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 المحاضرة األولى

 سعر شراء  = التكلفة

   X 011منها ا ما تلف عد ما المنصرفةتكلفة المواد  المصروف=

 الفرق بٌن ثمن شراء التالف الغٌر مسموح به وثمن بٌع هذه الكمٌة الخسارة =

 تكلفة السٌارة           لٌمة الخرة اإلستهالن السنوي =

العمر اإلفتراضً
 

 المحاضرة الثانٌة

المواد المباشرة + األجور المباشرة  التكلفة األولٌة =

التكالٌف الصناعٌة اإلضافٌة + األجور المباشرة تكلفة التحوٌل = 

 إلدارة والتسوٌك والمبٌعاتٌة وكل تكالٌف امواد ومهمات مكتبتكلفة الفترة = 

أجور عمال اإلنتاج + أجور مواد خام مباشرة + مواد خام غٌر مباشرة +)تكلفة اإلنتاج =  إلنتاج لمصنع والمتعلمة باكل التكالٌف داخل حدود ا
 مشرفً اإلنتاج + مكافأة الولت اإلضافً لعمال اإلنتاج(

 المحاضرة الثالثة

 التكلفة الثابتة + ) متوسط التكلفة المتغٌرة * حجم النشاط( إجمالً التكلفة =

=  التكلفةمتوسط 
إجمالً التكلفة

عدد الوحدات
 

 = متوسط التكلفة الثابتة
 إجمالً التكلفة الثابتة

عدد الوحدات المنتجة
 

= متوسط التكلفة المتغٌرة 
 إجمالً التكلفة المتغٌرة

عدد الوحدات المنتجة
 

 ص = أ + ب سمعادلة الموازتة المرنة =< 

 ص =< إجمالً التكلفة

 أ=<  التكلفة الثابتة

 ب =< تكلفة متغٌرة 

 س =< عدد الوحدات

التكلفة المتغٌرة = 
التكلفة الثابتة

عدد الوحدات
− لتكلفةا إجمالً  

 حاضرة الرابعةالم

 المنتج الحالًتكلفة  –إجمالً تكلفة المنتجٌن  التكلفة التفاضلٌة =

 البٌعٌةالمٌمة  - اإلهالنمجمع  –صل تكلفة األالتكلفة الغارلة = 

 نوي * عدد السنواتستكلفة األصل * معدل اإلستهالن المجمع اإلهالن = 

 ربح من البدائل الموجودهـصافً ألل  -ربح من البدائل الموجودهـ صافً أعلى أسوأ بدٌل = 
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 على(البدٌلة )صافً الربح الذي ٌلً األالتكلفة  –ربح من البدائل الموجوده صافً أعلى أفضل بدٌل = 

 المحاضرة الخامسة

+ المصروفات على تكلفة البضاعة  *الخصم( الكمٌة * السعر())التجاريالخصم  – الكمٌة * السعر() تكالٌف الشراء=التكلفة الكلٌة 

التكلفة الكلٌة / الكمٌة حد = كلفة الطن الوات

 نبدأ صرف من البداٌة كل كمٌة ف سعرها حتى تتنهً الكمٌة المطلوب صرفها  =< الوارد أوالً صادر أوالً 

 اتج ضرب الكمٌات ف سعرها نجمعها وٌطلع الناتجنو                                

 من التارٌخ اللً طلب الصرف منه أو لبله من أسفل لفوق وضروري االنتباه  نحسب نبدأ=< الوارد أخًٌرا صادر أخًٌرا

 ب صرفها ونجمع النواتجطلوالمكل كمٌة بسعرها حتى ٌنتهً الكمٌة  لتارٌخل                                  

 المحاضرة السادسة

 كل الكمٌات ف سعرها ثم نمسمها ع ها ونوجدع مجموع صرفالمراد  الوحدةكمان ننظر لتارٌخ =< المتوسط المتحرن 

الناتج ضرب عدد الوحدات المصروفه الوحداتمجموع                            

 المحاضرة السابعة

 الولتأجرة *  (الضائع ألسباب طبٌعٌة الولت  –ساعات العمل )جر المباشر = األ

 الولت اإلضافًأجر  –أجر الولت العادي = عالوة ال

 المحدد لهالولت  –عدد ساعات العمل الولت اإلضافً = 

 العالوة * الولت اإلضافً عالوة الولت اإلضافً = 

 أجور عمال اإلنتاج بدون عالوةاألجر المباشر = 

 أجور عمال الخدمات + عالوة الولت اإلضافً األجور غٌر المباشرة = 

 المحاضرة التاسعة

 إجمالً التكالٌف اإلضافٌة التمدٌرٌة

حجم النشاط التمدٌري
معدل التحمٌل التمدٌري =  

تكالٌف إضافٌة محملة = حجم النشاط الفعلً  معدل التحمٌل التمدٌري  

فروق التحمٌل =  المحملة التكالٌف  –التكالٌف الفعلٌة 

 إذا كان التكالٌف الفعلٌة < أكبر من التكالٌف المحملة تكون محملة بألل 

 بأكثرمن التكالٌف المحملة تكون محملة  أصغر >إذا كان التكالٌف الفعلٌة 

 المحاضرة العاشرة

 تكلفة مراكز الخدمات . ونوجد مجموع مراكز اإلنتاج نوجد إجمالً التخصٌص اإلجمالً = 

 نصٌب أي لسم ف اإلنتاجً بطرٌمة التوزٌع

نصٌب المسم   إجمالً التكالٌف ف مركز الخدماتاإلجمالً = إٌجاد  

مجموع مراكز اإلنتاج
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نصٌب المسم  تكالٌف المسم المراد توزٌعه التخصٌص المباشر = 

مجموع مراكز اإلنتاج
 

نصٌب المسم  المسم المراد توزٌعه التخصٌص التنازلً = 

مجموع األلسام  التً تلٌه  فً الترتٌب
 

 د المباشرة + تكلفة العمل المباشر + تكالٌف صناعٌة محملة تكلفة المواتكلفة األمر اإلنتاجً = 

 المحاضرة الحادٌة عشر

تكلفة +  المشتراه خالل الفترة المباشرة الخام تكلفة المواد ج خالل الفترة =واد المباشرة المستخدمة فً اإلنتاتكلفة الم

الفترة المباشرة أخرتكلفة مخزون المواد  -مخزون المواد المباشرة أول الفترة  

 تكلفة المواد المباشرة + تكلفة األجور المباشرة + تكلفة صناعٌة غٌر مباشرةإجمالً التكالٌف الصناعٌة خالل الفترة = 

مخزون الصناعٌة ل تكلفة + ال إجمالً التكالٌف الصناعٌة خالل الفترة خالل الفترة =للوحدات المنتجة  التكالٌف الصناعٌة

الفترة مخزون اإلنتاج تحت التشغٌل أخرالصناعٌة ل تكلفة ال - الفترة اإلنتاج تحت التشغٌل أول 

كلفة مخزون اإلنتاج التام لإلنتاج التام خالل الفترة + ت التكالٌف الصناعٌة التكالٌف الصناعٌة لإلنتاج المباع خالل الفترة =

مخزون اإلنتاج أخر الفترةتكلفة  –أول الفترة  

 المحاضرة الثانٌة عشر

البضاعة المباعةتكلفة  –إٌراد المبٌعات   مجمل الربح أو )الخسارة( =

 اإلدارٌة والتسوٌمٌة المتعلمة بالفترةالتكالٌف  –مجمل الربج صافً الربح أو الخسارة العادي = 

األخرىالمصروفات  –لعادي + اإلٌرادات األخرى صافً الربح أو الخسارة ا صافً الربح أو الخسارة النهائً = 

 المحاضرة الثالثة عشر

كمٌة مبٌعات التعادل = 
التكالٌف الثابتة

عائد المساهمة للوحدة
 >= 

التكالٌف الثابتة

للوحدةل سعر بٌع الوحدة     التكلفة المتغٌرة 
 

 المتغٌرة للوحدة التكلفة  –سعر بٌع الوحدة عائد المساهمة للوحدة = 

 مبٌعات التعادل = لٌمة 
التكالٌف الثابتة

 نسبة عائد المساهمة
  >=

التكالٌف الثابتة

عائد المساهمة للوحدة       سعر بٌع الوحدة
 

 سعر بٌع الوحدة  عائد المساهمة للوحدة نسبة عائد المساهمة = 

 سعر بٌع الوحدة   كمٌة مبٌعات التعادل أو لٌمة مبٌعات التعادل = 

كمٌة المبٌعات لتحمٌك ربح معٌن = 
ستهدفالم التكالٌف الثابتة        الربح 

عائد المساهمة للوحدة
 

لٌمة المبٌعات لتحمٌك ربح معٌن = 
ستهدفالم التكالٌف الثابتة        الربح 

نسبة المساهمة للوحدة
 

 المحاضرة الرابعة عشر

 مبٌعات التعادلكمٌة  –كمٌة المبٌعات الفعلٌة كمٌة هامش األمان = 

 سعر بٌع الوحدة   كمٌة هامش األمان لٌمة هامش األمان = 

= حجم مبٌعات التعادل 
التكالٌف الثابتة

متوسط عائد المساهمة من المزج الطبٌعً
 


