المشروع الستخدامھا في ال: األدوات الكتابیة   -6

مثال األقالم ، الورق

:عنصر تكلفة العمالة - ب
ویشمل كل ما یدفعھ المشروع في سبیل حصولھ على خدمات عنصر العمل اإلنساني سواء كانت مباشرة 

.ان العمل یدوي أو آلي وسواء ك. أو غیر مباشرة بالنسبة لوحدات اإلنتاج 
وتظھر أھمیة عنصر تكلفة العمالة في أنھ العنصر الذي یساعد على تحویل المواد األولیة إلى منتجات 

:تكلفة عنصر العمالة علىیشتملونھائیة 
نقدیة المرتبات الجور واأل-1
اش بدالت ، تأمین صحي ، تأمین مع: نقدیة المزایا ال-2
خدمات طبیة ، إسكان ، انتقال ، إعاشة : عینیة  المزایا ال-3

:عنصر تكلفة الخدمات -ج
وتشتمل تكلفة . یشتمل على كل ما یحتاجھ المشروع بخالف عنصري المواد والعمالة للقیام باإلنتاج 

اني المصنع وصیانتھا ، مصروفات ، استھالك آالت ومب) الكھرباء ( الخدمات على القوى المحركة 
، ، اإلیجارات ، إھالك وصیانة مباني اإلدارة بیعیھتكلفة التخزین ، اإلعالن ، خدمات . اإلنارة 

.مصاریف األبحاث والتجارب ، مصاریف نقل ، تأجیر معدات 

:رئیسیة تبویب عناصر التكالیف حسب عالقتھا بوظائف المشروع ال- 2
:أن الوظائف الرئیسیة ألي مشروع ال تخرج عن ما یلي من المتفق علیھ 

اإلنتاج -1
التسویق-2
التمویل واإلدارة العامة -3

المشروع في سبیل قیامھ بكل وظیفة من تلك  الوظائف مجموعة من النفقات ، ولكي یمكن قیاس تكلفة ویتحمل 
:ظائف كما یلي كل وظیفة یجب الربط بین عناصر التكالیف والو

عناصر تكالیف اإلنتاج -1
عناصر تكالیف التسویق -2
عناصر تكالیف التمویل واإلدارة -3

:عناصر تكالیف اإلنتاج -1
یتطلب تمییز عنصر التكلفة وربطھ بالوظیفة اإلنتاجیة تحدید كل مل یتبع الوظیفة اإلنتاجیة من مراكز إنتاج

: وتشتمل تكالیف اإلنتاج ثالثة عناصر رئیسیة  ھي . جیة  و مراكز خدمات إنتا
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وتشتمل كافة عناصر المواد التي تدخل في  إنتاج السلع بشكل مباشر كالخشب في : تكلفة المواد –أ 
في إنتاج السلع صناعة األثاث ، أو التي تساھم في العملیة اإلنتاجیة  ولكنھا ال تدخل

.بشكل مباشر مثل الزیوت والشحوم 
وھي كل ما یتحملھ المشروع من مرتبات  وأجور العاملین في مجال اإلنتاج ، ومجال : تكلفة العمالة - ب

. الخدمات اإلنتاجیة 
وتتضمن جمیع التكالیف بخالف المواد واألجور) : المصروفات الصناعیة ( فة الخدمات األخرى تكل-ج

، إھالكوالتي تؤدى للمنتجات المختلفة  أو للمصنع ككل مثل تكلفة القوى المحركة 
.نع ، واإلنارة ، والتأمین على اآلالت صیانة  اآلالت ، وإیجار المصو 

: عناصر تكالیف التسویق -2
تتضمن وظیفة التسویق جمیع المجھودات التي تبذلھا إدارة البیع والتوزیع منذ استالم المنتجات التامة من

:ى مراكز اإلنتاج حتى توصیلھا إلى ید المستھلك النھائي ، وتشتمل التكالیف عل
مواد اللف والحزم والتعبئة والتغلیف ، واألدوات الكتابیة والمطبوعات : تكلفة المواد -1
.األجور والمرتبات الخاصة بالعاملین في أقسام البیع  والتوزیع : تكلفة العمالة -2
إیجار المعارض ، إھالك وصیانة  وسائل النقل الخاصة بأقسام : مصروفات تسویقیة أخرى -3

.الدعایة واإلعالن البیع ، مصاریف

: عناصر تكالیف إداریة وتمویلیة -3
:تھدف ھذه الوظیفة إلى تقدیم الخدمات لكافة إدارات المشروع ،  وتتضمن 

األدوات الكتابیة والمطبوعات : تكلفة مواد -1
أجور العاملین في األقسام اإلداریة والتمویلیة : تكلفة عمالة -2
.فوائد والعموالت البنكیة ، إھالك مباني وأثاث اإلدارة والتأمین علیھا ال: المصروفات -3

:تبویب عناصر التكالیف حسب عالقتھا بوحدة المنتج - 3
.في ضوء ھذا التبویب تقسم عناصر التكالیف  إلى تكالیف مباشرة و تكالیف غیر مباشرة  

أي أن . تي تصرف خصیصا من أجل وحدة المنتج النھائي  وتشتمل التكالیف المباشرة على جمیع بنود النفقات ال
عناصر التكالیف المباشرة یمكن تخصیصھا بأكملھا لمنتج معین أو التي یمكن ربطھا بصورة مباشرة وبسھولة 

. مثال النسیج في صناعة المالبس ، الخشب في صناعة األثاث ، أجور عمال اإلنتاج . بوحدات المنتج النھائي 

. لیف غیر المباشرة تشتمل على بنود النفقات التي یصعب ربطھا بصورة مباشرة بوحدات المنتج النھائي أما التكا
أي أنھا عبارة عن بنود التكالیف التي ال تصرف من أجل وحدة إنتاج معینة ، ولكن من أجل مركز معین 

.ور المشرفین أجقطع الغیار ، ،مثال الزیوت والشحوم . أو مجموعة من مراكز المشروع ككل 

:وللفصل بین التكالیف المباشرة والتكالیف غیر المباشرة  یتم االعتماد على المبادئ التالیة 
سھولة أو صعوبة تمییز العنصر والتصاقھ بوحدة المنتج النھائي ، فالعنصر الذي یدخل بصفة -1

ناعة الغزل أساسیة في صنع وحدات المنتج یعتبر مباشرا ، مثال القطن الذي یستخدم في ص
والنسیج ، و األخشاب التي تستخدم  في صناعة األثاث ، واألجزاء والقطع التي تستخدم في 

.صناعة السیارات 
سھولة أو صعوبة تخصیص العنصر والربط بینھ وبین وحدة المنتج ، فالعنصر الذي یسھل -2

ل ذلك أجور تخصیصھ  والربط بینھ وبین وحدة المنتج النھائي یعتبر عنصرا مباشرا ، مثا
عمال الصیانة  في صناعة الغزل والنسیج  التي تعتبر أجور غیر مباشرة لصعوبة تخصیصھا 

.والربط بینھا وبین وحدة المنتج النھائي 
القیمة النسبیة للعنصر ، بعض بنود التكالیف تعتبر بطبیعتھا مباشرة إال أن االعتبارات العملیة -3

وإضافتھا إلى العناصر غیر المباشرة األخرى ، غیر مباشرةقد تستوجب اعتبارھا عناصر 
ویرجع ذلك لضآلة قیمتھا أو لكبر األعباء التي یتطلبھا  حصر ھذه البنود وتحمیلھا بصورة 

مباشرة لوحدات المنتج النھائي ، مثال ذلك المسامیر والغراء في صناعة األثاث ، الخیوط في 
.صناعة األحذیة 

:اشرة إلى وتبوب عناصر التكالیف المب
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مواد داخلة في إنتاج السلعة وتستثنى المواد ضئیلة القیمة  ، أجور : تكالیف إنتاجیة -أ
عمال اإلنتاج ، مصروفات مباشرة مثل تكالیف األبحاث والتجارب 

.والتصمیمات الھندسیة الالزمة إلنتاج سلعة معینة 
رجال البیع عمولة مواد اللف والحزم ، : یف تسویقیة تكال- ب

:ویتم تبویب عناصر التكالیف غیر المباشرة إلى 
جور والخدمات األخرى وتشتمل على تكلفة المواد واأل) : إنتاجیة ( تكالیف صناعیة -أ

:مثال ت اإلنتاجیة الالزمة  لتأدیة العملیا
زیوت التشحیم ، الخیوط ، الغراء : مواد 

أجور عمال الصیانة ، أجور المشرفین : أجور 
ار المصنع ، إھالك اآلالت ، إیج: مصروفات أخرى 

القوى المحركة ، التأمین على اآلالت  
:وتشتمل على التكالیف المتعلقة بوظیفة التسویق : تكالیف تسویقیة - ب

وعات     األدوات الكتابیة ، المطب: تكلفة مواد 
أجور رجال البیع :   تكلفة أجور  
إھالك اآلالت في المعرض ، إیجار المعرض ، : مصروفات 

مصروفات اإلعالن ،  مصاریف النقل للعمالء     
:وتتضمن تكالیف وظیفة اإلدارة والتمویل : تكالیف إداریة وتمویلیة - ج

أدوات كتابیة ومطبوعات : مواد 
أجور العاملین في اإلدارة : تكلفة األجور 

إھالك مبنى اإلدارة ، إیجار مبنى اإلدارة ، الفوائد : مصروفات 
.البنكیة والعموالت ، التأمین على مبنى اإلدارة  

:تبویب عناصر التكالیف حسب عالقتھا بحجم النشاط - 4
:تنقسم عناصر التكالیف على حسب عالقة العنصر بحجم النشاط إلى ثالث مجموعات 

فزیادة . مع التغیر في حجم النشاط وھي عبارة عن البنود التي تتغیر طردیا: عناصر تكالیف متغیرة -1
حجم اإلنتاج  یؤدي إلى زیادة قیمة عناصر تكالیف اإلنتاج المتغیرة ، وزیادة حجم المبیعات یؤدي أیضا 

وإن كان نصیب الوحدة من التكالیف المتغیرة  یبقى . إلى زیادة قیمة عناصر تكالیف البیع المتغیرة 
ثابت 

.ریال10ناعیة  یحتاج إنتاج الوحدة الواحدة من المنتج س إلى مادة أ  بتكلفة في إحدى المنشآت الص: مثال 
:حسب حجم اإلنتاج في المنشأة أوفیما یلي جدول  یوضح  تكلفة المادة 

إجمالي التكالیف المتغیرة الوحدة س  من تكلفة المادة أنصیب حجم اإلنتاج 
ریال10000ریال10وحدة1000
ریال20000ریال10وحدة2000
ریال30000ریال10وحدة3000

:من الجدول السابق یمكن تحدید خصائص التكالیف المتغیرة 
)10000،20000،30000(إجمالي التكالیف المتغیرة تتغیر طردیا مع تغیر حجم النشاط  -1
) یال ر10( نصیب الوحدة الواحدة من التكالیف المتغیرة ثابت -2
تكلفة الوحدة ×عدد الوحدات المنتجة = إجمالي التكالیف المتغیرة -3
إجمالي تكالیف متغیرة =  التكلفة المتغیرة للوحدة -4

المنتجة عدد الوحدات 
%100= نسبة  تغیر التكالیف المتغیرة إلى التغیر في حجم النشاط -5

وھي عبارة عن البنود التي تبقى دون تغیر في مجموعھا بصرف النظر عن التغیر : تكالیف ثابتة عناصر-2
یتغیر باتجاه عكسي للتغیر في حجم النشاط تكالیف الثابتة الفي حجم النشاط ، وإن كان نصیب الوحدة من 
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س ،صناعیة التي تنتج المنتج ریال في إحدى المنشآت ال30000تبلغ  تكلفة اإلیجار : مثال 
:وفیما یلي جدول یوضح نصیب الوحدات المنتجة من تكلفة اإلیجار 

إجمالي التكالیف الثابتة نصیب الوحدة من التكالیف الثابتة النشاط حجم 
ریال30000ریال30وحدة1000
ریال30000ریال15وحدة2000
ریال30000ریال10وحدة3000

:كما یلي ثابتةالتكالیف المن الجدول السابق یمكن تحدید خصائص 
)30000( إجمالي التكالیف الثابتة ثابتة بصرف النظر عن التغیر في حجم النشاط -1
نصیب الوحدة من التكالیف الثابتة یتغیر في اتجاه عكسي للتغیر في حجم النشاط ، نصیب -2

ونصیب الوحدة یقل عندما یزید حجم ) ریال 30( ید عندما یقل حجم النشاط الوحدة یز
)ریال  للوحدة10(النشاط 

إجمالي التكالیف الثابتة= نصیب الوحدة من التكالیف الثابتة -3
عدد وحدات النشاط 

.نصیب الوحدة من التكالیف الثابتة ×عدد الوحدات = الیف الثابتة  إجمالي التك-4
التكالیف الثابتة تبقى ثابتة في حدود الطاقة القصوى  ونسبة تغیرھا إلى تغیر حجم النشاط -5

% صفر = 

كلیة یرة متغأوھي عبارة عن بنود التكالیف التي ھي لیست بثابتة: عناصر تكالیف شبھ متغیرة وشبھ ثابتة -3
، فھي تتغیر جزئیا مع تغیر مستوى النشاط ، ویبقى عدد كبیر من بنود تلك التكالیف ثابت حتى مستوى معین من 

) رسوم االشتراك ( مثال فاتورة الھاتف جزء ثابت . النشاط ، ثم یتغیر بعد ذلك بالزیادة مع زیادة مستوى النشاط  
) .رسوم المكالمات ( وجزء متغیر 

والتي . ین التكالیف المتغیرة و التكالیف الثابتة یتم االعتماد على طریقة أعلى وأقل مستوى النشاط وللفصل ب
تقوم على دراسة العالقة بین أرقام العنصر المتعلقة بمستویین من مستویات النشاط أو حجمین من حجوم اإلنتاج 

:إتباع الخطوات اآلتیة لغرض تحدید الجزء الثابت  والمعدل المتغیر ، وتتطلب ھذه الطریقة
أو لحجمین من حجوم اإلنتاج تحدید أرقام العنصر لمستویین من مستویات النشاط -أ

.طرح الحجم األدنى من الحجم األعلى وكذلك أرقام التكالیف الخاصة بھا - ب
بقسمة التغیر في العنصر على التغیر في الحجم ینتج معدل التغیر والذي یتوقع أن یكون ثابت لكل- ج 

)خصائص التكلفة المتغیرة ( وحدة في الحجمین 
بضرب كل من الحجمین األدنى واألعلى في معدل التغیر نحصل على الجزء المتغیر من العنصر في   -د

.كلیھما 
بطرح الجزء المتغیر من إجمالي العنصر لكال الحجمین فإن الجزء المتبقي یعبر عن الجزء الثابت   -ھـ 

) خصائص التكلفة الثابتة ( الذي یتوقع أن یكون ثابتا في كال الحجمین 
: مثال 

:بلغت إجمالي تكالیف اإلنتاج لعدة مستویات تشغیل في إحدى الوحدات االقتصادیة كما یلي 
)متغیر + ثابت ( إجمالي تكالیف اإلنتاج عدد الوحدات المنتجةالمستوى

ریال20000350000األول
ریال30000450000الثاني

ریال40000550000الثالث 
:الحل 

تكلفة الحجم األدنى–تكلفة الحجم األعلى = التكلفةالتغیر في = معدل التكلفة المتغیرة للوحدة 
دات الحجم األدنىعدد وح–عدد وحدات الحجم األعلى التغیر في الحجم

للوحدة / ریال 10=  100000= 350000–450000= 
30000–2000010000

وبضرب معدل التكلفة المتغیرة في عدد الوحدات المنتجة لكل مستوى تشغیل ، ینتج الجزء المتغیر من 
:ك كما یلي إجمالي تكالیف اإلنتاج  ، وذل

:المستوى األول 
350000= إجمالي تكلفة اإلنتاج  

200000= 20000×10= التكلفة المتغیرة 
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150000= 200000–350000= التكلفة المتغیرة –إجمالي تكلفة اإلنتاج =  التكلفة الثابتة 

:المستوى الثاني 
450000= إجمالي تكالیف اإلنتاج  

300000= 30000×10= التكلفة المتغیرة 
150000= 300000–450000= التكلفة الثابتة 

:المستوى الثالث 
550000= إجمالي تكالیف اإلنتاج 

400000= 40000×10= التكلفة المتغیرة 
150000= 400000–550000= التكلفة الثابتة 

من الواحدة غیر حجم النشاط ، ونصیب الوحدة من المثال السابق یالحظ أن التكالیف الثابتة لم تتغیر مع ت
.)اختالف المستویات ( حجم النشاط مع تغیر تغیریولم ة أیضا ثابت رالتكلفة المتغی

:نقطة التعادل
تبویب عناصر التكالیف حسب عالقتھا بحجم النشاط في دراسة العالقة بین التكالیف و األسعار یساعد 

.وحجم النشاط 
.ة التعادل أداة ھامة في تحلیل العالقة بین التكالیف  واألسعار  وحجم النشاط و تعتبر نقط

الذي عنده تتساوى إیرادات ) أو حجم اإلنتاج ( تعرف نقطة التعادل بأنھا عبارة عن مستوى النشاط 
روع ربح ال یحقق المش) المستوى ( و عند ھذه النقطة ) . ثابتة + متغیرة ( المبیعات مع إجمالي التكالیف 

وأي مستوى نشاط یزید عن نقطة التعادل یؤدي إلى تحقیق أرباح وأي مستوى نشاط یقل .  أو خسارة 
.عن نقطة التعادل یحقق خسارة 

:.تحدید نقطة التعادل ریاضیا
تكالیف ثابتة=   تكالیف ثابتة=   كمیة مبیعات نقطة التعادل -أ

تكلفة متغیرة للوحدة  –الربح الحدي        سعر بیع الوحدة 
.التكلفة المتغیرة للوحدة –سعر بیع الوحدة = أي أن الربح الحدي 

.ویسھم الربح الحدي في تغطیة التكالیف الثابتة وتحقیق ربح للمشروع 
التكالیف الثابتة = ل ال یوجد صافي ربح ،ألن الربح  الحدي عند نقطة التعاد

تكالیف ثابتة = قیمة مبیعات نقطة التعادل - ب
تكالیف متغیرة –1

المبیعات 
.والجواب الحاصل یمكن أن یقسم على سعر بیع الوحدة لنحصل على كمیة نقطة التعادل 

:تحدید مستوى اإلنتاج الذي یحقق األرباح المستھدفة -ج
تسعى كل المشروعات الربحیة إلى تعظیم األرباح وخفض التكالیف قدر المستطاع ، لذا فإن 

ع أو یأمل الحصول علیھ في ظل الظروف المحیطة ، بعد ذلك یحدد المخطط یبدأ بتحدید الربح الذي یتوق
حجم المبیعات الذي یحقق ذلك الربح ، و عند تحدید حجم المبیعات یتمكن من تحدید أو تقدیر تكالیف 

.اإلنتاج بأنواعھا المختلفة  

ربح مستھدف+ تكالیف ثابتة =  كمیة المبیعات التي تحقق الربح المستھدف 
الربح الحدي 

:مثال 
ریال ، 5ریال ، والتكلفة المتغیرة للوحدة 100000في إحدى المنشآت الصناعیة تبلغ التكالیف الثابتة 

لتحقیق أرباح قدرھا وتخطط المنشأة. ریال 10للوحدة  ریال ، وسعر بیع  الوحدة 2والتكلفة الثابتة 
.ریال 50000

:المطلوب 
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تحدید الربح الحدي-1
تحدید كمیة مبیعات نقطة التعادل -2
تحدید قیمة مبیعات نقطة التعادل -3
تحدید كمیة المبیعات التي تحقق الربح المخطط -4

:الحل 
ریال 5= 5- 10= الربح الحدي -1
وحدة20000=  5/  100000=  التعادل كمیة مبیعات نقطة-2
ریال 200000= 10×20000= سعر البیع ×كمیة مبیعات نقطة التعادل= قیمة مبیعات نقطة التعادل -3
وحدة 30000= 50000+ 100000=  كمیة المبیعات التي تحقق الربح المخطط -4

5
:مثال شامل على تبویب التكالیف 

وب تحلیل            فیما یلي  ون والمطل ناعة التلفزی اتر شركة النصر لص الیف المستخرجة من دف بیانات عن عناصر التك
:عناصر التكالیف حسب طرق التبویب التي سبق دراستھا 

التبویب حسب عنصر التكلفة
الطبیعة 

)النوعي ( 

التبویب حسب
الوظیفة

التبویب حسب عالقة 
عنصر التكلفة  بوحدة 

النشاط

التبویب حسب عالقة 
عنصر التكلفة بحجم 

النشاط
ةمتغیرةمباشریةإنتاجمواد تكلفة لمبات ومقومات

متغیرة غیر مباشرةإنتاجیةموادتكلفة وقود وزیوت 
متغیرةمباشرةإنتاجیة أجوراإلنتاجأجور عمال 
متغیرةمباشرةتسویقیةموادلف وحزم تكلفة مواد 

متغیرة غیر مباشرةإنتاجیةمواد)ضئیلة القیمة ( تكلفة أسالك 
ثابتةغیر مباشرةإنتاجیةموادتكلفة  قطع غیار لآلالت

متغیرةمباشرةإنتاجیةموادتكلفة شاشات
ثابتةغیر مباشرةإنتاجیة أجورأجور عمال الصیانة

ثابتةغیر مباشرةإنتاجیةمصروفاتمصنعإھالك آالت ال
ثابتةغیر مباشرةتسویقیةأجورحراسة المعرضأجور عمال 
ثابتةغیر مباشرةإنتاجیةمصروفاتللمصنعوتبریدتكلفة وإنارة

ثابتةغیر مباشرةإنتاجیةأجورمرتبات المشرفین والمالحظین
بتةثاغیر مباشرةإنتاجیةأجورمرتب مدیر المصنع 
ثابتةغیر مباشرةتسویقیةأجورمرتبات رجال البیع 
متغیرةمباشرةتسویقیةأجورعمولة رجال البیع 

ثابتةغیر مباشرةإنتاجیةمصروفاتإھالك مباني المصنع 
ثابتةغیر مباشرةإداریة وتمویلیةأجورمرتبات إداریة 

ثابتةغیر مباشرةتسویقیةمصروفاتإیجار المعرض 
ثابتةغیر مباشرةإداریة وتمویلیةمصروفاتالتأمین على مبنى اإلدارة 

ثابتةغیر مباشرةإداریة وتمویلیةمصروفاتفوائد وعموالت بنكیة 

الیف   كل التكالیف المباشرة : مالحظة  ر تك ر المباشرة       تعتب الیف غی یس كل التك رة ول الیف   متغی ر تك ة  تعتب . ثابت
.اشرة تتضمن تكالیف متغیرة وثابتة ألن التكالیف غیر المب

یمكن تمییزھا وتخصیصھا لوحدة المنتج ألنھ مباشرة تكلفة النسیج في صناعة المالبس تعتبر تكلفة -1: مثال 
.تكلفة النسیج المستخدم یؤدي إلى زیادة في اإلنتاج التغیر في حجم ألن وأیضا متغیرة 

ي نفس        الخیوط في صناعة األ-أ-2 ا ، وھي ف عوبة تخصیصھا وضآلة قیمتھ حذیة تعتبر غیر مباشرة لص
الوقت تعتبر متغیرة ألن  التغیر في حجم  اإلنتاج یؤدي إلى زیادة في  تكلفة الخیوط المستخدم ، 

ي نفس الوقت       - ت ین ، وف تج مع إیجار المصنع یعتبر تكالیف غیر مباشرة لصعوبة تخصیصھا لوحدة من
. ة  ألنھا ال تتغیر بتغیر حجم النشاط تعتبر تكالیف ثابت

نظریات وقوائم التكالیف

اع     . لتحدید تكلفة الوحدة یتم تحمیل عناصر التكالیف التي تكبدتھا المنشأة على وحدات النشاط   الل إتب ك من خ وذل
:أحد األسالیب التالیة 



13

:أو الشامل أسلوب التحمیل الكلي-1
ر              واء مباشر أو غی الیف س ویقصد بھ تحمیل وحدات النشاط بنصیبھا الكامل من كل عنصر من عناصر التك

وتعتبر نظریة التكالیف اإلجمالیة تطبیقا لھذا األساس . مباشر ، متغیر أو ثابت 
:أسلوب التحمیل الجزئي -2

رة     ویقصد بھ تحمیل وحدات النشاط بنصیبھا من عناصر      رة ، أو المباشرة ، أو المتغی الیف المتغی بة  + التك نس
ة المستغلة       در الطاق ة بق الیف الثابت دخل وال           . من التك ة ال ى قائم ة عبء عل ي كل حال ة ف الیف المتبقی ار التك واعتب

ا  ( وترتكز. تحمل على وحدات اإلنتاج النھائي  الی       ) تطبیق الیف المباشرة والتك ات التك ذا األسلوب نظری ى ھ ف عل
.المتغیرة والتكالیف المستغلة 

نظریات التكالیف 
تكالیف غیر مباشرة + تكالیف مباشرة = نظریة تكالیف إجمالیة 

تكالیف ثابتة + تكالیف متغیرة =
غلةتكالیف ثابتة مست+ تكالیف غیر مباشرة متغیرة + تكالیف مباشرة = نظریة تكالیف الطاقة المستغلة 

تكالیف غیر مباشرة متغیرة + تكالیف مباشرة = نظریة التكالیف المتغیرة 
تكالیف مباشرة = نظریة التكالیف المباشرة 

:مثال مبسط 

:الوحدة الواحدة من اإلنتاج في أحد المصانع بلغت كما یلي ةفلبافتراض أن تك
)متغیر ، غیر مباشر ( ریال 1مواد  )  متغیر ( ل ریا40أجور عمال إنتاج  –) متغیر ( ریال  100مواد 

% )50نسبة االستغالل (  ریال 4تكالیف ثابتة للوحدة 
:تكلفة إنتاج الوحدة بناء على نظریات التكالیف األربعة كما یلي 

ریال للوحدة 145= 4+ 1+ 40+ 100= نظریة التكالیف اإلجمالیة 
ریال 143% ) = 50×4+ ( 1+40+ 100= نظریة التكالیف المستغلة 
ریال للوحدة141= 1+ 40+ 100= نظریة التكالیف المتغیرة 

ریال للوحدة 140= 40+100= نظریة التكالیف المباشرة 

:قوائم التكالیف
: قائمة التكالیف-1

المنتجة أو المباعة ویعتمد إعداد قائمة  وتعتبر الوسیلة التي یتم بموجبھا تحدید تكلفة الوحدات 
:التكالیف على 

تحلیل عناصر التكالیف حسب وظیفتھا وعلى أساس طبیعتھا –أ 

ریة والتسویقیة أما التكالیف اإلدا) الصناعیة ( التكالیف اإلنتاجیة :تتضمن قائمة التكالیف -ب
والتمویلیة تعتبر عبء توضع في قائمة الدخل ألنھا تعتبر تكالیف عامة 

:تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج تحسب كما یلي -ج
آخر الفترةمخزون مواد–مشتریات مواد خالل الفترة + مخزون مواد أول الفترة 

:مخزون آخر الفترة التام یحسب بالمعادلة اآلتیة -د
مخزون آخر الفترة + المبیعات = اإلنتاج + مخزون أول الفترة 

: التكلفة األولیة لإلنتاج تحسب كما یلي -ھـ 
)تكالیف إنتاجیة ( مصروفات مباشرة  + أجور مباشرة + مباشرة مواد

تكلفة مخزون –تكلفة مخزون تحت التشغیل أول الفترة + تكلفة اإلنتاج =  تكلفة اإلنتاج التام -و
تحت التشغیل  آخر الفترة 

تكلفة إنتاج تام –تكلفة إنتاج تام أول الفترة + تكلفة اإلنتاج التام = كلفة اإلنتاج للوحدات المباعة ت-ز
آخر الفترة 
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)قائمة الدخل (:قائمة نتائج األعمال - 2
ثم یتم طرح كافة. ا تكلفة المبیعات لتعطي إجمالي الربح المبیعات مطروحا منھتوتتضمن إیرادا

.التكالیف التي استبعدت من قائمة التكالیف للوصول إلى صافي الربح 
:نظریة التكالیف اإلجمالیة 

نتاجیة  تقوم على أساس التحمیل الكلي أي أن وحدات النشاط  تتحمل بنصیبھا من جمیع عناصر التكالیف اإل
والتسویقیة  المباشرة وغیر المباشرة ، متغیرة وثابتة ،أما التكالیف اإلداریة فتعتبر تكالیف زمنیة تحمل 

على قائمة الدخل 
قائمة التكالیف في ظل نظریة التكالیف اإلجمالیة 

تكلفة الوحدة الوحدات عدد مبلغ كليمبلغ جزئيبیان
)صناعیة (تكالیف اإلنتاج : أوال 

تكالیف مباشرة -أ
مواد 
أجور

مصاریف صناعیة مباشرة 
تكلفة أولیة 

تكالیف غیر مباشرة - ب
مواد

أجور
مصروفات 

مجموع التكالیف غیر المباشرة                

تكلفة اإلنتاج
وحدات تحت التشغیل أول الفترة + 
وحدات تحت التشغیل آخر الفترة-

تكلفة اإلنتاج التام 
وحدات تامة أول الفترة + 
وحدات تامة آخر الفترة-

تكلفة اإلنتاج التام للوحدات المباعة 
التكالیف التسویقیة : ثانیا

مباشرة -أ
مواد 
أجور 

مصروفات

مجموع التكالیف التسویقیة المباشرة
غیر مباشرة - ب

مواد 
أجور

مصروفات 

مجموع التكالیف التسویقیة غیر المباشرة 
كالیف التسویقیةمجموع الت

تكلفة المبیعات 

×
×
×

ـــــــــــــ

×
×
×

ـــــــــــــــ

×
×
×

ـــــــــــــــ
××

×
×
×

ــــــــــــــ
××

ـــــــــــــ

××

××
ــــــــــــــ

××
×
×

ـــــــــــ
××
×
×

ـــــــــــــ
××

××
ـــــــــــ

××

***
* **

عدد وحدات مخزون تام أول وآخر الفترة یحسب بالمعادلة التالیة * 
مخزون تام آخر الفترة+ المبیعات = اإلنتاج + وحدات مخزون تام أول الفترة 

:ترة یحسب كما یلي تكلفة الوحدة من المخزون التام أول الف** 
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)بیانات الفترة السابقة ( تكلفة الوحدة في تاریخ إنتاجھا ×عدد وحدات مخزون إنتاج تام 
:تكلفة الوحدة من المخزون التام آخر الفترة یحسب كما سلس *** 

لسابقة تكلفة الوحدة المستخرج من قائمة التكالیف الخطوة ا×عدد وحدات مخزون إنتاج تام 

قائمة الدخل تبعا لنظریة التكالیف اإلجمالیة 
كليجزئيبیان

اإلیرادات 
یخصم تكلفة المبیعات 

مجمل الربح
یطرح تكالیف إداریة وتمویلیة 

صافي الربح 

××
ــــــــــــــــ

××
ــــــــــــــ

××

××
ـــــــــــــــ

××
××

ــــــــــــ
××

:مزایا نظریة التكالیف اإلجمالیة 
الخسارة طبقا للنظریة مع صافي نتیجة العمال المقابل لھ في دفاتر المحاسبة المالیة / یتفق صافي الربح -1
)تكالیف كلیة –إیرادات كلیة ( مقابلة اإلیرادات بالمصروفات : تتفق مع المبدأ المحاسبي -2
ة نظر أصحاب المنشأة وھو أسلوب التغطیة واالسترداد الشامل لكافة عناصر التكالیف تتفق مع وجھ-3

بمعنى تحدید سعر بیع ال یقل عن التكلفة اإلجمالیة تجنبا لتحقیق خسارة  
:االنتقادات الموجھة للنظریة 

المنتجة صعوبة اختیار األساس السلیم لتحلیل و تحمیل عناصر التكالیف غیر المباشرة على الوحدات-1
واختالف الطرق المستخدمة في التحمیل .باإلضافة إلى أن األسس المستخدمة تخضع للتقدیر الشخصي 

.یؤدي إلى اختالف تحدید تكلفة الوحدة المنتجة 
فشل النظریة في مد اإلدارة بالبیانات التي تلزمھا التخاذ القرارات ، حیث أن تحدید تكلفة الوحدة -2

أوقات الكساد نظرا لقلة الكمیة المنتجة ، بینما تكون التكلفة منخفضة في المنتجة تكون مرتفعة في
أوقات الرواج لضخامة الكمیة المنتجة ، وھذا ال یتماشى مع اتجاه األسعار إلى الھبوط في الحالة األولى 

.وارتفاع األسعار في الحالة الثانیة 
من النفقات الثابتة وھذا یؤدي إلى نقل جزء یتم تقویم المخزون بالتكالیف اإلجمالیة وھي تتضمن جزءا -3

من التكالیف الثابتة عن الفترة الحالیة إلى الفترة المقبلة وھذا یتعارض مع مبدأ استقالل السنوات في 
.المحاسبة باعتبار أن النفقات الثابتة ھي تكالیف زمنیة خاصة بالفترة التي نشأت فیھا 

:نظریة التكالیف المباشرة 
تقادات التي وجھت لنظریة التكالیف اإلجمالیة وخاصة فیما یتعلق باستخدامھا لعدة طرق تقدیریة في نتیجة لالن

حاول بعض المحاسبین التھرب من مشكلة توزیع تلك العناصر بعدم . توزیع بنود التكالیف غیر المباشرة 
)الدخل ( لقائمة نتائج األعمال توزیعھا والنظر إلیھا على أنھا تكالیف زمنیة تمثل أعباء إداریة یجب تحمیلھا

تقوم النظریة على أن وحدات اإلنتاج تحمل بنصیبھا من التكالیف المباشرة فقط ، بینما تحمل عناصر التكالیف 
.غیر المباشرة بجمیع أنواعھا سواء كانت إنتاجیة أو تسویقیة أو إداریة لقائمة الدخل باعتبارھا نفقات زمنیة 

:ممیزات النظریة 
.تغلب على صعوبة توزیع عناصر التكالیف غیر المباشرة ال-1
تحقیق الثبات في نصیب الوحدة المنتجة من التكالیف نظرا ألن العناصر المباشرة تتغیر عادة بنفس -2

النسبة مع التغیر في حجم اإلنتاج  

:االنتقادات الموجھة للنظریة 
، وإنما تھربت منھا باستبعادھا تماما من تكلفة لم تحاول النظریة حل مشكلة التكالیف غیر المباشرة  -1

الوحدات المنتجة وتحمیلھا مباشرة لحساب األرباح والخسائر 
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ال یمكن استخدام النظریة كأداة لخدمة إدارة المشروع سواء في مجال اتخاذ القرارات في األجل القصیر -2
.، أو في مجال تسعیر المنتجات في األجل الطویل 

باشرة ال تتضمن كافة عناصر التكالیف التي یجب على المشروع أن یستردھا ألن التكلفة الم-
)یجب تغطیة جمیع التكالیف ( من سعر البیع في األجل الطویل 

وفي األجل القصیر یجب أن یغطي سعر البیع التكالیف المتغیرة أما إذا لم یغطي التكلفة -
المتغیرة فیجب التوقف عن اإلنتاج 

تعبر عن التكلفة الحقیقیة لوحدات المنتج النھائي وذلك ألن التكالیف  غیر المباشرة التكلفة المباشرة ال-3
تكالیف متغیرة  ، ویمكن تبریر استبعاد التكالیف الثابتة باعتبارھا أعباء نتجت + تتضمن تكالیف ثابتة 

رة المتغیرة فتعتبر وحدات أما التكالیف غیر المباش. عن سیاسات إداریة وبالتالي تحمل على قائمة الدخل 
.مسئولة عنھا وال یمكن استبعادھا من تكلفة الوحدات ) اإلنتاج ( النشاط 

:ة نظریة التكالیف المتغیر
تقوم على أساس التحمیل الجزئي أي تحمیل وحدات النشاط بنصیبھا من عناصر التكالیف المتغیرة فقط ، 

نیة تحمل على قائمة نتائج األعمال واعتبار التكالیف الثابتة تكالیف دوریة أو زم

:مزایا النظریة 
یتم تقویم المخزون بالتكلفة المتغیرة  فقط والتكلفة الثابتة تحمل لقائمة نتائج األعمال  ، وبالتالي ال یحدث -1

استقالل ( نقل للتكالیف الثابتة من الفترة الحالیة إلى فترة مقبلة وذلك تطبیقا لمبدأ سنویة المحاسبة 
) وات السن

:تساعد النظریة اإلدارة في القیام بوظائفھا من اتخاذ القرارات في مجال -2
تحدید سعر بیع الوحدة- أ

تحدید حجم اإلنتاج - ب
اتخاذ قرار باالستمرار في اإلنتاج أو التوقف -ج
خارج أو التصنیع الداخلي الشراء من ال- د

تساعد النظریة في حل مشكلة توزیع وتحمیل عناصر التكالیف غیر المباشرة على الوحدات المنتجة -3
نظرا لمعالجة الجزء الثابت من التكالیف غیر المباشرة على أساس أنھا تكالیف زمنیة ترحل لقائمة الدخل 

.على الوحدات المنتجة دون الحاجة إلى استخدام معدالت تحمیل لتوزیعھا

:االنتقادات 
وھذه . على الرغم من أن التكالیف الثابتة لم تنفق على اإلنتاج إال أن اإلنتاج استفاد من بعض عناصرھا -1

التكالیف تعمل على المحافظة على طاقات المشروع في حالة تأھب واستعداد للتشغیل ، لذلك من 
.یبھا من ھذه التكالیف بقدر االستفادة الضروري أن تتضمن تكلفة وحدة النشاط نص

صعوبة الفصل بین عناصر التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة ، فھناك بعض عناصر تكالیف شبھ -2
قد یعمل المحاسب على دراسة سلوك ھذا العنصر تجاه تغیرات حجم  النشاط  . متغیرة أو شبھ ثابتة  

التبویب المطلوب قد تتغیر طبیعة العنصر مما یؤدي خالل فترة طویلة من الزمن وبعد أن یصل إلى 
.إلى ضرورة إعادة تبویبھ 

:نظریة تكالیف الطاقة المستغلة 
وبجزء من ) على اعتبار أن كل متغیر مستغل ( تقوم على أساس تحمیل وحدات النشاط بالتكالیف المتغیرة 

ف الثابتة غیر المستغلة تعتبر أعباء تحمل على قائمة أما التكالی. التكالیف الثابتة بقدر االستفادة أو االستغالل 
.الدخل 

عبارة عن المقدار الثابت من اآلالت والمعدات واألیدي العاملة والخدمات األخرى المساندة: الطاقة اإلنتاجیة 
.في فترة معینة والتي تتوافر لدى الوحدة االقتصادیة  ) . وسائل نقل داخلي ، صیانة ، تخزین ( 

.وتقاس الطاقة عادة بعدد وحدات اإلنتاج أو عدد ساعات التشغیل خالل فترة معینة 
.تقاس بالقدرة اإلنتاجیة القصوى للمرحلة الرئیسیة ، أو المراكز اإلنتاجیة : الطاقة القصوى 
.تقاس بطاقة أضعف مرحلة أو عملیة إنتاجیة: الطاقة المتاحة 

.عبارة الطاقة الفعلیة المستخدمة في اإلنتاج أو التسویق خالل فترة معینة : الطاقة المستغلة 
: وتحسب الطاقة المستغلة كما یلي 

كمیة اإلنتاج الفعلیة خالل الفترة=   الطاقة اإلنتاجیة المستغلة -1
)المخططة ( الطاقة اإلنتاجیة المتاحة 
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وتستخدم ھذه النسبة في تحدید التكلفة اإلنتاجیة الثابتة المستغلة  
كمیة المبیعات الفعلیة خالل الفترة =  الطاقة التسویقیة المستغلة -2

)المخططة ( التسویقیة المتاحة قةالطا
وتستخدم النسبة في تحدید التكالیف التسویقیة الثابتة المستغلة 

الفرق بین الطاقة المتاحة والطاقة المستغلة = الطاقة غیر المستغلة 
:وتنقسم الطاقة غیر المستغلة إلى 

عن تلك التي تنوي الوحدة االقتصادیة تنتج بسبب وجود طاقة إنتاجیة تزید: الطاقة الزائدة -1
.أو عدم وجود توازن بین اآلالت والعدد واألیدي العاملة في مراكز النشاط .  استخدامھا 

تنتج بسبب وجود عطل مؤقت لإلمكانیات المادیة التي یسببھا البطء في اإلنتاج: طاقة عاطلة -2
ت ، وعلى ذلك تعود الطاقات العاطلة إلى حالة  الناتج عن النقص المؤقت في حجم المبیعا

.االستخدام الكامل عندما تزداد المبیعات 

% 100التكالیف الثابتة  إذا كانت نسبة االستغالل = التكالیف اإلجمالیة : ملحوظة 

:مزایا النظریة 
ستخدام الطاقة المتاحة تساعد على توجیھ نظر اإلدارة إلى الطاقة غیر المستغلة للعمل على حسن ا-1

)االستخدام المثل للطاقات في المنشأة ( وتحقیق الكفاءة اإلنتاجیة واالقتصادیة في التشغیل 
تساعد اإلدارة في تحدید سعر البیع بناء على التكلفة المستغلة لإلنتاج مما یؤدي إلى عدم تحمل المستھلك -2

.بأعباء التكالیف غیر المستغلة 
:ت السابقة عالجت عیوب النظریا-3

النقد الموجھ لنظریة التكالیف اإلجمالیة في أنھا تحمل جمیع التكالیف على الوحدات -أ
النقد الموجھ لنظریة التكالیف المتغیر ة في أنھا تحمل الوحدات بالتكالیف المتغیرة و تستبعد - ب

.التكالیف الثابتة 
:االنتقادات 

فإنھ من الصعوبة قیاس الطاقة القصوى . ثابت باإلضافة إلى صعوبة تحلیل التكالیف إلى متغیر و-1
.والمستغلة ، ویحتاج ذلك إلى دراسات طویلة ومعقدة 

فبالنسبة للنشاط اإلنتاجي یصعب تحدید الطاقة اإلنتاجیة المتاحة والطاقة اإلنتاجیة المستغلة -
راحل نظرا لتعدد مراحل اإلنتاج واختالف القدرات لآلالت  المستخدمة في كل مرحلة من الم

.، واستخدام تلك اآلالت في إنتاج أكثر من منتج واحد بمواصفات مختلفة 
. وبالنسبة للنشاط التسویقي یصعب تحدید الطاقة البیعیة المتاحة والطاقة البیعیة المستغلة-

وتعتبر أكثر تعقیدا من الطاقة اإلنتاجیة نظرا للتغیر المستمر الذي یطرأ على العوامل المحددة 
.ات لتلك الطاق

النظریة تشجع اإلدارة على استغالل الطاقات اإلنتاجیة والبیعیة المتاحة أقصى استغالل ممكن ، إال أن-2
المشروع قد یقوم باستغالل طاقتھ اإلنتاجیة بالكامل دون أن یتمكن من تصریف اإلنتاج مما یؤدي إلى

تساعد اإلدارة في حل مشاكلھا اإلداریة الالنظریةتحملھ خسائر بدال من تحقیق أرباح ، أي أن 
.والخاصة بتحدید سیاسات اإلنتاج والبیع 

تظھر مشكلة توزیع وتحمیل التكالیف الثابتة على وحدات اإلنتاج وذلك بإتباع تقدیرات شخصیة -3
)صعوبة االعتماد على أساس علمي سلیم ( 

:التكالیفعلى نظریات) 1( حل تمرین رقم 

-: 1تمرین 
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ا  ) 12000( ھـ 1424أنتجت مصانع الخلیج العربي الصناعیة عام  50وحدة بسعر   ) 10000( وحدة بیع منھ
:ریال ، وبلغت تكالیف اإلنتاج  للوحدة  كما یلي 

ریال 3.85غیر مباشر ثابتة  .ص.ریال ، ت4غیر مباشر  متغیرة  .ص.ریال  ، ت5ریال  ، عمل 7مواد 
:ھـ ما یلي 1425وتتوقع الشركة عام 

وحدة وبیعھا جمیعھا 14000إنتاج -1
% 10انخفاض تكلفة المواد بنسبة -2
% 10ارتفاع تكلفة العمل بنسبة -3
%100درجة مرونة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة  -4
ریال 3التكلفة التسویقیة المتغیرة للوحدة الواحدة -5
ریال 10000التكالیف التسویقیة الثابتة إجمالي -6
ریال 20000التكالیف اإلداریة والتمویلیة -7
وحدة 20000الطاقة التسویقیة واإلنتاجیة المتاحة -8

:ھـ بإتباع 1425إعداد قائمة تكالیف ونتائج العمال المتوقعة لعام -1: المطلوب 
نظریة التكالیف اإلجمالیة–أ 

نظریة التكالیف المباشرة -ب
نظریة التكالیف المتغیرة -ج
نظریة تكالیف الطاقة المستغلة-د

:الحل 
:كما یلي )  المتوقع ( ھـ 1425یجب أوال إعداد بیانات التكالیف للعام -1

)المتوقعة   (ھـ 1425عام ھـ1424عام البیانات 
وحدة 14000وحدة12000اإلنتاج 

وحدة14000وحدة10000المبیعات 
ریال6.3%  ) =  10×7–7( 6.3ریال7مواد مباشرة 
ریال5.5% ) =  10×5+ 5( 5.5ریال5عمل  مباشر

تغیرة  نصیب الوحدة ثابتأي أنھا  تكالیف م% 4100ریال4م .غیر ش . ص.ت
46200= 12000×3.85= إجمالي التكالیف الثابتة ریال3.85ث.غیر ش .ص.ت

وحیث أن التكالیف الثابتة  ال تتأثر بتغیر حجم النشاط  
ولكن نصیب الوحدة 46200= 1425أي أن التكالیف الثابتة لعام 
یتغیر بتغیر حجم النشاط  

3.3=  14000/ 46200= الثابتة نصیب الوحدة من التكالیف
) نصیب الوحدة من التكالیف المتغیرة  ثابت ( ریال  3ریال3م.س.ت
ریال10000ریال10000ث.س.ت
ریال 20000ریال20000إداریة وتمویلیة .ت

وحدة20000وحدة20000طاقة إنتاجیة وتسویقیة
50ریال50سعر بیع الوحدة 

:   نظریة التكالیف اإلجمالیة  -1
قائمة التكالیف في ظل نظریة التكالیف اإلجمالیة 

تكلفة الوحدة عدد الوحدات مبلغ كليمبلغ جزئيبیان
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)صناعیة (تكالیف اإلنتاج : أوال 
تكالیف مباشرة -أ

مواد 
أجور

تكلفة أولیة 
تكالیف غیر مباشرة - ب

تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة 
تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة

یف غیر المباشرة                مجموع التكال

تكلفة اإلنتاج
وحدات تحت التشغیل أول الفترة تكلفة +
وحدات تحت التشغیل آخر الفترةة تكلف-

تكلفة اإلنتاج التام 
وحدات تامة أول الفترة تكلفة +
وحدات تامة آخر الفترةتكلفة-

تكلفة اإلنتاج التام للوحدات المباعة 
التكالیف التسویقیة : ثانیا

تكالیف تسویقیة متغیرة 
تكالیف تسویقیة ثابتة 

لتسویقیةمجموع التكالیف ا

تكلفة المبیعات 

88200
77000

ـــــــــــــــ

56000
46200
ـــــــــــــ

42000
10000
ــــــــــــ

165200

102200
ـــــــــــــ
267400

0
0

ــــــــــــــــ
267400
39700
38200

ــــــــــــــــ
268900

52000
ــــــــــــ

320900

14000
14000

14000
14000

14000
2000
2000

14000

6.3
5.5

4
3.3

ــــــــــــــ
19.1

19.85
19.1

3

قائمة الدخل تبعا لنظریة التكالیف اإلجمالیة 
كليجزئيبیان

اإلیرادات 
مبیعات یخصم تكلفة ال

مجمل الربح
یطرح تكالیف إداریة وتمویلیة 

صافي الربح 

700000
320900

ــــــــــــ
379100
20000

ـــــــــــــــ
359100

:نظریة التكالیف المباشرة -2
لمباشرةالتكالیف في ظل نظریة التكالیف اقائمة 

الوحدة تكلفة عدد الوحدات مبلغ كليمبلغ جزئيبیان
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)صناعیة (تكالیف اإلنتاج : أوال 
تكالیف مباشرة -أ

مواد 
أجور

تكلفة أولیة

تكلفة اإلنتاج
وحدات تحت التشغیل أول الفترة تكلفة + 
وحدات تحت التشغیل آخر الفترةتكلفة -

اإلنتاج التام تكلفة 
وحدات تامة أول الفترة تكلفة +
وحدات تامة آخر الفترةتكلفة -

تكلفة اإلنتاج التام للوحدات المباعة 
التكالیف التسویقیة : ثانیا

تكالیف تسویقیة متغیرة 
مجموع التكالیف التسویقیة

تكلفة المبیعات 

88200
77000

ـــــــــــــــ

42000
ــــــــــــ

165200
ــــــــــــــ
165200

0
0

ــــــــــــــــ
165200
24000
23600

ــــــــــــــــ
165600

42000
ــــــــــــ

207600

14000
14000

14000
2000
2000

14000

6.3
5.5

ــــــــــــــ
11.8

12
11.8

3

قائمة الدخل تبعا لنظریة التكالیف المباشرة  
كليجزئيبیان

اإلیرادات 
یخصم تكلفة المبیعات 

مجمل الربح
:یطرح 

تكالیف غیر مباشرة
تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة
تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة 

تكالیف تسویقیة ثابتة 
یة تكالیف إداریة وتمویل

صافي الربح 

56000
46200
10000
20000

ــــــــــــــــــ

700000
207600

ــــــــــــ
492400

132200
ـــــــــــــــ
360200

:نظریة التكالیف المتغیرة -3
المتغیرة قائمة التكالیف في ظل نظریة التكالیف 

تكلفة الوحدة حدات عدد الومبلغ كليمبلغ جزئيبیان



21

)صناعیة (تكالیف اإلنتاج : أوال 
)متغیرة ( تكالیف مباشرة -أ

مواد 
أجور

تكلفة أولیة 
)متغیرة (تكالیف غیر مباشرة - ب

تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة 

تكلفة اإلنتاج
وحدات تحت التشغیل أول الفترة تكلفة +
وحدات تحت التشغیل آخر الفترةتكلفة -

تكلفة اإلنتاج التام 
وحدات تامة أول الفترة تكلفة + 
وحدات تامة آخر الفترةتكلفة -

تكلفة اإلنتاج التام للوحدات المباعة 
التكالیف التسویقیة : ثانیا

تكالیف تسویقیة متغیرة 
موع التكالیف التسویقیةمج

تكلفة المبیعات 

88200
77000

ـــــــــــــــ

56000
ـــــــــــــ

42000
ــــــــــــ

165200

56000
ـــــــــــــ
221200

0
0

ــــــــــــــــ
221200
32000
31600

ــــــــــــــــ
221600

42000
ــــــــــــ

263600

14000
14000

14000

14000
2000
2000

14000

6.3
5.5

4

ــــــــــــــ
15.8

16
15.8

3

قائمة الدخل تبعا لنظریة التكالیف المتغیرة 
كليجزئيبیان

اإلیرادات 
یخصم تكلفة المبیعات 

مجمل الربح
:الیف ثابتة یطرح تك

تكالیف صناعیة ثابتة
تكالیف تسویقیة ثابتة

تكالیف  إداریة وتمویلیة 

صافي الربح 

46200
10000
20000

ــــــــــــــــ

700000
263600

ــــــــــــ
436400

76200
ــــــــــــــ
360200

:نظریة تكالیف الطاقة المستغلة –4

المستغلة قائمة التكالیف في ظل نظریة التكالیف 
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تكلفة الوحدة عدد الوحدات مبلغ كليمبلغ جزئيبیان
)صناعیة (تكالیف اإلنتاج : أوال 

تكالیف مباشرة -أ
مواد 
أجور

ة تكلفة أولی
تكالیف غیر مباشرة - ب

تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة 
تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة  مستغلة 

یف غیر المباشرة                مجموع التكال

تكلفة اإلنتاج
وحدات تحت التشغیل أول الفترة تكلفة + 
وحدات تحت التشغیل آخر الفترةتكلفة -

تكلفة اإلنتاج التام 
وحدات تامة أول الفترة تكلفة + 
وحدات تامة آخر الفترةتكلفة -

تكلفة اإلنتاج التام للوحدات المباعة 
التكالیف التسویقیة : ثانیا

تكالیف تسویقیة متغیرة 
تكالیف تسویقیة ثابتة  مستغلة 

مجموع التكالیف التسویقیة

تكلفة المبیعات 

88200
77000

ـــــــــــــــ

56000
32340
ـــــــــــــ

42000
7000

ــــــــــــ

165200

88340
ـــــــــــــ
253540

0
0

ــــــــــــــــ
253540
36620
36220

ــــــــــــــــ
253940

49000
ــــــــــــ

302940

14000
14000

14000
14000

14000
2000
2000

14000

6.3
5.5

4
2.31

ــــــــــــــ
18.11
18.31
18.11

3

قائمة الدخل تبعا لنظریة التكالیف المستغلة
كليجزئيبیان

اإلیرادات 
یخصم تكلفة المبیعات 

مجمل الربح
:یطرح تكالیف ثابتة غیر مستغلة 

غیر مستغلةثابتة اعیة تكالیف صن
غیر مستغلة ثابتة تكالیف تسویقیة 

تكالیف  إداریة وتمویلیة 

صافي الربح 

13860
3000

20000
ـــــــــــــــ

700000
302940

ــــــــــــ
397060

36860
ـــــــــــــــ
360200

:مالحظات على الحل 
وتحسب  عن طریق ضرب عدد )  صناعیة ( تضمن تكالیف اإلنتاج الجزء األول من قائمة التكالیف ی-1

)5عمود رقم ( تكلفة الوحدة  ×)  4عمود رقم ( المنتجةالوحدات 
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الجزء الثاني من قائمة التكالیف تتضمن التكالیف التسویقیة  وتحسب عن طریق ضرب عدد الوحدات-2
) 5مود ع×4عمود ( تكلفة الوحدة  ×المباعة

)  سیتم التركیز فقط على المخزون التام(1425مخزون أول الفترة  عام ) كمیة( یتم تحدید عدد وحدات -3
:كما یلي 

وحدة باع منھا 12000أنتج  : 1424مقارنة  عدد الوحدات المنتجة والمباعة في العام السابق 
ھـ وھو نفسھ 1424وحدة  یمثل مخزون آخر الفترة  لعام 2000وحدة أي أن الباقي 10000

.     1425مخزون أول الفترة لعام 
یتم حساب تكلفة مخزون أول الفترة من بیانات تكالیف العام الذي أنتج فیھ  وذلك حسب النظریة -4

.المتبعة 
:ھـ  یحسب بالمعادلة اآلتیة  1425مخزون آخر الفترة لعام ) كمیة (عدد وحدات -5

مخزون آخر الفترة + المبیعات =   اإلنتاج  خالل الفترة + مخزون أول الفترة 
:یحسب كما یلي 1425أي أن مخزون آخر الفترة لعام 

الفترة مخزون آخر + 14000=  14000+ 2000
وحدة 2000=  14000–16000=  إذا مخزون آخر الفترة 

1425تكلفة مخزون آخر الفترة  یحسب من بیانات تكالیف الفترة التي أنتج فیھا أي من بیانات عام -6
:وتحسب كما یلي ) تظھر ھذه التكلفة  في عمود تكلفة الوحدة عند سطر تكلفة اإلنتاج التام ( 

) 4على عمود3عمود(قسمة  تكلفة اإلنتاج التام على عدد الوحدات المنتجة -أ
)    أ(جمع تكلفة الوحدة من العمود األخیر  ویجب أن یساوي الناتج من فقرة - ب

التكالیف اإلداریة في جمیع النظریات تعتبر أعباء ترحل لقائمة نتائج األعمال -7
سب كل نظریة  ، تحمل لقائمة نتائج األعمال   التكالیف التي تستبعد من قائمة التكالیف ح-8
بعض ( إلعداد قائمة التكالیف طبقا لنظریة التكالیف المستغلة یجب أوال أن نحدد نسبة االستغالل -9

) الحاالت تكون معطى 
% 70=  14000=  عدد الوحدات المنتجة=  1425نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجیة عام 

20000الطاقة اإلنتاجیة               
:ومن ھذه النسبة یمكن حساب التكالیف الثابتة المستغلة كما یلي 

ریال تظھر في قائمة32340%  = 70×46200=  تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة  مستغلة 
أما التكالیف الصناعیة الثابتة غیر المستغلة تحمل على قائمة نتائج األعمال وتحسب كما یلي التكالیف  ، 

:
تحمل لقائمة نتائج األعمال 13860= 32340–46200=  تكالیف صناعیة ثابتة  غیر مستغلة 

%70= 400001= عدد الوحدات المباعة= 1425نسبة استغالل الطاقة التسویقیة لعام 
20000الطاقة التسویقیة            
:و من ھذه النسبة یمكن تحدید التكالیف التسویقیة الثابتة المستغلة كما یلي 

لتكالیف  ریال تظھر في قائمة ا7000%  = 70×10000=  تكالیف تسویقیة ثابتة مستغلة 
تحمل على )  7000–10000( ریال 3000أي أن ھناك تكالیف تسویقیة ثابتة غیر مستغلة تبلغ  

قائمة نتائج األعمال               
في قائمة نتائج األعمال یطرح من اإلیرادات تكلفة المبیعات والتي تم حسابھا في قائمة التكالیف -10

ح باقي التكالیف التي استبعدت من قائمة التكالیف حسب كل للوصول إلى مجمل الربح  ، ثم یطر
التكالیف  اإلجمالیة  تستبعد التكالیف اإلداریة - 1نظریة  

التكالیف غیر المباشرة + التكالیف المباشرة  تستبعد التكالیف اإلداریة -2
التكالیف الثابتة + اریة التكالیف  المتغیرة تستبعد التكالیف اإلد-3
التكالیف الثابتة غیر المستغلة + التكالیف المستغلة تستبعد التكالیف اإلداریة -4

المحاسبة والرقابة على التكالیف

المحاسبة والرقابة على تكلفة المستلزمات السلعیة-1
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المحاسبة والرقابة على تكلفة األجور-2
سبة والرقابة على  تكلفة المصروفات الصناعیة غیر المباشرة المحا-3

:  المحاسبة والرقابة على عنصر المستلزمات السلعیة- 1

: على ما یلي یطلق اصطالح المستلزمات السلعیة 
وتشمل كافة أنواع المواد التي تلزم أو تكون جزءا رئیسیا من المنتج النھائي ، وتنقسم : مواد اإلنتاج -1

: ھذه المواد إلى 
)خشب خام ، قطن خام ، خام البترول ( و من أمثلتھا : مواد خام -أ

الدقیق ، ( ناعیة مثل وھي التي أجریت علیھا بعض العملیات الص: مواد نصف مصنعة -ب
) القطن المغزول ، الفوسفات بعد إزالة الشوائب منھ لصناعة األسمدة 

جاھزة من منشآت أخرى بھدف استخدامھا في وھي التي تشترى : مواد جاھزة ومصنعة - ج
)المحركات في صناعة الطائرات ( تركیب المنتج النھائي مثل 

وھي عبارة عن األنواع التي تستلزمھا العملیة الصناعیة ، ولكنھا ال تدخل في تكوین أو : اد التشغیل مو-2
) الزیوت والشحوم و الوقود ( تركیب المنتجات النھائیة مثل 

ئة وتغلیف المنتج النھائي وھي عبارة عن أنواع مواد اللف والحزم التي تلزم لتعب: مواد التعبئة والتغلیف -3
. لیصبح قابال للبیع في شكلھ التجاري 

وھي عبارة عن جمیع أنواع األدوات الكتابیة والمطبوعات وغیرھا من التي: األدوات الكتابیة والمكتبیة -4
.ألعمال اإلداریة والكتابیة تستھلك بصفة أساسیة في تنفیذ ا

: دورة حیازة المواد 

: طلب الشراء : أوال 
و یوجھ ھذا الطلب إلى ) الجھة الطالبة ( تبدأ عملیة الشراء بصدور طلب الشراء من إدارة المخازن 

إدارة المشتریات ویحرر أصل وصورتین ، صورة للقسم الطالب واألصل إلدارة المشتریات ، وصورة 
اسم الجھة الطالبة ، تاریخ الطلب ، رقم الطلب ، رقم الصنف ، الكمیة ، ( یحتفظ بھا ، وأھم بیاناتھ 

) المواصفات ، توقیع القسم الطالب 

:أمر الشراء : ثانیا 
بناء على طلب الشراء تصدر إدارة المشتریات أمر الشراء للمورد لیقوم بتورید الكمیة المطلوبة من 

لمختلفة بالشروط المتفق علیھا وفي الوقت المحدد ، ویحرر أمر الشراء من أصل وخمس صور ، األصناف ا
) المشتریات ، القسم الطالب ، االستالم والفحص ، المخازن ، الحسابات ( األصل للمورد والصور لــ 

واع ومواصفات المواد ، رقم األمر ، التاریخ ، اسم المورد وعنوانھ ، أن: یتضمن أمر الشراء البیانات اآلتیة 
. الكمیات المطلوبة ، سعر الوحدة ، شروط التسلیم والدفع 

الفرق بین أمر الشراء وطلب الشراء أن أمر الشراء یكون بالسعر والكمیة أما طلب الشراء فیكون: مالحظة 
. بالكمیة فقط 

: استالم وفحص المواد : ثالثا 
رید البضاعة إلى مخازن الشركة عند وصول البضاعة إلى المخازن تقوم لجنة یبدأ المورد بتو
.ھي الكمیات المسجلة ألمر الشراء لتتأكد من أن الكمیات الواردة ) العد ، الوزن ( باالستالم والفحص  

ن في حالة  أویتم الفحص بحضور مندوب المشتریات ، أمین المخزن ، المندوب المالي ، ومھندس اإلنتاج 
. الصنف جدید ، وإذا لم یكن جدید ال یحتاج لوجود مھندس 

ویوضح تقریر االستالم والفحص المواد التالفة إن وجدت وتعاد إلى المورد مع توضیح أسباب رفض ھذه 
المخازن ، ( المواد ، ویحرر ھذا التقریر من أصل وثالث صور ، األصل إلدارة المشتریات  والصور لـــــ

) دارة االستالم والفحص الحسابات ، ، إ
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:تخزین المواد : رابعا 
وتشتمل بطاقة الصنفتستلم المخازن المواد من قسم االستالم والفحص وتقوم بتخزینھا وتسجیلھا في 

رقم الصنف ، إسم الصنف ، مواصفات الصنف ، نقطة إعادة الطلب ، الكمیات الواردة : على البیانات اآلتیة 
ویمسك ھذه . كمیة الرصید بعد كل عملیة وارد ومنصرف ، تاریخ حركة الوارد والمنصرف والمنصرفة  ،

.بالكمیات فقط) واردة ومنصرفة ( ویسجل فیھا حركة المواد أمین المخزنالبطاقة 
یسجل بھا حركة أستاذ مساعد المخازنالتي تحتفظ بھا إدارة التكالیف في دفتر بطاقة حساب الصنفأما 

.لكمیة والسعر معاباالصنف 

بطاقة الصنف 
مالحظات الرصیدالمنصرف الواردالتاریخ

1/8
10/8
20/8
22/8

300
200

100
150

300
500
350
450

بطاقة حساب الصنف في دفتر أستاذ مساعد المخازن 
الرصید منصرفالالواردبیان التاریخ 

قیمة سعر كمیةقیمةسعر كمیةقیمةسعركمیة
1/8

10/8
20/8
22/8

300
200

100

10
12

15

3000
2400

1500
150

حسب 
طریقة 
التسعیر

300
200

10
12

3000
2400

: تسعیر المستلزمات السلعیة 
ء ھذه المستلزمات من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى تتضمن عملیة تسعیر المستلزمات السلعیة تحدید تكلفة شرا

اختیار وتحدید سیاسة تسعیر مالئمة للمستلزمات السلعیة المنصرفة وما یترتب على ذلك من تأثیر على تكلفة 
. الوحدة الواحدة المنتجة وعلى قیمة المستلزمات الباقیة في نھایة الفترة 

:تحدید تكلفة المستلزمات السلعیة -1
تشتمل على جمیع النفقات التي صرفت في سبیل الحصول على المستلزمات السلعیة مثل تكلفة الشراء 

.رسوم جمركیة ، تأمین  ، مصروفات النقل ، )  الخصم التجاري –ثمن الشراء ( 
روفات األخرى التي أنفقت علیھا المص) + الصافي ( و بالتالي عند شراء المواد یجب إضافة ثمن الشراء 

حتى تصبح في مخازن المنشأة ، ثم قسمتھا على إجمالي عدد الوحدات المشتراة لتحدید تكلفة الوحدة الواحدة 
: مثال 

ریال ، وبلغت 9000)  ثمن الشراء( ، وبلغت الفاتورة ) س ( وحدة من الصنف 1000أشترت المنشأة 
. ریال 1500ریال ، والرسوم الجمركیة 500الیف الشحن تك

تحدید تكلفة الوحدة الواحدة : المطلوب 
:الحل 

ریال 11= 1500+ 500+ 9000= تكلفة الوحدة الواحدة 
1000

تظھر مشكلة الخصم على الفاتورة وھل ینظر إلیھ على أنھ تخفیض زمات السلعیة وفي تحدید تكلفة المستل
من ثمن التكلفة أم أنھ إیراد للمنشأة ؟ 

:ویجب ھنا التفرقة بین نوعین من الخصم 
أي أن سعر البضاعة الواردة في . ویعتبر تخفیض من الثمن األصلي : الخصم التجاري -أ

.الخصم التجاري الفاتورة ھو السعر األصلي ناقصا
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) السداد في الموعد ( ال یخفض ثمن الشراء ، وإنما یعتبر سیاسة إداریة : الخصم النقدي - ب
. وبالتالي فإنھ یعتبر إیراد یرحل لحساب األرباح والخسائر 

)تثبت المواد بسعر الشراء بدون احتساب الخصم النقدي ( 
: مثال 

% 10ریال  ، وبخصم تجاري 10بسعر الوحدة ) أ ( دة من المادة وح1000اشترت المنشأة 
ریال والرسوم 1000إذا تم السداد خالل أسبوع  ، وقد بلغت مصروفات النقل % 5وخصم نقدي 

.   ریال 1000ریال ، و مصاریف التأمین 2000الجمركیة 
) .أ ( الواحدة من المادة تحدید تكلفة الوحدة: المطلوب 

: الحل 
ریال 1% =  10×10= الخصم التجاري 

للوحدة / ریال  9= 1–10=  السعر الفعلي 
ریال 4000= 1000+ 2000+ 1000=  إجمالي المصاریف 

ریال 4= 4000= نصیب الوحدة من المصاریف  .
1000

ریال 13=  4+ 9=  تكلفة الوحدة الواحدة 

:من المخازن وتحدید قیمة المخزون في نھایة الفترة تسعیر المستلزمات السلعیة المنصرفة-3
:توجد عدة طرق للتسعیر منھا 

السعر الفعلي -1
ما یرد أوال یصرف أوال         -2
ما یرد أخیرا یصرف أوال -3
) المرجح ( طریقة المتوسط المتحرك -4

:طریقة السعر الفعلي : أوال 
تستخدم ھذه الطریقة في حالة إمكانیة تمییز كل كمیة من الكمیات التي ترد إلى المخازن عن بعضھا البعض 

وھنا یتم تسعیر ھذه . ین أو عملیة معینة ، أو في حالة شراء مستلزمات سلعیة معینة خصیصا ألمر إنتاج مع
.األصناف المنصرفة  طبقا لتكلفتھا الفعلیة 

)   تالئم فترات انخفاض األسعار  :  ( طریقة الوارد أوال یصرف أوال : ثانیا 
التي وردت ) الكمیات ( تقوم ھذه الطریقة على أساس تسعیر كل كمیة منصرفة بسعر أقدم الرساالت -

، ثم تسعر الكمیة المنصرفة بعد ذلك بالسعر التالي لسعر الكمیة)  دفتریا ( لمخازن حتى تنتھي  الكمیة ل
.األولى  وھكذا 

وفي حالة إرجاع جزء من المستلزمات السلعیة التي سبق صرفھا إلى المخازن مرة أخرى فإنھا تسعر بنفس -
ة المرتجعة  قد سبق صرفھا بسعرین فإنھا تسعر بأحدث سعر سبق السعر الذي صرفت بھ ، و إذا كانت الكمی

.احتسابھ  في تلك الطلبیة 
المواد المرتدة للمورد  تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء بھ ، مع مالحظة تطبیق سیاسة التسعیر -

.المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء األصلي ضمن الرصید في تاریخ اإلرجاع

المواد الباقیة في المخازن في نھایة الفترة تسعر على أساس أحدث األسعار مما : من مزایا ھذه الطریقة 
یؤدي إلى إظھار المركز المالي للمشروع بصورة سلیمة ، حیث أن قیمة المخزون السلعي سوف تكون 

.لقیمتھا السوقیة ) مساویة ( مالئمة 
سعار القدیمة وبالتالي ال باأل) مسعرة ( اإلنتاج سوف تكون محددة أن تكالیف: من عیوب ھذه الطریقة 

.تتماشى مع األسعار السائدة في السوق 

)تالئم فترات ارتفاع األسعار : ( طریقة الوارد أخیرا یصرف أوال : ثالثا 
المشتراه ،وھذه طبقا لھذه الطریقة تسعر الوحدات المنصرفة من المخازن على أساس أحدث سعر للكمیات -

المواد یبدأ من صرفالمواد فقط حسب آخر سعر كمیة واردة ، ولیس أن تسعیرالطریقة تعني أنھ یتم  
.آخر  كمیة وردت  ، ألن التخزین السلیم یقتضي أن یبدأ بصرف  المواد التي وردت أوال 

یتم الصرف من ) دفتریا ( ومتى ما انتھت الكمیة أي أن تسعیر المواد یكون حسب أحدث األسعار الواردة
..أسعار الكمیات السابقة ، وھكذا 
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عند إرجاع جزء من المواد التي سبق صرفھا لإلنتاج إلى المخازن فإنھا تسعر بنفس السعر الذي صرفت بھ -
.ي تم التسعیر على أساسھا ،أما إذا سبق صرفھا بسعرین فیتم تسعیرھا على أساس أحدث األسعار الت

المواد المرتدة للمورد  تسعر على أساس نفس السعر الذي تم الشراء بھ ، مع مالحظة تطبیق سیاسة التسعیر  -
.المتبعة في حالة عدم وجود سعر الشراء األصلي ضمن الرصید في تاریخ اإلرجاع 

مع مستوى األسعار السائدة في السوق ) تتالءم ( شى أن تكلفة اإلنتاج سوف تتما: من مزایا ھذه الطریقة 
.مما یؤدي إلى تحدید األسعار على أساس سلیم 

أن المخزون الباقي في نھایة المدة من المستلزمات السلعیة سوف یظھر بقیمة تختلف عن أسعار : من عیوبھا 
.ر المركز المالي بشكل سلیم السوق ، وبالتالي لن یساعد على إظھا

) :المتحرك ( طریقة المتوسط المرجح : رابعا 
تقوم ھذه الطریقة  على افتراض أن كل كمیة تصرف من المخازن إنما تصرف بالتساوي من جمیع الرساالت 

ط تكلفة شراء على ذلك یتم التسعیر بناء على متوس. التي وردت للمخازن وما زالت موجودة بھا ) الكمیات ( 
.ھذه الكمیات جمیعھا 

. عقب كل عملیة ورود لكمیات جدیدة )  المرجح ( ویتم استخراج متوسط التكلفة المتحرك 
تكلفة الكمیة الواردة+ تكلفة الكمیة الموجودة في الرصید =  متوسط التكلفة المرجح 

كمیة الوارد  + كمیة الرصید 
15وحدة بسعر 200ریال للوحدة ، وورد للمخازن 10وحدة بسعر 500بلغ رصید المخازن  :  مثال 

:یتم حساب متوسط التكلفة المرجحة كما یلي . ریال للوحدة  
ریال 5000= 10×500= تكلفة الرصید 

ریال3000= 15×200= تكلفة الوارد 
) 200+ 500)  / ( 3000+ 5000= ( لمرجح المتوسط ا

ریال للوحدة 11.47= 700/ 8000= 
أي أن المواد التي ستصرف  لإلنتاج تسعر بھذا السعر األخیر إلى أن ترد  كمیات أخرى ویتم استخراج 

.متوسط جدید وھكذا 
تاجیة ، والمواد المرتدة للمورد  تسعر طبقا ألحدث متوسط المواد المرتجعة  إلى المخازن من األقسام اإلن-

وتتم عملیة التسویة لفروق المتوسطات والتكلفة في نھایة كل فترة تكالیفیة . سعر حتى ال یتم تعدیل المتوسط 

ة من مزایا ھذه الطریقة أنھا تقلل أثر التقلبات التي تحدث في أسعار المواد على تكلفة اإلنتاج ، وعلى قیم
.المخزون السلعي ، وبالتالي ستكون تكلفتھم قریبة من السعر السائد في السوق 

كثرة العملیات الحسابیة الستخراج متوسطات األسعار : من عیوبھا 

: جرد المواد 
:یقتضي النظام السلیم لتنظیم وإدارة المخازن االحتفاظ بسجلین لكل نوع من المواد على النحو التالي 

.ویحتفظ بھا لدى أمین المخزن ویتم التسجیل بھا فقط على أساس الكمیات : لصنف بطاقة ا-1
یحتفظ بھا لدى إدارة التكالیف ، ویتم التسجیل بھا على أساس : الصنف ) بطاقة مراقبة ( حساب -2

.القیمة والكمیة 
ف األخطاء ، إال للمواد واكتشاالرصید الدفتريومن مقارنة أرصدة الكمیات في البطاقتین یمكن تحدید 

العد الفعلي ( الجرد الفعليأن ھذا األسلوب ال یحقق الرقابة الفعالة على المخزون ، لذا ال بد من 
.بالرصید الفعلي ، ومن ثم مقارنة الرصید الدفتري ) لكمیات المواد الموجودة في المخازن 

یادة أو النقص ویتم معالجتھا وقد یترتب على عملیة المقارنة وجود بعض االختالفات أو الفروق بالز
:بتعدیل أرصدة الكمیات في بطاقة الصنف ، وحساب الصنف  كما یلي 

فإن الفرق یثبت في )  عجز ( إذا كانت كمیة الرصید الفعلي أقل من رصید الرصید الدفتري - أ 
.خانة المنصرف  بلون حبر مختلف  ویطرح من الرصید 

فإن الفرق یثبت  في خانة الوارد ) زیادة ( الرصید الفعلي أكبر من الرصید الدفتري إذا كانت كمیة - ب
.بلون حبر مختلفة ویضاف إلى الرصید 

وتتمثل الخطوة التالیة في تحلیل فروق الجرد للوقوف على أسبابھا بھدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
:لمعالجتھا  
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الفقد أو التلف لجزء منھا ففي بعض قد تتعرض المواد بسبب طبیعتھا إلى-
الصناعات مثل صناعة الخشاب أو الصناعات الكیماویة ، ومستحضرات التجمیل 

ففي مثل ھذه الحالة تعتبر تكلفة المواد . تتعرض المواد للفقد أو التلف العادي  
أحد بنود تكالیف اإلنتاج  وتعالج باعتبارھا أحد بنود التكالیف الصناعیة غیر 

.شرة المبا
وفي بعض الحاالت قد تتعرض المواد للضیاع أو التلف  بسبب اإلھمال أو -

اإلسراف أو سوء التخزین ، بما ال یمكن اعتباره جزءا من تكلفة اإلنتاج ، فتعتبر 
.تكلفة ھذه المواد خسارة عامة ترحل إلى حساب األرباح والخسائر 

مثال 
: على طرق تسعیر المواد ) 1( حل تمرین 

. ھـ 1425عن شھر صفر عام ) ص ( ما یلي بعض البیانات المتعلقة برصید حركة صنف فی
.ریال للوحدة 20وحدة سعر 2000كان رصید الصنف 1/2
كما بلغت المصروفات الخاصة بالنقل % 10ریال بخصم تجاري 80000وحدة بتكلفة 3000وردت 5/2

.ي على التوال1200، 1800والتأمین 
.وحدة 3500) أ ( صرفت للعملیة 8/2

. ریال للوحدة 26وحدة بسعر 2500طلب شراء 10/2
. ریال للوحدة 22وحدة بسعر 1500وردت 15/2
. وحدة 2000) ب ( صرف للعملیة 20/2
8/2وحدة من الكمیة السابق صرفھا یوم 1000ارتجع للمخازن 22/2
) أ ( إلى العملیة ) ب ( ملیة وحدة من الع500حولت 23/2
10/2وردت الكمیة السابق طلبھا بتاریخ 25/2
15/2وحدة للمورد من أصل الكمیة الواردة في یوم 500ردت المنشأة 28/2
. وحدة 1000) أ ( صرف للعملیة 29/2
. وحدة أعتبر عجز طبیعي 200تم إجراء جرد فجائي للمخزن فكشف وجود عجز 30/2

:لمطلوب ا
. الصنف بدفتر أستاذ المخازن بإتباع طرق التسعیر المختلفة . م/ إعداد صفحة حـ 

:الحل 
طریقة الوارد أوال یصرف أوال -1

الرصید المنصرفالواردبیانتاریخ
قیمة سعر كمیةقیمةسعركمیةقیمةسعر كمیة

20002040000رصید1/2
300025750002000وحدة  3000وارد للمخازن5/2

3000
20
25

40000
75000

2000و حدة3500منصرف لعملیة أ 8/2
1500

20
25

40000
37500

15002537500

150022330001500وحدة1500وارد للمخازن15/2
1500

25
22

37500
33000

1500وحدة 2000منصرف للعملیة ب 20/2
500

25
22

37500
11000

10002222000

وحدة من   1000مرتجع للمخازن  22/2
8/2الكمیة التي صرفت في 

100025250001000
1000

25
22

25000
22000

250026650001000وحدة2500وارد للمخازن 25/2
1000
2500

25
22
26

25000
22000
65000

50022110001000وحدة500مرتد للمورد 28/2
500

2500

25
22
26

25000
11000
65000

10002525000500وحدة1000منصرف لعملیة أ 29/2
2500

22
26

11000
65000

200224400300226600وحدة200عجز 30/2
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25002665000
280071600الرصید

:   طریقة الوارد أخیرا یصرف أوال-2
الرصید المنصرفالواردبیانتاریخ

قیمة سعر كمیةقیمةسعركمیةقیمةسعر كمیة
20002040000رصید1/2
300025750002000وحدة  3000وارد للمخازن  5/2

3000
20
25

40000
75000

3000و حدة3500منصرف لعملیة أ 8/2
500

25
20

75000
10000

15002030000

150022330001500وحدة1500وارد للمخازن15/2
1500

20
22

30000
33000

1500وحدة 2000منصرف للعملیة ب 20/2
500

22
20

33000
10000

10002020000

وحدة من   1000مرتجع للمخازن  22/2
8/2الكمیة التي صرفت في 

100025250001000
1000

20
25

20000
25000

250026650001000وحدة2500وارد للمخازن 25/2
1000
2500

20
25
26

20000
25000
65000

50026130001000وحدة 500مرتد للمورد 28/2
1000
2000

20
25
26

20000
25000
52000

100026260001000وحدة1000منصرف لعملیة أ 29/2
1000
1000

20
25
26

20000
25000
26000

2002652001000وحدة200عجز 30/2
1000
800

20
25
26

20000
25000
20800

280065800الرصید

):المرجح (طریقة المتوسط المتحرك -3
الرصید المنصرفالواردبیانتاریخ

قیمة سعر كمیةقیمةسعركمیةقیمةسعر كمیة
20002040000رصید1/2
30002575000500023115000وحدة  3000وارد للمخازن  5/2
3500238050015002334500و حدة3500منصرف لعملیة أ 8/2

15002233000300022.567500وحدة1500وارد للمخازن15/2
200022.545000100022.522500وحدة 2000منصرف للعملیة ب 20/2
وحدة من   1000مرتجع للمخازن  22/2

8/2الكمیة التي صرفت في 
100022.522500200022.545000

25002665000450024.4110000وحدة2500وارد للمخازن 25/2
50024.412200400024.497800وحدة 500مرتد للمورد 28/2
100024.424400300024.473400وحدة1000منصرف لعملیة أ29/2
20024.44880280024.468520وحدة200عجز 30/2

280068520الرصید

:مالحظات على الحل 
ى الرصید       -1 وارد وتضاف إل ة ال ي خان تم استخراج      . المواد الواردة للمخزن تثبت ف ة المتوسط ی ي طریق وف

.متوسط تكلفة للوحدة 
ن           -2 ة  وتطرح م عیر المتبع ة التس عر حسب طریق رف وتس ة المنص ي خان ت ف اج تثب واد المنصرفة لإلنت الم

.الرصید 
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ھ     ةالمواد المرتجعة للمخزن من األقسام اإلنتاجی-3 رفت ب ذي ص عر ال تثبت في خانة الوارد وتسعر حسب الس
ى       عر عل ا تس عرین فإنھ رفھا بس بق ص ا إذا س د ، أم عر واح رفھا بس بق ص عار  إذا س دث األس اس أح أس

.، وفي طریقة المتوسط تسعر حسب السعر الموجود في الرصید وتضاف إلى الرصید 
ود ضمن الرصید     -4 ان موج المواد المرتدة للمورد تثبت في خانة المنصرف وتسعر بنفس سعر الشراء إذا ك

.د ، أما إذا لم یكن موجود فإنھا تسعر حسب طریقة التسعیر المتبعة  وتطرح من الرصی

في حالة وجود عجز یثبت في خانة المنصرف ویسعر حسب طریقة التسعیر المتبعة  ویطرح من الرصید -5
ى            عار ویضاف إل عر بأحدث األس وارد ویس ة ال ي خان ت ف ھ یثب زن فإن ي المخ ادة ف ة وجود زی ي حال ا ف أم

.وفي طریقة المتوسط تسعر بالمتوسط الموجود . الرصید 

عنصر تكلفة العمل المحاسبة والرقابة على 

.یمثل عنصر تكلفة العمل كل ما یحصل علیھ جمیع العاملین في الوحدة االقتصادیة من أجور نقدیة وعینیة أخرى 
:ویلزم لدراسة المحاسبة على عنصر تكلفة العمل تناول النقاط اآلتیة 

تحدید تكلفة العمل -1
نظم دفع األجور -2
)األجور ( مكونات عنصر تكلفة العمل -3
حلیل تكلفة العمل ت-4

: تحدید تكلفة العمل : أوال 
یقصد بتحدید تكلفة العمل حساب قیمة إجمالي األجور المستحقة للعاملین والتي تتحملھا الوحدة

. االقتصادیة مقابل الوقت الذي یقضیھ العاملون فیھا 

:الخطوات اآلتیة إتباعویقتضي تحدید تكلفة العمل 
یھدف تسجیل الوقت إلى تحدید ساعات العمل التي : سجیل الوقت الذي یستحق العامل عنھ األجر ت-1

االستقطاعاتتمھیدا لتحدید األجور اإلجمالیة لكل منھم ثم حساب قضاھا كل عامل بالمصنع 
:وینقسم تسجیل الوقت إلى للوصول إلى صافي األجر المستحق 

وانصراف العمال عن طریق دفتر حضور وانصراف أو بطاقة تسجیل حضور أوقاتتحدید -أ
الوقت ، أو الحلقات المعدنیة وھذا یفید في معرفة الوقت الرسمي الذي قضاه العامل داخل 

.المصنع ویستحق عنھ األجر 
تقریر العمل ( ویتم ذلك عن طریق بطاقة الشغلة : تحدید الوقت الذي قضاه العامل في اإلنتاج - ب

والغرض من استخدام ھذه البطاقة ھو تحدید الوقت الذي یقضیھ كل عامل في أداء ) الیومي 
أو المشرف المسئولالعملیات الصناعیة المكلف بھا ، ویتم التسجیل في ھذه البطاقة بمعرفة 

.على العمال 
ھ وقت أي أن( بطاقة الشغلة یمكن تحدید الوقت الضائع و عن طریق مطابقة بطاقة الوقت مع 

ضاع و لم یقم العامل خاللھ بعمل منتج ویدفع صاحب العمل مقابل ھذا الوقت أجرا عنھ دون ان 
:إلى نوعین الوقت الضائع و ینقسم )  یأخذ منتجا 

وقت محدد ألداء الصالة ، وقت :مسموح بھ من إدارة المشروع ویشمل : ضائع عادي -1
، الوقت الذي یضیعھ العاملونإنتاجیة إلى بدایة عملیة أخرى عملیةنھایة كلمفقود من 

من ساعة وصولھم إلى بوابة المصنع الخارجیة وبین وجودھم داخل األقسام اإلنتاجیة و 
. كذلك عند االنصراف 

:مكن تالفیھا مثل غیر مسموح بھ ویرجع إلى أسباب ی: وقت ضائع غیر عادي -2
توقف اآلالت بسبب الكسر أو تعطل القوة المحركة -
توقف اإلنتاج بسبب عدم وجود مواد أولیة -

وقف العمال بسبب عدم تنسیق التشغیل ت-

:تحدید إجمالي األجور المستحقة للعامل خالل الفترة -2
تقوم إدارة شؤون األفراد بإعداد  سجل الحالة المالیة  والذي یتضمن كافة البیانات المتعلقة باألجر 
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.وات ، البدالت ، المكافآت المستحق للعامل من أجر عادي وأجر إضافي ، العال

:تحدید إجمالي االستقطاعات الواجب خصمھا من إجمالي األجر -3
:وتنقسم االستقطاعات إلى 
استقطاعات ثابتة وتشتمل على حصة العامل في التأمینات االجتماعیة ، اشتراك -

..... النقابة ، قسط سداد سلفھ ، قسط التأمین على الحیاة 
غیرة وتشتمل على ضریبة المرتبات واألجور ، الجزاءات ، استقطاعات مت-

..الغرامات 
-

: تحدید صافي األجر المستحق للعامل في نھایة الفترة -4
یقوم قسم األجور ) 3فقرة ( وعناصر استقطاعاتھ ) 2فقرة ( على أساس األجر المستحق لكل عامل 

لكل قسم أو إدارة ) تعد یدویا أو آلیا (سابات بإعداد كشف أو قائمة األجور التابع إلدارة التكالیف أو إلدارة الح
:على حدة ، كما في الشكل التالي 

كشف األجور 

/ ...... شھر / .......قسم 
رقم 
العامل

اسم 
العامل 

صافي االستقطاعاتاألجور المستحقة 
األجر

التوقیع
تأمین إجماليمكافآتبدالتأجر إضافيأجر عادي

اجتماعي
إجمالياشتراك نقابةضرائب

عدد 
األیام

األجر 
الیومي

عدد قیمة
الساعات

قیمة أجر الساعة

نظم دفع األجور : ثانیا 
:طریقة األجر الزمني -1

یحدد أجر العامل وفقا لذلك على أساس الوقت الذي یقضیھ العامل بالمصنع بصرف النظر عن كمیة اإلنتاج 
ر من المصانع لمل تمتاز بھ من وھذه ھي الطریقة الشائعة في كثی. ،وقد تكون وحدة الوقت ساعة أو یوم أو شھر  

ویالئم استخدامھا في الصناعات . البساطة والسھولة في حساب األجر ، وتجد قبوال من العامل وصاحب العمل 
كما في الصناعات الدقیقة وفي ورش الصیانة  وكذلك عندما یصعب قیاس مقدار التي تتطلب مھارة فنیة خاصة 

.العمل الذي أداه العامل 
ساعة  ،أحسبي األجر 48ریال و بلغت ساعات العمل األسبوعیة  10في الساعة ) س ( أجر العامل : ل مثا

.المستحق للعامل 
ریا480= 10×48=  األجر المستحق للعامل 

:ورغم سھولة ھذه الطریقة وقلة تكالیفھا إال أن لھا عیوب كثیرة منھا 
حیث أن العمال یتقاضون نفس األجر ، فإن عدم التفرقة بین العامل النشیط والعامل الكسول -1

.یقتل روح النشاط والحماس عند العامل النشیط ویدعوه إلى الكسل 
.بزیادة اإلنتاج زیادة الوقت الضائع بسبب تباطؤ العمال وعد االھتمام-2
تزداد التكالیف بالنسبة لكل وحدة ، مما یتطلب مضاعفة الرقابة تقل الكمیات المنتجة وبالتالي -3

.على العمال والتشدد في مالحظتھم واستعجالھم من أجل زیادة اإلنتاج 
:طریقة األجر بالقطعة -2

ھذه الطریقة یدفع للعامل أجرا محددا عن كل وحدة إنتاج یقوم بإنتاجھا ، ویمكن إتباع ھذه الطریقة بموجب 
( ویرى البعض أن ھذه الطریقة تؤدي على ضعف المستوى الفني في اإلنتاج . حینما یتیسر قیاس الكمیة المنتجة  

المستمر لھا وإھمال صیانتھا غال أنھ عن اللالستعموزیادة الوحدات التالفة وتعرض اآلالت للتلف نظرا ) الجودة 
:مزایا عدیدة منھاطریق اإلشراف المستمر وفحص المنتجات التامة یمكن تالفي العیوب السابقة وتحقیق 

التفرقة بین العمال من حیث كفاءتھم -1
.لى مضاعفة جھودھم إظھار روح المنافسة بین العمال ودفع العمال الكسالى إ-2
.لوقت الضائع إذ ال تدفع األجور إال في مقابل اإلنتاج عدم دفع أجر عن ا-3
انخفاض تكلفة الوحدة المنتجة لزیادة الكمیات المنتجة لوجود حافز لدى العمال إلى ذلك ؟-4

ریال ، أحسبي األجر المستحق 10قطعة فإذا كان أجره عن القطعة الواحدة 100) س ( أنتج العامل : مثال 
.للعامل 
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ریال 1000= 10×100= األجر المستحق للعامل 

تفرعت طرق كثیرة لدفع األجور قصد بھا تفادي عیوب الطریقتین السابقتین وبحیث تشجع العمال على زیادة -3
:إنتاجھم ومضاعفة جھودھم وتحسین عملھم ، ومن ھذه الطرق 

) :ي أو نظام أجر القطعة التفضیل( طریقة تایلور -أ
بدا تایلور طریقتھ على أساس دراسة الحركة والزمن وتحدید مستوى نموذجي لإلنتاج یضمن 

تشجیع العامل الكفء وتمییزه عن األقل كفاءة بحیث تعلو فئة أجر العامل تدریجیا كلما زاد عدد 
ألجر القطعة أحدھما مرتفع للعامللذلك یحدد معدالن . في العمل الوحدات التي ینتجھا عن حد معین

وھي في نفس الوقت ال تضمن للعامل األقل من المتوسط . النشیط و آخر منخفض للعامل البطيء 
ى ال یتراخى حت)  أي یحصل على أجر القطع التي أنتجھا أي كان المبلغ ( أي حد أدنى من األجر 

.العامل الكسول لعلمھ بوجود حد أجر معین سیحصل علیھ أي كان عدد الوحدات التي ینتجھا 
:مثال 

قطعة أو أقل یومیا یكون أجر 16العامل الذي ینتج . قطعة یومیا 16بفرض أن متوسط اإلنتاج ھو 
.ریال 15قطعة یكون أجره في القطعة 16ریال ، والعامل الذي ینتج أكثر من 10القطعة 

أنتج) ج ( قطعة ، العامل 16أنتج ) ب ( قطعة  ، العامل 14أنتج   ) أ ( بفرض أن العامل 
.قطعة 20

أحسبي األجر المستحق لكل عامل ؟
ریال140= 10×14) = أ ( األجر المستحق للعامل 
ریال 160= 10×16) = ب ( األجر المستحق للعامل 

ریال 300= 15×20) = ج ( األجر المستحق للعامل 

: طریقة ھلسي - ب
) أساس العامل المتوسط ) على ( لعامل أجرا زمنیا ثابتا وتحدد وقتا معینا إلنجاز العمل تضمن ھذه الطریقة ل

.فإذا أتم العامل إنتاجھ قبل الوقت المحدد فإنھ یمنح عالوة  تحسب كنسبة من الوقت المقتصد . 
ساعة ، 16العمل في ) س ( ساعة ، وقد أتم العامل 18بفرض أن الزمن المعیاري ألداء العمل ھو : مثال 

من أجر الوقت المقتصد ،% 50ریال ویمنح المصنع عالوة 20وكان معدل أجر العامل في الساعة 
.) س ( حساب األجر المستحق للعامل : المطلوب

) أجر الساعة ×النسبة ×فر الزمن المتو( المكافأة + أجر الوقت الفعلي ) = س ( األجر المستحق للعامل 
ساعة 162-18= الوقت المقتصد  

ریال 320= 20×16= أجر الساعة   ×عدد الساعات الفعلیة  = أجر الوقت الفعلي 
ریال40= 20×2= أجر الوقت المقتصد 

ریال20% = 50×40=  المكافأة 
ریال 340= 20+ 320=  األجر المستحق للعامل 

: طریقة روان -ج
تعتبر طریقة روان متشابھة في خواص كثیرة مع طریقة ھلسي ، ولكنھا تختلف فقط في طریقة 

ون المكافأة احتساب  المكافأة ، فھي تضمن للعامل أجره الزمني الثابت وتمنحھ مكافأة عما یقتصده من وقت وتك
)المعیاري ( بنسبة الوقت المقتصد إلى الوقت المتوسط 

بالرجوع إلى المثال السابق : مثال 
)أجر الساعة ×الوقت الفعلي ×الوقت المقتصد( المكافأة + أجر الوقت الفعلي = األجر المستحق للعامل 

الوقت المعیاري
ریال 320= 20×16=  أجر الوقت الفعلي 

ساعة2= 16-18= الوقت المقتصد 
ریال35.56=  20×16×18/ 2=   المكافأة  

ریال 355.56= 35.56+ 320= الجر المستحق للعامل 

:بعض المشاكل المحاسبیة عند حساب األجور : ثالثا 
:أجور الوقت الضائع  -1

تعتبر عبء على اإلنتاج ویعالج باعتباره تكالیف صناعیة غیر: أجور الوقت الضائع العادي - أ
.مباشرة ویظھر ضمن األجور غیر المباشرة 
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التحقق عن المسئول عنھا ثم تعتبر خسارة مالیة یجب : أجور الوقت الضائع غیر العادي - ب
.احتساب قیمتھا و تحمیلھا على المسئول عنھا  أو ترحل لحساب األرباح والخسائر 

: أجر الوقت اإلضافي -2
یتطلب العمل في بعض األحیان تشغیل بعض العمال وقتا إضافیا مقابل منحھم أجورا بمعدل أعلى من 

:جور العادیة ،وتعالج األجور اإلضافیة بإحدى الطریقتین اآلتیتین األ
أن تعتبر األجور اإلضافیة كلھا تكلفة عمل مباشر -أ

أن تعتبر زیادة معدل أجر العمل المباشر خالل الزمن اإلضافي ضمن تكلفة العمل غیر - ب
لعادل فتعتبر ضمن المدة اإلضافیة محسوبة بالمعدل ا+ المباشر أما األجر عن المدة العادیة 

. تكلفة العمل المباشر 

ریال ، عالوة األجر 10ساعات في الیوم ، وأجر الساعة 8تبلغ ساعات العمل العادیة : مثال 
. ساعة 12قد أشتغل في احد األیام  لمدة ) أ ( ، بفرض أن  العامل ریال2.5اإلضافي 

مباشر وغیر مباشر حساب األجر المستحق للعامل وتحلیلھ إلى: المطلوب 
:الحل 

ریال80= 10×8= أجر الساعات العادیة 
ریال40=  10×4= أجر الساعات اإلضافة للعامل 

ریال 10=  2.5×4= عالوة عمل إضافي 
ریال 130= 10+ 40+ 80= األجر المستحق للعامل 

: تعتبرافإنھى في تحلیل األجورفإذا اتبعنا الطریقة األول
ریال 130=   تكلفة العمل المباشر 

ویعیب ھذه الطریقة أن الوحدات التي أنتجت خالل الوقت اإلضافي سیرتفع متوسط تكلفتھا عن الوحدات
ریقة یفضل إتباعھا إذا كان األجر اإلضافي مدفوعا إال أن ھذه الط.خالل الزمن العادي التي أنتجت 

عن أداء عمل لطلبیة معینة طلب انجازھا بسرعة مما تطلب تشغیل العمال خصیصا لھذه الطلبیة في 
.غیر أوقات العمل العادیة 

:أما إذا اتبعنا الطریقة الثانیة في تحلیل األجور فإن 
ریال 120=  تكلفة العمل المباشر 

، یحمل لحساب تكالیف صناعیة غیر مباشرة ریال 10= تكلفة العمل غیر المباشر 
أي أن حساب األجور یكون مدین بكافة األجور المدفوعة:تتحمل المنشأة  بإجمالي األجور : مالحظة مھمة 

.االستقطاعات ) + مباشرة ، غیر مباشرة  ( المنشأة  في 
ریال واالستقطاعات 30000ریال واألجور غیر المباشرة 100000بلغت األجور المباشرة : مثال 

. ریال  5000
لریا135000= 5000+30000+ 100000حساب األجور یكون مدین بـــــــــ 

) 1( تمرین رقم  :  مثال 
. 15/6فیما یلي بیانات ومعلومات مستخرجة من دفاتر مصنع النور لإلنتاج المعدني عن األسبوع المنتھي في 

معدل أجر الساعةعدد ساعات العملاسم العامل
3210أحمد
5015حسین
5212.5عبد اهللا

5510مصطفى
3615أنور

-:فإذا علمت 
عن كل   % 40ساعة أسبوعیًا ویتقاضى العامل عالوة أجر إضافي   40دد ساعات عمل عادیة للعامل ع-2

. ساعة عمل إضافي 
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100مبلغ تغیب أحمد عن العمل لمدة یومین بعذر طبي مقبول وتقرر منحھ إجازة ممولة عن ھذه الفترة -3
. ریال

. ریال 25جزاءه بخصم قدره فرض جزاء على أنور إلھمالھ في العمل وغیابھ بدون عذر وتقرر-4
ضرائب عن إجمالي االستحقاقات % 5ریال أسبوعیًا و 50یخصم على كل عامل تأمینات اجتماعیة -5

: المطلوب 
. تحدید صافي األجر المستحق لكل عامل والذي یستلمھ أسبوعیًا -1
أجور مباشرة وغیر مباشرة تحدید إجمالي األجور التي تتحملھا المنشأة خالل األسبوع ، مع تحلیلھا إلى -2

عن طریق إعداد كشف األجور وصافي األجر لكل عاملتحدید األجور المستحقة واالستقطاعات -1:الحل 
كشف األجور 

صافي االستقطاعاتاألجور المستحقة اسم العامل 
األجر تأمین إجماليمكافآتبدالتأجر إضافيأجر عادي

اجتماعي
إجماليغرامةائبضر

عدد 
الساعات

أجر 
الساعة

عدد قیمة
الساعات

عالوة
إضافیة

قیمة 

3210320100420502171349أحمد
5015750106608105040.590.5719.5حسین
5212.5650125607105035.585.5624.5عبداهللا

5510550154606105030.580.5529.5مصطفى
3615540540502725102438أنور

429.52660.5المجموع 3090المجموع 

وھي عبارة عن إجمالي األجور المستحقة 3090= حملھا المنشأة إجمالي األجور التي تت-2
) االستقطاعات + صافي األجور =  ( 

نتبع الطریقة الثانیة في تحلیل األجور -3

بر مباشر أجر الساعة          یعت×) إضافیي + عادي ( عدد ساعات العمل 
عالوة أجر إضافي                    یعتبر غیر مباشر×عدد الساعات اإلضافیة 
ریال                         تعتبر أجور غیر مباشرة ) 100( أجر اإلجازة المدفوعة 

2810= 540+ 550+ 650+ 750+ 320= األجور المباشرة -أ: تحلیل األجور
280= 60+ 60+60+ 100= األجور غیر المباشرة -ب

:مالحظات على الحل 
یتم احتساب عالوة األجر اإلضافي لكل عامل -1

ال توجد لدیھ ساعات عمل إضافیة : أحمد 
6% = 40×15= عالوة األجر : حسین 
5% = 40×12.5= عالوة األجر : عبداهللا 

4% = 40×10= عالوة األجر : مصطفى 
ال توجد لدیھ ساعات عمل إضافیة : أنور 

العمود الخاص بھا من المعطیات في التمرین یتم تحدید التكلفة الخاصة بكل عامل ووضعھا تحت -2

المحاسبة والرقابة على  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة 
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ف اإلنتاج من مجموعة عناصر مختلفة تشمل المواد واألجور والمصروفات األخرى ، ویتركز اھتمام یلاتتكون تك
التكلفة ومتابعة تدفقھا فیما بین مراكز األنشطة المختلفة محاسبة التكالیف في تجمیع البیانات المتعلقة بعناصر

.للوحدة ،كما یتركز اھتمامھا في تبویب تلك التكالیف بطرق متعددة تختلف باختالف الھدف من كل تبویب 
ویعتبر تبویب عناصر التكالیف بحسب عالقتھا وارتباطھا بوحدات النشاط من أھم الطرق وأكثرھا استخداما 

:حدید تكلفة الوحدة المنتجة ، حیث یتم تقسم عناصر التكالیف طبقا لذلك إلى لقیاس وت
مواد مباشرة ، أجور مباشرة ، ومصروفات صناعیة مباشرة وتشتمل على : عناصر تكالیف مباشرة -1
وتشتمل على مواد غیر مباشرة ، أجور غیر مباشرة ، خدمات : عناصر تكالیف غیر مباشرة -2

. مباشرة  صناعیة غیر) مصروفات(

:اآلتيوتبرز أھمیة المحاسبة عن التكالیف غیر المباشرة في
( تتكون التكالیف الصناعیة غیر المباشرة من العدید من عناصر التكالیف المشتركة أو العامة -1

التي ال توجد عالقة مباشرة بینھا وبین وحدات اإلنتاج ...) اإلیجار ، القوى المحركة ،
لصناعیة غیر المباشرة من عناصر كثیرة تتغیر بدرجات متفاوتة مع التغیر تتكون التكالیف ا-2

في حجم اإلنتاج أو مستوى النشاط 
المشروع ینتج العدید من الوحدات المنتجة التي تختلف كل منھا في مواصفاتھا و مدى -3

استفادتھا من مراكز اإلنتاج ومراكز الخدمات اإلنتاجیة ، ولھذا لیس من المنطق توزیع 
عناصر التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  على الوحدات المنتجة بالتساوي ، بل یجب استخدام 

.معدالت تحمیل تتفق مع مدى استفادة كل منتج من التكالیف 

كان من الضروري تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على الوحدات المنتجة باستخدام اولم
من المحتم مراعاة الدقة عند تقدیر تلك العناصر واختیار أسس تقدیریة ، یصبحتحمیل  تمعدال

فقد یقوم المشروع بإنتاج منتج واحد أو عدد قلیل من المنتجات لھا مواصفات متشابھة . تحمیلھا 
وفي ھذه الحالة تحمل التكالیف الصناعیة غیر . ویمر كل منھا على نفس العملیات الصناعیة 

.ستخدام معدل تحمیل تقدیري واحد المباشرة للوحدات المنتجة با

وتزداد المشكلة تعقیدا عندما ینتج المشروع عددا كبیرا من وحدات اإلنتاج التي تختلف في 
مواصفاتھا والعملیات الصناعیة التي تمر علیھا ونسبة استفادتھا من كل مركز من مراكز النشاط في 

تحمیل تقدیري لكل مركز من المراكز ، حتى ففي ھذه الحالة یتطلب األمر إعداد معدل. المشروع 
.یمكن تحدید ما یخص كل نوع من المنتجات من الخدمات التي تؤدیھا مراكز النشاط المختلفة 

وتتضمن إجراءات تحدید معدالت التحمیل للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة إتباع الخطوات 
:اآلتیة 
إنتاج تكالیف كزمرا- أ:   تحدید مراكز التكالیف :أوال 

مراكز خدمات إنتاجیة - ب
مراكز تكالیف تسویقیة -ج
مراكز خدمات إداریة وتمویلیة- د

مراكز العملیات الرأسمالیة - ھـ 

تحدث التكالیف الصناعیة غیر المباشرة : حصر وتقدیر التكالیف الصناعیة غیر المباشرة :ثانیا 
السنة المالیة ، ومن الصعوبة بمكان معرفتھا أوال بأول ، وال بد من اإلنتظار حتى أثناء 

.نھایة السنة  ، مما یفقد محاسبة التكالیف أھمیتھا 
لذلك یجب على المحاسب أن یقوم بتحدید التكالیف الصناعیة غیر المباشرة مقدما على أساس 

. بنصیبھا من العناصر التقدیریة ) وحدات التكلفة ( تقدیري والعمل على تحمیل وحدات النشاط 

:ص وتوزیع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على المراكز تخصی:ثالثا 
یمكن التمییز بین ثالث أنواع  من بنود التكالیف غیر المباشرة ألغراض التحمیل على مراكز 

:التكلفة وھي 
نود التكالیف التي یستفید منھا مركز تكلفة واحد فقط وھي عبارة عن ب: بنود خاصة -أ

أي أنھا تخصھ دون غیره من المراكز ولذلك تحمل علیھ مباشرة مثال  إھالك اآلالت في 
اشرة لمركز آخر مركز نعین یحمل رأسا على ھذا المركز ، بینما تكلفة المواد غیر المب
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تحمل علیھ دون غیره من المراكز ، وكذلك تكلفة الوقت الضائع العادي في مركز آخر 
.تحمل على نفس المركز الخاصة بھ 

االستفادة منھا مجموعة من لتي یشترك فيوھي عبارة عن بنود التكلفة ا: بنود مشتركة -ب
دون مراكز أخرى وتوزع على المراكز المستفیدة حسب األساس مراكز التكالیف 

المناسب مثال مصاریف القوى المحركة توزع على المراكز التي یوجد بھا آالت أو معدات 
)بالحصان ، أو ساعات دوران التشغیل ، أو ساعات الدوران( حسب قوة اآلالت والمعدات 

ھي عبارة عن البنود التي یستفید منھا جمیع مراكز التكالیف بالمنشأة دون :بنود عامة -ج
ب لطبیعة كل عنصر مثال   استثناء ویتم توزیعھا على المراكز المستفیدة حسب األساس المناس

إیجار المبنى یعتبر بند عام ویوزع على جمیع المراكز على أساس المساحة التي بشغلھا كل 
.مركز 

ى مركز        و من المالحظ بالنسبة للبنود الخاصة  د بصورة مباشرة عل تم تخصیص البن أنھا ال توزع وإنما ی
ود المشتركة   ) یطلق على ھذه العملیة تخصیص ( عین یعتبر ھو المستفید الوحید من ھذا البند م ، بینما بالنسبة للبن

د     ة كل بن أو العامة فال یمكن تخصیصھا لمركز تكلفة معین ، بل یجب توزیعھا على المراكز المستفیدة طبقا لطبیع
) .یطلق على ھذه العملیة توزیع ( من البنود  

ي االستفادة          وفیما ي تشترك ف ز الت ى المراك ا عل یلي بعض بنود التكالیف الصناعیة غیر المباشرة وأسس توزیعھ
:منھا 

األساس المناسب للتوزیع البند 
مصروفات المباني 

إیجار المباني، استھالك المباني ، تصلیحات 
ضرائب ، التأمین على المباني ، المباني ، ال

تكییف مصروفات التدفئة أو ال

ھذه البنود تتعلق باختصاص واحد أو وظیفة واحدة لذا یمكن 
إنشاء مركز خاص بھا یسمى مركز المباني ، وفي حالة عدم 

وجود  مركز للمباني ضمن مراكز التكالیف بالمنشأة توزع ھذه 
البنود حسب المساحة في المراكز المستفیدة 

مستفیدة ، أو عدد اللمبات أو قراءة العدادات في المراكز المصروفات اإلضاءة 
المساحة في كل  مركز 

الساعات التي قضاھا عمال الصیانة في كل مركز أو ساعات مصروفات صیانة وتصلیحات اآلالت 
دوران اآلالت ، أو قیم اآلالت في كل مركز 

قیم اآلالت أو األصول في كل مركز مصروفات التأمین على اآلالت أو األصول 

قیم اآلالت أو األصول في كل مركزالت أو األصول إھالك اآل

قوة اآلالت بالحصان أو عدد ساعات دوران اآلالت في كل مصروفات القوى المحركة 
مركز 

عدد العاملین أو سعات العمل في كل مركز )أجور المشرفین (مصروفات اإلشراف 

مصروفات الخدمات المقدمة للعاملین 
) یة ، شؤون أفراد مطعم ، عیادة طب( 

عدد العاملین أو األجور في كل مركز أو ساعات العمل 

المساحة التخزینیة المخصصة لكل مركز ، حجم المواد مصروفات التخزین 
المنصرفة لكل مركز ، عدد أذون أو مرات الصرف لكل مركز 

:مثال 
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) قوى محركة وصیانة  ( وعلى مركزي خدمات ) أ ، ب( یحتوي  مصنع حمزة الشریف على مركزي إنتاج 
ھـ 1424، وفیما یلي  البیانات المتعلقة بھذه المراكز عن عام  

مراكز خدماتمراكز إنتاجبیان
صیانةقوى محركةبأ

40803050عدد العمال 
100200300100المساحة بالمتر المربع 

40000300002000010000قیمة اآلالت بالریال 
ــــــــــــــــــ60004000قوة اآلالت بالحصان 

ـــــــــــــــــ100008000ساعات العمل المباشر 
40302010عدد اللمبات 

ــــــــــــــــ8000020000قیمة المواد المباشرة 
ــــــــــــــــــ5000030000قیمة األجور المباشرة بالریال 

6000400020003000قیمة المواد غیر المباشرة 
2500150016002300قیمة األجور غیر المباشرة 

10002000ساعات دوران اآلالت 

:فإذا علمت أن التكالیف الصناعیة غیر المباشرة األخرى كانت كما یلي 
مصروفات اإلشراف  20000-مصروفات اإلضاءة  2000-مصروفات تصلیح المباني   21000

.مصروفات التأمین على اآلالت 40000-من قیمة اآلالت   %  5استھالك اآلالت  
:المطلوب 

إعداد كشف توزیع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على المراكز مع توضیح األسس المناسبة -1
. لتوزیع  البنود المختلفة 

الخدمات على المراكز اإلنتاجیةتوزیع تكلفة مراكز-2
طریقة التوزیع اإلجمالي على أساس قیمة المواد  المباشرة –أ 
طریقة التوزیع االنفرادي -ب

: الحل 
ا تخصص   تخصص خانة لكل مركز من مراكز اإلنتاج ، وأیضا لكل مركز من مراكز الخدم      -1 ات ، كم

خانة لتوضیح األساس المستخدم في توزیع بنود التكالیف 
ھ              -2 ذي ینتمي إلی ز ال ة المرك ي خان د ف ل بن ت ك ث یثب الیف الخاصة ، حی ود التك یبدأ الكشف بتخصیص بن

. دون غیره من المراكز 
ر المباشرة ، األجو    ر المباشرة ،   یالحظ في ھذا المثال أن البنود  الخاصة تتمثل في قیمة المواد غی ر غی

.نظرا ألن قیمتھا محددة بشكل خاص لكل مركز 
یم اآلالت في         كما یعتبر  ة من ق ده نسبة معین ود الخاصة لتحدی استھالك اآلالت في ھذه الحالة ضمن البن

الي    غ إجم ال  25000مثال  ( كل مركز ، بینما لو كان اإلھالك في صورة مبل ز التي    ) ری ع المراك لجمی
ى أساس قیمة             توجد بھا آالت  ین المراكز المستفیدة عل وزع ب د عام وی ة بن ذه الحال ي ھ یعتبر اإلھالك ف

. اآلالت 
:یتم توزیع بنود التكالیف المشتركة والعامة على المراكز المستفیدة كما یلي –3

:توزع على أساس المساحة : مصروفات تصلیحات المباني 
متر  مربع 700= 100+ 300+ 200+ 100= ت مجموع المساحا

مجموع المساحة / مصروفات تصلیح المباني = نصیب المتر المربع من مصروفات تصلیح المباني 
ریال للمتر المربع 30= 700/ 21000= 

نصیب المتر المربع ×) أ ( المساحة في مركز = كز أ من مصروفات تصلیحات المباني نصیب مر
ریال 3000= 30×100= 

تر المربع نصیب الم×) ب (المساحة في مركز = نصیب مركز ب من مصروفات تصلیحات المباني 
ریال6000= 30×200= 

ریال 9000= 30×300=  نصیب مركز قوى محركة  من مصروفات تصلیحات المباني 
ریال 3000= 30×100=  نصیب مركز الصیانة   من مصروفات تصلیحات المباني 
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مصروفات اإلضاءة توزع على أساس عدد اللمبات 
لمبة 100=  10+ 20+ 30+ 40= مجموع اللمبات 

لمبة/ریال 20= 100/ 2000= عدد اللمبات / مصروفات اإلضاءة = نصیب اللمبة الواحدة من اإلضاءة 
نصیب اللمبة ×عدد اللمبات في المركز = ت اإلضاءة نصیب مركز التكلفة  من مصروفا

ریال 800= 20×40= نصیب مركز أ من مصروفات اإلضاءة 
ریال600= 20×30= نصیب مركز ب من مصروفات اإلضاءة 

ریال400= 20×20= نصیب مركز قوى محركة  من مصروفات اإلضاءة 
ریال 200= 20×10= من مصروفات اإلضاءة نصیب مركز الصیانة 

مصروفات اإلشراف توزع على أساس عدد العمال 
عامل200= 50+30+80+40مجموع العمال 

عدد العمال / مصروفات اإلشراف =  نصیب العامل الواحد من مصروفات اإلشراف 
عامل/ریال 100= 200/ 20000= 

نصیب العامل ×عدد العمال = نصیب مركز التكلفة من مصروفات اإلشراف 
ریال 4000= 100×40=  نصیب مركز أ من مصروفات اإلشراف 

ریال 8000= 100×80=  نصیب مركز ب  من مصروفات اإلشراف 
ریال 3000= 100×30=  قوى محركة  من مصروفات اإلشراف نصیب مركز

ریال 5000= 100×50=  نصیب مركز الصیانة  من مصروفات اإلشراف 

مصروفات التأمین على اآلالت توزع على أساس قیمة اآلالت 
ریال100000= 10000+ 20000+30000+40000= مجموع قیم اآلالت 

مجموع قیم اآلالت / مصروفات التأمین = الریال الواحد من تكلفة التأمین نصیب 
ریال 0.4= 100000/ 40000= 

نصیب الریال الواحد ×قیمة اآلالت =  نصیب مركز التكلفة من مصروفات التأمین 
ریال 16000= 0.4×40000=  نصیب مركز أ من مصروفات التأمین

ریال12000= 0.4×30000=  نصیب مركز ب من مصروفات التأمین 
ریال 8000= 0.4×20000=  نصیب مركز القوى المحركة من مصروفات التأمین 

ریال4000= 0.4×10000=  نصیب مركز الصیانة من مصروفات التأمین 

:لتكالیف الصناعیة غیر المباشرة كما یلي ویظھر كشف توزیع ا

أساس التوزیعمراكز خدمات إنتاجیةمراكز إنتاجبیان
قوى بأ

محركة
صیانة

بنود خاصة  
مواد غیر مباشرة 

أجور غیر مباشرة 
استھالك اآلالت 

6000
2500
2000

4000
1500
1500

2000
1600
1000

3000
2300
500

بند خاص 
خاص بند
من قیمة اآلالت % 5

10500700046005800مجموع البنود الخاصة 
بنود عامة ومشتركة 

تصلیحات المبانيمصروفات 
مصروفات اإلضاءة
مصروفات اإلشراف
مصروفات التأمین 

3000
800

4000
16000

6000
600

8000
12000

9000
400

3000
8000

3000
200

5000
4000

المساحة
د اللمبات عد

عدد العمال
قیمة اآلالت 

23800266002040012200مجموع البنود المشتركة والعامة 
رة      ر المباش ناعیة غی الیف الص الي التك إجم

) مشتركة وعامة + خاصة (
34300336002500018000

:توزیع تكالیف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج : رابعا 
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:لیف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج طرق توزیع تكا
: طریقة التوزیع اإلجمالي -1

واحدة على مراكزلخدمات اإلنتاجیة ثم توزیعھا مرةتقوم على أساس تجمیع تكالیف مراكز ا
.اإلنتاج باستخدام أساس توزیع مناسب 

ة التي ال تكثر فیھا المراكز والتي ال تنتج في المصانع الصغیربسیطة وسھلة التطبیق : مزایاھا 
منتجات متعددة  

ة  : عیوبھا  وزع التكلف اج    أنھا ت ى مراكز اإلنت ع أن     عل ى أساس واحد م اء عل ة في    بن ة الخدم طبیع
اوت   االستفادةالمراكز تختلف  و ى أن بعض      قد تتف ین المراكز ،  باإلضافة إل د  كز الخدمة  مراب ؤدي ت ق

.الخدمات المتبادلة  بین المراكز إھمال خرى بمعنى األنتاجیة اإلخدمات  الخدمات لمراكز 

: طریقة التوزیع االنفرادي -2
على مراكز ) بمفرده ( تقوم  ھذه الطریقة على  توزیع تكلفة مراكز الخدمات كل على حده 

.الخدمة مناسب یتفق مع طبیعة الخدمات التي یؤدیھا مركز اإلنتاج باستخدام أساس
عالجت بعض عیوب طریقة التوزیع اإلجمالي وھي توزیع تكلفة كل مركز على حده : مزایاھا 

.باستخدام أساس مناسب لطبیعة الخدمة في كل مركز 
فقط على مراكز اإلنتاج  بمعنى تتجاھل الخدمات اكز الخدمات تكالیف مرأنھا توزع : عیوبھا 

.المتبادلة بین المراكز 

:طریقة التوزیع التنازلي –3
یتم توزیع تكالیف مراكز الخدمات طبقا لألھمیة النسبیة لخدمات كل مركز بالنسبة للمراكز 

ترتیب مراكز الخدمات ترتیبا تنازلیا حسب أھمیة كل مركز بالنسبة للمراكز األخرى ، وعلیھ یتم 
فالمركز الذي یؤدي خدمات ألكبر عدد من المراكز األخرى یعتبر أكثر أھمیة ، ثم یلیھ . األخرى 

.في الترتیب المركز الذي یؤدي خدمات لعدد أقل من المراكز 
لجت عیوب الطریقتین السابقتین ولم توزع تكلفة مراكز الخدمات فقط على مراكزعا: مزایاھا 

اإلنتاج ، بل ووزعت تكلفة مراكز الخدمات على مراكز الخدمات اإلنتاجیة والتي 
فتھ على مثال مركز التخزین یخدم مركز الصیانة فیتم توزیع تكل( استفادت من الخدمة 

)مركز الصیانة و المراكز اإلنتاجیة 
مثال مركز الصیانة یخدم مركز ( تجاھلت الخدمات المتبادلة بین  مراكز الخدمات : عیوبھا 

التخزین  وبالتالي ال بد من أن یتحمل مركز التخزین جزء من تكلفة مركز الصیانة وھذا
) ما تجاھلتھ ھذه الطریقة عند توزیع التكالیف 

:طریقة التوزیع التبادلي -4
من  ي تض ور الت واحي القص ة ن ى معالج ل عل ي  تتعم ذ ف ا تأخ اھا الطرق السابقة ألنھ ة اعتبارھ قیم

ذ الخدمات المتبادلة بین كافة مراكز الخدمات  الیف مراكز      اإلنتاجیة ، وبناء على ھ ع تك تم توزی ة ی ه الطریق
ة    الخدمات اإلنتاجیة على أساس الخدمات المتبادلة فیما  ز خدم ل مرك بینھا أوال ثم توزیع إجمالي تكالیف ك

.على مراكز اإلنتاج فقط 

بالرجوع إلى المثال السابق  : مثال 
بنود + بنود خاصة ( ة على مراكز التكالیف بعد أن تم تخصیص وتوزیع التكالیف الصناعیة غیر المباشر

:یتم توزیع تكالیف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج كما یلي ) مشتركة وعامة  
:اإلجماليقة التوزیع یطر-أ 

ریال 43000= 18000+ 25000=  إجمالي تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة 
قیمة المواد المباشرة ھا على مراكز اإلنتاج على أساس یتم توزیع

ریال 100000= 20000+80000=  مجموع قیمة المواد المباشرة 
0.43= 100000/ 43000=  نصیب الریال الواحد من تكلفة المراكز 

ریال34400= 80000×0.43= نصیب مركز أ من تكلفة مراكز الخدمات  
ریال8600= 20000×0.43= نصیب مركز ب من تكلفة مراكز الخدمات 

أساس التوزیعمراكز خدمات إنتاجیةمراكز إنتاجبیان
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قوى بأ
محركة

صیانة

34300336002500018000) عامة +خاصة (غیر ش .ص.تإجمالي 
توزیع تكالیف مراكز الخدمات على مراكز 

نتاج اإل
قیمة المواد المباشرة 344008600

6870042200*مجموع تكلفة مركز اإلنتاج  

:طریقة التوزیع االنفرادي -ب
یانة داخل         ال الص ي قضاھا عم یتم توزیع تكلفة مركز الصیانة على مراكز اإلنتاج على أساس  الساعات الت

)المراكز أو ساعات دوران اآلالت  
ساعة3000= 2000+ 1000= )أوب ( مجموع ساعات دوران اآلالت  في مركزي اإلنتاج 

ریال6= 3000/ 18000= نصیب الساعة الواحدة من تكلفة مركز الصیانة 
ریال 6000=  6×1000=  نصیب مركز أ من تكلفة مركز الصیانة 

ریال 12000=  6×2000=  نصیب مركز ب من تكلفة مركز الصیانة 

یتم توزیع تكلفة مركز القوى المحركة على أساس قوة اآللة بالحصان 
قوة10000= 4000+ 6000= مجموع قوة اآلالت 

قوة/ریال 2.5= 25000/10000= نصیب القوة الواحدة من تكلفة القوى المحركة 
ریال15000=  2.5×6000=  نصیب مركز أ من تكلفة مركز القوى المحركة 

ریال10000=  2.5×4000=  نصیب مركز ب من تكلفة مركز القوى المحركة 
أساس التوزیعمراكز خدمات إنتاجیةمراكز إنتاجبیان

قوى بأ
محركة

صیانة

34300336002500018000)  عامة +خاصة (غیر ش . ص.إجمالي ت
مراكز توزیع تكالیف مراكز الخدمات على 

اإلنتاج 
توزیع تكلفة مركز الصیانة 

توزیع تكلفة مركز القوى المحركة 
6000

15000
12000
10000

ساعات دوران اآلالت 
قوة اآللة بالحصان 

5530055600*مجموع تكلفة مركز اإلنتاج  

اج  *  ھ األصلیة   = یالحظ أن مجموع تكلفة مراكز اإلنت ة ومشتركة   + خاصة  ( تكلفت ع      ) + عام نصیبھ من توزی
تكلفة مركز الخدمة  

:استخراج معدالت التحمیل : خامسا 
تم استخراج   ) نصیبھ من تكالیف مراكز الخدمات + تكلفتھ األصلیة ( بعد أن یتم تجمیع تكالیف مراكز اإلنتاج  ی

.غیر المباشرة على الوحدات المنتجة معدل التحمیل الذي سوف یستخدم في إعادة تحمیل التكالیف الصناعیة 
ھ                 دى عالقت اج وم ع ظروف كل مركز من مراكز اإلنت ق م ى أسس مناسبة تتف ل عل دالت التحمی ویتم إعداد مع

.بالوحدة المنتجة 
ة یمكن                   ذه الحال ي ھ تج واحد ، فف اج من ي إنت ص ف اج یتخص و أن مركز اإلنت ل ل ذا التحمی ومن السھولة إجراء ھ

: ة التالیة استخدام المعادل
تكالیف صناعیة غیر مباشرة تقدیریة خاصة بالمركز=   معدل التحمیل 

عدد الوحدات المنتجة بالمركز 
.وباستخدام ھذا یمكن تحدید نصیب كل وحدة منتجة من التكالیف الصناعیة غیر المباشرة 

رى داخل          و یندر أن نجد مركز إنتاجي  ى المراكز األخ تج عل ذا المن تج  واحد ، وال یمر ھ یتخصص في إنتاج من
ا    . المنشأة  ة إلتمامھ ات مختلف ثال منج   ( باإلضافة إلى وحدات المنتج التي تمر داخل مركز واحد قد تستغرق أوق م

) . دقیقة 50دقیقة ، منتج ص یستغرق 30س یستغرق 
ل مناسبة        ولھذا ال یمكن استخدام معدل تحمیل ع دالت تحمی تم استخدام مع ل ی ة ، ب لى أساس عدد الوحدات المنتج

اج بنصیبھا من            . لطبیعة نشاط كل مركز على حدة   ل وحدات اإلنت ي تحمی ي یمكن استخدامھا ف م األسس الت وأھ
:التكالیف غیر المباشرة ما یلي 
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:معدل التحمیل على أساس عدد وحدات اإلنتاج -1
تكالیف صناعیة غیر مباشرة تقدیریة خاصة بالمركز

عدد الوحدات المنتجة   
تطبق إذا كان المشروع ینتج منتج واحد أو مجموعة من المنتجات المتشابھة 

:  معدل تحمیل على أساس نسبة مئویة من تكلفة المواد المباشرة -2
100×تكالیف صناعیة غیر مباشرة تقدیریة خاصة بالمركز

تكلفة المواد المباشرة التقدیریة  
یتم استخدام ھذا المعدل في حالة وجود عالقة طردیة  بین تكلفة المواد المباشرة والتكالیف الصناعیة غیر 

المباشرة  

:المباشرة معدل تحمیل على أساس نسبة مئویة من األجور -3
100×تكالیف صناعیة غیر مباشرة تقدیریة خاصة بالمركز

تكلفة األجور المباشرة التقدیریة  
ي حالة وجود عالقة طردیة  بین تكلفة األجور المباشرة والتكالیف الصناعیة یتم استخدام ھذا المعدل ف

غیر المباشرة  

:معدل تحمیل على أساس ساعات عمل مباشر -4
تكالیف صناعیة غیر مباشرة تقدیریة خاصة بالمركز

ات عمل مباشر تقدیري عدد ساع
اإلنساني ملتستخدم في حالة أن العمل یعتمد على الع

:معدل تحمیل على أساس ساعات دوران آالت -5
تكالیف صناعیة غیر مباشرة تقدیریة خاصة بالمركز

عدد ساعات دوران آالت 

اآللي ملتستخدم إذا كان العمل یعتمد على الع

ر              ) النسبة ( وتستخدم المعدالت  الیف الصناعیة غی ھ داخل المراكز من التك م إنتاج تج ت د نصیب كل من ي تحدی ف
المباشرة  وذلك عن طریق ضرب المعدل في األساس المختار  

بالرجوع إلى المثال السابق :  مثال 
الیف مراكز      ) أ و ب ( مجموع تكلفة مركزي اإلنتاج یالحظ أن  ع تك ة توزی اختلف في ظل اختالف طریق

ة              ف ، إال أن طریق یكون مختل ریقتین س ال الط ي ك ل ف دل التحمی ة مع ى أن قیم ؤدي إل ذا ی دمات ، وھ الخ
.استخراج معدالت التحمیل للقسمین لن تختلف 

ركز ب یعتمد على العمل اآللي بافتراض أن مركز أ یعتمد على العمل الیدوي وم
:طریقة التوزیع اإلجمالي –أ 

ساعات العمل المباشر / مجموع تكلفة مركز أ = معدل التحمیل لمركز أ  
ساعة عمل/ ریال 6.87= 10000/ 68700=

ساعات دوران آالت / مجموع تكلفة مركز ب= معدل التحمیل لمركز ب 
ساعة دوران آلة/ ریال 21.1= 2000/ 42200= 

:طریقة التوزیع االنفرادي -ب
ساعات عمل مباشر / مجموع تكلفة مركز أ =  معدل التحمیل لمركز أ 

ساعة عمل/ ریال 5.53= 10000/ 55300= 
ساعات دوران آالت / مجموع تكلفة مركز ب = معدل التحمیل لمركز ب 

ساعة دوران آلة/ ریال 27.8= 2000/ 55600= 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م1999محاسبة التكالیف ، منیر سالم ، دار النھضة العربیة ، 
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