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 يمذيت

ستاذ ( لؤلٕٕٔ)حسب  ٕاغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، وبعد، فهذا تفريغ مادة احملاسبة 
د من قبل عِ كلية االقتصاد والعلـو اإلدارية بنظاـ االنتساب اؼبطور. وقد أُ   مقدـ لطلبة وطالباتياسر كساب.  وىو الدكتور/

ف األجر أدناه فجزاىم اهلل كل خَت على ما بذلوه وقدموه، فهم يأملو  باعبدوؿغ اؼبادة وأظبائهم كما ىي ؾبموعة تفري
وحرٌي بالذكر أنو قد  يف إخراج ىذه اؼبادة.راً ؽبم ولكل من ساىم كو زمبلئهم، فش، وأف ينفع بوالثواب من اهلل جّل وعبل

 جة األستاذ وطبيعة اؼبادة وأيضاً طوؽبا، فلهذا كاف التأخَت.وجدت صعوبات يف تفريغ ىذه اؼبادة بالذات نظراً لله

ؼبا يتميز بو من  Office 2010فقد مت إعداد ىذا التفريغ على بالنسبة لطريقة التنسيق والًتتيب، 
منو. خيارات كثَتة ورائعة وسهولة يف االستخداـ، فاحتياطًا مت إنشاء التفريغ بعدة صيغ لتسهيل عميلة تشغيلو واالستفادة 

. ووضع ما ىو قدر اإلمكاف مت االستغناء عن الكبلـ الزائد عن اغباجة واؼبكرر أيضاً فقدأما بالنسبة لعملية التفريغ نفسها 
حسب -موجود بالشرائح ىنا كما ىو بلوف، مث بعدىا تفريغ كبلـ األستاذ وبشيء من التعديل بلوف مغاير، وحيث قمنا 

كما يوجد بعض الكلمات اليت مل نتمكن من فهمها من   كلمات أليق وأنسب.بقلب الكلمات العامية ب -االستطاعة
األستاذ فاستعضنا عنها بعبلمات استفهاـ أمبًل يف أف ىبربنا هبا من يستطيع فهمها لوضعها باإلصدارات القادمة من 

ولذا وجب متابعة وننبو إىل أنو مل يتم تفريغ كل شيء حيث وجد ذلك غَت عملي وغَت ؾبدي،  التفريغ )إف أمكن(.
 احملاضرات اؼبرئية مع األستاذ، وكما ننصح باقتناء اؼبرجع اؼبذكور يف أوؿ ؿباضرة.

 ما كاف صواباً فمن اهلل، وما كاف خطأ فهو من الشيطاف وحتماً غَت مقصود منا فنستبيحكم عذراً.

 دعواتنا للجميع بالتوفيق والسداد يف الدارين،،

 مشرف المادة
MoZ o
 )أثى ٍشبسٌ(

 

 

التفريغ احملدث من مكتبيت اػباصة على مبلحظة: قد يتم ربديث ىذا العمل من فًتة ألخرى وذلك اجتهاد شخصي، فباإلمكاف تنزيل 

4shared.com. 

 

 

http://www.imam1.com/vb/member.php?u=24098
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=24098
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 انًفرغـ/ة رلى انًحاضرة
اإلشراف 

 كوانخُسي

1 MoZo 

 

2 mlky999 

 رَـــــآ .. 3

4 
 َذااء انرووذ

5 

6 

 7 يخفائهت رغى األَيٍ

8 

 أبى ريى 9

  (Fassal)أبى فايز 10

11 

 555ابى انىنيذ

12 

13 

14 

15 

16 
 بياض انمهب

17 

18 
Miss Faze3a 

19 

 انـــريـــى 20

21 
 انخذ انخدىل

22 

23 
 بُج روياَسيت

24 

25 
 أبى إبراهيى

26 

27 

 28 وردة انرياض

29 

 وخذاٌ انحاحى 30

http://www.imam1.com/vb/member.php?u=24098
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=24098
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=38751
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=38751
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=47012
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=47012
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=26849
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=26849
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=48310
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=48310
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=38589
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=59299
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=59299
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=38450
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=38450
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=24792
http://www.imam1.com/vb/member.php?u=24792
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 انًحاضرة األونى

 يمذيت انًادة

وقد درسنا فيما سبق مبادئ  ( خاص دبحاسبة التكاليف.ٕمقررنا ىذا )ؿباسبة 
 ىي ؿباسبة التكاليف. دبعرفة مااليـو ، وعرفنا مبادئ وأصوؿ احملاسبة وسنبدأ ٔاحملاسبة 

لؤلستاذ اعبزء األوؿ(  –ئيسي ؼبادتنا ىو كتاب: )ؿباسبة التكاليف اؼبرجع الر 
 الدكتور/ وابل علي الوابل، اإلصدار اػبامس.

احملاسبة اؼبالية اليت درسناىا وعرفنا قواعد القيد يف الدفاتر وقواعد القيد يف الدفاتر اللي ىي 
والدائن واؼبدين وكيفية التسجيل يف دفًت اليومية ونرحل لدفًت األستاذ، األصوؿ واػبصـو 

وال نكتفي  ؿباسبة التكاليفذبعلنا ندرس  طيب ىذه كانت كافية، فما ىي األسباب اليت
 ؟باحملاسبة اؼبالية

 

 فيو ىذه اغبلقة سنتطرؽ إىل..

 انًفاهيى األساسيت نهخكهفت

 وسنتناوؿ فيها اؼبواضيع التالية:

 .تعريف ؿباسبة التكاليف 

 ؼ ؿباسبة التكاليف.اأىد 

  اؼبالية واحملاسبةاإلدارية عبلقة ؿباسبة التكاليف باحملاسبة. 

 .ٔمفهـو التكلفة يف كل من الفكرين احملاسيب واالقتصادي 

 التكلفة واألصل واؼبصروؼ واػبسارة. الفرؽ بُت ٕ 

 .ٖمفهـو وحدة قياس التكلفة 

  ٗؿباسبة التكاليف.حملة تارىبية عن تطور 

وسنتعرؼ يف اغبلقات القادمة إف شاء اهلل كل ما يتعلق دبحاسبة التكاليف ومدى 
 احتياجنا ؽبا وؼباذا احتجناىا.

 

 

نصح الدكتور يف إحدى اللقاءات اغبية 
فيو من سبارين كثَتة باقتناء اؼبرجع ؼبا 

 يبكن التدرب عليها.

 

 

 

 

 

رؼ عَ وفيو هبب أف تعرؼ كيف تػُ ٔ
)التكلفة( عند احملاسبُت وعند 

االقتصاديُت؟ ىل ىناؾ اتفاؽ أـ 
 ؟بينهم اختبلؼ

ما معٌت تكلفة، أصل، مصروؼ  ٕ
وخسارة؟ ىل التكلفة ىي اؼبصروؼ؟ 

يف حياتنا اليومية عندما نُسأؿ: كم  
كلفت ىذه السلعة؟ نقوؿ تكلفتها ىي 

 ىذا اؼبصروؼ..

ماذا يعٍت وحدة قياس التكلفة؟ ؼباذا  ٖ
احتجنا التكاليف؟ أساس احتياجنا 

 .للتكاليف ىو وحدة قياس التكلفة

ة تارىبية عن مث هبب أف نعرؼ حمل ٗ
 ؿباسبة التكاليف.
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 مفهوم وأىمية المحاسبة

  تعد محاسبة التكاليف أحد فروع المحاسبة والذي يهتم بقياس وتسجيل وتحليل التكاليف المتعلقة
لئلدارة بكافة مستوياتها لمساعدتها في التخطيط  ما يوفر المعلومات البلزمةبأنشطة المنشأة المختلفة م

 والرقابة على األنشطة المختلفة بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أىداف المنشأة.

 ؿباسبة التكاليف ىي فرع من فروع احملاسبة، كاف لدينا يف البداية احملاسبة اؼبالية واكتفينا هبا، بعد ذلك بدأ الطلب
على فرع آخر من فروع احملاسبة وىي ؿباسبة التكاليف. إذف فماذا يهتم بو ىذا الفرع؟ قلنا سابقًا أف احملاسبة اؼبالية هتتم 

، ىذه كانت كافية، فلماذا احتجنا إىل تسجيل وتلخيص وتبويب وتسجيل العمليات يف الدفاتر وإعداد القوائم اؼباليةبػػػػػ..
 طيب نقيس ماذا؟ ونسجل ماذا؟ وكبلل ماذا؟ .بقياس، تسجيل، وربليل ألهنا هتتم بػػػ..احتجناىا  ؿباسبة التكاليف؟

نقيس ونسجل وكبلل التكاليف اػباصة بأنشطة اؼبنشأة فبا يوفر معلومات لئلدارة بكافة مستوياهتا. إذف اآلف عرفنا مبدئيًا 
 أف ؿباسبة التكاليف بدأت وأنشأت ػبدمة اإلدارة.

 طيب ما ىي النتيجة؟
 النتيجة ىي توفَت معلومات لكافة مستويات اإلدارة.

 ويف ماذا تستفيد منها؟
ىي يف ، ىل ىذه التكاليف والتكاليف على األنشطة والعمليات وأف تراقبتساعدىا على التخطيط للمستقبل 

 أىداؼ اؼبنشأة. حققنا إىل أننا أـ أف ىناؾ اكبرافات؟ وسنصل يف النهايةىل ىي يف حدود اؼبعيارية؟ حدود اؼبعقوؿ؟ 
 

 عناصر التعريف السابق

 من التعريف السابق يتضح ما يلي:

 .أف ؿباسبة التكاليف فرع من فروع احملاسبة 

 فروع احملاسبة. إحدىإذا ؿباسبة التكاليف ىي 

  أف ؿباسبة التكاليف هتتم بقياس تكاليف األنشطة اليت يتم مزاولتها سواء كانت تلك األنشطة تؤدي إىل إنتاج
 أداء وظائف أخرى داخل اؼبنشأة. أوتقدًن خدمات  أو سلع

النشاط ىذا يؤدي إىل ماذا؟  طيب تكلفة ماذا؟ تكلفة نشاط. أريد أف أعرؼ ماذا تقيس؟ تقيس التكلفة.
تقدًن خدمة. بعد إنتاج السلعة/اػبدمة أريد أف أعرؼ ما ىي تكاليف ىذه  أويؤدي إىل إنتاج سلعة 

السلعة/اػبدمة. وبناءاً على معرفيت ؽبذه التكلفة ستساعدين على ازباذ قرارات كثَتة. أحد ىذه القرارات قد 
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 لكن يف بعض األحياف مبلحظات كثَتة على استخداـ التكلفة يف التسعَت يوجد مع أنو يكوف التسعَت،
التكلفة تكوف أساس ربديد السعر. إذا أنتجت منتج معُت، وأقوؿ أنو قد كلفٍت مبلغًا معيناً، بناءًا عليو 

نشاط يؤدي  أي. إذاً أستطيع أف أحدد قيمة الربح وسعر البيع. وعليها بعض اؼببلحظات سنذكرىا الحقاً 
 .ؿباسبة التكاليفعدنا يف ذلك؟ تأدية خدمة علينا أف نعرؼ تكلفة ذلك. ومالذي يسا أوإىل إنتاج سلعة 

  أف ؿباسبة التكاليف تسجل التكاليف يف ؾبموعة من السجبلت اػباصة بالتكاليف واليت زبتلف عن السجبلت
 اؼبستخدمة يف احملاسبة اؼبالية.

كل ما وبدث كنا نسجل فيها    ،( احملاسبة اؼباليةسائدة حىت اليـو أحد األنظمة واليت قد تكوف أو) سابقاً 
. وعندما أتت ؿباسبة اليومية )االسم؟!؟!؟!؟!( ودفًت ًتمليات اقتصادية بُت اؼبنشأة والغَت يف دفمن ع

التكاليف قالت: ليو ما تسجل يف نفس الدفًت! يعٍت فبكن يكوف دفًت واحد فيو كل ما يتعلق باحملاسبة 
ليفية سأضطر إىل أف اؼبالية وؿباسبة التكاليف، فوجدوا أف ىناؾ صعوبة. فلكي أحصل على معلومة تكا

فقالوا نُِعد دفًت  أحبث يف كل الدفًت على ما ىبص ؿباسبة التكاليف وأستخرج كل معلومة على حدة.
أف  أي ة لتسجيل ؿباسبة التكاليف،تر خاصاوىذا ما يعترب سائدًا اآلف أف ىناؾ دف خاص لكل ؿباسبة.

 حملاسبة التكاليف سجبلهتا اؼبنفصلة عن سجبلت احملاسبة اؼبالية.

  يبتد دور ؿباسبة التكاليف إىل توفَت معلومات التكاليف اؼببلئمة وتوصيلها لئلدارة ؼبساعدهتا يف التخطيط
 والرقابة وازباذ القرارات.

اؼبعلومة اؼببلئمة اليت توفرىا ؿباسبة  وسنعرؼ الحقًا معٌت )اؼبعلومة اؼببلئمة( ومىت تكوف اؼبعلومة مبلئمة.
 تساعد اإلدارة يف:واليت التكاليف 

التخطيط: أريد أف أعرؼ كيف تساعد يف التخطيط! لو أتاين عميل وطلب إنتاج طلبية خاصة،  -
القادمة، زبطيط احتياجايت يف الفًتة يساعدين يف سبالتايل سأقدر لو تكلفة ىذه الطلبية، وبناءاً عليها 

ما يف الفًتات القادمة وبناًء عليها أحدد لو للبضاعة اليت لدي السوؽ  احتياج كمية  معرفة سأرغب يف
يف  ينآالت، وبناءًا عليو ستساعدو العمالة، و كمية اؼبواد، ، و من عناصر التكاليف اؼبختلفةأحتاج لو 

 للتخطيط للمستقبل.

يف الرقابة؟ تقـو بتسجيل التكاليف اليت ربدث فعبًل، طيب قبل  ؿباسبة التكاليفالرقابة: كيف تساعد  -
وىي ما هبب أف يكوف عليو عنصر ، بالتكاليف اؼبعياريةما ربدث التكاليف يوجد ىناؾ ما يسمى 

فهو وبتاج إىل   يقولوف حىت ننتج ىذا اؼبنتجمعُت،  اً يصمموف منتجالذين التكلفة. يعٍت، اؼبهندسُت 
ج إىل عدد ساعات عمل معينة، ووبتاج عمل على اآلالت. وكبدد تكاليف كمية خاـ معينة، وبتا 

عندما يبدأ العامل يف اإلنتاج نقارف التكلفة  لاير. ٓٓٔالعناصر ىذه ونقوؿ مثبًل: تكلف ىذه العناصر 
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قببًل واليت تسمى بالتكلفة اليت حدثت فعبًل بالتكلفة اليت حدثت مسبقًا، وىي التكلفة اليت قدرناىا 
يارية، وبناءاً عليها كبدد: ىل ىناؾ اكبرافات، ىل ىناؾ ذباوز، وبالتايل كبدد اؼبسئوؿ عن االكبراؼ اؼبع

فاقد  أيأداء العمل، وأيضاً نتبلىف تو يف اهار لَتتقي دب ىذا ونعاقبو. وبناءاً على ذلك ندرب ىذا العامل
 تالف أثناء العملية. أو

ازباذ القرارات: ستوفر يل معلومات عن البدائل اؼبختلفة أمامي، لكن نريد التأكيد على أف ؿباسبة  -
التكاليف ليست ىي من يتخذ القرار. ؿباسبة التكاليف ستوفر معلومة عن بدائل ـبتلفة. فلو أنو لدي 

وبناءاً عليها  ست منتجات ـبتلفة، ستوفر يل ؿباسبة التكاليف معلومة عن تكلفة كل منتج، أوطبس 
منتج سيتم تسويقو أكثر يف السوؽ، وبناءًا عليو السعر الذي  أيستتخذ اإلدارة قراراً. فسوؼ ترى 

سأبيع بو، فلو أف السعر كاف أكثر من التكلفة بكثَت فهذا يعٍت ىامش ربح كبَت وبالتايل سيساعدين 
ؿباسبة التكاليف وشغلتها وبناءاً عليها بيانات  أخذاؼبنتج اؼبناسب عن طريق اإلدارة، واليت تيف اختيار 

 أف ؿباسبة التكاليف ساعدت اإلدارة يف ازباذ القرار. أيازبذت القرار. 

ذبب اإلشارة ىنا إىل أف نشأة ؿباسبة التكاليف ارتبطت بنشأة اؼبنشآت الصناعية ؼبساعدهتا يف ربديد تكلفة منتجاهتا. إال 
اً على اؼبنشآت الصناعية بل امتد ليشمل يف الوقت اغباضر العديد من األنشطة أف استخداـ ؿباسبة التكاليف مل يعد قاصر 

 اػبدمية، والزراعية، واؼبصرفية، واؼبقاوالت وغَتىا من األنشطة األخرى.

اؼبنشآت الصناعية، سنحتاج ؿباسبة  أويف البداية هبب التأكيد على أف نشأة ؿباسبة التكاليف كانت موجودة يف الشركات 
اؼبنشأة األساسية اؼبعنية دبحاسبة التكاليف حىت يتم  أومنشأة أخرى، إذا الشركة الصناعية ىي الشركة  أيف يف التكالي

ربديد تكلفة اؼبنتج ليتم تصنيعو. إذا دبجرد البدء يف اؼبصنع سنقوؿ بأننا يف حاجة إىل ؿباسبة التكاليف حىت ربدد لنا ما 
وبالتايل ما ىي تكلفة اؼبواد اػباـ اليت استخدمتها، أيضًا تكلفة األيدي  الت.اآلكبتاج إليو من مواد خاـ، عدد العمالة، 

كل ما يتعلق  ، اآلالت واؼبعدات كم ستحتاج من زيوت ووقود وقطع غيار إخل.أخذالعاملة اليت ستنتج ىذا اؼبنتج كم ست
بتكاليف الصيانة واإلىبلؾ اػباص باآلالت، أقـو جبمع ىذه التكاليف لتحديد تكلفة اؼبنتج، وبناءًا عليو أحدد متوسط 

عن كمية وحدات اؼبنتج مث أقسم االثنُت على بعض، يطلع يل اؼبتوسط. ىذه نقوؿ عنها يف التكلفة. التكلفة ىذه عبارة 
 تج. وبناءاً عليو أحدد التكلفة للشركة الصناعية.ة لتكلفة اؼبنصباليالنظرية اإل

ىذه كانت نشأة ؿباسبة التكاليف يف الشركات الصناعية. لكن اآلف ال يوجد ما يسمى )ؿباسبة التكاليف يف الشركة 
 حالياً أصبح يف:الصناعية( بل ىي موجودة يف صبيع اجملاالت. استخدامها 

  لو أف لدي مركز صيانة سيارات، وأديت لسيارة ما خدمة يف ماذا سأحتاجها؟ مثبل: الخدميةالمنشآت :
منك  أخذالصيانة، فسأرغب يف معرفة ىذه اػبدمة كم كلفتٍت، وبناءاً عليها أكلم مالك السيارة وأقوؿ لو س

مبلغ معُت مقابل ىذه اػبدمة. طيب كيف أحدد ىذا اؼببلغ؟ عن طريق ربديد: أجرة األيدي العاملة يف 
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وا هبا، وقيمة قطع الغيار، وبناءًا عليو أحدد تكلفتها ألحدد سعر ىذه اػبدمة اؼبقدمة الساعات اليت عمل
 ؽبذه السيارة.

 سأحتاج تكاليف اؼبنتج الذي أنتجتو. عملية الزراعة ىذه كيف سبت؟ صبيع اػبدمات المنشآت الزراعية :
 نتج، كل ذلك كم كلفٍت.اؼبقدمة لؤلرض، والعاملُت أيضاً على األرض الذين أسهموا يف إنتاج ىذا اؼب

 أحتاج إىل توظيف ؿباسبة التكاليف الستخراج تكلفة أداء اػبدمة.: البنوؾاألنشطة المصرفية ، 

 وذلك عن طريق ربديد تكلفتها، وكم أريد من : لعمل مقاولة ما هبب أف أتفق على سعرىاالمقاوالت ،
 ربح، واػبطوة التالية ىي ربديد السعر.

ؿباسبة التكاليف ليست قاصرة على اؼبنشآت الصناعية فقط. بل يبتد نشاطها ليشمل كافة أنواع الشركات  إذاً 
 واؼبؤسسات، سواء الصناعية، الزراعية، اؼبصرفية...فجميع اؼبنشآت ربتاج إىل ؿباسبة التكاليف.

 

 أىداف محاسبة التكاليف

 تسعى ؿباسبة التكاليف إىل ربقيق العديد من األىداؼ:

قدير تكاليف األنشطة واؼبنتجات خبلؿ الفًتة القادمة بالشكل الذي يساعد اإلدارة على إعداد ت .1
 اؼبوازنات التقديرية للمنشأة )فبا يساعد على التخطيط اعبيد والرقابة(.

يعٍت تقدير ما سيحدث يف الفًتة القادمة، فكيف ستساعدين ؿباسبة التكاليف يف ذلك؟ مثبًل "كم 
، "عمالة جديدةأعُت  ألفد خاـ للعاـ القادـ"، "ىل العمالة اليت لدي كافية أـ ربتاج سأحتاج من اؼبوا

"ىل اآلالت اليت لدي كافية أـ سأحتاج إىل آالت جديدة" بناءاً على دراسة الطلب اؼبتوقع على منتجات 
آالؼ وحدة،  ٘اؼبنشأة، طيب درست الطلب اؼبتوقع على منتجات اؼبنشأة للعاـ القادـ ووجدتو مثبًل 

آالؼ وحدة؟ ستحتاج إىل مواد خاـ، طيب وكم ستكلفٍت؟ أيضا، سنحتاج  ٘طيب ما ىي تكاليف إنتاج 
إىل عمالة لتصنيع اؼبواد اػباـ. لدي طبسة عماؿ، فهل يكفوف أـ سأحتاج إىل زيادة العدد؟ ىل اآلالت 

ليت لدي كافية لتشغيل ىذه ىل الوقود والزيوت ا اليت لدي كافية أـ سأحتاج إىل شراء آالت جديدة؟
أقدر عناصر التكاليف وبناءاً عليها أقرر:  الةيف ىذه اغبإذف  اآلالت أـ سأحتاج إىل وقود وزيوت جديدة؟

 العاـ القادـ سأحتاج كم مقدار من عناصر التكاليف.

 اؼبخزوف. وتكلفةحصر وتسجيل التكاليف التارىبية هبدؼ ربديد تكلفة اإلنتاج اؼبباع  .2

. . ال، فمهمتها تقدير الوضع اغبايلتقدير التكاليف فقط أوتسجيل ىي ؿباسبة التكاليف ليست مهمتها 
طيب أنا أقدر للمستقبل. لكن الذي وبصل اآلف ماذا أصنع بو؟ هبب أف أقـو بتسجيلو. إذًا ؿباسبة 
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اؼبواد  مواد خاـ فسجل إذا اشًتيتالتكاليف هتتم بتسجيل التكاليف اليت ربدث حالياً. "شراء مواد خاـ"، 
فيو الصيانة، الوقود، قطع الغيار، سجل ما  دفعت أجور للعمالة" فسجل األجور اؼبدفوعة ؽبم."اػباـ. 

 وبدث من عناصر التكاليف اؼبختلفة. إذاً فمحاسبة التكاليف هتتم باغباضر وكذلك باؼبستقبل.

 ربديد السعر اؼبناسب ؼبنتجات اؼبنشأة. .3

ديد السعر(. كنا نقوؿ سابقًا أف ؿباسبة التكاليف ربدد السعر، فكيف ذلك؟ حىت من أحد أىدافها: )رب
لاير. طيب أنا  ٓٓٓٔتكلفتو ولنقل ( فما ىو أداءه؟ نرى Laptopأقوؿ أنو لدي اآلف جهاز ؿبموؿ )

واحدة وىي  حالةلاير. لكن أقوؿ ىذا فقط يف ٕٓٓٔلاير. إذاً أبيعو بػٕٓٓكم أريد أف أكسب فيو؟ لنقل 
نِتج الوحيد ؽبذا اعبهاز فليس لدي أية مشاكل. أحدد التكلفة اغبقيقية لو، 

ُ
)االحتكار(. فلو أين أنا اؼب

أضيف عليها ىامش الربح، أصبعهما معًا والناتج سيكوف ىو السعر )سعر البيع(. طيب ىذه ستساعدين 
سابقًا كانوا وبددوف التكلفة، مث ر(. يعٍت يف )وضع السعر(، نعم لكن يف الوضع اغبايل وبددوف أواًل )السع

يضيفوف عليها صايف الربح، والناتج ىو السعر. حالياً، حىت تنافس يف السوؽ هبب أف تبيع بسعر كم؟ 
لنقل مثبلً أين أعمل يف ؾباؿ صناعة األجهزة احملمولة، طيب أقل جهاز ؿبموؿ فبكن أنافس بو بكم يباع يف 

لاير. إذًا أوالً ٓٓٓٔ، فحىت أستطيع أف أنافس فيجب أف أبيع بأقل من لايرٓٓٓٔالسوؽ؟ لنقل يباع بػ
لاير؟ إذًا اؼبفروض احملموؿ يكلفٍت كم؟ ٓٓٛلاير، ماىو اؼبكسب الذي أريده إذا بعت بػٓٓٛسأبيع بسعر 

تصميم جهاز ال يكلفٍت تصنيعو أكثر من  منهمأناقش اؼبهندسُت لدي يف قسم التصميم وأطلب  لاير.ٓٓٚ
اعبودة وال يكلفٍت أكثر . وبناءًا عليو هبتمعوف ويصمموف منتج حبيث أنو وبافظ إىل حٍد ما على لايرٓٓٚ
لاير. إذاً ىذا ىو السعر الذي أستطيع أف أنافس بو. إذا ٓٓٛأطرحو يف السوؽ بسعر لاير. بعدىا ٓٓٚمن 

 فهذا يساعدين يف ربديد السعر

 وربديد االكبراؼ وبياف أسبابو. بالتقديريةالفعلية مقارنة التكلفة  الرقابة على التكاليف عن طريق .4

، الرقابة على التكاليف على أساس ماذا؟ كبن اتفقنا أنو قبل أف أعمل ؿباسبة التكاليف تساعدين يف الرقابة
لاير، ٓٓ٘اؼبفروض يكلفٍت مثبًل  ، وبناءًا عليو، اؼبنتج ىذا؟؟؟يكوف ىنالك تقدير ؽبذه التكاليف، تقدير لػ

ىذا يعٍت أف لاير، إذًا ٓٓٚبفرض مستوى معُت من اؼبهارة للعاملُت. فوجدت أف ىذا اؼبنتج فعبل كلفٍت 
العامل مهارتو أقل من اؼبطلوب، فيحتاج مٍت تطويره وزيادة مهارتو، وأعمل لو دورات تدريبية. وبالتايل 

لتحديد ما إذا كاف  -وىو ما هبب أف تكوف عليو التكلفة–عيار( )اؼب أوعندما أقارف الفعلي مع اؼبقدر 
 تكوف تكلفة اؼبنتجىناؾ اكبرافات أـ ال؟ قد يكوف ىناؾ اكبرافات مرغوب فيها، فمعناه أنو من اؼبمكن أف 

لاير، فبل ٓٓٗلاير، فأجد أنو عند التصنيع الفعلي يكلفٍت ٓٓ٘اؼبعيار. يعٍت مثبًل منتج يكلفٍت بػ من بأقل
يعترب إىل حد ما مع  أوفهو عبارة عن ىدؼ من الصعب ىذا يعترب خطأ يف ربديد اؼبعيار،  ألفرح كثَتاً، أف
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ىل ىناؾ اكبراؼ أـ ال، )أقارف الفعلي باؼبعيار(. طيب من ؾبهود كبَت فبكن أوصل لو. وبناءًا عليو أحدد 
 تفعل ذلك. وبدد الفعلي؟ ومن وبدد اؼبعيار؟ ؿباسبة التكاليف

 علومات مبلئمة للمساعدة يف ازباذ القرارات.توفَت م .5

 أوب،  أواؼبصنع الذي أعمل بو ينتج اؼبنتج أ،  أوف عندي عدة بدائل، ىل اؼبنشأة اتفقنا أنو عندما يكو 
منتج إلنتاجو؟ ىذه من وظيفة ؿباسبة التكاليف، فهي توفر معلومة عن كل منتج، وبناءاً  أيج، أختار 

 منتج إلنتاجو. أيعلى ىذه اؼبعلومات تستطيع اإلدارة إزباذ القرار اؼبناسب يف اختيار 

 

 

 أىداف محاسبة التكاليف :1 توضيحي رسم

 تعليق على الرسم:

ؿباسبة التكالف. نبلحظ أف بعض األىداؼ ؽبا اتفقنا أف اإلدارة ىي اليت تتخذ القرار، بناءًا على اؼبعلومات اليت توفرىا 
 ألفارتباط معُت، مثل )تسجيل التكاليف الفعلية( نسجلها ػبدمة احملاسبة اؼبالية، وبالتايل أسجل الذي حدث فعبًل، 

احملاسبة اؼبالية قلنا أهنا هتتم بتسجيل ما وبدث فعبًل، يعٍت أهنا ؿباسبة هتتم بالتكلفة التارىبية. ومن أجل ذلك نقوؿ أف 

ف
نبىُ

خ اىز
عج

سب
ٍ
ف 

ذا
ه

أ
 

 ىغشض إػذاد اىقىائٌ اىَبىُخ رغدُو اىزنبىُف اىفؼيُخ

 رقذَش اىزنبىُف

 اىشقبثخ ػيً اىزنبىُف

 رقٌُُ األداء

 اىَغبػذح فٍ ارخبر اىقشاساد

 

 

ىألغشاض 

 اىذاخيُخ
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تسجيل التكاليف الفعلية تساعد احملاسبة اؼبالية يف إعداد القوائم اؼبالية، حيث تستخرج تكلفة البضاعة اؼبباعة الفعلية 
 كلفة ـبزوف هناية اؼبدة وربوؽبا إىل قائمة اؼبركز اؼبايل.وربوؽبا إىل قائمة الدخل. ت

يف ازباذ قراراهتا داخل الوحدة. فاإلدارة حينما تتخذ قراراهتا  غراض داخلية، تساعد اإلدارةألأما باقي األىداؼ فهي 
بلقة دبا ىو تستعُت دبحسابة التكاليف لتحقيق ىذه األىداؼ. فهذه األىداؼ كلها شؤوف خاصة باإلدارة ليس ؽبا ع

أساسًا ػبدمة اإلدارة وليس ؼبن ىم خارج خارج اؼبنشأة. إذًا فمحاسبة التكاليف من الشكل أعبله نرى أهنا صممت 
 اؼبنشأة. حيث تقدـ ؽبم معلومات مفيدة. أما كيفية مساعدهتا للمحاسبة اؼبالية فسنعرؼ ذلك الحقًا.

 

 والمحاسبة اإلداريةعبلقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة المالية 
  هتتم احملاسبة اؼبالية بالتقارير عن العمليات اؼبالية للمنشأة ػبدمة األطراؼ اػبارجية. ويتم ذلك من خبلؿ قياس

ونتسجيل العمليات وإعداد القوائم اؼبالية طبقاً للمبادئ احملاسبية واؼبعايَت السعودية دبا يساعد اؼبستثمرين وغَتىم 
 ازباذ قراراهتم. يُت يفمن اؼبستفيدين اػبارج

هتتم احملاسبة اؼبالية دبا وبدث بُت اؼبنشأة والغَت، أيا كاف الغَت. قد يكوف أحيانا اؼبالك عندما يسحب أمواؿ من 
 ه اؼبالك يف ما يسمى )حساب السحوبات(.أخذالشركة فتقـو احملاسبة اؼبالية بتسجيل ما 

  اؼبعلومات اؼبالية وغَت اؼبالية اليت تساعد اؼبديرين يف ازباذ القرارات  نعأما احملاسبة اإلدارية فتهتم بالقياس والتقرير
 وهتتم احملاسبة اإلدارية خبدمة األطراؼ الداخلية فقط.

 

  قياس والتقارير عن الأما ؿباسبة التكاليف فتقدـ معلومات لكل من احملاسبتُت اإلدارية واؼبالية وذلك من خبلؿ
 اؼبرتبطة بتكلفة اغبصوؿ على اؼبوارد واستخدامها من قبل اؼبنشأة. يةاؼبالاؼبعلومات اؼبالية وغَت 

فمحاسبة التكاليف تقدـ معلومات لكل من احملاسبة اإلدارية واحملاسبة اؼبالية. فهي زبدـ اؼبالية يف إعطاءىا بعض 
تقدًن معلومات خاصة بالبدائل أما اإلدارية فتخدمها يف  البيانات اعباىزة لتدوينها بقائمة اؼبركز اؼبايل وقائمة الدخل.

 بناءاً على ما وفرتو ؿباسبة التكاليف من معلومات.اؼبطروحة لتساعدىا يف اختيار ماىو مناسب 
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 تبلف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليفخوجو االأ

 اؼبسانبُت،  ي للمحاسبة اؼبالية ىو خدمة اؼبستخدـ اػبارجي للمعلومات احملاسبية مثل:الرئيس اؽبدؼ
األساسي حملاسبة التكاليف فهو  اؽبدؼأما  نُت وغَتىم من خبلؿ إعداد ونشر القوائم اؼبالية.واؼبستثمرين، والدائ

اؼبستخدـ الداخلي )اإلدارة بكل مستوياهتا: العليا، والوسطى والتنفيذية( من خبلؿ توفَت اؼبعلومات اليت خدمة 
 ساسية من زبطيط ورقابة وازباذ القرارات.تساعد اإلدارة على القياـ بوظائفها األ

ما بيانات سرية،  ؿباسبة التكاليف مت إهبادىا ػبدمة من ىم داخل اؼبنشأة. بيانات ؿباسبة التكاليف تعترب إىل حدٍ 
 الشركة تنافس بناءاً على تكلفة منتجاهتا، وبناءاً عليها يتحدد سعر البيع. ألف
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 انثاَيتانًحاضرة 

 

 ..استكماؿ ؼبوضوع:

 تبلف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليفخوجو االأ

ي للمحاسبة اؼبالية ىو خدمة اؼبستخدـ اػبارجي للمعلومات احملاسبية مثل: اؼبسانبُت، الرئيس اؽبدؼ .1
األساسي حملاسبة التكاليف فهو  اؽبدؼأما  واؼبستثمرين، والدائينُت وغَتىم من خبلؿ إعداد ونشر القوائم اؼبالية.

خدمة اؼبستخدـ الداخلي )اإلدارة بكل مستوياهتا: العليا، والوسطى والتنفيذية( من خبلؿ توفَت اؼبعلومات اليت 
 تساعد اإلدارة على القياـ بوظائفها األساسية من زبطيط ورقابة وازباذ القرارات.

سجيل ما وبدث ما بُت اؼبنشأة والغَت يعٍت احملاسبة اؼبالية هتتم األساسي للمحاسبة اؼبالية ت اؽبدؼكلنا اتفقنا أف 
 أساسا بقياس ما وبدث بُت اؼبنشأة و الغَت، أما ؿباسبة التكاليف فتهتم دبا وبدث داخل اؼبنشأة اىتماـ احملاسبة

رىا يف الصحف وعلى الغَت ىذا ما هبعلها ُتصدر قوائم مالية يف آخر العاـ و يتم نشاؼبالية دبا وبدث بُت اؼبنشأة و 
موقع البورصة السعودية. فالقوائم اؼبالية موجودة ومنشورة ؼبن ىم خارج اؼبنشأة. إذف وسيلة االتصاؿ ما بُت احملاسبة 

 اؼبالية ومن ىم خارج اؼبنشأة تأيت عن طريق التقارير.

اسبة التكاليف واحملاسبة أما ؿباسبة التكاليف ىدفها األساسي خدمة من ىم داخل اؼبنشأة. إذف أوؿ فرؽ بُت ؿب
نعم هتتم دبن ىم  أياؼبالية أف احملاسبة اؼبالية هتتم بالتعامبلت بُت اؼبنشأة والغَت. وهتتم أكثر دبن ىم خارج اؼبنشأة، 

أما ؿباسبة التكاليف فأىم شيء لديها ىو  داخل اؼبنشأة ولكن اىتمامها األصلي موجو ؼبن ىم خارج اؼبنشأة.
 ما ربتاجو اإلدارة تقـو ؿباسبة التكاليف بتوفَته. أياستخداـ اإلدارة. 

 

ر اؼبعلومات اليت توفرىا احملاسبة اؼبالية من خبلؿ التقارير اؼبالية حىت تستطيع األطراؼ اػبارجية االستفادة تنش .2
 منها. 

 قاصرة على االستخداـ الداخلي فقط.أما ؿباسبة التكاليف فبل يتم نشر اؼبعلومات اليت توفرىا فهي 

اؼبعلومات اليت توفرىا احملاسبة اؼبالية و يتم نشرىا عن طريق التقارير اؼبالية من أجل األطراؼ اػبارجية كل من لو 
( سيعرفوف معلومات عن اؼبنشأة من خبلؿ التقارير اؼبتوفرة من احملاسبة Stakeholdersعبلقة باؼبنشأة )

 توجو ؼبن ىو داخل اؼبنشأة.وصبيع معلوماهتا داخلية و  ارجيةاؼبالية، أما ؿباسبة التكاليف فبل تنشر معلومات خ

يف بتسجيل كل من اعبانب ، بينما هتتم ؿباسبة التكالألي عملية هتتم احملاسبة اؼبالية بتسجيل اعبانب اؼبايل فقط .3
 (.، كمية اؼبوادمثل عدد وحدات اإلنتاجاؼبايل وغَت اؼبايل )
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أما الكمية فبل أما  .شيء يتم قياسو ماليا تسجلو احملاسبة اؼبالية أياحملاسبة اؼبالية هتتم بتسجيل ما وبدث ماليا فقط 
، إذف احملاسبة نتجة وكمية اؼبواد يتم تسجيلهاؿباسبة التكاليف فتهتم بتسجيل ما وبدث ماليا وكميا يعٍت عدد الوحدات اؼب

 كمي.التكاليف فتهتم دبا وبدث مايل و  ط أما ؿباسبةاؼبالية هتتم دبا وبدث ماليا فق

يلي ذلك يف ادلة بُت اؼبنشأة وأطراؼ خارجية، و هتتم احملاسبة اؼبالية يف اؼبقاـ األوؿ حبصر وتسجيل العمليات اؼبتب .4
تساب إجراء التسويات اػباصة باحات اليت ربدث داخل اؼبنشأة مثل )األنبية االىتماـ حبصر وتسجيل العملي

 .(تكوين اؼبخصصات واالحتياطياتتهبلؾ لؤلصوؿ الثابتة و االس

إدارات اؼبنشأة التكاليف فتهتم حبصر وتسجيل العمليات اؼبالية والكمية اليت ربدث يف أقساـ و  أما ؿباسبة
 اؼبختلفة.

تسجيل العمليات اليت ربدث احملاسبة اؼبالية بتهتم بتسجيل العمليات اؼبتبادلة بُت اؼبنشأة واألطراؼ اػبارجية مث تقـو حبصر 
احتساب االستهبلؾ واألصوؿ الثابتة وتكوين اؼبخصصات ـ تقـو بتسويات خاصة و داخل اؼبنشأة مثل آخر العا

 الكمية يف أقساـ وإدارات اؼبنشأة اؼبختلفة. م فقط بتسجيل العمليات اؼبالية و ، أما ؿباسبة التكاليف بتهتاالحتياطاتو 

 ة.إصباليالية يف معاعبة العمليات اؼبالية بصورة ينحصر اىتماـ احملاسبة اؼب .5

مثل تقارير عن رحبية  الية بصورة تفصيلية وربليلية )بينما ينصب اىتماـ ؿباسبة التكاليف على معاعبة العمليات اؼب
 (.كل قسم منها  أون منتجات اؼبنشأة كل منتج م

 اتصباليالتفاصيل أما ؿباسبة التكاليف فتهتم بالتفاصيل وليس اإلليس ات و صبالية هتتم باإلإصبالياسبة احملاسبة اؼبالية ؿب
لكن اىتمامها األصلي بالتفاصيل فاحملاسبة اؼبالية بصدد ؼبا تقرا قائمة الدخل ستجد موجود تكلفة ات و صباليوتصل إىل اإل

من أين اؼبواد واد وكم الكمية و أين اشًتينا اؼبالبضاعة اؼبباعة وتوصلنا ؽبا عن طريق تفاصيل ؿباسبة التكاليف فتعرؼ من 
كذلك تفاصيل أكثر، أما احملاسبة اؼبالية هتتم ـبزوف أوؿ اؼبدة وهناية اؼبدة و م كاف غَت مباشرة وك أواػباـ وىل مباشرة 

 ات فقط.صباليباإل

 ( وال هتتم باألحداث اؼبتوقعة.التارىبية أيتسجل احملاسبة العمليات اؼبالية اليت حدثت بالفعل ) .6

ؼبتوقعة خبلؿ الفًتات هتتم ؿباسبة التكاليف باألحداث التارىبية واؼبستقبلية )مثل تقدير التكاليف ا بينما
 (.اؼبستقبلية

أي حدوثها و  ةتسجل العملية غبظ أية احملاسبة اؼبالية بتسجل العمليات اليت حدثت بالفعل ويقصد هبا التكلفة التارىبي
ت هتتم بالبيانا أيأرقاـ اغبدوث تسجل العملية اؼبالية  تتوافر حدثت و . إذف العملية عملية مل ربدث بعد ال تسجل
 التارىبية اليت حدثت يف اؼباضي.
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لية مثل تقدير مستقببيانات تارىبية حدثت فعبًل، و تهتم بأما ؿباسبة التكاليف ف
تقدير التكاليف من  ىو أحد أىداؼ ؿباسبة التكاليففقد قلنا أف  .التكلفة اؼبتوقعة

 أخذ؟ ىل نال أوىل تدخل مشروع معُت حوؿ: اإلدارة تتخذ قرار  .قرارالذ جل ازباأ
 نعلن تقدير التكاليف اؼبقدرة. ؟ و اؼبنتج )ج( أواؼبنتج )ب(  أوأ( اؼبنتج )

 

 

 

 والشكل التايل يبُت أىم االختبلفات بُت احملاسبة اؼبالية وؿباسبة التكاليف:

 
 

 بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف أوجو التشابو

 بأوؿ. ات عناصر التكاليف اؼبختلفة أوالً إصباليسبد ؿباسبة التكاليف احملاسبة اؼبالية ب 

ات عناصر التكاليف أواًل بأوؿ إذف احملاسبة اؼبالية يهمها إصباليؿباسبة التكاليف تقدـ خدمة للمحاسبة اؼبالية عبارة عن 
 كم؟ أما ؿباسبة التكاليف فيهمها تفاصيل ىذه التكلفة.  إصبايلتكلفة اؼبنتج ك

  ات احملاسبة اؼبالية إصباليبُت اؼبساعدة على ربقيق الرقابة على عمليات التسجيل من خبلؿ إجراء مطابقة
 تفصيبلت ؿباسبة التكاليف.و 

انًحاسبت 
 انًانيت

خذيت انًسخخذو انخارخي في انًماو  – 1
 .األول إنى خاَب خذيت اإلدارة

 .حهخى بُشر انًؼهىياث انخي حىفرها – 2

 .حسديم انؼًهياث انًانيت فمظ – 3

 .يؼاندت انؼًهياث حخى بصىرة إخًانيت – 4

 .حىفر يؼهىياث حاريخيت – 5

حركز ػهى دلت انًؼهىياث و لابهيخها  - 6
 .نهخحمك و يىضىػيخها

يحاسبت 
 انخكانيف

 .خذيت انًسخخذو انذاخهي فمظ – 1

 .ال يخى َشر انًؼهىياث انخي حىفرها – 2

 .حسديم انؼًهياث انًانيت و انكًيت – 3

 .يؼاندت انؼًهياث حخى بصىرة حفصيهيت – 4

 .حىفير يؼهىياث حاريخيت و يسخمبهيت – 5

حركز ػهى خاصيخي يالئًت انًؼهىياث  – 6
 .و حىليخها

 وىو اؼبوضوعية يسمى احملاسبة يف مبدأ يوجد
 الـز الدفاتر يف تسجيلها يتم مالية عملية كل

 مبدأ كاف ىنا ومن يؤيدىا مستند وجود
 اليت البيانات هتمٍت إذف .التارىبية التكلفة
 وقد ربدث مل اليت البيانات أما فعبل حدثت
 هبا هتتم ال اؼبالية احملاسبة اؼبستقبل يف ربدث

 .التكاليف ؿباسبة هبا هتتم وإمبا
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و التفاصيل  صبايلتعطيٍت اإل بتساعد ؿباسبة التكاليف احملاسبة اؼبالية على ربقيق الرقابة من خبلؿ عمليات احملاسبة
ات من احملاسبة اؼبالية و تطابق صباليت اإلأخذت التفاصيل من ؿباسبة التكاليف و أخذموجودة يف ؿباسبة التكاليف فإذا 

 االثنُت دليل على صحة ىذه العمليات

 اعد احملاسبة اؼبالية توفر ؿباسبة التكاليف معلومات عن تكلفة اؼبنتجات اؼبباعة وتكلفة ـبزوف آخر اؼبدة فبا يس
 على إعداد القوائم اؼبالية.

تكلفة ـبزوف آخر اؼبدة إذف يوجد ؾباالت للتعاوف بُت ؿباسبة لومة عن تكلفة البضاعة اؼبباعة و ؿباسبة التكاليف بتوفر مع
ة إلعداد القوائم اؼبالية حدىا أف ؿباسبة التكاليف بتمد احملاسبة اؼبالية ببعض اؼبعلومات اؼبفيدأالتكاليف واحملاسبة اؼبالية و 

إذا ىناؾ ؾباؿ للتعاوف بُت اؼبالية وؿباسبة التكاليف لتحقيق أىداؼ  وكذلك تكاليف البضاعة اؼبباعة وـبزوف آخر اؼبدة.
 اؼبنشأة.

 

 مفهوم التكلفة

 ىبتلف مفهـو التكلفة يف الفكر احملاسيب عنو يف الفكر االقتصادي:

 :التعريف المحاسبي للتكلفة 

غير ملموسة  أوالتكلفة ىي تضحية اختيارية بمجموعة من الموارد االقتصادية للحصول على منافع ملموسة "
 ".المستقبل بغرض تحقيق أىداف محددةفي  أوفي الحاضر 

؟ ومن التعريف السابق يتضح ؟ يعٍت التكلفة تقصد ماذاـبتلف أوحد االقتصاديُت وأىل مفهـو التكلفة عند احملاسبيُت و 
 أوسلعة ملموسة مثل مواد خاـ  أخذبأصل يف اؼبستقبل من أجل إما  أوأنا ُأَضحي دببلغ  التكلفة لدى احملاسبيُت. إذاً  معٌت

 يف اؼبستقبل من أجل ربيق أىداؼ اؼبنشأة. أوغَت ملموسة مثل خدمات عمالة يف اغباضر 

 :عناصر التعريف 

 .الرياؿ مثبل(نقدي معُت مقاس بوحدة النقد )لغ التكلفة عبارة عن تضحية تتحملها اؼبنشأة يف صورة مب (ٔ
 أوبشيك ىنا تتمثل التكلفة يف اؼببالغ اليت دفعتها اؼبنشأة نقدا  أومثاؿ لذلك: قياـ اؼبنشأة بشراء خامات نقدا 

 بشيك.
بدفعها ( فتمثل التكلفة يف اؼببالغ اليت تلتـز اؼبنشأة مواد أولية باألجل )على اغبساب أما إذا قامت اؼبنشأة بشراء

 ( الذين قاموا بتوريد تلك اػبدمات.اؼبوردين يف اؼبستقبل أوللدائنُت )
ي مثل اػبامات ، قطع يف شكل سلع ؽبا وجود مادحصوؿ اؼبنشأة على منافع ملموسة )يًتتب على التكلفة  – ٕ

و خدمات ( مثل اغبصوؿ على خدمات العمل سمنافع غَت ملموسة )ليس ؽبا وجود مادي ملمو  أو( الغيار ،...
 الصيانة و خدمة اإلعبلف.
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غَت ملموس سيأيت  أويوجد عائد ملموس  أيإذف التكلفة تضحية وىي أدفع مبلغ و سأحصل مقابلو شيء معُت 
 وراء دفعي للمبلغ.

 
 و الشكل التايل يوضح لنا مفهـو التكلفة يف الفكر احملاسيب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف االقتصادي للتكلفة

صاديون صراحة يختلف مفهوم التكلفة في الفكر االقتصادي عنو في الفكر المحاسبي حيث يعترف االقت
وجهة النظر االقتصادية تعتبر أكثر  فإن, وبالتالي ال يترتب عليها إنفاق نقديىي التكلفة التي بالتكلفة الضمنية و 

 في منظورىا لتكلفة عناصر اإلنتاج من الفكر المحاسبي. شموالً 

حيث ال يقتصر القياس في الفكر االقتصادي على االعتراف بالموارد التي يتم تقييمها في صورة نقدية 
التي تشير إلى التضحية التكلفة و  النظرة الشاملة لعناصرب أخذ, بل إنو يما يطلق عليها التكلفة الصريحة أوفقط 

في صورة ضياع فرصة بديلة على المنشأة نتيجة  أوة في صورة نقدية م  ي  ق  بالموارد بصرف النظر عما إذا كانت م  
 ا في مجاالت أخرى خارج المنشأة.آلةاستثمار أمو 

مشروعات واخًتت  ومعناه مثبل لو أنا أماـ أربع تكلفة الفرصة البديلةيعٍت ىنا ظهر ؾباؿ جديد للتكلفة اظبو 
أكبر عائد  :، تكلفة الفرصة يقصد هباالبديلة أنا ضحيت بباقي ىذه اؼبشروعات فتسمى تكلفة الفرصة ، إذاً مشروع معُت

لاير و بديل  ٓٓٓٔيعٍت لو أنا أمامي عدة بدائل بديل سيحقق يل  .و نتيجة تقديم بديل على بديل آخرمضحى ب

انخكهفت هي 
حضحيت يمابم 
انحصىل ػهى 
 سهغ أو خذياث

بغرض 
 ححميك

أهذاف 
 يحذدة

 في انحاضر

 أو

 انًسخمبم

يُافغ 
 يهًىست

يُافغ 
غير 

 يهًىست

 مفهوم التكلفة في الفكر المحاسبي 2 توضيحي رسم
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أنا ضحيت بباقي ىذه البدائل  اً لاير إذ ٓٓٓٔوأنا اخًتت أوؿ بديل الذي وبقق يل  ،ٓٓٙبديل و  ،ٓٓٚبديل و ، ٜٓٓ
وتكلفة الفرصة البديلة ىي أكرب واحد يف الثبلثة الباقية وىي تسعمائة لاير ألهنا أكرب عائد مضحى بو ، ىذه التكلفة من 

أما التكلفة الضمنية فيفًتضوف حدوثها  فاحملاسبُت ينظروف إىل التكلفة الصروبة واليت ربدث فعبًل. .االقتصاديُتوجهة نظر 
 وال يعًتفوف هبا، لكن االقتصاديوف يعًتفوف هبا. فلذا نظرة االقتصاديُت للتكلفة أكثر مشوالً من نظرة احملاسبُت.

 

 وحدات قياس التكلفة

وحدة  أو( Cost Objectة يطلق عليها غرض التكلفة )يتم ربط التكلفة عادة بوحدة قياس معين
 المرغوب قياس تكلفتو. أوقياس التكلفة وىو الشيء المراد 

أن وحدة قياس التكلفة ىي عبارة عن الوحدة التي يتم االعتماد عليها عند قياس تكاليف كل نشاط من  أي
( جموعة من المدخبلت )عناصر التكلفةأن تكون لو منشاط يتم ممارستو يجب  أيويمكن القول بأن  األنشطة.

 تشغيلها مجموعة من المخرجات وىي الناتج النهائي للنشاط. أوينتج عن معالجتها 

أنا اؼبنتج النهائي يل ىو السيارات و صنع السيارات و أ، يعٍت لو أنا ت أساسا لقياس وحدة قياس التكلفةالتكاليف وجد
أريد معرفة تكلفة مصنع إلنتاج التلفزيونات و  أووؿ السيارة ىي وحدة قياس التكلفة، ؟ نقأريد معرفة تكلفة السيارة ىذه كم

، قد لفة ىي الشيء اؼبراد قياس تكلفتوأف وحدة قياس التك أي، ًا التلفزيوف وحدة قياس التكلفةالتلفزيوف اؼبنتج كم؟ إذ
ليس شرطا  أي؟ تكلفة اؼباطور يف القسم كم ذأخا أنقسم آخر و  أوتنتجو شركة أخرى يكوف اؼباطور اؼبوجود يف السيارة و 

 شيء يراد قياس تكلفتو. أيوحدة قياس التكلفة ىي اؼبنتج التاـ إمبا ىي  أوأف يكوف اؼبنتج 

 

 األشكال المختلفة لوحدة قياس التكلفة:

 وحدة قياس التكلفة: أويمكن أن يكون غرض التكلفة 

  إعداد تسوية حسابات البنوك(. أوعملية معينة تستخدم الموارد مثل )إصبلح السيارات,  أونشاط 

  نقل مسافر من مكان آلخر(. أوتصنيع أجهزة كمبيوتر, ثل )خدمة م أومنتج 

  (.بناء طائرة أومثل )تشييد مبنى, مشروع 

  (.نامج مثل )برنامج رقابة األدويةبر 

جزء من منتج معُت  أوقد يكوف منتج وسيط  ،لتكلفة ىي منتج تاـ الصنعليس من الضروري أف تكوف وحدة قياس اف
اؼبرغوب قياس تكلفتو، وقد يكوف نشاط معُت  أو( ىو الشيء اؼبراد Cost Objectيراد ربديد تكلفتو إذف اؼبعٌت )
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عمادة التعليم عن بعد

 

خدمة معينة مثل تصنيع  أوقد يكوف منتج معُت ، مثل نشاط إصبلح السيارات و عملية معينة ىي وحدة قياس أونقـو بو 
بناء طائرة  أونتيجة نقل مسافر من مكاف آلخر لشركة الطَتاف وقد يكوف مشروع معُت كتشييد مبٌت  أوأجهزة الكمبيوتر 

ليس من الضروري أف يكوف وحدة قياس التكلفة ىي منتج تاـ  ربنامج الرقابة على األدوية ، إذاً قد يكوف برنامج معُت ك أو
 خدمة. أوبرنامج  أوشاط كوف نيالصنع قد 

 
 ىناؾ تعدد يف أغراض التكلفة والشكل التايل يوضح ذلك: اً إذ

 

 التكلفة أغراض في التعدد 3 توضيحي رسم

 

 تعيين التكلفة:تجميع و 

 وبدد نظاـ ؿباسبة التكاليف التكلفة من خبلؿ مرحلتُت أساسيتُت:
 ذبميع التكاليف بناء على التبويب الطبيعي كاؼبواد والعمالة والوقود وغَتىا. – ٔ
 ( ىذه التكلفة ألغراض ربديد تكلفة وحدة التكلفة.تعيُت )توزيع وزبصيص – ٕ

. مث أوزعها على اؼبنتجات اليت لدي ،ذبميع التكاليف :ؿباسبة التكاليف تتم من خبلؿ مرحلتُت فإفعندما أصبع التكلفة 
فتتبع التكاليف  .زبصيص أوحد حالتُت إما تتبع أمث أوزعها على وحدات قياس التكلفة اؼبختلفة وىو  ،ذبميع التكاليف اً إذ

النظر إىل وتتبع الشيء ىو مراقبة الشيء و  نوع من أنواع التكاليف أتتبعها وأي نوع من أنواع التكاليف أزبصصها، أي
 يرية.تقدالعملية النتيجتو أما التخصيص فمعناه 

 

 :تعيين التكاليف 
 حصر بيانات التكلفة عن طريق إجراءات ؿبددة من خبلؿ نظاـ ؿباسبة التكاليف. أي

  أغراض
 انخكهفت

َشاط أو 
 ػًهيت

يُخح أو خذيت  
 برَايح يشروع أو لسى
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عمادة التعليم عن بعد

 

 :تعيين التكلفة 
 يقصد بتعيُت التكلفة:

 كاليف ألغراض وحدات حساب التكلفة )وىو للتكلفة اؼبباشرة(.تتبع ما مت ذبميعو من ت أواًل: 
 ألغراض وحدات حساب التكلفة. زبصيص ما مت ذبميعو من تكاليف: ثانياً  

 
و التتبع للتكلفة اؼبباشرة ، أما التخصيص للتكلفة الغَت مباشرة و اؼبقصود باؼبباشر و الغَت مباشر سيتم معرفتو و 

 مناقشتو يف احملاضرة القادمة.
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عمادة التعليم عن بعد

 

 انثانثتانًحاضرة 

 

ي ؿباسبة وعرفنا ؿباسبة تكلفة عبارة عن ماذا وعرفنا ما ى، ؿباسبة التكاليفتعريف نا أخذنا يف اغبلقات اؼباضية و بدأ
دارية اإلاسبة احملتكاليف و ال، وكنا قد بدأنا نفرؽ بُت ؿباسبة التكاليف وكبتاجها يف ماذا؟ وأىداؼ ؿباسبة التكاليف

تكلفة منتج معُت الـز  كبصل علىالية، ووصلنا يف اغبلقة اؼباضية إىل كيفية زبصيص وتتبع تكاليفو، قلنا لكي اؼباسبة احملو 
 نعمل حاجتُت:

 .قبمع التكاليف (ٔ
اليت نريد  Cost Objectنوديها على اؼبنتجات الػ  ؟يف بعد ذبمعيها ونشوؼ نوديها فُتالتكال أخذن (ٕ

 يف اغبقيقة لدينا نوعُت من التكاليف. ؟اجة اليت أريد قياس تكلفتها اآلف، نقيسها كيفطيب اغب ،قياس تكلفتها
 

ىل ىي التكاليف اليت أنا  ،كل التكاليف اليت حدثت صبعتها  ،األوىل/ مرحلة حصر وذبميع كل التكاليفاؼبرحلة إذًا 
 .زبصيص أوتتبع إما  :الـز أعمل شئ اظبو ،ألقى حاجتُت ،أحدد اؼبستفيد منها حىتصبعتها 

 .اغبلقة اؼباضية ما وصلنا لوىذا آخر  

تكلفة بدأت من أين واستقرت اليعٍت أنا لو قدرت أحدد  ،ن وهنايتو أين/ ىو أف أتتبع شئ يعٍت أعرؼ بدايتو أيتتبعمعٌت 
تصَت التكلفة اللي أنا أقدر أتتبعها وأعرؼ بدايتها نشأت مىت؟  ،أين فبيدي أقدر أحدد التكلفة ىذي وراىا تكلفة مباشرة

أقدر أتتبعها مثل ما أقولك يف طيب التكلفة اللي ما . مباشرة فنقوؿ ىذي تكلفة ،والتكلفة ىذي يف النهاية استقرت أين
 ،منتجات وأنواع ـبتلفة من اؼبنتجات ٓٔأنا أنتجت  ؟أي منتجبطيب إىبلؾ اآلالت ىذا خاص  ،عندي إىبلؾ لآلالت

ماذا  ،مستحيل أعمل تتبعاؼبصنع؟ ؟( ؟؟)تسبب يف منتج  أي ،إهبار مصنع ؟منتج تسبب يف ىذا اإلىبلؾ أيطيب 
إىل حد  ،كيفية توزيع التكاليف وفقًا ألساس معُت  ،ىو عبارة عن عملية تقديريةو  .صتخصيأعمل لو أعمل لو شئ اظبو 

 .ما أساس تقرييب

 التكلفةتبويب 

يبكن تبويبها إىل العديد  أوالتكاليف يبكن تصنيفها  ؟ال نوع واحدىل التكاليف أنواع و  .فهايصنتتبويب التكلفة يعٍت 
. يتم تبويب التكاليف وفقًا للعديد من العوامل منها ما وفقًا ألسس معينة ،يف تصنيفات كثَتة جدًا للتكلفة ،من األنواع

 يلي:

 وفقاً لطبيعة عنصر التكلفة: .1

 أربعة عناصر وىي: إىل تصنف التكاليف
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عمادة التعليم عن بعد

 

o اؼبواد. 
o ألجورا. 
o التكاليف اؼبباشرة األخرى. 
o  )التكاليف الغَت مباشرة )صناعية. 

 :أصناؼ ٖصنفتها بعض الكتب إىل 

o .اؼبواد 
o .األجور 
o تكاليف إضافية أخرى ويطلق عليهاباشرة اؼبتكاليف غَت ال. 

 

 .غَت مباشرة أوقد تكوف ىذه اؼبواد مباشرة  .ما يتم استخدامو خبلؿ عملية التصنيع/ عبارة عالمواد -
o  اؼبادة تدخل يف تصنيع اؼبنتج مواد مباشرة كمواد اػباـ اللي بستخدمو يف تصنيع منتج معُت معناىا

 .أساسي يف تصنيع اؼبنتج بنقوؿ عليها مواد مباشرة
o  وقد  ،ما تدخل يف أثناء اؼبنتج قد تكوف قطع غيار ،تفيدين بس بطريقة غَت مباشرةمواد غَت مباشرة

 .تكوف الزيوت اؼبستهلكة يف اإلنتاج ىذي نقوؿ عنها إهنا مواد غَت مباشرة
 

تكوف غَتة  أوقد تكوف األجور أجرة مباشرة  .اص دبا وبصل عليو العاملُت نقوؿ عنو األجورىو اعبزء اػب األجور/ -
 .ةمباشر 

 هتكلفة تتحملها اؼبنشأة خببلؼ اؼبواد واألجور ىذ أي /تكاليف غَت مباشرة أخرى أوتكاليف إضافية أخرى  -
ىذي كلها تكاليف  ،مصروفات صيانة ،إىبلؾ اآلالت ،قوة ؿبركة ،تسمى تكلفة إضافية أخرى مثل إهبار مصنع

 .غَت اؼبواد واألجور

 ، التكاليف اإلضافية األخرى.األجور ،اؼبوادبنصنف التكاليف إىل:  (نصر التكلفةحسب طبيعة ع)إذاً وفقاً للتصنيف  

 

 وفقاً للوظيفة: .2

 .؟(؟؟شركة بتقـو ) لو تكلمنا عن مصنع خلي كبلمنا ؿبدد على مصنع ( بثبلث وظائف ) أي أوشركة صناعية  أي
طيب اغباجة اللي بتنتجها تبغى تبعها يعٍت الـز يصَت فيو تسويق  .يعٍت يصَت يف تصنيع ،بتنتج ؟إيش وتعمل شيءأوؿ 

 :يعٍت الـز فيو
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عمادة التعليم عن بعد

 

 .تصنيع أو( نشاط إنتاجي ٔ

  .بيعي أو ( نشاط تسويقيٕ

 ( إدارة.ٖ

 
 أنشطة فنقوؿ ٖنا التكاليف وصممناىا على أساس أخذقلت لو 

 .( تكاليف خاصة بالنشاط الصناعئ
 .البيعي أو( تكاليف خاصة بالنشاط التسويقي ٕ
 .اإلداري( تكاليف خاصة بالنشاط ٖ
 

 اين اللي ىو حسب الوظيفة قبد أف..لو ربطنا مابُت التبويب األوؿ اللي ىو حسب طبيعة عنصر التكلفة وبُت التبويب الث
 .الوظيفة الصناعية تستخدـ مواد ولديها أجور وؽبا تكاليف غَت مباشرة أخرى أوالنشاط الصناعي  (ٔ
 .تكاليف أخرى أوأجور خاصة بالتسويق  التسويق لديو مواد ولديو (ٕ
 أخذمعناىا حسب التصنيف اؼبواد ب اإلدارة ؽبا مواد وأجور كل ىذا خاص بالنشاط اإلداري يعٍت (ٖ

 ،أجور للعاملُت يف ىذا النشاط ،النشاطذا أنواع من التكاليف كل نشاط فيو مواد خاصة هب ٖل نشاط ألقى فيو ك
 .تكاليف أخرى خاصة هبذا النشاط

 
 وفقاً لوحدة القياس .3

 (ةصبالي)اإل أوكلية   تكلفة (ٔ
 .تكلفة الوحدة (ٕ
 

أستطيع قياس تكلفة   أوة ؼبنتج معُت صباليغبُت أنا أبغى أقيس التكلفة اإلاة يعٍت صباليالتكلفة الكلية ىي التكلفة اإل
 .قياس على مستوى الوحدات أو إصبايل؟( إىل قياس ؟؟يبقى قد يكوف ) .كل وحدة من ىذا اؼبنتج

 القوائم الماليةويب التكلفة في حسب تب .4

 تبوب التكاليف يف القوائم اؼبالية إىل نوعُت:

 .تكلفة مستنفذة (ٔ
 .تكلفة غَت مستنفذة (ٕ
 

 ./ يعٍت معناىا مت االستفادة منها يف الفًتة اغبالية وبالتايل ربولت إىل مصروؼمستنفذة
 .الفًتات القادمة/ يعٍت يبقى فيها بعض اػبدمات اليت الزالت موجودة يستفاد منها يف غير مستنفذة

 .مستنفذ / يعٍت ربوؿ إىل مصروؼ وفقاً للقوائم اؼبالية يروح لقائمة الدخل؟طيب بالتكاليف إيش اؼبستنفذ

وظائف  ٖاالثنُت ىذوال ماينفع يشتغلوا من غَت إدارة يصَت عندي 
 .أساسية يف أي منشأة أو يف أي مصنع
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عمادة التعليم عن بعد

 

اؼبنتج اللي  أونا البضاعة أخذلو  ./ يعٍت معناىا باقي كأنو أصل وطاؼبا أصل يبقى على قائمة اؼبركز اؼبايلةغير مستنفذ
يبقى  ،تكلفة بضاعة مباعة ،اؼبنتج يتم بيع جزء وجزء آخر يبقى كمخزوف اللي يتم بيعو أصبح تكلفة ،بتنتجو اؼبنشأة

ما مل يتم بيعو بصَت كمخزوف يظهر كأصل من األصوؿ اؼبتداولة يف قائمة  ،تكلفة مستنفذة بالنسبة لو على قوائم الدخل
صبيع ما يظهر يف قائمة اؼبركز  ،ؼبايل يف التكلفة الغَت مستنفذةإذف على حسب القوائم اليت بتظهر يف اؼبركز ا ،اؼبركز اؼبايل

الفًتات  أواؼبايل من أصوؿ متداولة تكلفة غَت مستنفذة معناه تكلفة يصَت هبا بعض اؼبنافع اللي بتفيدين األعواـ القادمة 
 .القادمة

 
. يصَت على حسب .خل على طوؿ/ أصبحت مصروؼ وىذا اؼبصروؼ مكانو أين على قائمة الدأما التكلفة المستنفذة

اليت ظهرت يف  .مكاف ظهوره يف القوائم اؼبالية قد تظهر ىذه التكلفة يف قائمة الدخل وقد تظهر يف قائمة الدخل اؼبايل
 .قائمة الدخل نسميها تكلفة مستنفذة وإف ظهرت يف قائمة اؼبركز اؼبايل نسميها تكلفة غَت مستنفذة

غَت مستنفذة معنها يعٍت لسو فيها خدمات ومنافع نقدر كبصل  ،ومكاهنا قائمة الدخلمستنفذة معناىا أصبحت مصروؼ 
 كأصوؿ.على قائمة اؼبركز اؼبايل   ؟عليها يف الفًتات القادمة يصَت نوديها فُت

  
 تبع وفقاً إلمكانية الت .5

 .جداً يف التصنيفات التابعة للتكاليف اؽبامةىذا من اؼبوضوعات 
 ؟وتكلفة غَت مباشرة مباشرةما معٌت تتبع يف تكلفة 

 ؟ما معٌت تكلفة مباشرة وما معٌت تكلفة غَت مباشرة
 يسهل تتبعها. ./ تكلفة بيسهل ربديد اؼبستفيد منها بدقةاآلف، تكلفة مباشرة باختصارنقوؽبا 

طبعًا أنا جبت كمية من األوراؽ طبعت ىذي فيها  ،ورقة ٓٓٙٔكتاب معروؼ فيو   ،يعٍت مثل الورؽ اؼبوجود يف الكتاب
وبناءًا عليو أقدر أحدد تكلفة األوراؽ  ،ة من الورؽت كم فيو من اؼبئأخذأحدد كل كتاب أقدر  ،كتب ٙ  – ٘من 

يعٍت أنا قدرت أتتبع عنصر التكلفة وأوؿ ما حصلت عليو تتبعتو  ،ىذي نقوؿ عليها سهل تتبعها ،اؼبستخدمة يف كل كتاب
 .بناءاً عليو قدرت أحدد تكلفة اؼبنتج ،منتج أيت ىو راح على فُت مكانو النهائي يف وعرف

أما التكلفة الغَت مباشرة نقوؿ عليها صعب  ،تصَت التكلفة اؼبباشرة تكلفة من السهل تتبعها وربديد اؼبستفيد منها بدقة
 .ؿ من اؼبستحيلمعناىا تكلفة من الصعب ربديد اؼبستفيد منها بدقة ولكن ما نقو  ،تتبعها

 ،مكاتب من اػبشب قدرت أحدد اػبشب اػباص بكل مكتب وبناءًا عليو تكوف تكلفة مباشرة ٘مثل / ؼبا قلنا عن 
سهل تتبعو وإال  ،كمية من اػبشب وبدأ يصنع مكتب معُت أجر العامل  أخذكل عامل   ،عماؿ ٘طيب نزود كماف لو يف 

 ،معناىا أف أجر العامل يعترب تكلفة مباشرة على اؼبكتب اللي ىو بنتجو ،سهل تتبعو ،من الصعب تتبعو بالنسبة للمكتب
ؼبكتب تصَت تكلفة أجر العامل األوؿ تكلفة مباشرة ؽبذا ا ،لاير عشاف ينتج اؼبكتب ىذا ٕٓٓ أخذيصَت العامل األوؿ 

لاير خاصة  ٓٓ٘ابع للعامل الثاين لاير ينتج اؼبكتب الثاين تصَت تكلفة األجر الت ٓٓ٘ أخذالعامل الثاين  ،اؼبكتب األوؿ ()
مشرؼ عماؿ بيشرؼ ويوجو  ،مشرؼ على العماؿ وطيب لو كاف في يصَت ىذا تكلفة من السهل تتبعها. ،باؼبكتب الثاين

ىل من السهل تتبعو وربديد اؼبستفيد منو بدقة ال طبعًا ما  ،األجر التابع للمشرؼ ،اػبمس عماؿ وىم بينتجوا اؼبكاتب
العامل الثاين  ،اؼبشرؼ هبي عند العامل األوؿ والعامل األوؿ مهارتو عالية ؾبرد ىو بيوجهو ؼبدة دقيقة ألف ؟ينفع ليش

 .العامل الثالث مهارتو أقل فبيقعد معو ساعتُت وبيوجهو يعمل شغلو كيف ،مهارهتم أقل فبيوجهو ؼبدة ساعة
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 ،األجر التابع لو يصعب ربديد اؼبستفيد منو بدقة وبالتايل جهده غَت موزع بالتساوي على العماؿ اللي عنده ػ فبالتايل
أما أجر  ،يصَت أجر العامل تكلفة مباشرة للمنتج اللي بينتجو ،عشاف كذا بقوؿ األجر التابع للمشرؼ تكلفتو غَت مباشرة

 .مشرؼ العماؿ تكلفتو غَت مباشرة
 

 /ٕمثاؿ 
نتج يف اؼبصنع أأنا ب ؟إهبار اؼبصنع تكلفتو ىل من السهل ربديد اؼبستفيد منها ،صنع فيو منتج معُتأأنا أجرت مكاف وب

 احد بيستفيد إيش من إهبار اؼبصنع؟منتج طيب كل و  ٓٓٓٓٔىذا 
ىذا استفدت منو ىنا إيش وىنا طاؼبا أنا ما أقدر أحدد اؼبستفيد وأتتبع اإلهبار ؾبرد ما أدفعو وأقوؿ اؼببلغ  ،ما أقدر أحددىا

عشاف كذا  ،طاؼبا ما أقدر أحدد اؼبستفيد منو بدقة إذف ىذي تصَت تكلفة غَت مباشرة من الصعب تتبعها ؟إيش وىنا إيش
ما يسمى أما التكلفة اؼبباشرة فبنقوؿ عنها التكلفة اللي سهل ربديد اؼبستفيد منها بدقة وبنعمل ؽبا  .بنعمل ؽبا زبصيص

 .بعبالتت
 

 مستوى النشاط أومع حجم اإلنتاج وفقاً لعبلقة التكلفة  .6

 ؟بتقل أوالتكلفة بتزيد  لؼبا يزيد حجم اإلنتاج ى ،مستوى النشاط معناه حجم اإلنتاج يزيد أوحسب حجم اإلنتاج  
 ٖأنواع وفبكن أف لبتصرىا إىل  ٘وىي عبارة عن  ،بناءًا عليها حسب سلوؾ التكلفة يف عبلقتها حبجم اإلنتاجطيب 

 .أنواع
 اػبمسة: نقوؿ

 .تكلفة متغَتة (ٔ
 .تكلفة ثابتة (ٕ
 .تكلفة ـبتلطة (ٖ
 .تكلفة شبو متغَتة (ٗ
 .تكلفة شبو ثابتة (٘

 .بالتفصيل يف احملاضرات القادمة ىاأخذمعلومة صغَتة عنها اغبُت غبد ما ن أخذن
 مىت التكلفة تعترب متغَتة 

وحدة من منتج  ٓٓٔيعٍت لو أنا عندي إنتاج  النسبة.ها مع تغَت حجم اإلنتاج بنفس إصباليتكلفة بيتغَت  ة/التكلفة اؼبتغَت 
إىل  ٓٓٓٔوحدة يعٍت ضاعفت حجم اإلنتاج التكلفة تتضاعف من  ٕٓٓأنتجت  ،لاير ٓٓٓٔمعُت التكلفة كانت 

يبقى نقوؿ  ،%ٓٓٔ% التكلفة زادت ٓٓٔحجم اإلنتاج زاد  ،يبقى ىنا معناىا حجم اإلنتاج زاد التكلفة زادت ٕٓٓٓ
 .ةىنا عليو تكلفة متغَت 

 .ها بتغَت حجم اإلنتاج بنفس النسبةإصباليتكلفة يتغَت  ة/تكلفة متغَت 
 

مثل  ،حجم اإلنتاج يقل ىي تكلفة ثابتة ،معناىا إف حجم اإلنتاج يزيد ،من االسم التابع ؽبا تستمر ثابتة ة/التكلفة الثابت
ىل أنا لو أنتجت الشهر  ،لاير ٓٓٓٔهري مثبًل جر اؼببٌت وأقوؿ مثبًل إهباره الشأؤ  ،جر اؼبكاف كعقارؤ أإهبار مصنع أنا ؼبا 

 ؟لاير وال اإلهبار ثابت ٕٓٓٓأدفع  ٕٓٓٓلاير ولو أنتجت  ٓٓٓٔدفع أوحدة ب ٓٓٓٔىذا 
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والـز نضيف  .ها ثابت بالرغم من تغَت حجم اإلنتاجإصبالييعٍت تكلفة يظل  ة/طبعًا اإلهبار ثابت قلنا معٌت تكلفة ثابت
التفصيل  أخذيعٍت ىذا الكبلـ صح ولكن لو مدى معُت قد وبدث تغَت بعد ىذا اؼبدى وسن ،مدى معُتباآلخر كلمة إىل 

 .يف اغبلقات القادمة
 

تكلفة اؼبختلطة تشمل من متغَت وجزء من  ،تكلفة ـبتلطة من االسم لو قلنا يف متغَت ويف ثابت طيب اؼبختلط
عندي مندوب بيع لو قلتو األجر التابع لك عبارة عن  ويفمثبًل  ،ثابت يعٍت معناىا يف جزء بيستمر ثابت ويف جزء يتغَت

 ،لاير إذف ىذي تكلفة ثابتة ٓٓٓٔيعٍت ىو ضامن مبدئيًا  ريػاؿ،عمولة  أخذلاير ثابت وعن كل وحدة ستبيعها ت ٓٓٓٔ
لو  ،ٕٓٓٔ أخذوحدة بي ٕٓٓولو باع  ،ٓٓٔٔ أخذاؿ عمولة وعلى كذا بيػعلى كل وحدة ري أخذوحدة بي ٓٓٔلو باع 

إذف تشمل جزء متغَت وجزء ثابت ىذي بنقوؿ عليها  ،لاير ٖٓٓٔعن كل وحدة لاير بيصَت  أخذوحدة بي ٖٓٓاع ب
 .التكلفة الثابتة
 

ها مع تغَت حجم اإلنتاج طيب أنت قلت ىالكبلـ على إصباليمعناىا تكلفة بيتغَت  /ةالتكلفة الشبو متغير أما 
ها مع تغَت حجم اإلنتاج لكن إصبالياللي ىو شبو متغَتة تكلفة بيتغَت  .بسيط التكلفة اؼبتغَتة نفس كبلـ اؼبتغَتة مع تغيَت

ىي يف  %ٓٙ% التكلفة زادتٓٓٔحجم اإلنتاج زاد  ،ليس بنفس النسبة يعٍت حجم اإلنتاج تضاعف التكلفة زادت
يعٍت تتغَت  ،متغَتة ىذي نقوؿ ىذي تكلفة شبو الةيصَت يف اغب ،زيادة يف التكلفة ولكن ليست بنفس نسبة تغَت اإلنتاج

 .ولو كانت بنفس النسبة تكوف تكلفة متغَتة ،ولكن ليس بنفس النسبة
 .ها مع تغيَت حجم اإلنتاج بنفس النسبةإصباليتكلفة بيتغَت  /ةالتكلفة المتغير 

 
 .ها مع تغيَت حجم اإلنتاج لكن ليس بنفس النسبةإصباليتكلفة بيتغَت  /التكلفة الشبو متغيرة

 
 أو)ُسلمية(  شكل السلم أخذيعٍت إيو شبو ثابتة يف بعض األحياف وبعض الكتب يقولوا عليها تكلفة ت /ةثابتتكلفة شبو 

تقفز عنده إىل  .التكلفة الشبو ثابتة/ يعٍت التكلفة تظل ثابتة بالرغم من تغَت حجم اإلنتاج حىت مدى معُت أي( )درجية
 مثبلً  .معُت وتقفز إىل مستوى آخر وتظل ثابتة يف اؼبستوى اآلخرمستوى جديد وتظل ثابتة يف اؼبستوى اعبديد حىت مدى 

 أخذعماؿ موجودين ىو بي ٓٔعماؿ وطاؼبا  ٓٔلو قلنا مشرؼ العمالة على العماؿ اللي عندي قدرتو ىو اإلشراؼ على 
طيب لو  ،ؿعما ٓٔلاير طاؼبا العمالة يف حدود  ٓٓٓ٘لاير إذف األجر لئلشراؼ على العماؿ ثابت مقداره  ٓٓٓ٘أجر 
 ٓٓٓ٘نضطر لتعيُت مشرؼ آخر بتكلفة فس ؟ ال،عامل ٕٓعماؿ ىل اؼبشرؼ الواحد يقدر يشرؼ على  ٓٔ أيضاً عينا 

عماؿ جدد اضطريت  ٓٔؼبا عينت  ،ٓٔطاؼبا العماؿ عندي  ٓٓٓ٘يعٍت أصبحت عندي التكلفة كانت  ،لاير ألجره
 ٕٓعماؿ وؼبا صاروا  ٓٔكانت ثابتة حىت   ،عفت التكلفةلاير فتضا ٓٓٓ٘أجر  أخذاؼبشرؼ اآلخر بي ،أعُت مشرؼ آخر

 ٕٓحىت  ٓٓٓٓٔعماؿ بعُت مشرؼ تضاعفت التكلفة تظل التكلفة  ٓٔطيب عينت  ،ٓٔإىل  ٘عامل تضاعفت من 
 .شكل السلم على التكلفة الشبو ثابتة أو شكل الدرجية أخذفت ٓٓٓ٘ٔعماؿ تبقى التكلفة  ٓٔعامل عينت كماف 

 -:مستويات ٘تصنيف التكاليف إىل  أولتكلفة مع حجم اإلنتاج بيتم تبويب يبقى حسب عبلقة ا
 .( تكلفة ثابتةٕ              .( تكلفة متغَتةٔ
 .( تكلفة شبو متغَتةٗ             .( تكلفة ـبتلطةٖ
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 .( تكلفة شبو ثابتة٘
 .أشياء فقط ٖؼبا قبي نتكلم عليها بالتفصيل بنتكلم عن 

 .( ـبتلطٖ    .( ثابتٕ   .( متغَتٔ

 .فيها جزء متغَت وجزء ثابت ألف( ختلط )الشبو متغَت والشبو ثابتوفبكن يدخل ربت اؼب

 وفقاً لوقت حدوث التكلفة .7

 ف التكاليف لوقت حدوثها إىل:نصن

دفعت شبنها وىي على اغبساب خبلص حدثت  شراء مواد خاـ، تارىبية يعٍت تكلفة حدثت بالفعل. تكلفة (1
 .بالفعل

 أوتبقى تكلفة حالية تكلفة إحبلؿ  ،اإلستبداؿ يعٍت معناىا تكلفة بتحدث يف الوقت اغباضر أوتكلفة اإلحبلؿ  (2
 ؟غبُت بكمااستبداؿ معناىا الشئ ىذا ؼبا أجي أشًتي مثلها من السوؽ بشًتيها 

 .تكلفة تقديرية يعٍت ربدث باؼبستقبل (3
 

 حمل بها التكلفة وفقاً للعبلقة بالفترة التكاليفية التي يلزم أن تت .8

 إىل:التكاليف  صنفُ أُ 

 .تكاليف العمليات اعبارية (ٔ
 .تكاليف العمليات الرأظبالية (ٕ
 

أما التكاليف اػباصة بالرأظبالية معناىا  ،التكلفة اعبارية معناىا عملية ربدث اآلف وبستفيد منها يف الوقت اغبايل
تصَت إذف التكاليف اللي ربدث اآلف ىذي تكلفة  .بتفيدين عدة فًتات وليست فًتة واحدة ،تكلفة بتفيدين يف اؼبستقبل

 .جارية تفيدين الفًتة اغبالية أما التكلفة اػباصة بالعمليات الرأظبالية ىذي بتفيدين عدة فًتات

 قاً لتوقيت التحميل على اإليرادوف .9

 /ىناؾ نوعاف من التكاليف

 .تكلفة إنتاج (ٔ
 .تكلفة فًتة (ٕ

 .بالتبويب اللي فات اللي ىو خاص بالعملية اعبارية والعملية الرأظبالية ةشبيه ىذي
أما  .يعٍت معناىا التكلفة ربمل على السلعة نفسها يبٍت معناىا مرتبطة باؼبنتج تكلفة ربدث لوجود ىذا اؼبنتج ج/تكلفة إنتا 

 .ندفع اإلهبار سنوياً  ،ندفع اإلهبار شهرياً  ،مثل اإلهبار ليس ؽبا عبلقة باؼبنتج إمبا بالفًتة الزمنية ة/التكلفة اػباصة بالفًت 
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تكاليف خاصة بالعملية  أوما مواد خاـ والعمالة ىذي تكلفة خاصة باؼبنتج نفسو أ ،ىذي تكاليفها خاصة بالفًتة
 .اإلنتاجية
 وفقاً للهدف من القياس .11

يصَت عندي ىنا  .إنٍت أخطط لئلنتاج والرقابة؟( تكاليف خاصة ىنا فبكن أقيس تكلفة اإلنتاج ؟؟التكاليف اللي عندي )
 تكاليف: ٖ

 .تكلفة اإلنتاج (ٔ
 .زبطيط وجدولة العمليات اإلنتاجية اؼبختلفة (ٕ
 .غرض الرقابة (ٖ
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 انرابؼتانًحاضرة 

 

 أودبعٌت عندما أصرؼ مبلغ معُت ىل أطلق عليو تكلفة  .والخسارة ،والمصروف ،واألصل ،التكلفةالفرؽ بُت 
لكن احملاسبُت  .مصروؼ االثنُت واحد ال نفرؽ بينهم أويف حياتنا العادية إذا قلنا تكلفة  ؟خسارة أوأصل  أومصروؼ 

 يفرقوف بُت معٌت كل من التكلفة واألصل واؼبصروؼ واػبسارة..

 ةاآللىذه سنوات.. ٓٔسنوات يعٍت سأستفيد منها لػ  ٓٔعمرىا اؼبتوقع  ةألف لاير ىذه اآلل ٓ٘بػ  ةلو اشًتيت آل مثاؿ:
إذف التكلفة ىي  .ماذا نقوؿ عنها تكوف ىي التكلفة ٓ٘ألف لاير.. ىذه الػ  ٓ٘سنوات ودفعت فيها  ٓٔاليت عمرىا 

 ةسنوات كل سن ٓٔسنوات عند توزيع تكلفتو على  ٓٔاؼبدفوع ؽبذا األصل. واألصل سأستفيد منو لػ  صبايلاؼببلغ اإل

تقريبًا سأستفيد منو دباذا لو افًتضت اإلىبلؾ على القصد الثابت 
٘ٓٓٓٓ
كخردة ستكوف كل سنو فائديت بػ ةبدوف قيم ٓٔسنوات 

أف فيو مصروؼ  أوآالؼ  ٘لاير يعٍت معناه منافعها ستقل كل عاـ بػ  ٓٓٓ٘ستفيدين سنويًا بػ  ةإذف اآلل .لاير ٓٓٓ٘
 ةألف ىذه ىي التكلفة سأستفيد منها كل سن ٓ٘عندما اشًتيتها بػ  ةآالؼ من ىذا األصل معناه أف اآلل ٘سنوي مقداره 

ذف التكلفة . إأف التكلفة تتحوؿ إىل مصروؼ خبلؿ سنوات استخداـ األصل أيآالؼ اإلىبلؾ وىو يعترب اؼبصروؼ  ٘بػ 
تكلفتو مل يتم استخدامها ىذا أصل من األصوؿ.. بدأت يف استخداـ األصل  أو بدوف استخداـ مع وجود االصل ثابت

الذي أشًتي بو األصل ىو التكلفة ويعترب أصل طاؼبا مل  صبايلاعبزء اػباص اؼبستفاد منو ىو اؼبصروؼ إذف اؼببلغ اإل
 يستخدـ وكل ما استخدـ اعبزء الذي استخدمو وبوؿ التكلفة إىل مصروؼ..

دفع فيها مبلغ ومتوقع ة وأىي عبارة عن مبلغ أدفعو دوف اغبصوؿ على مقابل. مثل أف أشًتي آل ؟ما ىي اػبسارة
عليها أحصل على وحدات منتجو والوحدات اؼبنتجة أبيعها واؼببيعات أحصل منها على  اً أف استخدمها يف اإلنتاج وبناء

تكوف ىذه عائد  أيعت شيء مل أحصل مقابلو على أما لو دف .إذف ىذه تكلفة .إيراد واإليراد سأستخدمو ووبقق يل الربح
 ٍتكلفت  لةأثناء نقلها وقعت وحصل فيها بعض التلفيات ومن أجل إصبلح ىذه اآل لةوىذه اآل ةمثل أف اشًتي آلخسارة. 
ىذا  ألفاػبسارة، ؼباذا؟ وؼ ال يعترب ر صاؼب، بل تعترب خسارة. ال ؟تعترب من ضمن التكلفة ٓٓٓٔلاير ىل ىذه الػ  ٓٓٓٔ

 ةعليها قضية معين ة. شركىا ويصلحها فنقوؿ ىذه ىي اػبسارةأف يسقطها ويكسر  ةاؼببلغ غَت متعُت على كل من يشًتي آل
لو دفعت تعويض أكثر ستحصل على إيراد  أووحكم عليها بالتعويض ىل لو دفعت ىذا التعويض ستحصل على إيراد 

عليو يعترب التعويض بالنسبة للشركة  اً ئي أف تدفع التعويض وبناءحبكم قضاة أكرب ال بل ىي دفعت التعويض ألهنا ملزم
أما التكلفة ىي اؼببلغ الذي أدفعو يف أصل معُت   .ي عائدإذف اػبسارة ىي عبارة عن تكلفة بدوف التوقع أل .خسارة

 إىل مصروؼ. جزء منو يتحوؿ من تكلفة أواألصل  .. دبجرد استخداـ ىذا اؼببلغإصبايلك
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ستخدمها أومل  ةتوضيح مثل لو اشًتيت آل (مل تستخدـ)ناىا يف الشكل السابق بتقسيم التكلفة إىل أخذإذف لو 
استخدمتها وأنتجت إنتاج معُت ومت بيع ىذا  ةآل مت التكلفة وأنتجت إنتاج مت بيعو،أما لو استخد .ىنا التكلفة تعترب أصل

اػبسارة.. وفيو  أواؼبصروؼ  أوىذا مثاؿ آخر على التكلفة  ،لفإنتاج تا أو (غَت مباع)مل يتم بيع اإلنتاج  أواإلنتاج 
معيب لو أف ىذا اإلنتاج  أوأف ىذا اإلنتاج وجد فيو جزء تالف  أومت بيعو  أوعندي أنتجت منتج معُت اؼبنتج ىذا ثابت 

كأصل من األصوؿ لو أف ىذا مت بيعو سيتحوؿ إىل مصروؼ تكلفة البضاعة اؼبباعة لو مل يتم بيعو فمكانو قائمة اؼبركز اؼبايل  
إنتاج معيب إذف ىذا اإلنتاج يعترب خسارة.. التكلفة إذا مل استخدمها تصبح أصل كما ىي  أوتالف  أواإلنتاج كاف فاقد 

أنتجت منتج واؼبنتج مت بيعو يعٍت قد مت إنتاج اؼبنتج ومت بيعو إذا  لةواستخدمها وىذه اآل ةوإف استخدمتها مثل أف اشًتي آل
ذا اعبزء ربوؿ إىل مصروؼ تكلفة بضاعة مباعة وإذا مل يتم بيع جزء من ىذا اؼبنتج فهذا يعترب أصل من األصوؿ يصبح ى

إنتاج تالف فيكوف بذلك خسارة ولو أف التكلفة مل تستخدـ من األساس فهي أيضًا تعترب  أووإذا اإلنتاج فيو إنتاج فاقد 
لن  أي (ستخدمهاألن )مل استخدمها فتعترب أصل و فإف (أستخدمها لن) أو (مل استخدمها)ف إإذا التكلفة ىي  .خسارة

أستفيد منها بأي عائد كما يف التعويضات القضائية تعترب خسارة لو استخدمتها ومت بيع اؼبنتج أصبح مصروؼ.. مل يتم 
ولو أنتجت إنتاج فيو بعض بيع اؼبنتج يعترب أصل من األصوؿ وبالتايل يكوف يف قائمة اؼبركز اؼبايل ضمن األصوؿ اؼبتداولة. 

تعترب بالنسبة يل  الةمل يتم بيعو حفاظا على ظبعة اؼبنشأة وبناء عليو يف ىذه اغب أوالعيوب إنتاج تالف ومت بيعو بأسعار أقل 
 خسارة..

 أخرىة أما بالنسبة لتبويب التكاليف نعود ؽبا مر 

 

 

 انخـكهـفــت

ىٌ 
 رغزخذً

 أصو

 اعزخذٍذ

 إّزبج ٍجبع

 ٍصشوف

إّزبج غُش 
 ٍجبع

أصو 
 (ٍخضوُ)

إّزبج ٍفقىد 
 أو ربىف

 خغبسح

ىِ 
 رغزخذً
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 الفصل الثاني 

 حصُيف وحبىيب انخكهفت

 التبويب النوعي للتكلفة:-أ 

حسب اؼبنافع اليت ربصل عليها  أينوعها ) أووفقاً للتبويب النوعي للتكلفة يتم تقسيم عناصر التكاليف حسب طبيعتها 
 اؼبنشأة مقابل ما تنفقو من تكاليف( إىل:

 
 تكاليف المواد:

البلزمة لتحقيق ىي كافة األشياء اؼبادية اؼبلموسة اليت ربصل عليها اؼبنشأة بغرض استخدامها يف مزاولة األنشطة 
 وأنبها ما يلي: ،أىدافها وتشمل تكاليف اػبامات واؼبهمات

 تكاليف المواد الخام -1
o  الوقود والزيوت والشحـو البلزمة للقياـ باألنشطة اؼبختلفة 
o  قطع الغيار ومهمات التشغيل 
o  مواد التعبئة والتغليف 
o األدوات الكتابية واؼبطبوعات 

 تكاليف عنصر العمل -2

ملو اؼبنشأة من تكاليف يف سبيل اغبصوؿ على خدمة العمل بواسطة العاملُت اؼبوجودين هبا. سواء  تشمل كل ما تتح
تأمينات اجتماعية واليت  أومبلبس(  أو)مثل وجبات غذائية  ةمزايا عيني أوكانت تلك التكاليف تدفع يف صورة نقدية 
 تسدد للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 األعباء اإلضافية: -3

تتمثل يف كل التكاليف األخرى خببلؼ اؼبواد وتكلفة العمل واليت تتحملها اؼبنشأة يف سبيل اغبصوؿ على خدمات 
 ...(واؼبباين وغَتىا اآلالت، استهبلؾ نفيذ أنشطة اؼبنشأة مثل )اإلهبار، الصيانةأخرى لت

 التبويب الوظيفي للتكلفة-ب 

 اؼبنشأة:ىناؾ ثبلث وظائف رئيسية تقليدية تقـو هبا 
 وظيفة اإلنتاج 
 وظيفة التسويق 
 وظيفة اإلدارة العامة 

ويف ضوء ما سبق يبكن تبويب عناصر التكاليف حبسب الوظائف اليت تؤديها اؼبنشأة إىل ثبلث ؾبموعات رئيسية 
 وىي:
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 تكاليف اإلنتاج )التكلفة الصناعية(:.1 
اإلدارات اإلنتاجية باؼبنشأة لصنع منتجات / خدمات( اليت ربتاجها تشمل يف عناصر التكاليف )خامات/ عمل

 صاغبة للبيع. وتشمل التكاليف التالية:
 أوتدخل يف تشكيل اؼبنتج مثل اػبشب يف صناعة األثاث( سواء كانت رئيسية ) ت اإلنتاجية:تكاليف الخاما 

 ر(.خامات مساعدة )ال تدخل يف تشكيل اؼبنتج ولكنها تساعد على اإلنتاج مثل الوقود وقطع الغيا
 تتمثل يف أجور ومزايا العاملُت باإلدارات اإلنتاجية والصناعية سواء كانت مراكز إنتاج تكاليف األجور اإلنتاجية :

 أـ خدمات.
 تتمثل يف اؼبصروفات اإلضافية األخرى اليت ربدث يف األقساـ اإلنتاجيةتكاليف خدمات إنتاجية :.  

 
 تكاليف البيع والتسويق.2 

التكاليف من اػبامات والعمل واػبدمات األخرى اليت ربتاجها اإلدارة القائمة بوظيفة التسويق تتمثل يف عناصر 
 وتشمل: ،باؼبنشأة لتصريف منتجاهتا

 مثل مواد التعبئة والتغليف واػبامات اؼبستخدمة يف عمل ملصقات الدعاية تكاليف الخامات التسويقية :
 واإلعبلف والًتويج ؼبنتجات اؼبنشأة.

 مثل رواتب وأجور العاملُت بقسم التسويق ومندويب البيع.ألجور التسويقيةتكاليف ا : 
 وىي تكاليف اػبدمات اليت ربصل عليها اإلدارة التسويقية من الغَت مثل خدمات تكاليف الخدمات التسويقية :

 النقل بواسطة الغَت والتخزين لدى الغَت.
 

 التكاليف اإلدارية والتمويلية .3 
التكاليف من خدمات وعمل وخدمات أخرى اليت ربتاجها اإلدارة العامة )اإلدارة اؼبالية ، تتمثل يف عناصر 

 الشئوف اإلدارية ، قسم التمويل( وتشمل التكاليف التالية:
 مثل األدوات الكتابية واؼبطبوعات والدفاتر.تكاليف خامات إدارية : 
 عاملُت باإلدارة العامة.: تتمثل يف أجور ورواتب التكاليف األجور والرواتب اإلدارية 
 خدمات صيانة أآلت التصوير لدى اإلدارة وغَتىا من التكاليف يف األقساـ تكاليف الخدمات اإلدارية :

 اإلدارية.
 

 التبويب وفقاً إلمكانية التتبع.4 
 يبكن تقسيم عناصر التكاليف حسب إمكانية تتبعها إىل: 

 التكلفة  أي: وىي التكاليف اليت يبكن تتبعها بسهولة لغرض تكلفة معُت )وحدة قياس التكلفة( تكاليف مباشرة
 اليت يسهل ربديد اؼبستفيد منها بدقة وبسهولة.
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 ىي تكلفة ال يبكن ربديد اؼبستفيد منها بدقة مثل النوع اؼبباشر وال يبكن تتبعها على تكاليف غير مباشرة :
ة. وىذه التكاليف غَت اؼبباشرة يتم زبصيصها لغرض التكلفة باستخداـ طريقة من وحدة التكلفة بطريقة اقتصادي

 طرؽ زبصيص التكلفة اؼبختلفة.

 
 التتبع إلمكانية وفقاً  التكاليف تبويب 4 توضيحي رسم

 

 التكلفة وفقاً إلمكانية التتبع عبارة عن:من خبلؿ الشكل السابق 

مت  فإفغَت مباشرة فتكوف حسب إمكانية التتبع  أوبتقسيم تعيُت التكلفة وربديدىا نوضح ىل التكلفة مباشرة 
تتبع التكلفة فتكوف تكلفة مباشرة وإف مل يتم تتبع التكلفة فتكوف تكلفة غَت مباشرة إذا التكلفة اؼبباشرة يتم تتبعها بصورة 

ا بالوصوؿ إىل نقطة معينو ستتفرع إىل نقاط كثَتة فإهنسهلة ودقيقة أما الغَت مباشرة فبل يبكن تتبعها بسهولة وإف مت تتبعها 
يكوف ؽبا زبصيص. إذا التكلفة اؼبباشرة تتبع ونقوؿ ؽبا أيضًا إلصاؽ يعٍت أف تكوف  الةلتايل يف ىذه اغبال يبكن تتبعها وبا

ىذه التكلفة تتبع ىذه اغباجة مثل طبق الربيد بأف ألصقو على اؼبظروؼ فيكوف ىذا الطبق خاص هبذا الظرؼ ومت ربديد 
ا يف بعض األحياف إلصاؽ ؽبذه التكلفة ومت ربديد اؼبستفيد منها يطلق عليه أواؼبستفيد منو. فالتكلفة اؼبباشرة ؽبا تتبع 

بدقة. أما التكلفة الغَت مباشرة فبل يبكن تتبعها فيكوف ؽبا زبصيص ويعٍت أف يكوف ؽبا توزيع بطريقة معينو وسنتطرؽ لطرؽ 
نو من طرؽ توزيع التكاليف التخصيص يف احملاضرات القادمة ولكن ىنا نذكر أف التخصيص مبدئياً ىو عبارة عن طريقة معي

 .توزع لتحديد اؼبستفيد منها بصورة أقرب إىل حد ما لدرجة الدقة إىل حد ما متوسطة وليست عالية

ويوجد طرؽ كثَتة للتخصيص وأساليب حديثة أيضاً للتخصيص لتقريب الغَت مباشر للمباشر وكل ما نريده ىو  
َت مباشرة من أجل ذلك يكوف ؽبا التخصيص وكل ذلك يكوف على الوصوؿ لدرجة دقة تقربنا للمباشر يف التكلفة الغ

وىو معرفة  .( وىي وحدة قياس التكلفة دبعٌت الشيء اؼبراد قياس تكلفتوCost Objectغرض التكلفة وىي )
اؼبباشر سيتم تتبعو أما الغَت مباشر فسيكوف لو عملية زبصيص  .تكلفتو ونصيبو ماذا يساوي من اؼبباشر والغَت مباشر

 نتطرؽ ؽبا يف احملاضرات القادمة.الطرؽ اليت س إحدىب

 

 رؼُُِ اىزنيفخ

رنيفخ 
 ٍجبششح

غشض 
 اىزنيفخ

رنيفخ غُش 
 ٍجبششح

غشض 

 اىزنيفخ

 تتبع التكلفة

 زبصيص التكلفة
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 أمثلو على التكاليف المباشرة

 تشمل كافة عناصر التكاليف اليت يبكن ربديد اؼبستفيد منها بدقة وسهولة. وتسمى التكلفة األولية ومثاؿ ؽبا:
 اػبشب يف صناعة األثاث ، واغبرب يف صناعة األقبلـ. الخامات المباشرة:

 .مثل أجور عماؿ اإلنتاج المباشرة:األجور 

توضيح ؼبا سبق أمثلو على التكاليف اؼبباشرة وقد ذكرنا سابقاً أف التكاليف اؼبباشرة تشمل كافة عناصر التكاليف 
اليت يبكن ربديد اؼبستفيد منها بدقة وسهولة والتكلفة اؼبباشرة نطلق عليها التكلفة األولية مثل لو أحضرت مواد مباشرة 

مباشرة ومت صبعهم على بعض يكوف ىنا عندنا التكلفة األولية إذًا التكلفة األولية ىي ؾبموع عناصر التكاليف وأجور 
اؼبواد اؼبستخدمة ليست كل اؼبواد اليت سأشًتيها  ألفاد مباشرة مستخدمة التكلفة اؼبباشرة عبارة عن مو  إصبايلاؼبباشرة إذا 

نسأؿ ما اؼبستخدـ يف ىذا الشيء فيكوف اؼبواد اؼبستخدمة ىي مواد  حدد تكلفة شي معُتأسأستخدمها فمن أجل أف 
مباشرة وكانت مواد مباشرة ؼبنتج معُت وقبمع عليها األجور اؼبباشرة إلنتاج ىذا اؼبنتج ونقوؿ ؾبموع اؼبواد اؼبباشرة واألجور 

 اؼبباشرة ىي التكلفة األولية..

مثل أف تنتج أساس العنصر األساسي اؼبوجود يف ىذا اؼبنتج ىو اػبشب يكوف  ؟مثل ماذا ،اػبامات اؼبباشرة
، اغبرب اؼبوجود يف القلم تكلفة مباشرة أـ غَت خامات مباشرة يف صناعة األساس أوبذلك اػبشب عبارة عن خاـ مباشر 

بذلك إذا التكلفة اؼبستخدمة يف   مت ربديدىا إذا تكلفة مباشرة ألنو يتم معرفة مقدار اغبرب اؼبستخدـ يف كل قلم ؟مباشرة
يعٍت لو أحضرت   .إذًا التكلفة اؼبباشرة ىي تكلفة يسهل ربديد اؼبستفيد منها بدقة وسهولة .كل قلم ىي تكلفة مباشرة

كتاب ىذا الكتاب فيو أوراؽ ومن أجل أف يبقى الكتاب جيد ففيو دبوس يف األوؿ وفيو دبوس من اآلخر تكلفة ىذه 
إىل حد ما تكوف متناىية الصغر فتعترب  ، تكوف ىنا التكلفة صغَتةىنا مت ربديد اؼبستفيد ؟ـ غَت مباشرةالدبابيس مباشرة أ

وبالتايل إذا كاف عنصر التكلفة  .وقت لدراسة عنصر التكلفة ىل ىم مباشر أـ غَت مباشر أخذتكلفة غَت مباشرة فهي ال ت
يل بأف يكوف من عناصر التكلفة غَت اؼبباشرة ، أما التكلفة لو   من العناصر اليت يكوف مبلغها عنصر متناىية الصغر أسهل

 كاف اؼببلغ كبَت يدخل يف تكلفة العنصر فيدرس على قدر اإلمكاف لتعرؼ ىل ىو مباشر أـ غَت مباشر.

 وأاألجور اؼبباشرة مثل أجور عماؿ اإلنتاج مثل ما قلنا لو أحضرنا كمية من اػبشب وؾبموعة من العماؿ أحضرت اثنُت 
مكتب معُت فكل واحد منهم سينتج لو مكتب معُت وعندي ثبلث مكاتب أ،  أوثبلثة من العماؿ وكاف لكل منهم كمية 

فكل عامل بدأ ينتج مكتب تكلفة أجر كل عامل بتكلفة مباشرة على اؼبكتب الذي يعملو فعندما نقوؿ تكلفة  .ب، ج
( اللي ة مباشرة عبارة عن اػباـ )اػبشبتكلف (أ)رة ألوؿ مكتب التكلفة اؼبباش أواؼبكتب رقم أ عبارة عن كمية اػبانات 

مضاؼ لو أجر العامل  (ب)اػبشب إذا دخل اؼبكتب رقم  ،مضاؼ لو أجر العامل الثاين (أ)دخل يف اؼبكتب رقم 
 مضاؼ لو أجر العامل يكوف ىنا أجر العامل تكلفة مباشرة بالنسبة (ج)والثالث كذلك اػبشب إذا دخل اؼبكتب رقم 

ىل تستطيع  ؟فهل األجر ؽبذا اؼبشرؼ تكلفة مباشرة أـ غَت مباشرة اً،أجر  أخذأما اؼبشرؼ الذي يتابع العماؿ فسي .للعامل
 أو ٔأجر اؼبشرؼ خاص بالعامل رقم  أوال، ال نستطيع أف نقوؿ أف تكلفة اإلشراؼ  ؟ربديد اؼبستفيد من تكلفة اإلشراؼ

ؼ نقوؿ أف تكلفة اإلشرا إذاً  .الختبلؼ مهارة العماؿ الختبلؼ التوجيهات اليت يعملها اؼبشرؼ للثبلث عماؿ ٖ أو ٕ
 . تكلفة غَت مباشرة للعماؿ الثبلثة
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 أمثلة على التكاليف غير المباشرة

 :تتمثل يف تكاليف اؼبهمات اليت ال يوجد بينها وبُت وحدة قياس التكلفة ارتباط مباشر وبالتايل من  المواد غير المباشرة
 الصعب ربديد نصيب الوحدة منها بدقة. مثل تكاليف الوقود والزيوت وقطع الغيار.

 رتباط مباشر مثل أجور : تشمل أجور ورواتب العاملُت اليت ال يوجد بينها وبُت وحدة قياس التكلفة ااألجور غير المباشرة
 مشريف العماؿ ومرتب مدير اؼبصنع وأجور عماؿ الصيانة 

 ستهبلكات.، واإلعبلف والتأمُت واإلهبارات واال: مثل تكاليف خدمات الصيانةالخدمات غير المباشرة 

التكاليف الغَت مباشرة وقد اتفقنا أهنا مثل اؼبواد الغَت مباشرة مثل اغباجة اليت من الصعب ربديد اؼبستفيد منها  توضيح:
 بدقة مثل الوقود والزيوت وقطع الغيار.

 األجور غَت اؼبباشرة مثل أجور اؼبشرفُت.

 ستهبلكات. أمُت واالاػبدمات غَت اؼبباشرة مثل خدمات الصيانة واإلعبلف واإلهبارات والت

وقسمنا  .تكلمنا على حسب إمكانية تتبع عنصر التكلفة وىذا موضوع من اؼبوضوعات اؼبهمة جداً  إذاً 
إف استطعت ربديد التاريخ الذي  Cost Object تتبعها بسهولة لوحدة تكلفة معينة التكاليف إىل تكلفة يبكن

أما الغَت مباشر فيكوف ؽبا التخصيص والتقدير  فهذه. مل أستطع . إذابدأت فيو وانتهت فيو فتكوف ىذه التكلفة مباشرة
لو أف نكوف على  أَُقِدر وأحاوؿ التغلب على الصفة الغَت مباشرة وأقرهبا إىل حد ما للمباشر صعب االقًتاب ولكن نريد

 بعد خطوات منها.
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 انًحاضرة انخايست

 التغير في التكلفة وفقاً لتغير حجم اإلنتاج

 :وكانت عبارة عن طبس تبويبات وفبكن لبتصرىا إىل ثبلثة باختصارناىا أخذوقد 
 ةمتغَت  تكلفة -
 ثابتة تكلفة -
 ـبتلطة تكلفة -

التكلفة  ومىت تكوف ثابتة وما ىي متغَتةومىت تكوف التكلفة  ،وىنا سنعرؼ بالتفصيل ماذا تعٍت التكلفة اؼبتغَتة
ة تكوف ىذه التكلفة ـبتلطة كيف إصبالي تكلفةلها عندما يكوف عندي .التكلفة اؼبختلطة أيضاً نريد تقسيمها وفص.اؼبختلطة

 .نفصل اعبزء الثابت عن اعبزء اؼبتغَت
 

 ..نبدأ باعبزء اػباص بالتكلفة اؼبتغَتة
 تبويب التكاليف وفقاً إلمكانية التغير مع حجم النشاط-1 
 للتقلبات بالنسبة التكاليف عناصرسلوؾ  دراسةىو  النشاطحبجم عبلقتها حسب  التكاليفمن تبويب  الرئيسي اؽبدؼ

إىل  النشاطيف حجم  بالتغَت عبلقتهاحسب  التكاليفيبكن تبويب .  إىل أخرى فًتةمن  النشاطربدث يف حجم  اليت
 :ةرئيسي ؾبموعات ثبلث
 متغَتة كاليفت. 
 تكاليف ثابتة. 
 تكاليف ـبتلطة. 

 النسبةبنفس  النشاطمع تغَت حجم  التكلفة إصبايلتغَت  اإذ متغَتة كوفمىت ت ةلتكلفا اوقلن ةماع ةبصف اتكلمن
 .ىا بالتفصيل أكثرأخذن..متغَتة ةتكلفال أصبحت

 
  التكاليف المتغيرة :أوالً 

 أي (.)حىت مستوى معُت النسبةبنفس  اإلنتاجها مع تغَت حجم إصبالياليت يتغَت التكاليف ىي  اؼبتغَتةالتكاليف 
 وإذا البفض ،أيضا% ٓٔتكلفة اػبامات تزيد دبعدؿ  إصبايل فإف% ٓٔ ( دبعدؿاإلنتاجحجم النشاط )حجم  أنو إذا زاد

 .أيضاً  %ٕٓسينخفض دبعدؿ تكلفة اػبامات إصبايل فإف %ٕٓ حجم النشاط دبعدؿ
 
تعٍت مدى قوة  ةؼبروناو   .%ٓٓٔبنسبة  أي ةكامل  ةمرنو مرون ةؼبتغَت اليف التكاصر اف عنأسبق يتضح  افب

 .عناصر التكاليف وبُت حجم النشاطط بُت االرتبا

بنفس  عامةالنشاط بصفة حجم  أو اإلنتاجتسبقو مع تغَت حجم  التكلفةب اػباصلسلوؾ انفس معناىا أف 
 .النسبة
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التكلفة مع  إصبايلفلو تغَت  إصبايلفهو تغَت  النسبةبنفس  اإلنتاجحجم تغَت مع  التكلفةتغَتت  إذا بذلك يكوف
تغَت حجم النشاط على سبيل اؼبثاؿ الذي ذكرناه أف حجم اإلنتاج بنفس النسبة أصبحت التكلفة تكلفة متغَتة معناىا أف 

% للتغَت يف حجم ٓٓٔ% تستجيب بصفة عامة بدرجة ٓٓٔالتكلفة اؼبتغَتة مرنة مرونة كاملة معناىا درجة مرونتها 
اط بُت عناصر التكاليف وبُت حجم النشاط يعٍت قوة االرتباط مع التكلفة اؼبتغَتة ىي قوة االرتبمعنى المرونة  . النشاط
 .التكلفة اؼبتغَتة إصبايلتغَت يف حجم النشاط يقابلو تغَت فباثل بنفس النسبة يف  أي% ٓٓٔ( ؟؟قوهتا )

 :على سبيل المثال

الشركات الصناعية  إحدىإدارة التكاليف بفيما يلي البيانات اؼبتعلقة ببعض عناصر التكاليف اؼبستخرجة من سجبلت 
 ىػ واؼبطلوب ربديد عناصر التكاليف اؼبتغَتةٜٕٗٔخبلؿ شهري ؿبـر وصفر عاـ 

حجم اإلنتاج في شهر محرم  عناصر التكاليف
 وحدة 1111

حجم اإلنتاج خبلل شهر صفر 
 وحدة 1511

 لاير ٓٓٓ,ٓ٘ٔ لاير ٓٓٓ,ٓٓٔ خامات رئيسية
 لاير ٓٓٓ,٘ٚ لاير ٓٓٓ,ٓٙ خامات مساعدة

 لاير ٓٓٓ,٘ٗ لاير ٓٓٓ,ٖٓ وقود
 لاير ٓٓٓ,ٓٙ لاير ٓٓٓ,ٓ٘ قطع غيار

 
وأعطينا التكاليف  .طع غياروقود وقأعطينا تكاليف عناصر التكاليف تشمل خامات رئيسية وخامات مساعدة و 

، متغَتة أـ غَت متغَتة متغَتة ليفيف شهرين واؼبطلوب رؤية سلوؾ ىذه التجربة والتعرؼ على ىذا السلوؾ ىل ىذه التكا
من خبلؿ ذلك التعرؼ على سلوؾ عناصر ىذه التكاليف وأعطينا حجم اإلنتاج يف شهر ؿبـر  ،ثابتة، ـبتلطة اؼبطلوب

 ٓٓٓٔوحدة ويكوف بذلك أف الشركة أنتجت  ٓٓٓٔوحجم اإلنتاج خبلؿ شهر صفر حجم اإلنتاج يف شهر ؿبـر 
فهل أستطيع  .ٓٓ٘زاد دبقدار  ؟قل أوفهل زاد  ،وحدة ٓٓ٘ٔ شهر صفر وأصبح وحدة يف شهر ؿبـر وتغَت اإلنتاج يف

 ..سنعرؼ كيف نستنتج نسبة الزيادة ؟عرؼ نسبة الزيادة دبقدار كمأأف 
 

تغَت حجم  .وحدة ٓٓٓٔلاير عندما كاف حجم اإلنتاج  ٓٓٓٓٓٔلو كانت اػبامات الرئيسية عبارة عن 
لاير فيو تغَت ٓٓٓٓ٘ٔقيمة اػبامات الرئيسية اؼبستخدمة إىل  أووتغَتت حجم اػبامات الرئيسية  ٓٓ٘ٔاإلنتاج وأصبح 

نسبة التغَت يف عنصر  إال إذا رأينا، ةبتاث تكلفة أو ـبتلطة تكلفة أو تكلفة متغَتة ولكن ال نستطيع أف نقوؿ ىذا التغَت
 .متغَتة تكلفةتعترب  إذاً  ةيف نفس النسب االثنُتتضح آف الو .و .ماذا يساويالنشاط  ونسبة التغَت يف حجم ةالتكلف

وحدة كاف  ٓٓ٘ٔوعند حجم اإلنتاج  ،لاير ٓٓٓ,ٓٙوحدة كاف  ٓٓٓٔخامات اؼبساعدة عند حجم اإلنتاج 
وحدة كاف  ٓٓ٘ٔوعند حجم اإلنتاج  ،لاير ٓٓٓ,ٖٓوحدة كاف  ٓٓٓٔالوقود عند حجم اإلنتاج ، لاير ٓٓٓ,٘ٚ
وحدة كاف  ٓٓ٘ٔنتاج وعند حجم اإل ،لاير ٓٓٓ,ٓ٘وحدة كاف  ٓٓٓٔقطع الغيار عند حجم اإلنتاج  ،لاير ٓٓٓ,٘ٗ
 لاير. ٓٓٓ,ٓٙ

من أجل  متغَتة تكلفةنتسرع ونقوؿ ال  ،نتاجتزيد مع تغَت حجم اإل اإىل حد م تكلفة ،تتغَت ةلتكلفا أف يبلحظ
 إصبايللو نسبة التغَت يف . طاونسبة التغَت يف حجم النش ةنسبة التغَت يف عنصر التكلفبد أف نرى ال متغَتة ةتكلفقوؿ أ أف
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زبتلف  ةلكن لو النسب. متغَتة تكلفةىذي  احجم النشاط كبكم عليه إصبايليف  التغَت نفس نسبة ةلتكلفاعنصر 
 .ظهر لناسيحسب ما  ةشبو ثابت أو متغَتةشبو  تكلفةوفبكن  ةـبتلط تكلفةخرى نوعها أ تكلفةصبحت أ

 
 :خطوات اغبل

 :ربديد نسبة التغَت يف حجم النشاط ) اإلنتاج ( كما يلي -ٔ

ٓٓٔنسبة التغَت يف حجم النشاط =  
حجم النشاط السابق  -حجم النشاط اغبايل 

 حجم النشاط السابق

 :بالتعويض قبد أف نسبة التغَت يف حجم النشاط ربسب كما يلي

نسبة التغَت يف حجم النشاط = 
ٔ٘ٓٓ - ٔٓٓٓ  ×ٔٓٓ

ٔٓٓٓ 

 =٘ٓ% 

ي شيء عندنا معلومة عن السنة اغبالية ومعلومة عن غبل نسبة التغَت يف حجم اإلنتاج نسبة التغَت بصفة عامة أل
 :السنة اؼباضية فكيف نستنتج اؼبتغَت نقوؿ ىنا نسبة التغَت يف حجم اإلنتاج ىي

من أجل أف  ٓٓٔعلى حجم النشاط السابق والكل مضروب يف ÷ النشاط السابق حجم  -حجم النشاط اغبايل 
 .نستخرجها نسبة مئوية

لو مت التعويض يف حجم النشاط إذاً نسبة التغَت يف حجم النشاط ىي ثابتة حجم النشاط يف الشهر اغبايل كاف 
وحدة  ٓٓٓٔلتغَت من معناه أف ا  %ٓ٘=ٓٓٔ×  ٓٓٓٔ÷  ٓٓٓٔ-ٓٓ٘ٔإذًا ٓٓٓٔويف الشهر السابق  ٓٓ٘ٔ

تقسم على مستوى اإلنتاج يف ىذه الفًتة السابقة وتكوف بذلك الػ  ٓٓ٘ىذه الػ  ٓٓ٘وحدة زاد اإلنتاج  ٓٓ٘ٔإىل 
 % ٓ٘تكوف تساوي  ٓٓٓٔعندما أقسمها على  ٓٓ٘

 ..يف شهر ؿبـر اإلنتاج% عن حجم ٓ٘د ايف شهر صفر ز  اإلنتاجف حجم أه امعن

  ةربعألا ةصر التكلفانسبة التغَت يف كل عنصر من عن يلزمنا قياس السؤاؿ ويكوف.طاالنشتبقى نسبة التغَت يف حجم 

 .متغَتة تكلفةلعنصر يعترب ا اسلوؾ ىذ إذاً  %ٓ٘قل لو أ كرب وإالأ % وإالٓ٘لػ التغَت يف حدود اىل  أرىو 

 .ةـبتلط تكلفةفبكن  آخر اً صبح نوعوي متغَتة تكلفةيعطيٍت ال قل أ أوكرب ألو ، طالنشالتغَت يف حجم ابق مع انو تطأل

 .%ٓ٘ اهنط ألالنشالتغَت يف حجم انسبة  احسبنا نحسب مثل مل

 .ةلتكلفاصر التغَت يف كل عنصر من عنانسبة  أخذن لو

 :تكلفة كل عنصر من عناصر التكليف إصبايلربديد نسبة التغَت يف  -ٕ
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 تكلفة العنصر = إصبايلنسبة التغَت يف 
ٓٓٔ× تكلفة العنصر يف الفًتة السابقة  -تكلفة العنصر يف الفًتة اغبالية 

تكلفة العنصر يف الفًتة السابقة
 

 :وبتطبيق اؼبعادلة السابقة قبد أف

نسبة التغَت يف تكلفة اػبامات الرئيسية =
ٔ٘ٓ,ٓٓٓ-ٔٓٓ,ٓٓٓ×ٔٓٓ

ٔٓٓ,ٓٓٓ  =٘ٓ% 

نسبة التغَت يف تكلفة اػبامات اؼبساعدة = 
ٚ٘,ٓٓٓ-ٙٓ,ٓٓٓ×ٔٓٓ

ٙٓ,ٓٓٓ  =ٕ٘% 

تكوف عبارة عن تكلفة العنصر اغبالية ناقص تكلفة العنصر  بنفس الطريقة كيف كبضر نسبة التغَت يف كل عنصر
من أجل أف تكوف النتيجة بالنسبة اؼبئوية لو ٓٓٔيف الفًتة السابقة على تكلفة العنصر يف الفًتة السابقة والكل مضروب يف 

يف العاـ اغبايل والعاـ السابق  ٓٓٓ,ٓ٘ٔلى اػبامات الرئيسية ، اػبامات الرئيسية كانت موجودة عندي طبقت اؼبعادلة ع
% ماذا نستنتج نسبة التغَت يف اػبامات ٓ٘=ٓٓٓ,ٓٓٔ÷ٓٓٓ,ٓٓٔ -ٓٓٓ,ٓ٘ٔويكوف  ٓٓٓ,ٓٓٔكانت 

% ٓ٘ىل زيادة التكاليف % أدى إٓ٘% زيادة حجم اإلنتاج ٓ٘% وأيضاً حجم النشاط زاد ٓ٘الرئيسية زادت التكلفة 
 .إذا التكلفتُت ؽبما مرونة ومرتبطتُت ارتباط كامل مع بعض وبالتايل تكوف اػبانات الرئيسية ىذه التكلفة متغَتة بالكامل

 ٓٓٓ,ٓٙويف الشهر السابق كانت  ٓٓٓ,٘ٚاػبامات اؼبساعدة بنفس الطريقة اػبامات اؼبساعدة يف الشهر اغبايل كانت 
ماذا يكوف معناىا ىل  %ٕ٘يساوي  ٓٓٔالناتج مضروب يف  ٓٓٓ,ٓٙعلى  ٓٓٓ,ٓٙمنها  نطرح ٓٓٓ,٘ٚويكوف 

 .ىذه التكلفة متغَتة ال طبعاً 

% قابل ذلك تغَت يف حجم التكلفة زاد ولكنو زاد ليس بنفس ٓ٘حجم اإلنتاج زاد  أوطاؼبا تغَت حجم اإلنتاج 
 ..تكلفة ـبتلطة أو متغَتة والنسبة إذا أصبحت تكلفة ليست متغَتة نقوؿ عنها شب

% زادت بنفس النسبة مع ٓ٘% زادت تكلفة اػبامات الرئيسية ٓ٘إذا التغَت يف اػبامات الرئيسية زاد حجم اإلنتاج 
ها زاد بنفس النسبة أصبحت تكلفة متغَتة أما تكلفة اػبامات اؼبساعدة حجم اإلنتاج زاد إصباليالتغَت وحجم النشاط إذا 

% يعٍت معناىا أف الزيادة ليست بنفس النسبة ٕ٘% قابل ذلك التكاليف ػبامات اؼبساعدة زادت أيضاً ولكنو ٓ٘بنسبة 
التكلفة  ألفولكنها ليست تكلفة متغَتة  تكلفة شبة متغَتة أوليست بنفس الدرجة وتكوف ىذه التكلفة تكلفة ـبتلطة  أو

% إذا التكلفة تتغَت ٓ٘. تغَت حجم النشاط .ها مع تغَت حجم النشاط بنفس النسبةإصبالياؼبتغَتة ىي التكلفة اليت يتغَت 
 ..%ٓ٘% تزيد التكلفة ٓ٘% زاد اغبجم ٓ٘

 ..بقية التكاليف

نسبة التغَت يف تكلفة الوقود= 
ٗ٘,ٓٓٓ-ٖٓ,ٓٓٓ

ٖٓ,ٓٓٓ ×ٔٓٓ  =٘ٓ% 

نسبة التغَت يف تكلفة قطع الغيار = 
ٙٓ,ٓٓٓ-٘ٓ,ٓٓٓ

٘ٓ,ٓٓٓ  ×ٔٓٓ  =ٕٓ% 
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كل عنصر من عناصر التكلفة وبُت نسبة التغَت يف حجم النشاط ، فإذا حدث تطابق   إصبايليتم مقارنة نسبة التغَت يف  -ٖ
 .عنصر التكلفة عندئذ يكوف متغَت فإفبُت النسبتُت 

تكلفة الوقود يف الشهر  .تكاليف اؼبتغَتة تتمثل يف عنصري اػبامات الرئيسية والوقود فقطفبا سبق يتضح أف عناصر ال
ناقص  ٓٓٓ,٘ٗنسبة التغَت ستكوف  ٓٓٓ,ٖٓويف الشهر السابق كانت  ٓٓٓ,٘ٗاغبايل كانت تكلفة الوقود 

 .% وتكوف ىذه التكلفة تكلفة متغَتةٓ٘تكوف النتيجة  ٓٓٔيف  ٓٓٓ,ٖٓعلى  ٓٓٓ,ٖٓ
. زاد .% بالزيادةٓ٘% وصاحب ذلك تغَت يف تكلفة الوقود ٓ٘تغَت حجم النشاط زاد  ألف ؟وف تكلفة متغَتةؼباذا تك

حجم النشاط يزيد عنصر التكلفة وإذا زاد االثنُت بنفس النسبة تكوف التكلفة متغَتة إذا تكوف تكلفة الوقود أيضًا تكلفة 
 .متغَتة باإلضافة إىل تكلفة اػبامات الرئيسية

الشهر  .نسبة تغَت يف العاـ اغبايل مطروح منو العاـ السابق على العاـ السابق أيالتغَت يف تكلفة قطع الغيار كبسبها نسبة 
الوضع اغبايل نطرح منو الوضع السابق بصفو عامة  أو. وتكوف القراءة اغبالية .الشهر السابق÷ الشهر السابق  -اغبايل

. فالتغَت تغَت يف تكلفة قطع الغيار ستساوي العاـ اغبائل يف الفًتة .اذا تساويعلى الوضع السابق ونستنتج نسبة التغَت م
 ٓٓٔيف  ٓٓٓ,ٓ٘على  ٓٓٓ,ٓ٘الشهر السابق  أونطرح منها القراءة السابقة  ٓٓٓ,ٓٙالشهر اغبايل  أواغبالية 

% قابل ذلك ٓ٘زاد % ٓ٘. ماذا حصل ىنا نغَت حجم النشاط .% فهل تعترب تكلفة متغَتة ال طبعاً ٕٓيكوف الناتج 
. فهل ىذه تكلفة متغَتة ال ليست .. زاد نعم.% ىل تغَت نعمٕٓتغَت يف التكلفة ولكن ليس بنفس النسبة بل أقل 

التكلفة اػباصة بقطع الغيار بنفس النسبة.. ويكوف معٌت ذلك  إصبايل. مىت تكوف تكلفة متغَتة لو كاف زاد .تكلفة متغَتة
عنصر التكلفة فإذا زاد حجم النشاط بنسبة معينة وزاد معو  إصبايلأف أقارف ما بُت حاجتُت حجم النشاط بصفة عامة و 

عنصر التكلفة . حجم النشاط زاد بنسبة معينة وزاد معو حجم .حجم عنصر التكلفة بنفس النسبة فتكوف التكلفة متغَتة
 أوبنسبة ولكنها نسبة ـبتلفة قد تكوف أكرب وقد تكوف أقل مل تصبح تكلفة متغَتة ولكنها أصبحت تكلفة شبة متغَتة 

فبكن نقوؿ أهنا تكلفة ـبتلطة ، معناه أف عنصري التكاليف الذي يعترب متغَت يف ىذا اؼبثاؿ كاف عبارة عن اػبامات 
% وزادت ٓ٘ق نسبة التغَت ؽبم مع نسبة التغَت يف حجم النشاط ، زاد حجم النشاط الرئيسية والوقود ؼباذا ألنو تطاب

 . .% وىي نفس النسبةٓ٘التكاليف اػباصة باػبامات الرئيسية والوقود بنسبة 
ولكن نصيب الوحدة من تلك التكاليف  صبايلاإلشارة إىل أف سلوؾ عناصر التكلفة اؼبتغَتة يكوف متغَت بالنسبة لئل -ٕ

 .غ ثابتيكوف مبل
 :ولتأكيد ذلك من اؼبثاؿ السابق قبد أف

تكلفة الوحدة من كل عنصر = 
تكلفة العنصر إصبايل
   حجم النشاط إصبايل

 :تكلفة الوحدة من اػبامات الرئيسية 

 لاير / وحدة ٓٓٔ=  ٓٓٓٔ÷ ٓٓٓ,ٓٓٔخبلؿ شهر ؿبـر = 

 لاير / وحدة ٓٓٔ=  ٓٓ٘ٔ÷ ٓٓٓ,ٓ٘ٔخبلؿ شهر صفر = 

وليس على أساس نصيب الوحدة عندما تريد اغبكم على سلوؾ تكلفة  صبايلالتكلفة اؼبتغَتة يهمنا سلوكها اإلمعناىا سلوؾ 
التكلفة اؼبتغَتة  ألفة وليس التكلفة على مستوى الوحدة صباليمعينة وبكم على سلوؾ ىذه التكلفة من خبلؿ التكلفة اإل

التكلفة اؼبتغَتة على مستوى الوحدة ثابت معناه لو أردنا التأكد من ذلك عندنا تكلفة الوحدة  .على مستوى الوحدة ثابت
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التكلفة ونقسمها على عدد الوحدات ويكوف مثبًل لو طبقنا على اػبامات  صبايلمن كل عنصر عبارة عن ماذا نأيت إل
 ٓٓٓٔوأنتجنا يف ىذا الشهر  ٓٓٓ,ٓٓٔت الرئيسية يف شهري ؿبـر وصفر تكلفة اػبامات الرئيسية يف شهر ؿبـر كان

إذًا نصيب كل وحدة من التكاليف اؼبتغَتة  .لاير لكل وحدة ٓٓٔفستساوي  ٓٓٓٔعلى  ٓٓٓ,ٓٓٔوحدة لو قسمنا 
لاير لكل وحدة معناىا أف كل وحدة مت إنتاجها يف شهر ؿبـر كلفتنا  ٓٓٔاػباصة بتكلفة اػبامات الرئيسية عبارة عن 

 ٓٓٓ,ٓ٘ٔ. ونطبق ذلك أيضًا يف الشهر الثاين: خبلؿ شهر صفر تكلفة اػبامات الرئيسية .لاير ٓٓٔخامات رئيسية 
لاير  ٓٓٔستساوي  ٓٓ٘ٔعلى  ٓٓٓ,ٓ٘ٔوحدة اليت ىي حجم اإلنتاج يف شهر صفر  ٓٓ٘ٔوإذا قسمناىا على 

كم ىل التكلفة متغَتة أـ التكلفة لكل وحدة إذاً ال يصح أف نقوؿ طاؼبا تكلفة الوحدة ال تتغَت فهي تكلفة ثابتة معيار اغب
يتغَت بنفس نسبة التغَت يف حجم النشاط أصبحت تكلفة  صبايلعنصر التكلفة( اإل إصبايل) صبايلثابتة اغبكم من خبلؿ اإل

 أومتغَتة ولو كاف نصيب الوحدة من التكلفة ثابت أصبحت تكلفة متغَتة يعٍت ذلك أف التكلفة اؼبتغَتة تتميز دبيزتُت 
 :صفتُت وىي أو خاصيتُت

 .التكلفة اؼبتغَتة يتغَت مع تغَت حجم اإلنتاج بنفس النسبة إصبايلأف  -ٔ
 .أف متوسط تكلفة الوحدة من عناصر التكاليف اؼبتغَتة ثابت على مستوى الوحدة -ٕ

 

 2مثال 

 .الشركات الصناعية واؼبطلوب التعرؼ على سلوؾ التكلفة إحدىفيما يلي البيانات اػباصة بتكاليف اإلنتاج ب
 تكلفة الوحدة حجم النشاط

 لاير ٘ وحدة  ٓٓٓٔ
 لاير  ٘ وحدة  ٕٓٓٓ
 لاير  ٘ وحدة  ٖٓٓٓ
 لاير ٘ وحدة  ٓٓٓ٘

 
إىل  ٓٓٓٔلاير وبعدىا حجم النشاط تضاعف من  ٘وحدة وكانت تكلفة الوحدة  ٓٓٓٔحجم النشاط  :التوضيح
وحدة تكلفة  ٓٓٓ٘لاير وحجم النشاط  ٘تكلفة الوحدة  ٖٓٓٓلاير وحجم النشاط  ٘تكلفة الوحدة كما ىي  ٕٓٓٓ
اتفقنا أنو ال وبكم على سلوؾ  لاير والبعض سيتسرع ويقوؿ أف ىذه التكلفة سلوكها ثابت وذلك خطأ ألننا ٘الوحدة 

يتغَت مع نفس درجة تغَت حجم اإلنتاج  صبايلولو اتضح أف اإل صبايلالتكلفة دبتوسط تكلفة الوحدة وإمبا أحكم عليها باإل
 ...حجم النشاط أصبحت تكلفة متغَتة بالرغم من أف متوسط تكلفة الوحدة ثابت من أجل ذلك أو

 ناء اؼبراجعةفبكن االستغناء عن ىذا التوضيح أث
الوحدة من  التكلفة بأهنا ثابتة نظرًا لثبات متوسط تكلفة بالنظر إىل اؼبثاؿ السابق قد يتسرع البعض باغبكم على سلوؾ

التكلفة وليس تكلفة  إصبايلولكن هبب التأكد على أف معيار التفرقة بُت التكلفة الثابتة والتكلفة اؼبتغَتة ىو عنصر التكلفة، 
التكلفة يتغَت بنفس درجة التغَت يف حجم  إصبايلالتكلفة يف اؼبثاؿ السابق فإذا كاف  إصبايلب التوصل إىل الوحدة ، لذلك هب

 النشاط تكوف التكلفة متغَتة.
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 :ويتم ذلك كما يلي
ريد اغبكم التكلفة وعندنا عنصرين تكلفة ون إصبايلأخرى معيار التفرقة بُت التكلفة الثابتة والتكلفة اؼبتغَتة ىو  ةوللتأكيد مر 

تكلفة   إصبايل صبايلثابت فلو على أساس متوسط تكلفة الوحدة لو أنا خائف أخطئ فيها نأيت باإل أوعليهم ىل ىو متغَت 
تكلفة العنصر تتغَت مع تغَت حجم النشاط بنفس النسبة أصبح  إصبايلكل عنصر ونربطهم مع التغَت يف حجم النشاط لو 

ة ثابتة مع تغَت حجم النشاط أصبحت تكلفة ثابتة مثل ما رأينا من قبل إذا معيار التفرقة ما صباليالتكلفة اإل .تكلفة متغَتة
 .عنصر التكلفة وليس متوسط تكلفة الوحدة إصبايلبُت التكلفة الثابتة والتكلفة اؼبتغَتة ىو 

 ..صبايللنستخرج اإل
 التكلفة إجمالي تكلفة الوحدة حجم النشاط

 ٓٓٓ٘ لاير ٘ وحدة  ٓٓٓٔ
 ٓٓٓٓٔ لاير  ٘ وحدة  ٕٓٓٓ
 ٓٓٓ٘ٔ لاير  ٘ وحدة  ٖٓٓٓ
 ٕٓٓٓ٘ لاير  ٘ وحدة  ٓٓٓ٘

 
وحدة  ٕٓٓٓحجم النشاط أصبح  ٓٓٓ٘التكلفة  إصبايللاير و  ٘وحدة وتكلفة الوحدة  ٓٓٓٔحجم النشاط 
لاير  ٘وحدة وتكلفة الوحدة  ٖٓٓٓلاير حجم النشاط أصبح  ٓٓٓٓٔالتكلفة  إصبايللاير و  ٘ومتوسط تكلفة الوحدة 

طاؼبا  ٕٓٓٓ٘التكلفة  إصبايللاير و  ٘وحدة وتكلفة الوحدة  ٓٓٓ٘لاير حجم النشاط أصبح  ٓٓٓ٘ٔالتكلفة  إصبايلو 
فة متغَتة البد أف كبسب يتغَت مع تغَت حجم النشاط نقوؿ مبدئياً التكلفة تتغَت ولكن من أجل أف تكوف تكل صبايلأف اإل

مثبًل  أخذ. لنحسبها حاليًا لدينا حجم النشاط ن.السابق÷ السابق  –كيف نستخرج نسبة التغَت اغبايل   .نسبة التغَت
% معناىا أف حجم النشاط تضاعف ٓٓٔ=ٓٓٓٔ÷ٓٓٓٔ-ٕٓٓٓويكوف  ٓٓٓٔوحدة ويف السابق كاف  ٕٓٓٓ

 ؟ماذا حصل ٕٓٓٓإىل  ٓٓٓٔمن 
 

اآلؼ ٓٔاآلؼ يكوف ٘اآلؼ على ٘اآلؼ ناقص ٓٔاآلؼ ويكوف ٘اآلؼ وسابقًا كانت ٓٔالتكلفة حاليًا 
% معناىا ماذا تغَت حجم ٓٓٔيساوي  ٓٓٔيف  ٔتساوي  ٓٓٓ٘على  ٓٓٓ٘و  ٓٓٓ٘اآلؼ يساوي ٘ناقص 

إذًا ىذه أصبحت تكلفة متغَتة  ٓٓٓٓٔإىل  ٓٓٓ٘وتضاعفت التكلفة من  ٕٓٓٓإىل  ٓٓٓٔالنشاط تضاعف من 
 .% تضاعف حجم اإلنتاج تضاعفت التكلفةٓٓٔدرجة اؼبرونة ؽبا سباماً 

 
أصبح  ٓٓٓٔحجم النشاط كاف  ٖٓٓٓنقيسها بػ  ٖٓٓٓو  ٓٓٓٔونرى ىنا أيضًا لو قلنا حجم النشاط 

% نرى ٕٓٓيكوف  ٓٓٔيف  ٕستساوي  ٓٓٓٔعلى  ٓٓٓٔناقص  ٖٓٓٓمرات ونقيسها  ٖمعناىا أنو زاد  ٖٓٓٓ
أصبحت عند  ٓٓٓ٘. حجم التكلفة القيمة اػباصة للتكلفة كانت .% وإال أقلٕٓٓىنا ىل ىذه التكلفة زادت 

يساوي  ٓٓٓ٘ناقص  ٓٓٓ٘ٔويكوف  ٖٓٓٓعند مستوى اإلنتاج  ٓٓٓ٘ٔأصبحت  ٓٓٓٔمستوى اإلنتاج 
زيادة حجم النشاط  أو% ويكوف معناه التكاليف تضاعفت بنفس نسبة تضاعف ٕٓٓستساوي  ٓٓٓ٘على  ٓٓٓٓٔ

نا أخذبنفس الطريقة لو  ٓٓٓ٘ٔأصبحت  ٓٓٓ٘التكاليف زادت من  ٖٓٓٓإىل  ٓٓٓٔزاد من ، حجم النشاط 
وحدة وآخر حساب يف اعبدوؿ أف حجم النشاط  ٓٓٓٔحجم النشاط كاف  ٓٓٓ٘و الػ  ٓٓٓٔالعبلقة ما بُت الػ 
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اوي ستس ٓٓٓٔعلى  ٓٓٓٗتكوف  ٓٓٓٔناقص السابق  ٓٓٓ٘وحدة ونسبة التغَت ستكوف اغبايل  ٓٓٓ٘أصبح 
وقبل ذلك عند مستوى  ٓٓٓ٘عند مستوى  ٕٓٓٓ٘% ونرى أيضًا التكاليف ىذه التكاليف كانت حاليًا ٓٓٗ

% إذاً ٓٓٗستساوي أيضًا  ٓٓٓ٘على  ٕٓٓٓٓيساوي  ٓٓٓ٘ناقص  ٕٓٓٓ٘ويكوف  ٓٓٓ٘وحدة كاف  ٓٓٓٔ
ها مع تغَت حجم اإلنتاج بنفس إصباليَت سلوؾ ىذه التكلفة سلوؾ تكلفة متغَتة بالكامل إذاً التكلفة اؼبتغَتة ىي تكلفة يتغ

تكلفة ـبتلطة  أوأخرى كأف تكوف تكلفة شبة متغَتة  تكلفة أيالنسبة لو تغَتت النسبة ال تصبح تكلفة متغَتة وتكوف 
وعن حجم النشاط من أجل أف أتعرؼ على سلوؾ ىذه  ويكوف ذلك لو حصلت على بيانات عن متوسط تكلفة الوحدة

 :عرؼ عليها بطريقتُتالتكلفة فبكن أف نت
 .إذا كاف متوسط تكلفة الوحدة ثابت بالرغم من تغَت حجم النشاط فالتكلفة متغَتة

ة عندي تتغَت صبالية فلو التكلفة اإلصباليحجم النشاط ومتوسط تكلفة الوحدة وكبضر التكلفة اإل أخذوللتأكيد أكثر ن
ة قد تغَتت وحجم النشاط قد تغَت فلو تغَت بنفس صباليبنفس نسبة درجة تغَت تكلفة الوحدة فسيكوف أف التكلفة اإل

 .النسبة فستصبح أيضاً تكلفة متغَتة
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 انًحاضرة انسادست

 ثانياً: التكاليف الثابتة

 التكلفة الثابتة وىي النوع الثاين من التكاليف حسب عبلقتها مع مستوى النشاط.
 مىت تكوف التكلفة ثابتة؟

 ثابت بالرغم من تغَت حجم النشاط.ها إصباليالتكلفة الثابتة ىي التكلفة اليت يظل  باختصار
 حجم النشاط يتغَتػػػ تظل التكلفة ثابتة
 حجم النشاط يزيد ػػ تظل التكلفة ثابتة

 حجم الربح يقل ػػػ تظل التكلفة ثابتة
إنتاجي أكثر ىل سأدفع إهبار أكثر؟ مستأجر مبٌت وأدفع إهبار للمبٌت ىل لو كاف  أوأنا مستأجر مصنع ، على سبيل اؼبثاؿ

 يضاً لو قُِفل اؼبصنع ومل ينتج، فسيظل اإلهبار مستمر ولن يتغَت.وأأكيد ال. 
أف متوسط نصيب  معناىاة على مستوى الوحدة. ولكنها متغَت التكلفة كما ىي ثابتٌة ينقص،  أوفإذف حجم اإلنتاج يزيد 

 ذلك؟ ماذا يعٍت ،الوحدة من عنصر التكلفة الثابتة قبد أنو متغَت

 
طة معينة قد يكوف إىل نق أوا بالرغم من تغَت حجم اإلنتاج إىل مدى مبلئم لةاتكلفة العنصر تظل ثابتة يف إصب

 مستوى نشاط.. أيتنقص حسب نوع عنصر التكلفة ويف  أوتتغَت لن تظل ثابتةٌ قد تزيد  بعد ىذه النقطة التكلفة
 مثبًل..تغَت حجم اإلنتاج إىل مدى مبلئم.  لكن التكلفة تظل ثابتةٌ بالرغم من 

لاير وأردت أف ٕٓٓٓأنا موجود يف مصنع...واؼبكاف ىذا طاقتو اإلنتاجية تصل إىل عشر آالت وإستأجرتو وكاف اإلهبار بػ
بق ذكره يف يف بالتايل اإلهبار تغَت وسأنتقل ؼبستوى آخر مثل أجور اؼبشرفُت الذي سأتوسع فإستأجرت مكاف آخر و 

حيث لو كاف عندي مشرؼ طاقتو اإلشراؼ على عشرة عماؿ،طاؼبا عندي يف حدود عشرة عماؿ يظل احملاضرة السابقة.  
  عينت عشرة عماؿ إضافيُت،مثاؼ ثابتة طاؼبا عدد العماؿ عشرة.  لاير فتبقى تكلفة اإلشر ٓٓٓ٘مشرؼ واحد يتقاضى 

 أوىي التكاليف اليت يظل إصباليها ثابت بالرغم من تغَت حجم اإلنتاج )حىت مستوى معُت( اؼبقصود بالتكلفة الثابتة 
 خبلؿ مدى معُت يسمى اؼبدى اؼببلئم،وإف كاف نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة يتغَت من حجم النشاط آلخر.

العبلقة ؿبددة بُت عنصر التكلفة اؼبعُت وحجم  لةحدود حجم النشاط الذي تكوف خآل أويقصد باؼبدى اؼببلئم: نطاؽ 
 .ىذا اؼبدى فإف إصبايل التكاليف الثابتة ال يتغَتالنشاط وطاؼبا أف التغَتات يف حجم النشاط مل تتجاوز 

أهنا على  أيأف عناصر التكاليف الثابتة عديبة اؼبرونة حيث أف نسبة مرونتها تساوي صفرًا يف نطاؽ اؼبدى اؼببلئم  أي
 النقيض سباماً للتكلفة اؼبتغَتة.
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تكلفة اإلشراؼ اليت  عامل وسأضطر أف أعُت مشرؼ آخر. إذف، واؼبشرؼ السابق لن يستطيع اإلشراؼ على عشرين 
 لاير وىكذا.ٓٓٓ.ٓٔلمشرفُت إىل كانت ثابتة تضاعفت وستظل ثابتة بعد زيادة الرواتب ل

 
 مثاؿ..

ب: ربديد عناصر ىػ واؼبطلو ٖٓٗٔعية يف شهري ؿبـر وصفر من عاـ الشركات الصنا إحدىفيما يلي البيانات اؼبتعلقة ب
 التكاليف الثابتة.

 عناصر التكاليف
حجم اإلنتاج خبلل شهر 

 ةوحد1111محرم
حجم اإلنتاج خبلل شهر 

 ةوحد1511صفر
 لايرٓٓٓ.ٓٙ لايرٓٓٓ.ٓٙ إهبار اؼبصنع

 لايرٓٓٓ.ٜٓ لايرٓٓٓ.ٜٓ التأمُت على اآلالت
 لايرٓٓٓ.ٓ٘ لايرٓٓٓ.ٓٗ اإلنارة

 

ؿ عنو تكلفة ثابتة إىل فإهبار اؼبصنع نقو ة الثابتة من التكلفة اؼبتغَتة. من ىذا اعبدوؿ نستطيع أف نقوؿ أف كبدد التكلف
أما اإلنارة فهي ليست ثابتة معناىا ، وكذلك عنصر التأمُت على اآلالت نقوؿ عنو تكلفة ثابتة إىل مدى معُتمدى معُت. 

يف  ةوحدٓٓ٘ٔيف الشهر السابق وزاد إىل  ةوحدٓٓٓٔحسبناه حسب نسبة التغَت حيث كاف أف حجم اإلنتاج لو 
 الشهر اغبايل فنقوؿ:

% إذف حجم ٓ٘تساوي  ةوحدٓٓٓٔالشهر السابق نقسمها على  ةوحدٓٓٓٔالشهر اغبايل ناقص  ةوحدٓٓ٘ٔ
 ة التغَت فيها صفر.يف األخرى نسب% إذف التكالٓ٘النشاط زاد 

 

 

 

بينما مل ربدث أية زيادة يف إصبايل  %ٓ٘نبلحظ أف حجم اإلنتاج زاد يف شهر صفر عما كاف عليو يف ؿبـر بنسبة 
 ىناؾ تغَتاً قد طرأ على إصبايل تكاليف اإلنارة.تكاليف عنصري إهبار اؼبصنع والتأمُت على اآلالت إال أف 

 فبا سبق قبد أف عناصر التكاليف الثابتة ىي:
 إهبار اؼبصنع-

 التأمُت على اآلالت-

 :الخبلصة
 إصبايل التكاليف الثابتة ال تتغَت مع تغَت حجم النشاط ماداـ التغَت يف حدود اؼبدى اؼببلئم.

إذا فالتغَت اغباصل على تكلفة اإلنارة ال نستطيع أف  .مع تغَت حجم اإلنتاج أما التكلفة الثابتة للوحدة تتغَت عكسياً 
 ـبتلطة. أومتغَتة بل شبو متغَتة  أونقوؿ عنو تكلفة ثابتة 
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 َت عكسياً مع تغَت حجم اإلنتاج؟ماذا يعٍت أف التكلفة الثابتة للوحدة تتغ
 ةلاير لكل وحدٓٙ=ةوحدٓٓٓٔ÷ٓٓٓ.ٓٙنقوؿ لو قسمنا إهبار اؼبصنع لشهر ؿبـر 

فبقيت التكلفة ثابتة وكلما زاد حجم اإلنتاج كلما قل  ةلاير للوحدٓٗ=ٓٓ٘ٔ÷ٓٓٓ.ٓٙإذف يف الشهر الذي يليو 
 من ىذا العنصر. ةمتوسط التكلفة للوحد

 إذف دباذا تتميز التكلفة الثابتة؟!

 تنخفض كلما زاد حجم النشاط. أوتقل  ةػ متوسط تكلفة الوحدٕ  ها ثابت.إصباليػ ٔ

 إىل مدى مبلئم. ةؽبذا نقوؿ إف ميزة اؼبصانع بأهنا تنتج إنتاجاً حبجم كبَت حبيث كلما أنتجت قلت التكلفة بالنسبة للوحد
 يف البسط وىي ثابتة وعدد الوحدات يف اؼبقاـ وىي متغَتة()نضع التكلفة 

 

لاير ٓٓٓٔالشركات وطلبت منو أف يعمل لدي وإتفقنا على الراتب حيث سأعطيو  إحدىمثبًل عندي مندوب مبيعات يف 
 لاير.ٕ ةعمول أخذيبيعها من اؼبنتج اػباص يب فسي ةشهري وعن كل وحد

 لاير(.ٕ) لاير( واعبزء اؼبتغَت ىو نسبة العمولةٓٓٓٔ) إذف ىنا اعبزء الثابت ىو الراتب الشهري

 مثال:
ىػ واؼبطلوب تبويب عناصر ٖٓٗٔالشركات الصناعية خبلؿ شهري ؿبـر وصفر يف عاـ  إحدىفيما يلي البيانات اؼبتعلقة ب

 التكاليف التالية حسب عبلقتها حبجم النشاط.

زدٌ اإلّزبج خاله شهش  ػْبصش اىزنبىُف
 حوزذ2000ٍسشً 

زدٌ اإلّزبج خاله شهش صفش 
 حوزذ2600

 لاير650000 لاير500000 ٍىاد خبً

 لاير390000 لاير300000 ٍىاد رؼجئخ ورغيُف

 لاير240000 لاير200000 قطغ غُبس 

 لاير110000 لاير100000 صُبّخ اِالد 

 لاير400000 لاير 400000 اىزأٍُِ ػيً اِالد

 لاير250000 لاير250000 سوارت اىَالزظُِ

 التكلفة اؼبختلطة:

ة أو شبو الثابتة أي أهنا تتضمن عناصر تكاليف يتغَت إصباليها مع تغَت يطلق عليها التكاليف شبو اؼبتغَت 
 حجم اإلنتاج )النشاط( ولكن ليس بنفس النسبة. 

 %ٖٓايل التكاليف قد يكوف أكرب أو أقل من ويتبع ذلك زيادة يف إصب %ٖٓفقد يزيد حجم النشاط بنسة 
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لنحسب التغَت يف مستوى النشاط فنقوؿ 
ٕٓٓٓ ٕٙٓٓ

ٕٓٓٓ ×ٔٓٓ=ٖٓ% 

فأقوؿ لو عنصر التكلف  % يف شهر صفر..وإذا أردت أف أحكم على عنصر التكلفة:ٖٓونقوؿ حجم النشاط زاد 
نا نطرح فإنالتغَت عنصر من عناصر التكلفة وأردنا أف كبسب ؽبا نسبة  أينا أخذفإذا  ،حصل لو نفس الزيادة فيصبح متغَت

حجم اإلنتاج ؽبذا العنصر يف الشهر اغبايل من حجم اإلنتاج للشهر السابق على السابق وإذا تطابقت النسبة مع نسبة 
ولو كانت نسبة التغَت  وإذا تغَت لكن ليس بنفس النسبة تكوف ـبتلطة ، متغَتةىنا تكوف % ٖٓ التغَت يف حجم النشاط

 .تكوف التكلفة ثابتة ر(فْ )صِ 

 ولنبدأ اآلف بتبويب عناصر التكاليف يف اعبدوؿ السابق:

  مواد اػباـ
٘ٓٓٓٓ ٙ٘ٓٓٓ

٘ٓٓٓٓ=ٖٓ% 

  مواد التعبئة والتغليف
ٖٓٓٓٓ ٖٜٓٓٓ

ناصر % وىكذا نستخدـ نفس الطريقة يف إهباد نسبة التغَت مع صبيع عٖٓ=ٖٓٓٓٓ

اؼببلحظُت تُعترب التكاليف ثابتة حيث زاد حجم اإلنتاج وقبد أف التأمُت على اآلالت ورواتب  التكلفة يف اعبدوؿ السابق.

 لكن مع بقاء التكلفة ثابتة.

اغبل: يف البداية هبب إحتساب كل من نسبة التغَت يف حجم النشاط ونسبة التغَت يف إصبايل تكلفة كل عنصر من عناصر 
 التكلفة يف اؼبثاؿ السابق بعد ذلك نتوصل إىل مايلي:

 َسبت انخغير بياٌ

 % رنيفخ ٍزغُشح30 اىْشبغ زدٌ

 % رنيفخ ٍزغُشح30 ٍىاد اىخبً

 % رنيفخ ٍزغُشح30 ٍىاد رؼجئخ ورغيُف

 % رنيفخ ٍخزيطخ20 قطغ غُبس

 % رنيفخ ٍخزيطخ10 صُبّخ اِالد

 صفش رنيفخ ثبثزخ اىزأٍُِ ػيً اِالد

 صفش رنيفخ ثبثزخ سوارت اىَالزظُِ
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 من اعبدوؿ السابق نبلحظ مايلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %ٖٓ     مواد خاـ تكاليف متغَتة
 مواد تعبئة وتغليف 

 

 %ٕٓقطع غيار  تكاليف ـبتلطة
 %ٓٔصيانة آالت 

  التأمُت على اآلالت تكاليف ثابتة
 رواتب اؼببلحظُت
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 انًحاضرة انسابؼت

مثبًل لو  اؼبتغَت؟عن جزئها الثابت  ضل بُت جزئهانريد أف نعرؼ طريقة لو كاف لدي تكلفة ـبتلطة كيف أف..
لاير، ىذا اؼببلغ أريد أف ٓٓٓ,ٓٔ....اخل تصل إىل أوتكاليف مندوب اؼببيعات  أويأيت أحد ويقوؿ تكاليف اإلشراؼ 

ىذا ىو  فكيف أفصلها؟ ،ؼبتغَتأعرؼ كم اعبزء اؼبتغَت ؟ وكم اعبزء الثابت؟ فأنا أريد أف أفصل بُت الشق الثابت والشق ا
 :اغبلقةموضوع 

 ةف المختلطيلاالتك تحليلطرق 

فأريد أف  ةاؼبختلط يف التكلفةلكن اؼبشكلة  ،هبا وأيضًا التكلفة اؼبتغَتة فمعروفة مشكلة فيها،التكلفة الثابتة ال 
 ومقدار اؼبتغَت؟! اأعرؼ مقدار الثابت فيه

 

 

 

 

 

 وسنبدأ يف ىذه اغبلقة بػ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مايلي: وىناؾ عدة طرؽ لفصل التكاليف اؼبختلطة اليت شقيها اؼبتغَت والثابت منها

 طريقة أعلى وأدىن مستوى نشاط )طريقة اغبدين األعلى واألدىن(. -ٔ

 طريقة ربليل اإلكبدار.-ٕ

 

 

 

 

 طريقة أعلى وأدنى مستوى نشاط

تعتمد طريقة أعلى وأدىن مستوى نشاط على دراسة بيانات التكاليف وحجم النشاط خبلؿ عدة فًتات 
 زمنية تارىبية لتحديد متغَتات التالية:

 أعلى مستوى نشاط.حجم .ٔ

 التكلفة عند أعلى مستوى نشاط..ٕ

 حجم أدىن مستوى نشاط..ٖ

 التكلفة عند أدىن مستوى نشاط..ٗ



 49|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 التعبَت عن التكلفة اؼبختلطة باؼبعادلة التالية:
ب + أ  =  س ص

 حيث أف..

 األعلى أو: التكلفة اؼبختلطة عند اغبد األدىن ص
 اعبزء الثابت من التكلفة اؼبختلطة :أ 

 : معدؿ التغَت يف التكلفةب
 : حجم النشاطس
 

 ىذه معادلة التكلفة اؼبختلطة
 

اة وكم جزئها )أ( من )ص( اؼبعط )ص( فنحن نريد أف نعرؼ كم اعبزء الثابت وكل ما نريد أف نعرفو عندما يأيت باؼبعادلة
 س(؟ اؼبتغَت وىو )ب

نقوؿ ادلة السابقة للتكلفة اؼبختلطة، عادلة التكلفة الثابتة ومعادلة التكلفة اؼبتغَتة من نفس اؼبعطيب لو طلبت منكم كتابة م
ألننا حسبنا فيما  اؼبتغَت يساوي )صفر( أيال يوجد متغَت  الةس يف ىذه اغب.ب ألفأ ؼباذا؟  =معادلة التكلفة الثابتة:ص 

 أعوض عن )ب( يف اؼبعادلة بػ)صفر( و)س( تساوي صفر.سبق أف معدؿ التغَت يف التكلفة الثابتة صفر فلما 
 طيب... لو طلبت منكم التعبَت عن التكلفة اؼبتغَتة فقط دبعادلة...

 اؼبعادلة للتكلفة اؼبتغَتة:ص =ب س
 معادالت: اؼبعادلة األوىل ص=أ+ ب سٖىنا قبد لدينا 

 واؼبعادلة الثانية للتكلفة الثابتة: ص= أ
 ص=ب س ة اؼبتغَتة:اؼبعادلة الثالثة للتكلف

 
 خطوات تطبيق طريقة الحدين األعلى واألدنى:

 )ب( كما يلي: ربديد معدؿ التغَت -ٔ

ب=
أعلى تكلفة أقل تكلفة

 أعلى مستوى نشاط أقل مستوى نشاط

 

 اغبد األعلى. أوستخداـ القيم عن اغبد األدىن ا)ب( ب بالتعويض يف اؼبعادلة األساسية عن قيمة -ٕ

وحىت نستخرج  )أ( وىي التكلفة الثابتة. )ب( لتطبيق طريقة اغبدين األعلى واألدىن ومن )ب( نستخرجيف البداية نستخدـ 
) س وص( نعود للطريقة اليت تدعى طريقة اغبدين األعلى واألدىن..لو عوضنا )ص( بأعلى قيمة هبب أف نعوض عن  قيمة

: باختصارعن )س( بأقل مستوى نشاط، )س( بأعلى مستوى نشاط..ولو عوضنا عن )ص( بأقل قيمة هبب أف أعوض 
وال نستطيع أف نستخدـ  ،اغبد األدىن أوإما اغبد األعلى )أ( فستختار  )ب( وأردت أف أعوض حىت أستخرج عندما تأيت

 طريقة اغبل. وسنرى يف اؼبثاؿ القادـ، أكرب قيمة للتكلفة مع أقل مستوى نشاط
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ىػ ٖٓٗٔالتالية من دفاتر إحدى الشركات الصناعية خبلؿ عاـ مثاؿ: مت اغبصوؿ على بيانات التكلفة اؼبختلطة 
 واؼبطلوب:

 ػ إستخداـ طريقة اغبد األعلى واغبد األدىن لفصل اعبزء الثابت عن اعبزء اؼبتغَت.ٔ

 وحدةٓٓٓ,ٓٔػ تقدير التكلفة اؼبختلطة عند حجم اإلنتاج ٕ

 حكهفت انصياَت حدى انُشاط بانىحذاث انفخرة

 لاير12000 ذح وز5000 اىشثغ األوه

 لاير18000 وزذح8000 اىشثغ اىثبٍّ

 لاير24000 وزذح11000 اىشثغ اىثبىث

 لاير20000 وزذح 9000 اىشثغ اىشاثغ

 
 يف كل تكلفة من تكاليف الصيانة؟ إذف.. لدينا التكلفة )تكلفة الصيانة( واؼبطلوب ىو معرؼ اعبزء الثابت واؼبتغَت

 )س( وحجم النشاط يبثل حيث تكلفة الصيانة سبثل )ص(، ، نستخدـ اؼبعادلة السابقة ص= أ+ ب س

يف البداية نستخرج قيمة )ب(= 
أعلى تكلفة أقل تكلفة

 أعلى حجم نشاط أقل حجم نشاط

 الحل: 

معدؿ التغَت )ب( =
ٕٔٓٓٓ ٕٗٓٓٓ
 وحدة/ لاير ٕ=ٓٓٓٔٔ ٓٓٓ٘

األعلى للتكلفة يتم التوصل إىل قيمة )أ( كما بالتعويض يف معادلة التكلفة اؼبختلطة عن اغبد األعلى غبجم النشاط واغبد 
 يلي:
ب سص أ + = 

ٕٗٓٓ أ+ٓ =ٕ×ٔٔٓ ٓٓ 
=  أفقبد  ٕأ  ٓٓ  لايرٓ

 

 إذف:
 لاير.ٕلاير واعبزء اؼبتغَتٕٓٓٓاعبزء الثابت =

 لايرٕٓٓٓلنعود للتمرين ولو سألت كم اعبزء الثابت يف كل ربع ىو 
 متغَت..مثبلً والباقي  (ٕٓٓٓ) إذف تكلفة الصيانة عندي يف كل ربع ىي

لاير( ىي اعبزء اؼبتغَت ٓٓٓ,ٓٔوالػ) لاير،ٕٓٓٓلاير ىي تكلفة الصيانة يف الربع األوؿ اعبزء الثابت منها ٓٓٓ,ٕٔنقوؿ 
 وباقي التكاليف نستطيع أف نطبق عليها نفس الطريقة يف فصل جزيئها الثابت عن اؼبتغَت.

 وللتأكد:
لاير ىي اعبزء الثابت وكاف ٕٓٓٓلو قسمناىا عبزأين وقلنا  لايرٓٓٓ,ٕٔنرى الربع األوؿ حيث قيمة تكلفة الصيانة 

ٓ٘=تغَتةاؼب إصبايلإذف  ريالُت اؼبتغَت التابع ؽبا ة( كل وحدةوحد ٓٓٓ٘إنتاجي ) ٓٓ×ٕ=ٔ ٓٓٓ  لايرٓ
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 من باقي التكاليف بنفس الطريقة. ونتأكد

 ماذا نستنتج؟

 والتكلفة اؼبتغَتة فالثابت يظل ثابت يف كل الشهور والباقي متغَت.إذا كاف لدي تكلفة ـبتلطة وفصلنا بُت التكلفة الثابتة 
 نقوؿ ستخدمنا اغبد األدىن ىل كانت ستظهر نفس النتيجة؟اطيب..لو 

+ب سنعوض يف اؼبعادلة بأقل قيمة حيث  أ  =  ص
ٕٔٓٓ أ+ٓ =ٕ×٘ٓٓ ٓ  = ) أ ( ف  أ ٕقبد  ٓٓٓ  

 ةاغبد األعلى فالنتيجة ثابت أوإذف...سواًء نستخدـ اغبد األدىن 
 

 يكوف الشكل العاـ ؼبعادلة التكلفة اؼبختلطة كما يلي:

= ٕٓٓص  سٕ+ٓ
 

 اؼبطلوب الثاين:

 ربسب كما يلي: ة وحدٓٓٓ,ٓٔإصبايل التكلفة عند حجم اإلنتاج 

= ٕٓٓص ٓ+ٕ×ٔٓ .ٓ ٓٓ=ٕٗ ,ٓ  لايرٓٓ

 
فمهما كانت قيمة مستوى النشاط اؼبعطاة يف  ثابتة والباقي ىو اعبزء اؼبتغَت.. (ٕٓٓٓمنها ) (ٕٓٓٓٗفأقوؿ بالنسبة للػ)

اليت كانت تعرب عن حجم  (ٓٓٓ,ٓٔمسألة نعوض هبذه القيمة اؼبعطاة كما عوضنا يف اؼبسألة السابقة عن )س( بػ) أي
 اإلنتاج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 انًحاضرة انثايُت

  طرق تحليل التكلفة المختلطة :تابع

 :تحليل اإلنحدارطريقة  باختصارواليت ىي 

)التكلفة اؼبختلطة( نتيجة التغَت  الطرؽ اإلحصائية اليت تقيس القيمة اؼبتوسطة للتغَت يف اؼبتغَت التابع ىحدىي إ
 أكثر من اؼبتغَتات اؼبستقلة. أوبوحدة واحدة 

 وتتخذ معادلة اإلكبدار الشكل التايل:
 ص=أ +ب س

 حيث أف..
 )التكلفة اؼبختلطة( اؼبتغَت التابع :ص

 من التكلفة اؼبختلطة الشق الثابت :أ 
 )التكلفة اؼبتغَتة( الشق اؼبتغَت من التكلفة اؼبختلطة معدؿ التغَت :ب

 حجم النشاط() اؼبتغَت اؼبستقل س:
 

 

 مثال:
 وحدة: 1111البيانات التالية مستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية وبلغ حجم اإلنتاج خبلل الفترة 

 مبلحظات الجزء الثابت المتغيرالجزء  التكلفة الكلية العنصر
   لايرٓٓٓ,ٓ٘ لايرٓٓٓ,ٓ٘ مواد مباشرة

   لايرٓٓٓ,ٖٛ لايرٓٓٓ,ٖٛ األجور المباشرة
     التكاليف اإلضافية

  لايرٕٓٓٓ لايرٖٓٓٓ لايرٓٓٓ٘ مواد غير مباشرة
 أجور مشرفُت لايرٕٓٓٓ لايرٓٓٓٙ لايرٓٓٓٛ أجور غير مباشرة

 حد أدىنٕٓٓٓ لايرٕٓٓٓ لايرٓٓٓٚ لايرٓٓٓٙ قوى محركة
  لايرٕٓٓٓ لايرٕٓٓٓ لايرٓٓٓٗ ستهبلك اآلالت ا

  لايرٓٓ٘ لايرٓٓ٘ٔ لايرٕٓٓٓ قطع غيار

  لايرٓٓ٘ٛ لايرٓٓ٘,ٚٓٔ ٓٓٓ,ٙٔٔ جمالياإل
 

 العكس. أوقد تكوف يف بعض اؼبسائل اعبزئية اؼبعطاة ىي التكاليف الثابتة ويطلب التكاليف اؼبتغَتة 
 :فنكتبللتكلفة اؼبتغَتة  صبايلنرى اإل يع حل معادليت ماذا علي أف أعمل؟ىنا اعبزء اؼبتغَت حىت أستط أنا يهمٍت

+ أ  =  ب سص
 ىنا نريد إستخراج )ب( ىل نستطيع إستخراجها من اعبدوؿ السابق؟ نعم نستطيع..

 كأننا نقوؿ:  أيالوحدات مث نقسمو على عدد الوحدات  أوجبمع اعبزء اؼبتغَت عبميع العناصر 
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        التكلفة اؼبتغَتة للوحدة =
ٔٓٚ٘ٓٓ

ٓٓٓٔ وحدة
 لاير ٘ٚ,ٓٔ=

 اعبزء اؼبتغَت -إصبايل التكلفة وبالتايل التكلفة الثابتة =

ٙٔٔ=أ          ٓٓٓ-ٔٓٚ٘ٓ ٓ=ٛ٘ٓ  لايرٓ
 

ب س :وتكوف اؼبعادلة أ +  ص= 

ٛص=     ٘ٓٓ+ٔٓ ,ٚ  س ٘
 يلي: وحدة تكوف التكلفة اإلصبالية كمآٖٓٔبفرض إنتاج 

 = ٛص ٘ٓٓ(+ٔٓ ,ٚ٘×ٖٔ ٓٓ=)ٔ ٗٛ  لايرٕٓ٘
 

إذف كل اؼبشكلة اليت لدي ىي كيفية فصل التكلة اؼبختلطة لشقُت الثابت واؼبتغَت وأحد أىم ىذه الطرؽ الذي 
سبق شرحها يف اغبلقة اؼباضية وىي طريقة اغبدين األعلى واألدىن،والطريقة وىي مبسطة طريقة ربليل اإلكبدار وؽبا شكل 

 معقدة يف إهباد الناتج عن طريق معادالت أكثر تعقيداً ولكن ستأيت يف مراحل متقدمة.آخر بطرؽ 
 

 ألغراض التخطيط وإتخاذ القرارات تكاليف

 تبوب التكاليف وفقاً ألغراض التخطيط وإزباذ القرارات إىل:

 التكاليف التفاضلية.  .1

 التكاليف الغارقة. .2

 تكلفة الفرصة البديلة. .3

 التكلفة الضمنية. .4

 

فمثبًل اإلدراة تريد أف تتخذ قرار  وتسألنا دباذا تفيد التكاليف؟ أحد أىداؼ ىذه التكاليف اؼبساعدة يف ازباذ القرار.. سبق
مبينة على التكلفة اليت رُبسب لكل بديل.. ىناؾ تكاليف يتم تصنيفها  وربتاج لبيانات وىذه البيانات مبنية على ماذا؟

 حسب غرض إزباذ القرار إىل:

 فة التفاضلية: عملية مفاضلة بُت بدائل.ػ التكلٔ

 ػ التكاليف الغارقة: وسنعرفها الحقًا.ٕ
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ريف التكلفة والتكلفة باؼبفهـو اػ تكاليف الفرصة البديلة وىي من ضمن األفكار اإلقتصادية عندما تكلمنا عن تعٖ
)فيعٍت  أما اؼبفهـو اإلقتصادي للتكلفة. ة(تكلفة صروبي )بأف التكلفة ى احملاسيب واؼبفهـو اإلقتصادي فقلنا التعريف احملاسيب

 التكلفة الضمنية( وطاؼبا تكلفة ضمنية بفًتض إىل حد ما وجود تكلفة الفرصة البديلة.

 أيضا يوجد لدينا التكلفة الضمنية. .٘

 الشرح..

 التكلفة التفاضلية: .1 

ىذا القرار فإنو يمكن تجنب  ىي عناصر التكاليف التي تتأثر بإتخاذ قرار معين وتؤثر فيو فإذا تم تجنب إتخاذ
 تلك التكلفة.

مثبًل شركة تريد إضافة خط إنتاج جديد وتشًتي آالت جديدة ومايلحقها من متطلبات مثل العماؿ واآلالت وغَتىا 
 .ت قرار بالًتاجع عن ىذه الفكرة تصبح التكلفة تفاضلية وأنا رجعت عنهاأخذوىذه دراسة قد أتراجع عن تطبيقها فإذا 

 

 التكاليف الغارقة:.2 

ىي عناصر تكاليف ال تتأثر وال يتوقف تحملها أو تجنبها على إتخاذ قرار معين أي أن المنشأة تتحملها في  
)مثل التكلفة التاريخية ألصل ثابت عند  كل األحوال. وقد تكون تلك التكاليف غير مبلئمة إلتخاذ القرارات.

 إتخاذ قرار بإستبدال ذلك األصل بأصل آخر(.

 

فهي تكلفة حدثت وال يبكن الرجوع عنها إال بتحمل اػبسارة، خبلص أنا إزبذت قرار معُت وصرفت تكلفة معينة 
وبدأت اشًتيت آلة، مثبًل  ىي تكلفة تارىبية حدثت بالفعل. باختصاروأردت أف أتراجع هبب أف أربمل التكلفة، إذف 

ثبلث إكتشفت أف قرار شراء ىذه اآللة كاف خاطئاً  أونتُت باإلنتاج وعمر ىذه اآللة اإلفًتاضي عشر سنوات ولكن بعد س
ولكي أرجع يف قراري سأربمل تكاليف اػبسارة ألنو أصبح لدي أصل وىي  شيء آخر. أي أوأحدث  آلةلسبب وجود 

 اآللة ولو أردت بيعها ستكوف قيمتها اقل فبا إشًتيتها عليو واعبزء الذي سأخسره ىو التكلفة الغارقة.

 لتكلفة الغارقة:مثاؿ على ا

لاير بدوف قيمة كخردة ونستهلك اآللة ٓٓٓ,ٓٔدببلغ  ىػٖٕٗٔ/ٔ/ٔالشركات قامت بشراء آلة يف  إحدىبفرض أف 
أعواـ قررت الشركة التخلص من اآللة وبيعها حيث بلغت القيمة البيعية  ٘سنوياً. وبعد  %ٓٔبطريقة القسط الثابت بنسبة

 لغارقة كما يلي:يتم حساب التكلفة ا لاير.ٓٓٓٔلآللة 
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 لايرٓٓٓ,ٓٔ       تكلفة اآللة

 لايرٓٓٓ٘ (  ٘%×ٓٔ×ٓٓٓ,ٓٔؾبمع اإلىبلؾ حىت تاريخ البيع )
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            

 لايرٓٓٓ٘                  صايف القيمة
       - 

 لايرٓٓٓٔ                لآللة  القيمة البيعية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                     

 لايرٓٓٓٗ            التكلفة الغارقة

 

 : تكلفة الفرصة البديلة.3 

ىي الربح الضائع )أو اإليراد الضائع( نتيجة عدم إختيار البديل التالي في األفضلية للبديل الذي تم اختياره 
 فعبًل. 

 مثال: ىناك ثبلثة بدائل أمام المنشأة: 

 لاير21,111البديل األول  الدخل المتوقع منو:    
  لاير35,111البديل الثاني  الدخل المتوقع منو    

 لاير32,111الدخل المتوقع منو      البديل الثالث

 لاير32,111مماسبق يتضح أفضلية البديل الثاني وتكون الفرصة البديلة 

 

يف اغبلقة الثانية عرفنا بعض أنواع التكاليف وقلنا تكلفة الفرصة عبارة عن أعلى عائد مضحى بو نتيجة ماذا يعٍت ىذا؟ 
 مثااًل:تفضيل بديل على بديل آخر ولو نتذكر قليبلً 

لاير..اؼبنطق هبربين أف أتقدـ للوظيفة اػبامسة ذات ٓٓٓ٘لاير إىل ٓٓٓٔوظائف تتفاوت رواتبها من ٘لو أنا وجدت 
لاير( وأترؾ البقية لكن لو قلنا تكلفة الفرصة البديلة ىي أعلى عائد يف األربع الوظائف اؼبتبقية وىي ٓٓٓ٘الراتب األعلى )

 لاير(..وقد مت التضحية هبذا البديل.ٓٓٓٗالوظيفة الرابعة ذات الراتب )
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 :مثال

 اؼبنشآت فرصة إختيار أحد البديلُت: إحدىأماـ 

 لاير.ٕٓالبديل األوؿ:إنتاج اؼبنتج )أ( تبلغ تكلفة إنتاج الوحدة منو 

البيع لكل  لاير على التوايل وسعرٚٔلاير، ٕٔوتكلفة إنتاج الوحدة من كل منهما البديل الثاين: إنتاج اؼبنتجُت )ب( و)ج(
 لاير على التوايل. ٕٙلاير،ٛٔمنهما 

 :اؼبطلوب

 فًتاض أف اؼبنشأة قد إختارت البديل األوؿ؟)أ( با ماىو اغبد األدىن لسعر بيع الوحدة من اؼبنتج

 

 لايرٚٔلاير، ج يكلف  ٕٔب يكلف 

 سيتم حلها يف احملاضرة التاسعة بإذف اهلل.
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 انًحاضرة انخاسؼت

 اؼبثاؿ يف اغبلقة الثامنة:تابع حل 

أماـ إحدى اؼبنشآت )شركة( أمامها بديلُت إما أف تنتج اؼبنتج )أ( أو اؼبنتجُت )ب( و )ج( مع بعضهما اؼبنتج )أ( تكلفة 
لاير ، أما البديل الثاين تنتج اؼبنتج )ب( و)ج( إنتاج الوحدة الواحدة من كل  ٕٓعن  عبارةإنتاج الوحدة الواحدة منو 

دبعٌت أف الشركة إذا  ٕٙوٛٔلاير سعر بيع كل منهم  ٚٔلاير و اؼبنتج )ج( يكلف  ٕٔمنهما عبارة عن اؼبنتج )ب( يكلف 
 ٕٙوبيعو ب ٚٔنتج )ج( يكلفها لاير واؼب ٙوسيكوف اؼبكسب  ٛٔوبيعو ب  ٕٔقررت إنتاج اؼبنتج )ب( سيكلفها 

 لاير . ٜومكسبو 

نفًتض أف نسبة تكلفة الفرصو البديلة أف الشركة ازبذت قرار بإنتاج وبيع اؼبنتج )أ( فمعٌت ذلك أف الشركة ضّحت بالبديل 
 الثاين )ب(و)ج( معا .

 اؼبطلوب:

 اختارت البديل األوؿ ؟ما ىو اغبد األدىن لسعر بيع الوحدة من اؼبنتج )أ( بافًتاض أف اؼبنشأة قد 

لاير مل يعطيٍت سعر البيع  طلب مٍت اغبد األدىن لسعر بيع اؼبنتج )أ( كم ؟ فكيف احصل على اغبد  ٕٓالبديل سيكلفها 
لاير أضيف عليو األرباح اليت فقدهتا نتيجة  ٕٓاألدىن ؟ فيصبح اغبد األدىن غباره عن ماذا ؟ تكلفة إنتاج ىذا اؼبنتج )أ( 

 للبديل الثاين .عدـ اختياري 

أي سعر بيع اؼبنتج )أ( = تكلفة إنتاج اؼبنتج )أ( + األرباح الضائعة نتيجة عدـ إنتاج اؼبنتجُت)ب(و)ج( )تكلفة الفرصة 
 البديلة(.

إذًا اخًتت )أ( يعٍت ضحيت بالعائد من البدائل الثانية فالعائد الذي يأتيٍت من البديل الثاين )ب(و)ج( الذي ىو بديل 
و اؼبنتج )ج( سأحصل  ٙتكلفتو =  ٕٔ –بيعو  ٛٔلاير من اؼبنتج )ب( ألف  ٙائد الذي سأحصل عليو ىو واحد فالع
 تكلفتو . ٚٔ –بيعو  ٕٙلاير ألف  ٜمنو على 

إذًا لكي ال زبسر الشركة وتعوض ىذه اػبسارة اليت ىي بالنسبة ؽبا الربح اؼبفقود ألنو يعترب خسارة ألنو كاف ربح ؿبقق 
 لاير ربح من كل منهما إذا أرباحها كبَتة . ٘ٔ=  ٜ+ ٙنتجُت ب وج نتيجة بيع اؼب

 إذاً سعر البيع للمنتج )أ( كم ؟  سيكوف عبارة عن تكلفة اؼبنتج )أ( + الربح الضائع نتيجة عدـ اختيار البديل الثاين .

 

 اغبل كم ىو يف الشاشة:
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 :اغبل

 :اغبد األدىن لسعر بيع الوحدة من )أ(

 = تكلفة إنتاجو + تكلفة الفرصة البديلة لو                 

 

 نتيجة عدـ إنتاج البديل التايل لو يف األفضلية )عدـ إنتاج اؼبنتجُت ب، ج ( بوالربح اؼبضحى                          

 (ٚٔ -ٕٙ( + )ٕٔ -ٛٔ+ ) ٕٓاغبد األدىن لسعر البيع = 

 لاير  ٖ٘=    ٜ+   ٙ+  ٕٓ=   

 

لاير يف ىذه اغبالة تكوف عوضت خسارهتا نتيجة عدـ  ٖ٘أنتجت اؼبنتج )أ( وباعت ىذا اؼبنتج ب إذاً لو الشركة 
لاير إذا ال  ٖ٘اختيار البديل ب ، ج إذا يف ىذه اغبالة اغبد األدىن لسعر البيع كم ؟ اغبد األدىن لسعر البيع للمنتج ىو 

 . ٖ٘يقل عن 

 

 انؼاللت بيٍ انخكهفت وانحدى واألرباذ 

 موضوع جديد وىو العبلقة بُت تكلفة ، حجم ، ربح. يقاؿ عليو يف بعض األحياف )زبطيط الرحبية ( ندخل يف
 ومعروؼ يف احملاسبة اإلدارية بصفو خاصة بشيء إظبو )التحليل التعاديل( ما ىو التحليل التعاديل ؟ وأنبيتو ؟ 

 ىذا مهم جدا ألي شركة عند ازباذ قراراهتا مهم يف ماذا ؟ 

اعرؼ إذا بدأت إنتاجي سأصل غبجم إنتاج كم ؟ ومقدار حجم مبيعات كم ؟  حىت أحقق التعادؿ ما أريد أف 
معٌت أحقق التعادؿ؟ أي تصل إىل إصبايل إيرادؾ يساوي إصبايل تكاليفك إذا الربح يساوي صفر . فكل شركة يف بدايتها 

 طوات .رباوؿ أف تصل إىل التعادؿ بعد ذلك تبدأ ربقق األرباح إذا نأخذىا خب

فإذا فتحت مصنع فأقوؿ للمصنع ال أريد أف أحقق ربح يف البداية أريد تغطية التكلفة فالتغطية التكلفة هبب أف 
يكوف إصبايل اإليراد الذي حققتو يساوي إصبايل التكاليف اليت صرفتها فإذا تساوت يصبح الربح صفر وىذا جيد جدا 

سواء متغَته أو ثابتو ، فأبيع كم وحدة حىت أحقق التعادؿ الف بعد ذلك أي بالنسبة ألي شركة يف البداية تغطي تكاليفها 
 وحدة يتم بيعها ركن التعادؿ سيكوف ؽبا أرباح .

اؽبدؼ األوؿ التعادؿ أي التكاليف اليت اصرفها يأيت يل إيراد يغطيها بعد ذلك تتساوي ليصبح الربح صفر  
نقطة التعادؿ ربقق األرباح . ننظر للشاشة  ونرى ما معٌت ربليل التعادؿ واػبطوة الثانية أتدرج فيصبح أي وحدة تباع بعد 

واألرباح وىذا ملخص للموضوع وأشَت إىل موضوع لو شركة عندىا منتجات عديدة  واغبجموما ىي العبلقة بُت التكلفة 
لاير ٓٓٓ,ٓٓٓٔقق أرباح ولوا أرادت أف تصل إىل ربح مستهدؼ أي ال تطمح للتعادؿ فقط بل تقوؿ مثبل أهنا تريد أف رب
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لاير وىذا يساعد يف زبطيط الرحبية أي أحدد رحبي اؼبستهدؼ مئة ألف لاير ٓٓٓ,ٓٓٓٔتبيع كم وحدة حىت ربقق أرباح 
آالؼ وحده فأبدأ احضر جهاز  ٓٔألف وحده فأنا اآلف بعت  ٕٓما اؼبطلوب مٍت أبيع كم وحدة ؟ فمثبل اؼبطلوب مٍت 

ات ومندويب البيع يقوموا بزيارة الشركات التجارية اؼبتعاملة وتسويق اؼبنتج للشركة حىت أصل التسويق عندي وأقـو باإلعبلن
ألف لاير . وىذه صبيعها  ٓٓٔألف إذا أنا اآلف أريد أف أرفع حجم مبيعايت عشاف أصل إىل  ٕٓإىل حجم مبيعات مقداره 
 تساعدنا يف ربليل التعادؿ 

 الشاشة

 مفهـو ربليل التعادؿ: 

 ربليل التعادؿ على دراسة العبلقة بُت حجم اؼببيعات والتكاليف واألرباح من خبلؿ ما يسمى بتحليل التعادؿيعتمد 

 تعريف نقطة التعادؿ: 

ىي النقطة اليت تتساوى عندىا اإليرادات الكلية مع  التكاليف الكلية ، وبالتايل يكوف الربح عندىا يساوي صفر . 
 ة ، وبعد نقطة التعادؿ ربقق الشركة أرباح .وقبل نقطة التعادؿ يكوف ىناؾ خسار 

 لنأخذ مثاؿ ونرى ربليل التعادؿ ونستخرجو ونرى مقدار اغبجم ونتأكد ىل عند نقطة التعادؿ الربح = صفر

 كما يف الشاشة  :مثاؿ

 وحدةٓٓٓٙكمية اؼببيعات 

 لاير  ٓٗسعر بيع الوحدة 

 لاير  ٖٓالتكلفة اؼبتغَتة للوحدة 

 لاير  ٓٓٓٓٙالتكلفة الثابتة 

 إعداد قائمة الدخلاؼبطلوب:

 

 اؼببلغ  بياف 

 ٕٓٓٓٓٗ إيراد اؼببيعات

  ىبصم

 ٓٓٓٓٛٔ التكلفة اؼبتغَتة

 ٓٓٓٓٙ الربح اغبدي )فائض اؼبسانبة(

  ىبصم 

 ٓٓٓٓٙ التكلفة الثابتة

 صفر صايف الربح
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 :التوضيح

آالؼ وحدة      ٙوحدة الحظ كمية إذا اؼبفروض ىنا أف الشركة باعت  ٓٓٓٙيقوؿ يف اؼبثاؿ كمية اؼببيعات 
لاير الحظ التكلفة اؼبتغَتة )نرجع للتبويبات يف اغبلقات اؼباضية (  ٖٓلاير ، والتكلفة اؼبتغَتة للوحدة  ٓٗسعر بيع الوحدة 

فة اؼبتغَتة للوحدة تظل ثابتة بالرغم من تغَت حجم اإلنتاج وىنا ذكر تبويب التكاليف حسب مستوى اإلنتاج قلنا التكل
 ٓٗلاير وبيعها ب  ٖٓلاير معٌت ذلك أف أي وحدة الشركة تنتجها تكلفها تكلفة متغَتة ب  ٖٓالتكلفة اؼبتغَتة للوحدة 

 لاير يسمى )عائد أو فائض اؼبسانبة(  ٓٔلاير واؼبكسب  ٓٔلاير معٌت ذلك اؼبكسب = 

 التكلفة اؼبتغَتة . –ائض )عائد ( اؼبسانبة = سعر بيع الوحدة إذاً ف

لاير معٌت ذلك أنو يأتيٍت فائض عن كل  ٖٓلاير تكلفتها اؼبتغَتة  ٓٗوىذا يفيدين يف ماذا ؟ الوحدة تباع ب 
سيصبح لاير أي لو بعت وحده واحدة فقط  ٓٓٓٓٙلاير ويساعدين يف تغطية التكلفة الثابتة اليت ىي ٓٔوحدة مقداره 

وحده  –وحدة ٓٓٓٓٙلاير وىذه العشرة تغطي جزء من التكلفة الثابتة اليت ىي  ٓٔ=  ٖٓ – ٓٗعندي فائض اؼبسانبة 
لو بعت وحدتُت  ٜٜٜٓ٘وحدة دبعٌت باقي من التكاليف الثابتة مل يتم تغطيتو حىت اآلف  ٜٜٜٓ٘( = ٓٔواحدة ب)

سانبة يساعدين يف تغطية التكلفة الثابتة حىت أصل إىل حجم دبعٌت أف كل وحدة يتم بيعها ربقق فائض م ٜٜٓٛ٘تصبح 
لاير فإذا بعت بضاعة غطت كل التكاليف الثابتة أصبحت  ٓٓٓٓٙمعُت من اإلنتاج يغطي كل التكاليف الثابتة اليت ىي 

 األرباح = صفر ، ألف اإليراد = التكاليف وأي وحدة أبيعها بعد ذلك ىي صايف الربح 

 لدينا قائمة الدخل  نرجع للجدوؿ السابق

 سعر بيع الوحدة × إيراد اؼببيعات = كمية اؼببيعات)عدد الوحدات اؼبباعة ( 

 لاير  ٕٓٓٓٓٗ=           ٓٗ×              ٓٓٓٙ=  

 لاير إذا:  ٖٓىبصم منو  اؼبهم عندي التكاليف متغَت وثابت ، التكلفة اؼبتغَتة للوحدة 

 التكلفة اؼبتغَتة للوحدة× اؼبباعة إصبايل التكاليف = عدد الوحدات 

 لاير  ٓٓٓٓٛٔ=        ٖٓ×                   ٓٓٓٙ=   

 إصبايل فائض اؼبسانبة  ٓٓٓٓٙتكاليف   =    ٓٓٓٓٛٔ    -إيراد    ٕٓٓٓٓٗإذا:     

لاير الذي ىو عبارة  ٓٓٓٓٙوحدة حققت فائض)عائد( اؼبسانبة والذي ىو عبارة عن  ٓٓٓٙمعٌت ذلك أف مبيعاتك 
 التكلفة اؼبتغَتة    -عن:       سعر البيع   



 61|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

إذا ىل ىذا صايف الربح ؟ ال. ألنك إذا أردت صايف الربح هبب أف تغطي نوعُت من التكاليف اليت ىي  
غطيت اؼبتغَتة فقط تكوف حققت فائض مسانبة ، وإذا غطيت اؼبتغَتة والثابتة فالزيادة عليهما ىو  اؼبتغَتة والثابتة فإذا

صايف الربح فبل يصلح أف يكوف لدي صايف الربح إال بعد أف أغطي كل التكاليف لدي ، إذا صايف األرباح ال تكوف إال 
إذا من سيغطي  ؼبا تغطي متغَتطي متغَت فقط ألنو بعد أف أغطي كل التكاليف لدي ، إذا ال يوجد صايف ربح بعد أف أغ

 الثابت . إذا إيراد اؼببيعات لو أخذت منو تكلفة متغَته فقط يصبح:

 إصبايل التكلفة اؼبتغَتة  =   فائض اؼبسانبة اإلصبايل   -إصبايل سعر البيع  

 لو على مستوى الوحدة تصبح:

 ئض اؼبسانبة على مستوى الوحدةالتكلفة اؼبتغَتة للوحدة =   فا –سعر بيع الوحدة 

إذا استخرجت إصبايل اؼببيعات وإصبايل القيمة اؼبتغَتة  وطرحتهم من بعض ينتج إصبايل فائض اؼبسانبة طبعا إصبايل فائض 
 لاير  ٓٓٓٓٙلاير و فائض التكلفة الثابتة  ٓٓٓٓٙاؼبسانبة 

 =             صفر    ٓٓٓٓٙ        -     ٓٓٓٓٙإذا:       

وحدة حجم  ٓٓٓٙا ىو صايف الربح معناه ال حققت ربح وال خسارة ، فكل ما عملتو بعت بضاعة وىذ 
اؼببيعات ىذا ساعدين يف تغطية كل التكاليف متغَتة أو ثابتو فكل شركة هتدؼ إىل تغطية اؼبتغَت أوال وليس الثابت وإذا 

طية اؼبتغَتة واؽبدؼ اآلخر الثابتة وبعد ذلك غطت كل التكاليف وىذا جيد ولكن كبن نأخذىا خطوات فاؽبدؼ األوؿ تغ
تكلفة متغَتة = فائض مسانبة          –أحقق الربح فنأخذىا مراحل ، إذا يف البداية أغطي التكلفة اؼبتغَتة:  إيراد مبيعات 

 التكاليف الثابتة = صايف الربح . –وفائض اؼبسانبة 

 م منو التكاليف الثابتة يعطينا صايف الربح  .وحدة  لبص ٓٓٓٙيف اؼبثاؿ: فائض اؼبسانبة عبارة عن 

 ( ٖٓالتكلفة اؼبتغَتة ؽبا -ٓٗوحدة مضروبا يف )لو أردنا الفائض على مستوى الوحدة  ٓٓٓٙفائض اؼبسانبة  

 لاير  ٓٓٓٓٙ=  ٓٔ×  ٓٓٓٙإذا 

و التكلفة  ٓٓٓٓٙىذه طريقة ثانية ألين أجيب فائض اؼبسانبة من غَت عمل قائمة الدخل ، حققت فائض مسانبة 
 إذا الربح يساوي صفر ٓٓٓٓٙالثابتة 
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 ححذيذ َمطت انخؼادل:

لو أردت ربقيق حجم التعادؿ )ربديد نقطة التعادؿ ( نقطة التعادؿ إحنا وصلنا ؽبا صدفة وليس كل سبرين نأيت بو  
ادؿ؟ وكم من الربح  أحقق صدفة  ال، فيو عندؾ معادالت أنا الـز أخطط فأرى كم وحده يلـز أين أبيعها حىت أحقق التع

بعد التعادؿ؟ أبيع كم وحدة ؟ إذا ىنا فيو زبطيط يف اؼبستقبل هبب أف يكوف لدي خطة وجهاز التسويق لدي يشتغل 
وجهاز اإلنتاج يشتغل وارى حجم الطاقة اإلنتاجية عندي مقدارىا كم ؟ وحجم الطاقة التسويقية من اإلنتاج كم ؟ وبناًء 

ط لذلك ؿباسبة التكاليف تساعدين يف حجم التخطيط واعبزء الذي نأخذه داخل بُت ؿباسبة عليها أعمل حجم التخطي
 التكاليف واحملاسبة اإلدارية.

 يقوؿ ىنا حىت أستخرج نقطة التعادؿ ، نقطة التعادؿ عبارة عن ماذا ؟ نقطة التعادؿ فبكن استخراجها: 

 بالوحدات )بالكمية(  -

  أو فبكن استخراجها )بالقيمة (  -

أي يلزمك كم وحدة تبيعها حىت ربقق التعادؿ ومعٌت التعادؿ أي أغطي تكاليفي كلها متغَتة وثابتة دبعٌت اإليراد  :بالكمية
اإلصبايل = التكلفة اإلصبالية ، دبعٌت الربح = صفر وحىت أصل للربح = صفر ىذه اؼبرحلة األوىل وبعد ذلك أفكر يف 

ف احضر األوؿ كمية مبيعات التعادؿ )حجم مبيعات التعادؿ ( األرباح وحىت أصل للربح = صفر وأغطي كل التكالي
 وىذا يعطينا بالكمية .

 ؽبا معادلة إذا حجم مبيعات التعادؿ لو أردت كم وحدة أبيعها أحقق التعادؿ باؼبعادلة اليت يف الشاشة   بالقيمة:

 :طريقة اؼبعادالت -ٔ

 فائض اؼبسانبة للوحدة÷ حجم التعادؿ = التكاليف الثابتة  

 

 التكلفة اؼبتغَتة للوحدة  –سعر بيع الوحدة                                  

أو حجم التعادؿ = 
ة ت ثاب ػة ال ل ك ت ال

لوحدة  رية ل تغ ػة امل ل ك ت وحدة- ال يع ال سعر ب
 

 لبلزمة لتحقيق التعادؿ .إذا بقسمة التكاليف الثابتة على فائض اؼبسانبة يعطينا حجم التعادؿ أو عدد الوحدات ا

 الفائض ىذا كيف استخرجو ؟ الفائض عبارة عن:

 التكلفة اؼبتغَتة للوحدة = فائض اؼبسانبة  –سعر بيع الوحدة 
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 يف ىذه اغبالة فبكن أعمم ىذه اؼبعدلة بطريقة أخرى:

حجم التعادؿ = 
ة ت ثاب ػة ال ل ك ت ال

لوحدة  رية ل تغ ػة امل ل ك ت وحدة- ال يع ال سعر ب
 

فائض اؼبسانبة للوحدة إذا نبعد ÷ يف كل األحواؿ التكلفة الثابتة يف البسط ،نأيت للمقاـ يف اؼبعادلة األوىل يقوؿ  
التكلفة اؼبتغَتة للوحدة ( . وكل ىذا على  –فائض اؼبسانبة للوحدة واكتب ما يساوي ىذا الفائض وىو )سعر بيع الوحدة 

التكلفة اؼبتغَتة  –سبة خارجية أو أجيبها بالتفصيل )سعر بيع الوحدة مستوى الوحدة فإما أجيب فائض اؼبسانبة حب
 للوحدة(. 

 البداية:تطبيق على المثال السابق في 

 الشاشة 

 وحدة  ٓٓٓٙ( = ٖٓ – ٓٗ÷ ) ٓٓٓٓٙحجم التعادؿ = 

 :التأكد من صحة اغبل

 

 إصبايل التكاليف   إصبايل اإليراد 

 لاير  ٓٓٓٓٙالثابتة =  = ٓٗ×  ٓٓٓٙ

 ٓٓٓٓٛٔ=  ٖٓ×  ٓٓٓٙاؼبتغَتة =  لاير  ٕٓٓٓٓٗ

 ٕٓٓٓٓٗاإلصبايل =        

 أي أف الربح عند التعادؿ = صفر  

 الشرح:

 فائض اؼبسانبة للوحدة ÷ يذكر يل )حجم ( أي حجم التعادؿ = التكلفة الثابتة 

 لاير  ٓٓٓٓٙالتكلفة الثابتة = 

 التكلفة اؼبتغَتة (  –فائض اؼبسانبة إما أف أحسبو حسبة خارجية أو اكتب ما يساوي فائض اؼبسانبة )سعر البيع 

 وحدة  ٓٓٓٙ( = ٖٓ-ٓٗ÷ ) ٓٓٓٓٙإذا حجم التعادؿ = 
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وىذا أكد كبلمنا يف السابق إحنا عملنا قبل ذلك قائمة الدخل ووجدنا ناتج قائمة الدخل يف األخَت صايف الربح  
وحدة وكنا مل نأخذ  ٓٓٓٙفر )طلعت صدفو أمامنا ( الربح يف األخَت ساوى صفر وىذا الصفر ظهر عندما بعت = ص

 الربح كاف صفر إذا ىذا ىو حجم التعادؿ . ٓٓٓٙشيء إظبو )قيمة التعادؿ  وال حجم التعادؿ ( بعنا 

التكلفة اؼبتغَتة = فائض  –عن إيراد مبيعات إذا ىذا أكد لنا حجم التعادؿ ، عملنا قائمة الدخل وزعناىا عادي ، عبارة 
التكلفة الثابتة = صايف الربح أو صايف اػبسارة ، وجدت صايف الربح = صفر معناىا أف  –مسانبة ، فائض اؼبسانبة 

 وحدة ىو اغبجم الذي وبقق يل التعادؿ . ٓٓٓٙحجم اؼببيعات 

فائض اؼبسانبة للوحدة ،) وفائض اؼبسانبة للوحدة  = ÷ تة ىنا طلعنا حجم التعادؿ دبعادلة وقلنا عبارة عن: تكلفة ثاب
وحدة الذي ىو حجم التعادؿ إذا حققت التعادؿ عند  ٓٓٓٙالتكلفة اؼبتغَتة للوحدة ( والناتج  –سعر البيع للوحدة 

 وحدة . ٓٓٓٙ

 التحقق من صحة اغبل:

 التكاليف .  كبن اتفقنا على أف حجم مبيعات للتعادؿ عندىا إصبايل اإليراد = إصبايل

 لاير  ٕٓٓٓٓٗ)سعر البيع ( =  ٓٗ× )عدد الوحدات (  ٓٓٓٙطيب إصبايل اإليراد = 

 لو ساوى إصبايل اإليراد مع إصبايل التكاليف خبلص حققت التعادؿ .

 ( جزء متغَت  ٖٓ× عدد الوحدات ٓٓٓٙ)جزء ثابت ( +  )ٓٓٓٓٙطيب إصبايل التكاليف = 

 متغَت  ٓٓٓٓٛٔثابت          +            ٓٓٓٓٙ=                          

 إصبايل التكاليف )ثابت ومتغَت ( ٕٓٓٓٓٗ=  

  ٕٓٓٓٓٗوإصبايل التكاليف =      ٕٓٓٓٓٗإذا إصبايل اإليراد = 

 إذا يف ىذه اغبالة إصبايل اإليراد = إصبايل التكاليف    إذا الربح = صفر  إذا حققت التعادؿ .

جزء مهم جدا وسنتبعو يف اغبلقات القادمة الذي ىو )كيفية ربديد حجم التعادؿ وما ىي  يف ىذه اغبلقة تكلمنا عن
 نقطة التعادؿ وكيف أحقق التعادؿ وأنبيتها يف الواقع العملي ( . يهمنا ما سبق يف ىذه اغبلقة .
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 انًحاضرة انؼاشرة

 رسيُو اىزؼبده

اإليراد مع إجمالي التكاليف( )أي ان الربح عندىا  إجماليالنقطة التي يتساوى عندىا نقطة التعادل عبارة عن )
 (.ريساوي صف

 
 

 
 عند التعادؿ 

 فائض اؼبسانبة األوىل = التكلفة الثابتة 
 إصبايل االيرادات = إصبايل التكاليف

 

 
 

 ربديد قيمة مبيعات التعادؿ :ثانياً 
 
 

قيمة مبيعات التعادؿ= 
التكاليف الثابتة

 نسبة عائد اؼبسانبة

 
 نسبة عائد المساىمة = عائد المساىمة للوحدة + سعر بيع الوحدة

 
 
 أو قيمة مبيعات التعادؿ = 

 عائد المساىمة للوحدة + سعر بيع الوحدة (÷ ) التكلفة الثابتة 

 اىزنيفخ اىَزغُشح ىيىزذح –فبئط اىَغبهَخ ىيىزذح= عؼش ثُغ اىىزذح 

 صبفٍ اىذخو 

 (  قجو اىزؼبده)خغبسح 

 (  ػْذ اىزؼبده)صفش 

 (ثؼذ اىزؼبده)سثر 
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 من بيانات اؼبثاؿ السابق :مثاؿ
 لاير ٕٓٓٓٗ( = ٓٗ÷  ٓٔ÷ ) ٓٓٓٓٙقيمة مبيعات التعادؿ = 

 :مبلحظات
فمثبًل زادت التكلفة الثابتة . بزيادة التكاليف الثابتة يزداد حجم التعادؿ وبالبفاض التكلفة الثابتة ينخفض حجم التعادؿ 

 ( لايرٓٓٓٓٛىل ) إ
 وحدة  ٓٓٓٛ( =  ٖٓ-ٓٗ÷ ) ٓٓٓٓٛحجم التعادؿ = 

 ( لاير ٓٓٓٓٗذا البفضت التكلفة الثابتة اىل ) إ
 وحدة. ٓٓٓٗ( =  ٖٓ – ٓٗ÷ )  ٓٓٓٓٗحجم التعادؿ = 

 .ذلك لزيادة فائض المساىمة للوحدةنقول أنو بزيادة سعر البيع تنخفض نفطة التعادل و 
  لاير للوحدة وباقي البيانات كماىي ٓٙفلو زاد سعر البيع اىل: 
  = وحدة ٕٓٓٓ( =  ٖٓ-ٓٙ÷ )  ٓٓٓٓٙحجم التعادؿ 
  والعكس يف حالة البفاض سعر البيع يزداد حجم التعادؿ 

 
ألن السوق تنافسي والشركة ال  ))إذا لماذا الشركات ال تزيد السعر حتى تحصل على نقطة تعادل منخفضة ((

 تستطيع رفع السعر بناءاً على رغبتها ألن الذي يتحكم بالسعر ىو السوق .
 ( .61( وسعر البيع )41( وحدة بين سعر البيع عندما كان )4111)  صبحأالفرق  -
 ( لاير ....كيف ؟11الزيادة التي تم بيعها راح تكون كل وحدة تكسب ) -

 31-61سعر البيع 
 لاير 121.111=  31×  4111

 . بزيادة التكلفة الثابتة يزيد الجهد ويزيد حجم المبيعات وقيمة المبيعات المطلوبة لنقطة التعادل
 وتخفيضها راح يكون العكس

سعر البيع زاد مع بقاء التكلفة الثابتة كماىي في ىذه الحالة سعر البيع راح يزيد ) المقام يزيد والبسط كما ىو ( 
 يعني راح يقل حجم التعادل وقيمة التعادل.

 إسخخذاو ححهيم انخؼادل في حخطيظ األرباذ

ىم اغباالت اليت يبكن حملاسبة التكاليف أف زبدـ فيها اإلدارة . استخداـ ربليل التعادؿ يف زبطيط األرباح من أ
 :يل األرباح يف اجملاالت التاليةويبكن إستخداـ ربل

 :تحديد المبيعات لتحقيق أرباح مستهدفة -
 من خبلؿ ربديد كمية وقيمة اؼببيعات الواجب بيعها لتحقيق أرباح مستهدفة أو أرباح كنسبة معينة من اؼببيعات .

 

كمية اؼببيعات لتحقيق ربح معُت= 
التكاليف الثابتة  الربح اؼبستهدؼ

  عائد اؼبسانبة للوحدة 
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 ىـ .1431فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات في شهر محرم  :مثال
 لاير 61.111الشهر التكاليف الثابتة عن 

 لاير 21سعر بيع الوحدة 
 لاير للوحدة . 15التكلفة المتغيرة للوحدة 

 :المطلوب
 تحديد حجم وقيمة مبيعات التعادل عن الشهر .1
 لاير 41.111تحديد حجم المبيعات البلزمة لتحقيق ربح  .2
 (.2التحقق من الحل في رقم ) .3

 
 :الحل

 ربديد حجم وقيمة مبيعات التعادؿ عن الشهر .1
 وحدة ٕٓٓٓٔ(= ٘ٔ-ٕٓ÷ ) ٓٓٓٓٙكمية مبيعات التعادؿ =
 لاير. ٕٓٓٓٗ=  ٕٓ(/٘ٔ-ٕٓ÷ )  ٓٓٓٓٙقيمة مبيعات التعادؿ = 

 
 لاير. ٓٓٓٓٗربديد حجم اؼببيعات البلزمة لتحقيق ربح  .2

 لاير ٓٓٓ.ٕ(= ٘ٔ-ٕٓ÷ ) ٓٓٓٓٗ+ ٓٓٓٓٙ
 لاير = ٓٓٓٓٗقيمة اؼببيعات اؼبطلوبة لتحقيق ربح 

 لاير ٓٓٓٓٓٗ(=ٕٓ÷٘÷ ) ٓٓٓٓٗ+  ٓٓٓٓٙ
 

 (.ٕالتأكد من االجابة رقم ) .3
 لاير ٓٓٓٓٓٗ    = ٕٓ×  ٕٓٓٓٓإيراد اؼببيعات = 

 :ىبصم
 ٖٓٓٓٓٓ    ( = ٘ٔ×  ٕٓٓٓٓالتكاليف اؼبتغَتة ) 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
 لاير ٓٓٓٓٓٔ      الربح اغبدي =

 ٓٓٓٓٙ     بتة =ىبصم التكاليف الثا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

 لاير ٓٓٓٓٗ      صايف الربح =
 

 

 سعر بيع الوحدة × أو قيمة المبيعات لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات 
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 انحاديت ػشرانًحاضرة 

 أف وعرفنا .التعادؿ ربليل وىو أال جداً  اؽبامة اؼبواضيع من موضوع عن تكلمنا السابقتُت اغبلقتُت مدى على
 لو التكاليف، إصبايل مع اإليراد إصبايل فيها يتساوى اليت النقطة إىل أصل مىت الرحبية، زبطيط يف يفيدين التعادؿ ربليل

 لتغطية وذلك شركة ألي مبدئي ىدؼ يعترب بدوره الذي ذاتو حبد ىدؼ إىل أذىب سوؼ اإليراد إصبايل إىل وصلت
 عدة فيو تُتخذ تدرهبي ىدؼ ىو لدي اؽبدؼ يبقى الربح، ربقيق يف أبدأ التكاليف تغطية بعد البداية، يف تكاليفها

. بالكمية أو بالقيمة سواء التعادؿ مبيعات ىو ذلك على يساعدين سوؼ التكاليف،والذي تغطية األوىل اػبطوة خطوات،
 اؿ بعد .وحدة( ٓٓٓٔ) إىل ؼببيعايت أصل أف مبدئياً  ىديف إذاً  التعادؿ، أحقق سوؼ وحدة( ٓٓٓٔ) بعت لو/ مثاؿ

 مث التعادؿ لتحقيق البلزمة للقيمة الوصوؿ كيفية اؼباضية اغبلقة يف ناأخذ قد كنا الرحبية، لتحقيق أخطط وحدة( ٓٓٓٔ)
 أصل عندما ألنٍت يل، بالنسبة قيمة لو ليس ذاتو حبد التعادؿ ألف التعادؿ إىل أصل أف أريد أنا إذاً . مستهدؼ ربح لتحقيق

 بل صفر، أرباحو تساوي أف يريد ال شخص أي الطبيعي من ألف صفر، تساوي أرباحي قيمة أف يعٍت ىذا التعادؿ إىل
 اغبلقة آخر يف ناأخذو . معُت رقم إىل باألرباح أصل أف أي مستهدفة أرباح ىناؾ. معُت مستوى إىل أرباحو تصل أف يريد

 اؼبستهدفة األرباح كبسب كيف نعرؼ وراح، األخَت اؼبثاؿ نعيد سوؼ معُت، ىدؼ إىل باإلرباح الوصوؿ كيفية اؼباضية
 .ـبتلفة مبيعات قيمة إىل أصل وكيف

 
 .ىـ 1431 عام محرم شهر في الشركات إحدى دفاتر من المستخرجة البيانات يلي فيما/ مثال

 لاير 61.111  الشهر عن الثابتة التكاليف -
  لاير 21 الوحدة بيع سعر -

 .لاير 15 للوحدة المتغيرة التكلفة -

 :المطلوب
 .الشهر عن التعادل مبيعات وقيمة حجم تحديد .1
 لاير 41.111 ربح لتحقيق البلزمة المبيعات حجم تحديد .2

 .(2) رقم في الحل من التحقق  .3

 
 :الحل
 اؼبسانبة فائض يعطينا الناتج، يعطينا ماذا إذاً  لاير، ٘ٔ=  اؼبتغَتة والتكلفة لاير ٕٓ=  البيع سعر لدي يكوف عندما

 (٘) الناتج يكوف راح( ٘ٔ) منو طرحت إذا البيع سعر إذاً )
 . الثابتة التكلفة غطيت قد أكوف بذلك ألنٍت اؼبسانبة فائض ىو وىذا (٘=٘ٔ-ٕٓ)

 المتغيرة التكلفة – البيع سعر=  المساىمة فائض: إذاً 
 .الثابتة التكاليف من جزء تغطية يف يستخدـ الفائض وىذا
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 أو الدرجة إلى تصل الشركة متى يعني ىذا التعادل مبيعات وقيمة حجم تحديد يطلب عندما :مهمة مبلحظة
 .الثابتة تكاليفها كل فيها تغطي التي النقطة
 الثػػابػتػػػة التكاليف=  الثابتة التكاليف = التعادؿ مبيعات كمية .1

 اؼبتغَتة التكلفة – البيع سعر  اؼبسانبة فائض           
 وحدة ٕٓٓٓٔ( = ٘ٔ-ٕٓ÷ ) ٓٓٓ.ٓٙ=       

  = التعادؿ مبيعات قيمة

لاير ٓٓٓ ٕٓٗ  
 ٙٓ ٓٓٓ 

ٕٓ   ٕ٘   ٔ٘  
 

 
 لاير( ٓٓٓ.ٓٗ) ربح لتحقيق اؼبطلوبة اؼببيعات حجم .2

  ٓٓٓ ٕٓ وحدة
 ٗٓ ٓٓٓ   ٙٓ ٓٓٓ

 ٔ٘  ٕٓ 
 

 = لاير( ٓٓٓ.ٓٗ)  ربح لتحقيق اؼبطلوبة اؼببيعات قيمة

  ٓٓٓ ٓٓٗ لاير
ٗٓ ٓٓٓ   ٙٓ ٓٓٓ

ٕٓ  ٘
 

 :الدكتور شرح

 تصل حىت(  ةوحدٓٓٓ.ٕٔ) تبيع أف عليها هبب الشركة أف يعٍت وىذا وحدة ٓٓٓ.ٕٔ=  التعادؿ مبيعات كمية :أوالً 
 تبيع أف الشركة على أف قبد التعادؿ مبيعات قيمة أي بالقيمة هبا نأيت أف أردنا وإذا. واؼبتغَتة الثابتة تكاليفها كل لتغطية
 .التعادؿ ربقق لكي لاير(  ٓٓٓ.ٕٓٗ)  بقيمة بضاعة

  اؼبسانبة فائض نسبة÷  الثابتة التكلفة=  التعادؿ مبيعات قيمة :إذاً 
 (الوحدة بيع سعر÷  اؼبسانبة فائض÷ ) الثابتة التكلفة = ……………  

 =  لاير ٓٓٓ.ٓٗ ربح لتحقيق اؼبطلوبة اؼببيعات حجم:ثانياً 
 اؼبستهدؼ الربح+  التعادؿ مبيعات كمية              
 اؼبستهدؼ الربح+  الثابتة التكلفػػة=                

 اؼبسانبة ائضف      
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 اؼبستهدؼ الربح + الثابتة التكلفػػة= 
 اؼبسانبة فائض    
 تكوف وحدة( ٓٓٓ.ٕٔ) تبيع عندما ألنو لاير،( ٓٓٓ.ٓٗ) ربح ربقق لكي وحدة( ٓٓٓ.ٕٓ)  تبيع الـز الشركة إذاً 

 أف يعٍت وىذا ،وحدة( ٓٓٓ.ٕٓ)  تبيع الـز لاير( ٓٓٓ.ٓٗ) ربح على للحصوؿ لكن خسارة، وال ربح ربقق مل الشركة
 زيادة نبيعها راح اليت وحدة(  ٓٓٓٛ) ػال اغبل، من نتأكد راح واآلف. وحدة(  ٓٓٓٛ) ػب التعادؿ مبيعات على زيادة تبيع
 أخذن مل ؼباذا واآلف(  لاير ٓٓٓ.ٓٗ=ٓٓٓٛ×٘)و لاير(  ٘)  مسانبة فائض ؽبا فيها وحدة كل التعادؿ، مبيعات على
 التعادؿ بعد تباع وحدة أي إذاً . واؼبتغَتة الثابتة التكاليف كل وغطينا التعادؿ نقطة إىل وصلنا ألننا الثابتة؟ التكلفة قيمة

 .بالكامل الربح صايف ىو مسانبتها فائض
 ربح صايف يل وبقق مسانبتها فائض(  ٓٓٓ.ٕٔ) ػال بعد تباع وحدة أوؿ إذاً  ،وحدة ٓٓٓ.ٕٔ=  التعادؿ مبيعات حجم

 ىذه من وحدة كل ،وحدة(  ٓٓٓٛ) ػب زيادة بعت أنٍت يعٍت وىذا وحدة(  ٓٓٓ.ٕٓ)  بعت أنا اؼبثاؿ ويف بالكامل،
 إذاً  ،ربح صايف ىو التعادؿ بعد يعترب والذي لاير(  ٘)  مسانبة فائض فيها أكسب راح الوحدات

  (ٛٓٓٓ  ×٘  =ٗٓ.ٓٓٓ). 
  اؼبستهدؼ الربح+  الثابتة التكاليف=  لاير(  ٓٓٓ.ٓٗ)  ربح لتحقيق اؼبطلوبة اؼببيعات قيمة

 اؼبسانبة فائض نسبة                          
 اؼبسانبة فائض=  اؼبسانبة فائض نسبة أف ذكرنا وكما

 البيع سعر               

= لاير(  ٓٓٓ.ٓٗ)  ربح لتحقيق اؼبطلوبة اؼببيعات قيمة إذاً 
ٗٓ ٓٓٓ   ٙٓ ٓٓٓ

ٕٓ ٘
  

 لاير ٓٓٓ.ٓٓٗ=  ٓٓٓ.ٓٓٔ=                         
                     ٓ.ٕ٘ 

 .لاير (ٓٓٓ.ٓٗ) بقيمة بضاعة تبيع أف الشركة على هبب لاير( ٓٓٓ.ٓٗ)  مقداره ربح ولتحقق
 
 .(ٕ) رقم يف اإلجابة من التحقق كيفية  .3

 لاير ٓٓٓ.ٓٓٗ             = ٕٓ×  ٓٓٓ.ٕٓ=  اؼببيعات إيراد
  لاير ٓٓٓ.ٖٓٓ      ( = ٘ٔ×  ٓٓٓ.ٕٓ)  اؼبتغَتة التكاليف :منو ىبصم
                  اؼبسانبة فائض
 لاير ٓٓٓ.ٓٓٔ                    = اغبدي الربح

 لاير ٓٓٓ.ٓٙ       الثابتة التكاليف :منو ىبصم
 لاير ٓٓٓ.ٓٗ        الربح صايف
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عمادة التعليم عن بعد

 

 كنسبة مستهدؼ ىدؼ كبقق أف نريد عندما نرى وسوؼ معُت، كرقم مستهدؼ ىدؼ أحقق أف أريد عندما ىذا
 .معينة

 

 :معينة ربح نسبة لتحقيق المبيعات ديدحت

      = معينة ربح نسبة ربقق اليت اؼببيعات قيمة -
الثابتة التكاليف

 نسبة عائد اؼبسانبة نسبة الربح اؼبطلوب ربقيقها

 

 .للوحدة البيع سعر÷  للوحدة اؼبسانبة عائد =   اؼبسانبة عائد نسبةحيث أف: 

 

=  معينة ربح نسبة ربقق اليت اؼببيعات حجم -
قيمة اؼببيعات اليت ربقق نسبة ربح معينة

 سعر بيع الوحدة 

 
 لكن البسط، يف الثابتة التكلفة مع الرقم نضيف كرقم، مستهدؼ ىدؼ كبقق أف أردنا لو أننا نستنتج ىذا ومن

 :عن عبارة فهو اؼبقاـ أما البسط، يف لوحدىا الثابتة التكلفة فتبقى كنسبة مستهدؼ ىدؼ كبقق أف أردنا لو

 تحقيقها المطلوب الربح نسبة – المساىمة عائد أو المساىمة فائض نسبة

 :عن عبارة فتكوف اغبجم نريد وعندما

 الوحدة بيع سعر÷  معينة ربح نسبة تحقق التي المبيعات قيمة

 
 

 لتحقيق بيعها الواجب المبيعات وكمية قيمة احتساب ىو المطلوب أن عدا فيما السابق المثال بيانات نفس :مثال
 .المبيعات من% ( 21)  بنسبة القادم الشهر خبلل صافية أرباح

 
 =اؼببيعات من%( ٕٓ) ربح ربقق اليت اؼببيعات قيمة :الحل

 لاير ٓٓٓ.ٕٓٓٔ=     ٓٓٓ.ٓٙ   
(ٓ.ٕ٘-ٓ.ٕٓ) 

 %ٕ٘=  ٕ٘.ٓ=  ٕٓ( ÷  ٘ٔ-ٕٓ= )  اؼبسانبة عائد نسبة أف حيثُ 
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عمادة التعليم عن بعد

 

 وحدة ٓٓٓ.ٓٙ=  ٕٓ÷  ٓٓٓ.ٕٓٓٔ=  اؼببيعات من%( ٕٓ) ربح ربقق اليت اؼببيعات حجم
 

 :الدكتور شـــرح
 = اؼببيعات من%( ٕٓ) ربح ربقق اليت اؼببيعات قيمة

الثابتة التكاليف
نسبة الربح اؼبطلوب ربقيقها نسبة عائد اؼبسانبة 

 

 
 % (ٕٓ)  مقدارىا ربح نسبة ربقق لكي لاير(  ٓٓٓ.ٕٓٓٔ)  بقيمة بضاعة تبيع أف هبب الشركة أف معناه فهذا 

 ربقيقها اؼبطلوب الربح نسبة÷  اؼببيعات قيمة=  اؼببيعات حجم كبسب أف أردنا إذا وأما
 وحدة ٓٓٓ.ٓٙ=  ٕٓ÷  ٓٓٓ.ٕٓٓٔ=            

 ( %ٕٓ) مقدارىػػا ربح نسبة ربقق كي وحدة(  ٓٓٓ.ٓٙ)  تبيع أف عليها هبب الشركة أف معناه وىذا
 

 :آخر مثال
( 111.111) الثابتة التكلفة إجمالي وأن لاير( 6) للوحدة المتغيرة والتكلفة لاير( 11) الوحدة بيع سعر أن نفرض

 .لاير
 :المطلوب

 .وحدة( 32.111) مبيعات عند الخسارة أو الربح صافي تحديد .1
 .( لاير 321.111)  مبيعات عند الخسارة أو الربح صافي تحديد .2

 .وحدة( 22.111) مبيعات عند الخسارة أو الربح صافي تحديد .3

 
 .وحدة/لاير ٗ=  ٙ-ٓٔ=  للوحدة اؼبتغَتة التكلفة – الوحدة بيع سعر=  اؼبسانبة فائض/ الحل

 وحدة ٓٓٓ.ٕ٘=  ٓٓٓ.ٓٓٔ=  الثابتة التكلفة=  التعادؿ مبيعات حجم :أوالً 
 ٗ           اؼبسانبة فائض          

 .خسارة وال ربح ال أي التعادؿ حققت قد تكوف بذلك فهي وحدة(  ٓٓٓ.ٕ٘)  باعت لو الشركة أف أي
 وعند ربح ىناؾ يكوف فسوؼ التعادؿ ربقيق بعد وأما خسارة ىناؾ يكوف سوؼ التعادؿ ربقيق قبل/ مهمة مبلحظة
 .خسارة وال ربح ال ىناؾ يكوف ال التعادؿ وعند التعادؿ

 إذاً  ،وحدة(  ٓٓٓ.ٕ٘) يساوي التعادؿ مبيعات وحجم وحدة(  ٓٓٓ.ٕٖ)  تساوي اؼببيعات كانت: األوؿ اؼبطلوب
 .ربح صايف طبعاً  خسارة، أو ربح حققنا قد نكوف ىنا
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عمادة التعليم عن بعد

 

=  التعادؿ مبيعات قيمة :ثانياً 
التكلفة الثابتة

التكلفة الثابتة=  نسبة عائد اؼبسانبة
ٓٓٓ ٓٓٔ = عائد اؼبسانبة سعر البيع

 لاير ٓٓٓ,ٕٓ٘= ٗ   ٓٔ

 
 لدى أرباح وجود يعٍت وىذا التعادؿ من أكثر الصايف وىذا لاير ٓٓٓ.ٕٖٓ=  اػبسارة أو الربح صايف: الثاين واؼبطلوب

 .الشركة
 ٓٓٓ.ٕ٘ عند التعادؿ مبيعات حالة لدينا وحدة(  ٓٓٓ.ٕٕ)  مبيعات عند اػبسارة أو الربح صايف: الثالث اؼبطلوب

 .التعادؿ مبيعات من أقل اؼببيعات ألف الشركة لدى خسارة وجود معناه وىذا ،وحدة
 .وحدة ٓٓٓ.ٕ٘( =  ٙ – ٓٔ÷ )  ٓٓٓ.ٓٓٔ=  التعادؿ مبيعات حجم :الحل
 .لاير ٓٓٓ.ٕٓ٘=  ٗ.ٓ÷  ٓٓٓ.ٓٓٔ=  التعادؿ مبيعات وقيمة
 :يلي كما اػبسارة أو الربح حساب ويتم
 لاير ٓٓٓ.ٕٛ=  ٗ( ×  ٓٓٓ.ٕ٘ - ٓٓٓ.ٕٖ= )  وحدة ٓٓٓ.ٕٖ مبيعات عند
 لاير ٓٓٓ.ٕٛ=  ٗ.ٓ(×  ٓٓٓ.ٕٓ٘ - ٓٓٓ.ٕٖٓ= )  لاير ٓٓٓ.ٕٖٓ مبيعات عند
 .لاير( ٓٓٓ.ٕٔ -) أي لاير(  ٓٓٓ.ٕٔ= )  ٗ( ×  ٓٓٓ.ٕ٘ - ٓٓٓ.ٕٕ= )  وحدة ٓٓٓ.ٕٕ مبيعات عند

 
 .بالسالب إشارتو أف على يدؿ األقواس بُت اؼبوجود العدد. .مبلحظة

 
 = الربح صايف وحدة ٓٓٓ.ٕٖ مبيعات عند -

 اؼبسانبة فائض×  التعادؿ مبيعات حجم – اؼببيعات ىذه حجم         
 =  الربح صايف لاير ٓٓٓ.ٕٖ مبيعات عند أما -

 اؼبسانبة فائض نسبة×  التعادؿ مبيعات قيمة – اؼببيعات ىذه قيمة        
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عمادة التعليم عن بعد

 

 انًحاضرة انثاَيت ػشر

 
 التعادؿ نقطة يعد)) وىي أال السابقة اغبلقات مراجعة من النقطة ىذه مبلحظة هبب احملاضرة ىذه يف البدء قبل

 ربح صايف يبثل التعادؿ نقطة بعد تباع اليت للوحدة اؼبسانبة فائض))  أو((  بالكامل الربح صايف يبثل اؼبسانبة فائض
 .(( بالكامل

 األماف ىوامش عبلقة ىي ما .األماف حد أو األماف ىامش وىو أال للتعادؿ تابع موضوع أخذن سوؼ احملاضرة ىذه يف
 بعد أكرب وحدات الشركة تبيع كلما) ثانية بطريقة التعادؿ، بعد وحدة بعت كم لك يوضح ىو عامة كقاعدة بالتعادؿ؟

 وكلما التعادؿ، بعد اؼببيعات قيمة زادت كلما أكثر أماف يف الشركة تكوف إذاً  .(أكثر أماف يف الشركة تكوف التعادؿ ربقيق
 .األماف ىامش أو األماف حجم أو األماف حد زاد

 .التعادؿ ومبيعات الفعلية أو التقديرية اؼببيعات بُت العبلقة يوضح مقياس ىو :األماف ىامش تعريف
 .قادمة فًتة عن اؼبعدة التقديرية اؼببيعات خطة ظل يف اؼبتوقع األماف ىامش مقدار على للتعرؼ اؼبقياس ىذا يستخدـ

 .األماف ىامش نسبة زادت كلما التعادؿ مبيعات عن الفعلية أو التقديرية اؼببيعات زادت فكلما
 .اؼبنشأة ربققها سوؼ اليت األرباح زادت كلما األماف ىامش زاد وكلما

 التعادؿ مبيعات – الفعلية أو اؼبتوقعة اؼببيعات قيمة أو كمية=  األماف ىامش نسبة
 الفعلية أو اؼبتوقعة اؼببيعات قيمة أو كمية                                   

 على الوصوؿ قبل الفعلية أو اؼبقدرة اؼببيعات يف االلبفاض نسبة مقدار عن تعرب األماف ىامش نسبة أف بلحظي
 .صحيح والعكس أقل ـباطرة درجة ذات اؼبنشأة كانت كلما األماف ىامش نسبة زادت وكلما التعادؿ، نقطة

 
 .ىـ 1431 لعام األمل منشأة لمبيعات التقديرية الموازنة من مستخرجة بيانات يلي فيما/  مثال

 .المقدرة المبيعات .1
 لاير(  411.111)  وحدة 21.111 األول البديل -
  لاير(  421.111)  وحدة 21.111 الثاني البديل  -

  لاير(  21)  للوحدة التقديري البيع سعر .2
  لاير(  16)  للوحدة التقديرية المتغيرة التكلفة .3

 .لاير(  61.111)  للسنة التقديرية الثابتة التكاليف .4

 :المطلوب
 .التعادل مبيعات وقيمة حجم تحديد .1
 .بديل لكل األمان ىامش نسبة تحديد .2

 .المخاطر حيث من للمنشأة أفضل وضعاً  يحقق البديلين من أي حدد .3
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عمادة التعليم عن بعد

 

 حجم على اؼببيعات قيمة قسمة من عليو اغبصوؿ اؼبمكن فمن الوحدة بيع سعر اؼبسألة يف يعطيٍت مل إذا :مبلحظة

 لاير ٕٓ( =  ٓٓٓ.ٕٓٓٗ)  = اؼببيعات
              ٕٔٓ.ٓٓٓ 

 وحدة/ لاير ٗ=  ٙٔ – ٕٓ=  اؼبتغَتة التكلفة – البيع سعر=  اؼبسانبة فائض :اغبل

 .بالقيمة أو بالكمية سواءً  التعادؿ مبيعات إهباد السهل فمن الثابتة والتكلفة اؼبسانبة فائض وجود عند

 وحدة ٓٓٓ.٘ٔ=  ٓٓٓ.ٓٙ=  ٓٓٓ.ٓٙ=  الثابتػة التكلفة=  التعادؿ مبيعات حجم
  ٗ       (ٙٔ–ٕٓ)    اؼبسانبة فائض                         
 لايرٓٓٓ.ٖٓٓ= ٓٓٓ.ٓٙ =    ٓٓٓ.ٓٙ    =   الثػػابتة التكلفػة  =  التعادؿ مبيعات قيمة

 ٕ.ٓ       ٕٓ(÷ٙٔ-ٕٓ)     اؼبسانبة فائض نسبة                    
 :الشــرح
 يعٍت(  وحدة ٓٓٓ.ٕٓ) مبيعاتو حجم األوؿ والبديل ةوحدٓٓٓ.٘ٔ تساوي التعادؿ مبيعات حجم أف مبدئياً  نبلحظ

 بزيادة يعٍت(  وحدة ٓٓٓ.ٕٔ)  مبيعاتو حجم الثاين والبديل التعادؿ، مبيعات حجم عن(  وحدة ٓٓٓ٘)  ومقدارىا بزيادة
 أفضل؟ فأيهما. أيضاً (  وحدة ٓٓٓٙ)  مقدارىا
 .الثاين البديل ىو مبدئياً  األفضل

  :الربح ىامش نسبة ربديد
  التعادؿ مبيعات – اؼبتوقعة اؼببيعات حجم أو قيمة = األوؿ للبديل األماف ىامش نسبة

 اؼبتوقعة اؼببيعات حجم أو قيمة         
                 = ٕٓ.ٓٓٓ – ٔ٘.ٓٓٓ = ٕ٘%  

           ٕٓ.ٓٓٓ 
 

 %ٙ.ٕ٘=  ٓٓٓ.٘ٔ - ٓٓٓ.ٕٔ = الثاين للبديل األماف ىامش نسبة
                ٕٔ.ٓٓٓ 

 ربقيق من أماف يف أنو يعٍت%( ٕ٘) ىو األماف حد أو األماف فهامش األوؿ البديل إتباع عند أنو معناه وىذا
 الثاين البديل أف يعٍت وىذا% ( ٙ.ٕٛ) دبعدؿ خسائر ربقيق من أماف يف أنو الثاين البديل أما%( ٕ٘)  دبعدؿ خسائر
 .األفضل البديل وىو اػبسارة من أكثر يبعدؾ
 الثاين للبديل األماف ىامش نسبة ألف األوؿ البديل من للمنشأة أفضل وضع وبقق الثاين البديل أف أيضاً  معناه وىذا

 .أقل ؼبخاطر وتعرضها اؼبنشأة أرباح زيادة يعٍت وىذا%( ٕ٘) األوؿ للبديل األماف ىامش عن تزيد%( ٙ.ٕٛ)
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عمادة التعليم عن بعد

 

 فائض الواحدة والوحدة التعادؿ، عن زيادة وحدة( ٓٓٓ٘) ربقيق يتم األوؿ البديل يف: بديل كل ربح لنرى
 ربقيق يتم الثاين البديل يف أما لاير، ٓٓٓ.ٕٓ=  ٗ×  ٓٓٓ٘=  األوؿ البديل يف الصايف الربح إذاً  لاير،( ٗ) مسانبتها

×  ٓٓٓٙ= الثاين للبديل الصايف الربح إذاً  لاير،( ٗ) مسانبتها فائض الواحدة والوحدة التعادؿ، عن زيادة وحدة( ٓٓٓ.ٙ)
 .لاير ٓٓٓ.ٕٗ=  ٗ

 كلما وفإن وعليو. لاير( ٓٓٓ.ٕٓ) ربح ربقيق من أفضل يكوف ربح لاير( ٓٓٓ.ٕٗ)  ربقيق أف على يدؿ وىذا
 .للشركة بالنسبة أفضل ىذا كاف كلما بالزيادة التعادؿ نقطة عن الشركة ابتعدت
 :بالقيمة األماف ىامش نسبة حساب

 %ٕ٘=  ٓٓٓ.ٖٓٓ - ٓٓٓ.ٓٓٗ = األوؿ للبديل األماف ىامش نسبة
       ٗٓٓ.ٓٓٓ 

 %ٙ.ٕٛ=  ٓٓٓ.ٖٓٓ - ٓٓٓ.ٕٓٗ = الثاين للبديل األماف ىامش نسبة
        ٕٗٓ.ٓٓٓ 

 :انًُخداث حؼذد حانت في انخؼادل يبيؼاث

 شركة يوجد ىل طيب، للمنشأة فقط واحد منتج وجود حالة يف التعادؿ مبيعات عن السابق يف ناهأخذ الذي كل
 تعدد حالة يف التعادؿ نقطة إىل أصل كيف إذاً . اؼبنتجات من عدد عندىا الشركة ألف ال، طبعاً  فقط؟ واحد منتج يف تتاجر

)  ؿ بيعي عند التعادؿ ربقيق إىل أصل أف أريد وأنا(. د)و( ج)و( ب)و( أ) منتج بإنتاج أقـو أنا مثبلً  يعٍت اؼبنتجات؟
( أ) اؼبنتج من وحدة( ٓٓٓٔ) ببيع قم لك أقوؿ عندما مثبلً  األربعة، اؼبنتجات من كمزيج أو إصبايلك وحدة(  ٓٓٓ٘

 اؼبنتجات تعدد حالة إذاً (. د) اؼبنتج من وحدة( ٓٓ٘ٔ)و( ج) اؼبنتج من وحدة( ٓٓ٘)و( ب) اؼبنتج من وحدة( ٕٓٓٓ)و
 .فقط واحد منتج على تقتصر شركة يوجد فبل عملية حالة ىي ىذه

 التعادؿ أحدد عندما افإن منتج، من أكثر تصنيع أو بإنتاج تقـو واػبسائر للمخاطر تعرضها من الشركة تقلل حىت
. بإنتاجو أقـو الذي اإلنتاجي للمزيج التعادؿ ربديد أريد أنا لكن أطوؿ، وقتاً  ىذا العمل أخذي سوؼة حد على منتج لكل

 ىذا اؼبزيج من وحدة( ٓٓٓٔ) أبيع. صبيعها اؼبنتجات ؽبذه التعادؿ أحدد فكيف.. ( .أ،ب،ج،د،ىػ)  منتجات عندي أنا
 .اآلف سنعرفو ما ىذا منها منتج كل نسبة تكوف كم لكن كلو،

 .اؼبنتجات تعدد حالة يف التعادؿ نقطة ربديد خطوات
 .منتج لكل البيعي اؼبزيج نسبة ربديد .1

 اؼبنتػج       ػ مبيعػػات قيمة أو ميػػةك            =  منتج لكل البيعي اؼبزيج نسبة إذاً 
 اؼبنتجات لكل اؼببيعات قيمة أو كمية ؾبموع        
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 .منتج لكل الوحدة بيع سعر إىل للوحدة اؼبسانبة عائد نسبة .2

 للوحدة اؼبتغَتة التكلفة – الوحدة بيع سعر=        
 الوحدة بيع سعر             

( ج) واؼبنتج وحدة( ٖٓٓ) منو أبيع( ب) واؼبنتج وحدة( ٕٓٓ) منو أبيع( أ) اؼبنتج( أ،ب،ج،د)  منتج عندي كاف إذا :مثبلً 
 اؼبزيج؟ نسبة حساب أستطيع فكيف وحدة( ٓٓٔ) منو أبيع( د) واؼبنتج وحدة( ٓٓٗ) منو أبيع
 .وحدة ٓٓٓٔ=  ٓٓٔ+  ٓٓٗ+  ٖٓٓ+  ٕٓٓ=  األربعة اؼبنتجات جبمع أقـو/  أوالً 
 العمل؟ فكيف اؼبزج نسبة أريد أنا لكن للشركة، اؼبنتجات من اغباصل اؼبزيج ىي وحدة( ٓٓٓٔ) إذاً 

 .( صبايلاإل على وتقسيمو منتج كل أخذ. ) .اعبواب
 % ٕٓ = ٕٓٓ=  ( أ)  مبيعات( =  أ)  من اؼبزج نسبة فإف وعليو

  ٓٓٓٔ اؼببيعات إصبايل         

 %ٕٓ سبثل(  أ)  اؼبنتج من اؼبباعة الوحدات عدد أف أو اؼبنشأة، مبيعات من%( ٕٓ) نسبة يبثل(  أ)  اؼبنتج أف يعٍت وىذا
 .الشركة ببيعها تقـو اليت اؼببيعات إصبايل من

 %ٖٓ=  ٖٓ.ٓ=  ٖٓٓ = ( ب)  من اؼبباعة الوحدات عدد( =  ب)  اؼبنتج من اؼبزج ونسبة
 ٓٓٓٔ        اؼبباعة الوحدات عدد إصبايل                                

 .الشركة تبيعها اليت الوحدات عدد من%( ٖٓ) يبثل(  ب)  اؼبنتج أف يعٍت وىذا
 %ٓٗ=  ٓٗ.ٓ=  ٓٓٗ = ( ج)  من اؼبباعة الوحدات عدد( =  ج)  اؼبنتج من اؼبزج ونسبة

 ٓٓٓٔ       اؼبباعة الوحدات عدد إصبايل                                
 %ٓٔ=  ٓٔ.ٓ=  ٓٓٔ  = ( د)  من اؼبباعة الوحدات عدد( =  د)  اؼبنتج من اؼبزج ونسبة
 ٓٓٓٔ      اؼبباعة الوحدات عدد إصبايل                                

 
 اؼبسانبة من الفائض نسبة أو منتج، لكل الوحدة بيع سعر إىل للوحدة اؼبسانبة عائد نسبة أحدد الثانية اػبطوة يف

 فائض نسبة لو أحسب راح إذاً  لاير( ٘ٔ) اؼبتغَتة وتكلفتو لاير( ٕٓ) سعره(  أ)  اؼبنتج يعٍت مثبلً  منتج، كل من وحدة لكل

 = اؼبسانبة فائض نسبة إذاً (  لاير ٘=  ٘ٔ – ٕٓ)  أي لوحدة، مسانبة
٘

ٕٓ 
 =ٕ٘ % 

     
 .الطريقة نفس على(  د ،ج ،ب)  اؼبنتجات وبقية
 .منتج لكل اؼبزج نسبة ربديد: األوىل اػبطوة ىي واليت اػبطوات نكرر سوؼ وعليو

 .حدة على منتج كل اؼبنتجات عبميع اؼبسانبة فائض أحسب أنٍت أي منتج لكل اؼبسانبة فائض نسبة ربديد: الثانية واػبطوة
 .مسانبة فائض نسب أربع أحسب راح إذاً  منتجات أربع مثبلً  عندي كاف لو يعٍت وىذا
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 .منتج لكل البيع سعر إىل اؼبسانبة عائد نسبة يف البيعي اؼبزيج نسبة ضرب حاصل صبع ىي: الثالثة اػبطوة
 .%ٕ٘ تساوي مسانبتو فائض نسبة وكانت %ٕٓ تساوي مزجو نسبة كانت(  أ)  اؼبنتج مثبلً  يعٍت
 نفس أعمل سوؼ وبالتأكيد %٘=  ٘ٓ.ٓ=  ٕ٘.ٓ×  ٕٓ.ٓ=  اؼبسانبة فائض نسبة يف اؼبزج نسبة ضرب حاصل إذاً 

 .الطريقة بنفس األربعة اؼبنتجات لكل الشيء
 

 .للمنتجات الكلية التعادؿ مبيعات قيمة ربديد :الرابعة اػبطوة
 ( منتج لكل البيع سعر إىل اؼبسانبة عائد نسبة×  البيعي اؼبزيج نسبة ضرب حاصل) ؾبموع الثػػػػػػػػابتػػػة التػػػػػػػػػػػػػػكلػفػػػػػة=  

 اؼبزج نسبة بضرب نقـو مث أيضاً، منتج لكل اؼبسانبة فائض ونسبة منتج لكل البيعي اؼبزج نسبة إهباد هبب أنو يعٍت وىذا
 لكل الضرب حاصل ؾبموع صبايلاإل بإهباد نقـو ذلك بعد مث اؼبنتجات، من منتج لكل اؼبسانبة فائض نسبة يف البيعي

 .الكلي التعادؿ حجم يعطينا والناتج السابق القانوف يف بالتعويض أقـو وأخَتاً  اؼبنتجات
 ولكن اؼبنتجات صبيع من وحدة( ٓٓٓٔ) عندي أف يعٍت فهذا وحدة( ٓٓٓٔ) يساوي الكلي التعادؿ حجم مثبلً  كاف فلو
 .اػبامسة اػبطوة يف نعرفو سوؼ الذي وىذا منتج كل مبيعات قيمة كم

 :اػبامسة اػبطوة
 =  التشكيلة من منتج لكل التعادؿ مبيعات قيمة حساب

 للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة×  التعادؿ مبيعات قيمة               
 :وىي السادسة اػبطوة إىل نأيت ذلك وبعد

  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة=  منتج لكل التعادؿ مبيعات كمية حساب
 اؼبنتج من الوحدة بيع سعر                     
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 انًحاضرة انثانثت ػشر

 العملية اغبياة يف طبعاً  اؼبنتجات، تعدد حالة يف التعادؿ ةنقط حساب كيفية عند السابقة احملاضرة يف انتهينا قد ناك  
 من التعادؿ مبيعات ربديد أستطيع كيف لذا منتجات، عدة على تعتمد بل فقط واحد منتج على تعتمد شركة يوجد ال

 أربع تنتج الشركة إذاً  ،(د) ومنتج( ج) ومنتج( ب) ومنتج( أ) منتج فيها شركة عندي كاف لو مثبلً  يعٍت نوع؟ كل
 من وحدة وكم( أ) من وحدة كم دبعٌت منتج؟ كل من كم تبيع التعادؿ حجم إىل الشركة ىذه توصل علشاف. منتجات

 .احملاضرة ىذه يف نعرفو سوؼ ما ىذا ؟( د)  من وحدة وكم(  ج)  من وحدة وكم( ب)
 سوؼ احملاضرة ىذه ويف اؼبنتجات، تعدد حالة يف التعادؿ نقطة ربديد خطوات اؼباضية اغبلقة يف ناأخذ قد ناك 

( ب) اؼبنتج ومن ،وحدة( ٕٓٓ) تساوي(  أ)  اؼبنتج من الشركة مبيعات أف لنفًتض  .بالتفصيل اػبطوات ىذه نطبق
( ٓٓٓٔ) يساوي اؼببيعات إصبايل إذاً  ،وحدة( ٓٓٔ( ) د)  اؼبنتج ومن ،وحدة( ٓٓٗ( ) ج)  اؼبنتج ومن ،وحدة( ٖٓٓ)

 يلزمنا للتعادؿ نصل أف أردنا فإذا. التعادؿ مبيعات وليست الفعلية اؼببيعات ىي ىذه السابقة معطيات األربع طبعاً  ،وحدة
 . التشكيلة نسبة أو اؼبزج نسبة بإهباد نقـو أف

 .اؼبنتجات صبيع مبيعات إصبايل على مقسوماً  منتج كل مبيعات عن عبارة التشكيلة أو اؼبزج نسبة
             %(ٕٓ= ) ٕٓٓ = ( أ)  اؼبنتج مبيعات( =  أ)  للمنتج اؼبزج نسبة عندنا إذاً 

  ٓٓٓٔ      اؼببيعات إصبايل                    
 .اؼبنشأة مبيعات من%( ٕٓ) سبثل( أ) اؼبنتػػج من اؼببيعات عدد أف أي

 ،( ب)  للمنتج الطريقة وبنفس
  %(ٖٓ= ) ٖٓٓ = ( ب)  اؼبنتج مبيعات( =  ب)  للمنتج اؼبزج فنسبة

 ٓٓٓٔ         اؼببيعات إصبايل            
 .اؼبنشأة مبيعات من%( ٖٓ) سبثل(  ب)  اؼبنتج من اؼببيعات عدد أف أي

 %( ٓٗ=) ٓٓٗ = ( ج)  اؼبنتج مبيعات ( = ج)  للمنتج اؼبزج ونسبة
 ٓٓٓٔ       اؼببيعات إصبايل            

 .اؼبنشأة مبيعات من%( ٓٗ) سبثل(  ج)  اؼبنتج من اؼببيعات عدد أف أي
 

 %(ٓٔ= ) ٓٓٔ = ( د)  اؼبنتج مبيعات( =  د)  للمنتج اؼبزج ونسبة
 ٓٓٓٔ       اؼببيعات إصبايل               
 .اؼبنشأة مبيعات من%( ٓٔ) سبثل(  د)  اؼبنتج من اؼببيعات عدد أف أي

 التالية، للتشكيلة أو للمزج وفقاً  ببيعهم تقـو(  د ،ج ،ب ،أ)  منتجات وتبيع تنتج اليت الشركة أف يعٍت وىذا
 اػبطوة ىي ىذه(  د)  من%( ٓٔ)و(  ج)  من%( ٓٗ) و(  ب)  من%( ٖٓ) و(  أ)  من%( ٕٓ) سبثل مبيعاهتا
 .اؼبزج نسبة ربديد وىي األوىل
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 اؼبنتج وىذا لايرٓٔػب منو الوحدة أبيع أين لو( أ) اؼبنتج فمثبلً  منتج، لكل اؼبسانبة فائض نسبة إهباد فهي الثانية اػبطوة وأما

 =  مسانبتو فائض ونسبة( لاير ٕ=  ٛ - ٓٔ)  يساوي مسانبتو فائض إذاً  لاير،ٛ يكلفٍت

  
  =ٕٓ % 

          
 .اؼبنتجات لكل بالنسبة وىكذا

 .اؼبنتجات تعدد حالة يف التعادؿ مبيعات خطوات نذكر أف نود اآلف
 :منتج لكل البيعي اؼبزيج نسبة ربديد .1

 ػاؼبنتج     مػبػيػعات قيػمة أو مػيػػةك        = البيعي اؼبزيج نسبة   
 اؼبنتجات لكل اؼببيعات قيمة أو كمية موعؾب   

 :منتج لكل الوحدة بيع سعر إىل للوحدة اؼبسانبة عائد نسبة ربديد .2
 للوحدة اؼبتغَتة التكلفة - الوحدة بيع سعر=  البيعي اؼبزيج نسبة        

 الوحدة بيع سعر             
 .منتج لكل البيع سعر إىل اؼبسانبة عائد نسبة يف البيعي اؼبزيج نسبة ضرب حاصل صبع .3
 :للمنتجات الكلية التعادؿ مبيعات قيمة ربديد .4

 = للمنتجات الكلية التعادؿ مبيعات قيمة 
   الثػػػػػػػػػػػابتػػػػػػػة التػػػػكػػػػػاليػػػف 
 (منتج لكل البيع سعر إىل اؼبسانبة عائد نسبة×  البيعي اؼبزيج نسبة ضرب حاصل) ؾبموع 

 :التشكيلة من منتج لكل التعادؿ مبيعات قيمة حساب .5
 للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة×  الكلية التعادؿ مبيعات قيمة=  منتج لكل التعادؿ مبيعات قيمة

 :منتج لكل التعادؿ مبيعات كمية حساب .6
 للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة=  منتج لكل التعادؿ مبيعات كمية
 اؼبنتج من الوحدة بيع سعر                                       
 :عليو السابقة اػبطوات بتطبيق ونقـو مثاؿ أخذن سوؼ اآلف
 :يلي كما بياناتها(  ج ,ب ,أ)  منتجات ثبلث الشركات إحدى تنتج
 .لاير 39.111=  الثابتة التكلفة كانت إذا

 التكلفة المتغيرة للوحدة سعر بيع الوحدة كمية المبيعات بالوحدة المنتج
 ٘ٔ ٕٓ ٓٓٓ.ٕٔ أ

 ٕٗ ٖٓ ٓٓٓ.ٙ ب
 :المطلوب  ٛ ٙٔ ٓٓٓ.ٕ ج
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 (.للمزيج) الكلية التعادل مبيعات قيمة تحديد -

 .منتج لكل التعادل مبيعات قيمة تحديد -

 .منتج لكل التعادل مبيعات كمية تحديد -

 .وحدة 21.111=  المبيعات إجمالي ىنا طبعاً 
 

 .منتج لكل اؼبزج نسبة حساب يتم :أوالً 
 %ٓٙ = ٓٓٓ.ٕٔ = ( أ)  اؼبنتج مبيعات( =  أ)  للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة -

 ٓٓٓ.ٕٓ         اؼببيعات إصبايل                    
 %ٖٓ = ٓٓٓ.ٙ = ( ب) اؼبنتج مبيعات( = ب) للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة -
 ٓٓٓ.ٕٓ       اؼببيعات إصبايل                    

 %ٓٔ = ٓٓٓ.ٕ = ( ج) اؼبنتج مبيعات( = ج) للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة -
     ٓٓٓ.ٕٓ       اؼببيعات إصبايل                              

 ،( ب) اؼبنتج على%( ٖٓ) بنسبة وتعتمد ،( أ)  اؼبنتج على مبيعاهتا يف%( ٓٙ) بنسبة تعتمد الشركة أف يعٍت وىذا
 للتخلص فرصة للشركة سنحت لو مثبلً . األخرى اؼبؤشرات بعض يعطينا وىذا(.  ج)  اؼبنتج على%( ٓٔ) بنسبة وتعتمد

 دبنتج لةإحآل يتم قد أو األقل، ىي مبيعاتو نسبة ألف وذلك( ج)  اؼبنتج من تتخلص سوؼ بالتأكيد اؼبنتجات إحدى من
 .وىكذا بو اػباصة النسبة زيادة اؼبمكن فمن أفضل السوؽ يف قبوؿ ولو أفضل تسويقية عملية لو آخر

 
 :منتج لكل الوحدة بيع سعر إىل للوحدة اؼبسانبة عائد ونسبة اؼبسانبة فائض حساب يتم :ثانياً 

 .للوحدة اؼبتغَتة التكلفة –(  أ)  للمنتج الوحدة بيع سعر( =  أ)  اؼبنتج مسانبة فائض -
                  =ٕٓ – ٔ٘  =٘ 
 %ٕ٘=    ٘     =    ( أ)  للمنتج اؼبسانبة فائض ( = أ)  للمنتج اؼبسانبة فائض ونسبة

 ٕٓ     ( أ)  للمنتج الوحدة بيع سعر              
 للوحدة اؼبتغَتة التكلفة –( ب) للمنتج الوحدة بيع سعر( = ب) اؼبنتج مسانبة فائض -
             =ٖٓ – ٕٗ  =ٙ 

 
 %ٕٓ = ٙ    = (ب) للمنتج اؼبسػانبة فائض( = ب) للمنتج اؼبسانبة فائض نسبة

  ٖٓ    ( ب)  للمنتج الوحدة بيع سعر                    
  للوحدة اؼبتغَتة التكلفة –(  ج)  للمنتج الوحدة بيع سعر( = ج) اؼبنتج مسانبة فائض -
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                  =ٔٙ – ٛ  =ٛ 
 %ٓ٘=  ٛ    = ( ج)  للمنتج اؼبسانبة فائض ( = ج)  للمنتج اؼبسانبة فائض نسبة

 ٙٔ     ( ج)  للمنتج الوحدة بيع سعر                  
 .لوحدىا نسبة كل ألف ،%(ٓٓٔ) يساوي للمنتجات اؼبسانبة فائض نسب ؾبموع يكوف أف يشًتط ال: مبلحظة

 :يلي كما جدوؿ يف السابقة اؼبعلومات تفريغ كباوؿ اآلف 

  (1 )  (2 )  

 (2( × ) 1حاصل ضرب )  نسبة فائض المساىمة نسبة المزج المنتج

 %٘ٔ %ٕ٘ %ٓٙ أ

 %ٙ %ٕٓ %ٖٓ ب

 %٘ %ٓ٘ %ٓٔ ج

 %26  %111 جمالياإل

 :يلي كما الجدول يكون أو

 المنتج
المبيعات كمية 

 بالوحدة
 نسبة المزج

عائد المساىمة 
 للوحدة

نسبة عائد المساىمة 
 لسعر البيع

نسبة عائد × نسبة المزيج البيعي 
 المساىمة

 %٘ٔ %ٕ٘ ٘ %ٓٙ ٓٓٓ.ٕٔ أ

 %ٙ %ٕٓ ٙ %ٖٓ ٓٓٓ.ٙ ب

 %٘ %ٓ٘ ٛ %ٓٔ ٓٓٓ.ٕ ج

 %26   %111 21.111 جمالياإل

 
 %ٕٙ= منتج لكل البيع سعر إىل اؼبسانبة عائد نسبة×  البيعي اؼبزيج نسبة ضرب حاصل ؾبموع :ثالثاً 

 
 ( للمزيج)  الكلية التعادؿ مبيعات قيمة :رابعاً 

 الثػػػػػػابتػػػػػػة التػػػػكػػلفػػػػػػػػػػػػػػػة= 
 منتج لكل البيعي سعر إىل اؼبسانبة عائد نسبة×  البيعي اؼبزيج نسبة ضرب حاصل ؾبموع
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 .األوؿ اؼبطلوب ىو وىذا لايرٓٓٓ.ٓ٘ٔ=    ٓٓٓ.ٜٖ=         
              ٓ.ٕٙ 

 لاير ٓٓٓ.ٓ٘ٔ بقيمة مبيعات(  ج ،ب ،أ)  منتجات الثبلث من(  رابعاً  الفقرة لبعد يرحل)  بعت لو أين يعٍت ىذا
 .التعادؿ إىل أصل

 
 :منتج لكل التعادؿ مبيعات قيمة حساب :خامساً 

 (أ) للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة -

 للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة×  الكلية التعادؿ مبيعات قيمة=          
 لاير ٓٓٓ.ٜٓ=  ٓٙ.ٓ×  ٓٓٓ.ٓ٘ٔ=          
 (  ب)  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة -

 للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة×  الكلية التعادؿ مبيعات قيمة=          
 لاير ٓٓٓ.٘ٗ=  ٖٓ.ٓ×  ٓٓٓ.ٓ٘ٔ =         
 ( ج)  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة -

  للمنتج البيعي اؼبزيج نسبة×  الكلية التعادؿ مبيعات قيمة=          
   لاير ٓٓٓ.٘ٔ=  ٓٔ.ٓ×  ٓٓٓ.ٓ٘ٔ =         

 الثاين اؼبطلوب ىو وىذا
 :منتج لكل التعادؿ مبيعات كمية حساب :سادساً 

 (  أ)  للمنتج التعادؿ مبيعات كمية -

 وحدة ٓٓ٘ٗ=  ٓٓٓ.ٜٓ = ( أ)  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة=        
 ٕٓ  ( أ)  اؼبنتج من الوحدة بيع سعر       

 ( أ)  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة -

 وحدة ٓٓ٘ٔ=  ٓٓٓ.٘ٗ = ( ب)  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة=       
 ٖٓ  ( ب)  اؼبنتج من الوحدة بيع سعر      

 (  ج)  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة -

   ( ج)  اؼبنتج من الوحدة بيع سعر       تقريباً  وحدة ٖٜٛ=  ٓٓٓ.٘ٔ = ( ج)  للمنتج التعادؿ مبيعات قيمة=      
ٔٙ 

 .الثالث اؼبطلوب ىو وىذا
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 بقيمة( ب) اؼبنتج ومن لاير،( ٓٓٓ.ٜٓ)  بقيمة(  أ)  اؼبنتج من البيع عليها هبب التعادؿ نقطة إىل الشركة تصل لكي إذاً 
 نقـو منتج لكل التعادؿ مبيعات كمية معرفة أريد كنت إذا ؼبن. لاير( ٓٓٓ٘ٔ) بقيمة( ج) اؼبنتج ومن لاير،( ٓٓٓ.٘ٗ)

 :فتصبح اؼبنتج ىذا من الوحدة بيع سعر على منتج كل مبيعات قيمة بقسمة
 وحدة ٓٓ٘ٗ=  ٓٓٓ.ٜٓ( =  أ)  اؼبنتج مبيعات كمية -
                 ٕٓ 
 وحدة ٓٓ٘ٔ=  ٓٓٓ.٘ٗ( =  ب)  اؼبنتج مبيعات كمية -
                 ٖٓ 
 وحدة ٖٜٛ=  ٓٓٓ.٘ٔ( =  أ)  اؼبنتج مبيعات كمية -
                 ٔٙ 

 
 ..وىو آخر ؼبوضوع نذىب وسوؼ التعادؿ، موضوع من انتهينا قد نكوف اؼبثاؿ هبذا

 التكاليف قوائم 

 التكاليف: قوائم من نوعُت يوجد
 .اؼبساعدة التكاليف قوائم -ٔ

 .الرئيسية التكاليف قوائم -ٕ

 
 .مستوياتها بكل واإلدارة التكاليف محاسبة بين الوصل حلقةىي : التكاليف قوائم
 قرار تتخذ ذلك على بناءً  واإلدارة لئلدارة، تقديبها مت تكاليف قائمة عن عبارة ىو التكاليف حملاسبة النهائي اؼبنتج أف دبعٌت
 .اؼبنتج ىذا يف االستمرار عدـ أو معُت منتج يف باالستمرار إما معُت

 
 عبلقة قوائم التكاليف 5 توضيحي رسم

 :المساعدة التكاليف قوائم

 أحددىا؟ كيف اؼبستخدمة، اػباـ اؼبواد تكلفة ربديد كيفية ىي فيها قائمة أىم
 

ٍسبعجخ 
 اىزنبىُف

 قىائٌ اىزنبىُف
اإلداسح ثنبفخ 

 ٍغزىَبرهب
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 :بسيطة أرقاـ لنفًتض
 الفًتة خبلؿ           

 ( اؼبدة)  الفًتة آخر ---------------------------(  اؼبدة)  الفًتة أوؿ
 

( الفًتة خبلؿ) اؼبنتصف ويف لاير،(  ٓٓٓ٘)  بقيمة(  السابقة الفًتة من ـبزوف)  خاـ مواد الفًتة أوؿ عند كاف لو
 اؼبمكن ىي وىذه ،(لاير ٓٓٓ٘ٗ) يصبح اػباـ اؼبواد إصبايل إذاً  ،(لاير ٓٓٓٓٗ) بقسمة جديدة خاـ مواد شراء مت

 قد فيكوف( لاير ٓٓٓ٘ٔ) قيمتو ما اػباـ اؼبواد ىذه من كباقي العاـ آخر يف وجدت لو. اغبايل العاـ خبلؿ استخدامها
 اؼبستخدمة اػباـ اؼبواد تكلفة بتحديد تقـو قائمة ىي األوىل اؼبساعدة التكاليف قائمة إذاً (. لاير ٖٓٓٓٓ) استخداـ مت

 اػباـ اؼبواد يعطينا سوؼ ىذا(  الفًتة آخر – اؼبشًتيات+  الفًتة أوؿ أصل)  ألف التحديد عملية ليست اؼبشكلة لكن
 اؼبشًتيات؟ تكلفة ربديد يتم كيف لكن. اؼبستخدمة

 :اؼبساعدة اػبامات تكاليف قائمة -
 

 = الفًتة خبلؿ اؼبشًتاه اػبامات تكلفة
 (واػبصم واؼبسموحات اؼبردودات بعد) اػبامات مشًتيات تكلفة صايف

 اػبدمات نقل مصاريف+ 
 اػبامات من اؼبشًتيات شحن مصاريف+ 
 اػبامات مشًتيات على التأمُت مصاريف+ 
 اػبامات على صبركية رسـو+ 
 اػبامات شراء عمولة+ 
 

  .اؼبستخدمة اػبامات تكاليف قائمة -
 اػبامات نقل مصاريف+  واػبصم اؼبردودات بعد)  اػبامات مشًتيات تكلفة صايف=  الفًتة خبلؿ اؼبشًتاة اػبامات تكلفة

+  اػبامات على صبركية رسـو+  اػبامات مشًتيات على التأمُت مصاريف+  اػبامات من اؼبشًتيات شحن مصاريف+ 
 اػبامات... شراء عمولة
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 نًحاضرة انرابؼت ػشرا

 ربدد اليت القائمة ىي اؼبساعدة التكاليف قوائم أىم أحد أف وىي جداً، مهمة نقطة السابقة احملاضرة يف ذكرنا 
 = الفًتة خبلؿ اؼبستخدمة اؼبباشرة اػبامات تكلفة .اؼبستخدمة اػباـ اؼبواد تكلفة

 .الفًتة آخر خامات ـبزوف تكلفة – الفًتة أوؿ اػبامات ـبزوف تكلفة+  الفًتة خبلؿ اؼبشًتاه اػبامات تكلفة
 

 بقيمة خام مواد اشتريت الفترة وخبلل لاير( 5111) بقيمة الفترة أول خام مواد عندي كان إذا :مثال
 .لاير( 21.111) بقيمة خام مواد الفترة آخر عندي وبقي لاير(111.111)

 :الحل
 خامات ـبزوف تكلفة – الفًتة خبلؿ اؼبشًتاه اػبامات تكلفة+  الفًتة أوؿ خامات ـبزوف تكلفة=  اؼبستخدمة اػباـ اؼبواد
  الفًتة آخر

 .لاير ٓٓٓ.٘ٛ=  ٓٓٓ.ٕٓ -ٓٓٓ.ٓٓٔ+  ٓٓٓ٘=       
 =  لبلستخداـ اؼبتاحة اػباـ اؼبواد -

 الفًتة خبلؿ اؼبشًتاه اػبامات تكلفة+  الفًتة أوؿ خامات ـبزوف تكلفة        
 لاير ٓٓٓ.٘ٓٔ=  ٓٓٓ.ٓٓٔ+  ٓٓٓ٘=             

 
 :الصناعية الشركات إحدى دفاتر من المستخرجة البيانات بعض يلي فيما: آخر مثال

 مشتريات مردودات( 6111) خامات, مشتريات مسموحات( 4111) خامات, مشتريات( 321.111)
 رسوم( 55.111) مشتراه, خامات شحن مصاريف( 25.111) خامات, نقل مصاريف( 15.111) خامات,
 الخامات على تأمين مصاريف( 11.111) خامات, مشتريات عمولة( 5111) المشتراه, الخامات على جمركية

 بلغ الفترة آخر ومخزون لاير,( 81.111) بلغ الشهر أول خامات مخزون أن علمت فإذا  .المشتراه
 .لاير( 111.111)

 :المطلوب
 .المشتراه للخامات التكاليف قائمة إعداد
  ٓٓٓٙ – ٓٓٓٗ – ٓٓٓ.ٕٖٓ( = اؼبشًتاه اؼبواد تكلفة صايف) اػبامات مشًتيات صايف

 .لاير ٓٓٓ.ٖٓٔ=                
 الشحن مصاريف+ النقل مصاريف+  اػبامات مشًتيات تكلفة صايف=  الفًتة خبلؿ اؼبشًتاه اػبامات تكلفة + 

  شراء عمولة+  صبركية رسـو+  التأمُت مصاريف

    =ٖٔٓ.ٓٓٓ  +ٔ٘.ٓٓٓ  +ٕ٘.ٓٓٓ  +ٔٓ.ٓٓٓ  +٘٘.ٓٓٓ  +٘ٓٓٓ  
 لاير ٓٓٓ.ٕٓٗ=    
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 الفًتة خبلؿ اؼبشًتاه اػبامات تكلفة+  الفًتة أوؿ خامات ـبزوف تكلفة=  الفًتة خبلؿ اؼبستخدمة اؼبباشرة اػبامات تكلفة
  الفًتة آخر خامات ـبزوف تكلفة –

              =ٛٓ.ٓٓٓ  +ٕٗٓ.ٓٓٓ – ٔٓٓ.ٓٓٓ  
 .لاير ٓٓٓ.ٓٓٗ=              

  المستخدمة الخامات تكاليف قائمة

 إجمالي تفصيلي بيان العملية الحسابية

  ٓٓٓ.ٖٓٔ صايف تكلفة مشًتيات اػبامات 
  ٓٓٓ.٘ٔ مصاريف نقل مشًتيات اػبامات 
  ٓٓٓ.ٕ٘ مصاريف الشحن 
  ٓٓٓ.ٓٔ مصاريف التأمُت 
  ٓٓٓ.٘٘ رسـو صبركية 
  ٓٓٓ٘ عمولة مشًتيات 
 ٓٓٓ.ٕٓٗ  إصبايل تكلفة اػبامات اؼبشًتاه خبلؿ الفًتة 

 ٓٓٓ.ٓٛ  الفًتةتكلفة ـبزوف خامات أوؿ  +
 ٓٓٓ.ٓٓ٘  تكلفة اػبامات القابلة لبلستخداـ خبلؿ الفًتة =
 (ٓٓٓ.ٓٓٔ)  تكلفة ـبزوف خامات آخر الفًتة -
 ٓٓٓ.ٓٓٗ  تكلفة اؼبواد اػباـ اؼبباشرة اؼبستخدمة =

 
 واحدة نقطة تعطينا اؼبساعدة التكاليف ألف التكاليف حملاسبة األساسي العمل ىي القوائم ىذه :الرئيسية التكاليف قوائم

 .الرئيسية التكاليف قائمة يف
 يف ؼبساعدهتا اإلدارة ؽبا ربتاج اليت التكاليف معلومات على ربتوي اليت األساسية القوائم ىي :الرئيسية التكاليف قوائم
 :أنبها القوائم من العديد وتتضمن وظائفها، أداء
 .التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة .1
 .اؼبباع اإلنتاج تكاليف قائمة .2

 .الدخل قائمة .3
 :الثبلث القوائم ىذه من قائمة كل مكونات أخذن واآلف

"  الفًتة، خبلؿ اإلنتاج تكلفة إىل للوصوؿ هتدؼ أظبها من ىذه القائمة :الفًتة خبلؿ التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة: أوالً 
 التاـ اإلنتاج تكلفة ربديد منها اؽبدؼ الفًتة خبلؿ التاـ اإلنتاج تكاليف فقائمة، منها اؽبدؼ يعطينا قائمة كل وأسم
 وقائمة الفًتة، خبلؿ اؼبباع اإلنتاج تكلفة ربديد منها اؽبدؼ الفًتة خبلؿ اؼبباع اإلنتاج تكاليف وقائمة الفًتة، خبلؿ
 ".اؼبعٌت على يدؿ أظبها األساسية القوائم من قائمة كل إذاً . اؼبنشأة خسارة أو ربح ربديد منها اؽبدؼ الدخل

 (.مباشرة غَت صناعية تكاليف ،خاـ مواد ،أجور) حاجات ثبلث من يتكوف مصّنع منتج أي -
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 فبل والتسويقية اإلدارية التكاليف وأما اؼبصنع، على تصرؼ اليت التكاليف كل تشمل التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة إذاً 
 على أو اؼبصنع على أو اآللة على تصرؼ أو مصنع كلمة فيها حاجة أي اؼبصنع، على يصرؼ ما يهمنا كبن إذاً . تشملها
 .القائمة ىذه يف اآلةإدخ فيجب اؼبشرؼ على أو العامل

 ماىيتها؟ ىي ما الفًتة، خبلؿ التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة: األوىل بالقائمة نبدأ إذاً 
  الفًتة؟ خبلؿ أنتجتو الذي التاـ اإلنتاج تكلفة مقدار كم"  إىل نصل أف نريد إذاً . الفًتة خبلؿ التاـ اإلنتاج تكلفة ىي
 من مكونة مصنعة حاجة أي أف مسبقاً  اتفقنا كما طبعاً  التكاليف، كبسب واآلف(. ٔ) رقم القائمة ىدؼ ىو ىذا إذاً 

 .مباشرة غَت صناعة وتكاليف وأجور مواد
 اؼبواد ىي عندي اؼبهم لكن عندي، اؼبباشرة اؼبواد كل كتابة يلزمٍت فقط مباشرة مواد قلت لو اؼبباشرة، باؼبواد أوالً  نبدأ

 فيها يتم واليت شرحها مت وأف سبق واليت اؼبساعدة التكاليف قائمة من طبعاً  عليها؟ أحصل فكيف اؼبستخدمة، اؼبباشرة
 .اؼبستخدمة اػباـ اؼبواد تكاليف حساب

 تكلفة) األولية التكلفة على كبصل اؼبباشرة األجور مع اؼبباشرة اؼبواد تكلفة صبع فعند اؼبباشرة، لؤلجور نأيت ذلك بعد مث
 ىي األولية فالتكلفة ربويل، تكلفة وأيضاً  أولية تكلفة عندنا اآلف إذاً (. األولية التكلفة=  اؼبباشرة األجور+  اؼبباشرة اؼبواد
 يقصد وغالباً  مباشرة، جوروأ مستخدمة مباشرة مواد عن عبارة ىي اؼبباشرة والتكلفة. اؼبباشرة التكاليف عناصر عن عبارة

 األجور تصبح مباشرة فهذه اإلنتاج عماؿ أجور التمرين يف تأيت فبكن يعٍت) اإلنتاج عماؿ أجور ىي اؼبباشرة باألجور
 .األجور ىذه يف تدخل فبل اؼبشرفُت أجور أما ،(اؼبباشرة

 ىو بتحويلها يقـو الذي التحويل عملية. الصنع تاـ منتج إىل اػباـ اؼبادة ربويل عملية ىي التحويل لتكلفة بالنسبة أما
 تكلفة على كبصل سوؼ اؼبباشرة األجور مع مباشرة الغَتة الصناعية التكاليف صبع مت لو إذاً  اآلالت، باستخداـ العامل

 عندنا إذاً . التحويل
 .مباشرة أجور+  مباشرة غَت صناعية تكاليف=  التحويل تكلفة 

 ( اؼبباشرة التكاليف كل آخر بشكل أو)  مباشرة أجور+  مستخدمة مباشرة مواد=  األولية التكلفة
 أو مباشرة غَت مواد تكوف قد مباشرة، غَت تكاليف أيضا لديها..ال طبعاً  فقط؟ مباشرة تكاليف لديها الشركة ىل لكن
 مباشرة؟ الغَت األخرى الصناعية التكاليف ىي ما لكن مباشرة، غَت أخرى صناعية تكاليف أو مباشرة غَت أجور

 .مباشرة الغَت واؼبواد األجور ماعدا األخرى اؼبواد أو التكاليف كل ىي
 .الفًتة خبلؿ اؼبنفقة التكاليف إصبايل=  مباشرة غَت صناعية تكاليف+  األولية التكلفة

 عبارة عن تكاليف صناعية غير المباشرة

 .... (,.قطع غيار ,وقود وزيوت ,. مواد غير مباشرة ) مهمات1

 (,.....أجور عمال الصيانةر غير مباشرة )رواتب المشرفين,. أجو 2

 .(,.إيجار المصنع ,. تكاليف أخرى غير مباشرة ) استهبلك اآلالت3
 ,التأمين على المصنع ,مثل حراسة المصنع ,تكاليف ترتبط بالمصنع ماعدا المواد واألجور أيوىي 

 .صيانة اآلالت بالمصنع
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 التكاليف ىذه ألف القائمة، هبذه يرتبط ال التكاليف من النوع ىذا اإلدارة مبٌت على التأمُت .جداً  مهمة مبلحظة ىنا لكن
 ىبص ما كل فيها عندي اؼبهم لكن. القائمة ىذه ضمن تدخل ال بالتسويق اػباصة التكاليف وأيضا باإلدارة خاصة
 .اؼبصنع

 اإلنتاج ؼبرحلة وصل بتشغيلو اؼبنشأة قامت ما كل يكوف وضروري بد وال الـز الفًتة آخر يف ىل :مهم سؤاؿ ىنا لكن
 السيارات صبيع الـز اؼبالية السنة أو الفًتة آخر يف( ٕٔ/ٖٓ) يـو يف ىل سيارات بإنتاج تقـو شركة ىناؾ لو يعٍت ؟التاـ

 ما كل إذاً . .ال طبعاً . .اعبواب(  التصنيع ربت)  التشغيل ربت سيارة أي منها يوجد وال%( ٓٓٔٓ) أي تاـ منتج تكوف
 "(.التشغيل ربت أي" تاـ غَت أو تاـ سواء)  اإلنتاج على صرؼ

 :إذاً 
 .فقط اإلنتاج تكاليف إصبايل=  مباشرة الغَت صناعية تكاليف+  اؼبباشرة األجور+  اؼبستخدمة اؼبباشرة اؼبواد

 لك أقوؿ لو دبعٌت( التشغيل ربت أو تاـ الغَت اإلنتاج وكذلك التاـ اإلنتاج تكاليف)  تشمل فقط اإلنتاج تكاليف إصبايل
 التاـ اإلنتاج يكوف لاير( ٓٓٓ.ٕٓ) التشغيل ربت ىناؾ بأف علماً  لاير( ٓٓٓ.ٓٓٔ) تعادؿ اإلنتاج ىذا تكلفة إصبايل

 .(لاير ٓٓٓ.ٓٛ=ٓٓٓ.ٕٓ-ٓٓٓ.ٓٓٔ)
  التشغيل ربت اإلنتاج تكلفة – التاـ اإلنتاج تكلفة=  اإلنتاج تكلفة إصبايل
 سوؼ طبعاً  ،(اؼبخزوف يف طوؿ على حاجة نطرح أو حاجة نضيف) سوؼ أننا نرى اإلنتاج تكاليف إىل أصل عندما

 .اؼبدة آخر التشغيل ربت ـبزوف ونطرح اؼبدة أوؿ التشغيل ربت ـبزوف ىو اللي األوؿ نضيف
 ؟العكس وليس ،اآلخر ونطرح األوؿ نضيف ؼباذا طيب
 التشغيل ربت اإلنتاج عن عبارة وىو اؼبدة أوؿ التشغيل ربت إنتاج لدي سيكوف اعبديدة السنة يف عملي بدأت إذا ألين
 .جديد إنتاج بإنتاج أبدأ مث اؼبدة أوؿ التشغيل ربت إنتاج أكمل راح اعبديدة السنة بدأت إذا طبعاً  السابقة، الفًتة آخر

  بطرحو أقـو راح اؼبدة آخر التشغيل ربت إنتاج وأما التاـ اإلنتاج ضمن اإلنتاج ىذا يدخل إذاً 
 للفًتة التاـ اإلنتاج يف يدخل وسوؼ القادمة الفًتة يف يكتمل وسوؼ الفًتة ىذه خبلؿ تاـ غَت ألنو ؟ؼباذا التاـ اإلنتاج من

 .القادمة
 اؼبدة خبلؿ التشغيل ربت اإلنتاج تكلفة إصبايل=  اؼبدة أوؿ التشغيل ربت ـبزوف+  الفًتة خبلؿ اؼبنفقة التكاليف إصبايل
 خبلؿ التاـ اإلنتاج تكلفة=  اؼبدة آخر التشغيل ربت إنتاج ـبزوف – اؼبدة خبلؿ التشغيل ربت اإلنتاج تكلفة إصبايل
 .الفًتة

 ؟ماذا يف منو أستفيد راح الرقم وىذا القائمة، ىذه يف عندي رقم أىم ىو ىذا األخَت الرقم إذاً 
 الفًتة، خبلؿ التاـ اإلنتاج تكلفة ىو الذي األخَت الرقم من الفائدة يل يوضح راح ىذا اؼبثاؿ
 تكلفة إذاً  وحدة( ٓٓٓ.ٓٔ) الفًتة خبلؿ أنتجنا أننا وعرفنا لاير( ٓٓٓ.ٓٓٔ) تساوي التاـ اإلنتاج تكلفة لو فمثبلً 

 .الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات عدد على التاـ اإلنتاج تكلفة بقسمة وذلك( لاير ٓٔ) تساوي الواحدة الوحدة
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  الفًتة خبلؿ التػػاـ اإلنتاج تكلفة = الواحدة الوحدة تكلفة متوسط إذاً 
 الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات عدد                       

 :السابقة القائمة من اؽبامة اؼبعادالت بعض نستعرض راح واآلف
 تكلفة+  اؼبباشرة األجور تكلفة+  اؼبستخدمة اؼبباشرة اػبامات تكلفة=  الفًتة خبلؿ اؼبنفقة التكاليف إصبايل 

 .(مباشرة غَتة صناعية تكاليف) اػبدمات
 الفًتة أوؿ التشغيل ربت أنتاج تكلفة+  الفًتة خبلؿ اؼبنفقة التكاليف إصبايل=  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكلفة 

 .الفًتة آخر التشغيل ربت إنتاج تكلفة –

 اؼبباشرة األجور+  اؼبستخدمة اؼبباشرة اؼبواد=  األولية التكلفة. 

 اؼبباشرة غَت الصناعية التكاليف+  اؼبباشرة األجور=  التحويل تكلفة. 

 

 :المباع اإلنتاج تكاليف قائمة
 ؟ىدفها ماىو

 اؼبباعة؟ البضاعة مقدار كم دبعٌت. اؼببيعات تكلفة ربديد أو اؼبباع اإلنتاج تكلفة ربديد ىو منها اؽبدؼ
 للبيع اؼبتاح التاـ اإلنتاج تكلفة=  الفًتة أوؿ تاـ أنتاج ـبزوف تكلفة+  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكاليف :إذاً 

 لاير( ٓٓٓ.ٓٛ) بقيمة اإلنتاج ومت لاير( ٓٓٓ.ٕٓ) تساوي الفًتة أوؿ التاـ اإلنتاج ـبزوف تكلفة عندي كاف لو: فمثبلً 
 بقيمة بضاعة اؼبخازف يف عندي أنا معناه وىذا لاير،( ٓٓٓ.ٓٓٔ) بقيمة للبيع متاح تاـ إنتاج لدي فيصبح الفًتة خبلؿ

 فيها؟ أتصرؼ أين اؼبمكن من كم
 .اؼبباع التاـ اإلنتاج تكلفة=  اؼبدة آخر تاـ ـبزوف تكلفة – للبيع اؼبتاح التاـ اإلنتاج تكلفة

 :إذاً 
 = الفًتة خبلؿ اؼبباعة الوحدات تكلفة

 .الفًتة آخر التاـ اإلنتاج تكلفة – الفًتة خبلؿ التاـ اإلنتاج تكلفة+  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكلفة 
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 انًحاضرة انخايست ػشر

 أال الثالثة القائمة أخذن سوؼ اغبلقة ىذه ويف التكاليف، من والثانية األوىل القوائم ناأخذ اؼباضية اغبلقات يف 
 .الدخل قائمة وىي

 لدينا يصبح اؼبصروؼ من أكرب اإليراد فإذا ومصروفات، إيرادات عن عبارة ىي اػبدمي اؼبشروع يف الدخل قائمة  
 .مراحل عدة على تعمل التجارية أو الصناعية الشركات حالة يف لكن. خسارة يصبح والعكس ربح

 القائمة نستعرض واآلف

 :الدخل قائمة

 ( الوحدة سعر×  اؼبباعة الوحدات عدد= )  اؼببيعات إيراد
  :ىبصم(  -) 

 .اؼبباعة الوحدات تكلفة    
 .اػبسارة أو الربح ؾبمل  () = 

 :ىبصم(  -) 
 .والتسويقية اإلدارية اؼبصروفات    

 .العادي النشاط من اػبسارة أو الربح صايف  ) = (
 .أخرى إيرادات أي  ) + (

 .أخرى مصروفات أي  ( -) 
 .اػبسارة أو الربح صايف  ) = (
 إذاً  لاير،( ٓٔ) الوحدة بيع وسعر وحدة( ٓٓٓ.ٓٔ) بيع مت لو فمثبلً 
 لاير ٓٓٓ.ٓٓٔ=  ٓٔ×  ٓٓٓ.ٓٔ=  اؼببيعات إيراد
 الوحدات أو اؼبباعة البضاعة تكلفة منة لبصم راح طبعاً  ،اؼببيعات إيراد بصايف يكوف ىنا اإليراد: مهمة مبلحظة ىنا لكن

 اليت القائمة تّسلم قائمة وكل رئيسية قوائم ثبلث عندنا أف فنبلحظ اؼبباع، اإلنتاج قائمة من عليها حصلنا اليت اؼبباعة
 وىي تليها اليت القائمة بداية إىل ترحل واليت التاـ اإلنتاج تكاليف حساب فيها يتم التاـ اإلنتاج تكاليف فقائمة تليها،
 قائمة وىي تليها اليت القائمة بداية إىل بدوره يرحل والذي اؼبباع اإلنتاج تكاليف حساب فيها يتم واليت اؼبباع، اإلنتاج قائمة

 .الدخل
 اؼبصنع ىبص ما كل إال فيها يدخل ال التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة عمل عند أنوُ  وىي أيضاً، مهمة ثانية مبلحظة وىنا
 .التاـ اإلنتاج قائمة وليس الدخل قائمة يف مكاهنا سيكوف والتسويقية اإلدارية اؼبصروفات فإف وعليو مصروفات، من فقط



 92|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 أنشطة من إيرادات يأتيٍت اؼبمكن ومن للشركة، العادي النشاط من يأتيٍت العادي النشاط من اػبسارة أو الربح وصايف
 اؼبصروفات وزبصم األخرى اإليرادات تضاؼ فعندئذ( طارئة مصروفات من) أخرى أشياء من دبصروفات أقـو أو أخرى

 .اػبسارة أو الربح صايف على النهاية يف ألحصل األخرى،
 :الدخل قائمة من اؽبامة اؼبعادالت بعض
 .اؼبباعة الوحدات تكلفة – اؼببيعات إيراد=  الربح ؾبمل .1

 ( = العادي النشاط)  العادية العمليات من(  اػبسارة)  الربح صايف .2

 .الفًتة عن والتسويقية اإلدارية اؼبصروفات – الربح ؾبمل             

 =  الربح صايف .3

 .أخرى مصروفات أي –أخرى إيرادات أي+العادية العمليات من( اػبسارة) الربح صايف    

 
  :مثال

 .لاير( 451.111) الشهر خبلل من المستخدمة المباشرة الخامات تكاليف - 
 تسويقية تكاليف لاير,( 111.111) مباشرة غير تكاليف لاير,( 311.111) المباشرة األجور -

( 31.111) الشهر أول التشغيل تحت مخزون لاير,( 111.111) إدارية تكاليف لاير,( 211.111)
 .لاير( 81.111) الشهر أول تام مخزون لاير,( 61.111) الشهر وآخر لاير,

 .وحدة( 82.111) الشهر خبلل التامة الوحدات عدد -

 .وحدة( 11.111) الشهر آخر تام مخزون وحدات عدد -

 .وحدة( 8111) الشهر أول تام مخزون وحدات عدد -

 .لاير( 11.111) أخرى مصروفات لاير,( 31.111) أخرى إيرادات لاير,( 15) الوحدة بيع سعر
 .الدخل وقائمة المباعة, الوحدات تكاليف قائمة إعداد :المطلوب

 
 ؟قوائم ثبلث ناأخذ أننا مع اؼبثاؿ ىذا يف قائمتُت طلب مت ؼباذا
 كل يف وأنا. األخرى القوائم عمل استطيع علشاف(  التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة)  األوىل القائمة أعمل الـز ألين

 .الثبلث القوائم أعمل الـز األحوؿ
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 التكلفة بيان العملية الحسابية

 451.111 مواد مباشرة مستخدمة 
 311.111 أجور مباشرة +
 751.111 التكلفة األولية =
 111.111 تكلفة غير مباشرة +
 851.111 تكاليف الفترة إجمالي =
 31.111 أول الفترةتكلفة إنتاج تحت التشغيل  +
 881.111 تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل خبلل الفترة إجمالي =
 (61.111) تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة -
 821.111 تكلفة الوحدات المنتجة خبلل الفترة =
*  

 821.111 تكلفة الوحدات المنتجة خبلل الفترة 
 81.111 تكلفة مخزون تام أول الفترة +
 111.111 مخزون تام أول الفترة -
 811.111 تكلفة الوحدات التامة المباعة خبلل الفترة =

 
 (. اؼبباعة اإلنتاج تكاليف قائمة)  تليها اليت القائمة بداية يتم وبعدىا األوىل القائمة تنتهي ىنا* 
 
 :الدخل قائمة كبسب واآلف 

 ٓٓٓ.ٕٓٓٔ (٘ٔ× وحدة ٓٓٓ.ٓٛ=)اؼببيعات إصبايل
  (ٓٓٓ.ٓٓٛ)               اؼبباعة الوحدات تكلفة  (-)

 ٓٓٓ.ٓٓٗ                     الربح ؾبمل  )=(
 :ىبصم

 (ٓٓٓ.ٕٓٓ)                تسويقية مصروفات  (-)
 (ٓٓٓ.ٓٓٔ)                 إدارية مصروفات  (-)

 ٓٓٓ.ٓٓٔ                 النشاط ربح صايف  )=(
 ٓٓٓ.ٖٓ                 األخرى اإليرادات  )+(

 (ٓٓٓ.ٓٔ)                األخرى اؼبصروفات  (-)
 ٓٓٓ.ٓٔٔ                      الربح صايف  )=(

 
 اؼبستخدمة اؼبباشرة اػبامات تكاليف وحساب مباشرة اؼبساعدة التكاليف قائمة عمل مت اؼبثاؿ ىذا يف طبعاً  :الدكتور شرح

 (.اؼبعطيات من) مباشرة
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 وحدات من( - ،)+ حسابية عملية أي عمل هبوز وال بالقيمة إعطاءه مت الشهر أوؿ تاـ ـبزوف أف ،ىنا مهمة مبلحظة
 (.ووحدة وحدة) أو( وقيمة قيمة) مثبلً  التوحيد يلزمٍت ولكن( ووحدة كقيمة) متماثلة غَت

 اؼبنتجة الوحدات عدد على تقسيمو يتم التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة يف إليو نتوصل كنا رقم آخر أف السابق يف ذكرنا
 .الواحدة الوحدة تكلفة فيعطيٍت

( ٓٓٓ.ٓٔ) تساوي الشهر آخر تاـ ـبزوف وحدات وعدد ،( ٓٓٓ.ٕٛ)  تساوي الشهر خبلؿ التامة الوحدات عدد
 ؟اؼبباعة الوحدات عدد كم إذاً  لاير،(  ٓٓٓٛ) تساوي الشهر أوؿ تاـ ـبزوف وحدات وعدد لاير،
 ـبزوف وحدات عدد – الشهر أوؿ تاـ ـبزوف وحدات عدد+  الشهر خبلؿ التامة الوحدات عدد=  اؼبباعة الوحدات عدد
    الشهر آخر تاـ

 وحدة ٓٓٓ.ٓٛ=  ٓٓٓ.ٓٔ – ٓٓٓٛ+  ٓٓٓ.ٕٛ=       
  وحدة ٓٓٓ.ٓٛ=  اؼبباعة الوحدات عدد إذاً  

 .الشهر أوؿ تاـ ـبزوف وحدات عدد+  الشهر خبلؿ التامة الوحدات عدد=  للبيع اؼبتاحة الوحدات عدد أما
           =ٕٛ.ٓٓٓ  +ٛٓٓٓ 

 وحدة ٓٓٓ.ٜٓ=  للبيع اؼبتاحة الوحدات عدد إذاً 
 التكاليف صبيع من تتكوف القائمة وىذه ،( التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة)  قائمة أوؿ حساب يتم التمرين حل عند بالتأكيد
 غَت وجزء مباشر جزء جزئيُت، على وتشتمل(  والتسويقية اإلدارية اؼبصروفات فيها تدخل وال)  فقط اإلنتاج على اؼبصروفة

 .مباشر
( = ) ٓٓٓ.ٖٓٓ) اؼبباشرة األجور( + ٓٓٓ.ٓ٘ٗ) اؼبستخدمة اؼبباشرة اػباـ اؼبواد{  على يشمل اؼبباشر اعبزء

 .األولية التكلفة يسمى الذي}  لاير(  ٓٓٓ.ٓ٘ٚ
 يسمى وىذا(  لاير ٓٓٓ.ٓ٘ٛ=  ٓٓٓ.ٓٓٔ+  ٓٓٓ.ٓ٘ٚ)  مباشرة الغَت التكاليف األولية التكلفة على وأضيف

 .الفًتة تكاليف إصبايل
 :يلي كما وذلك حساهبا يلزمك قد ولكن معطيات من مباشرة الغَت التكاليف إعطاء مت التمرين ىذا يف أنو ىنا نبلحظ

 (.أخرى مباشرة غَت صناعية أجور+  مباشرة غَت أجور+  مباشرة غَت مواد=  مباشرة الغَت التكاليف)
( معاً  االثنُت) التشغيل وربت التاـ الفًتة تكاليف إصبايل يشمل وىذا( لاير ٓٓٓ.ٓ٘ٛ=  الفًتة تكاليف إصبايل) طبعاً 

 .الفًتة خبلؿ اؼبنفقة التكاليف إصبايل نسميها وفبكن
 ربت) آلةاكتم يتم مل الذي أو التاـ اإلنتاج على اؼبصروفة التكاليف كل ىي الفًتة تكاليف إصبايل أف اتفقنا قد وكنا

 (.تاـ الغَت) التشغيل ربت اإلنتاج أستبعد راح ىنا بالتأكيد التاـ اإلنتاج عن أحبث أنا لكن ،(التشغيل
 ربت إنتاج تكلفة منو(  أخصم)  واستبعد الفًتة أوؿ التشغيل ربت إنتاج تكلفة الفًتة تكاليف صبايلإل أضيف راح إذاً 

 أوؿ التشغيل ربت إنتاج تكلفة+  الفًتة تكاليف إصبايل=  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكلفة) :دبعٌت الفًتة آخر التشغيل
 .(الفًتة آخر التشغيل ربت إنتاج تكلفة – الفًتة
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    =ٛ٘ٓ.ٓٓٓ  +ٖٓ.ٓٓٓ – ٙٓ.ٓٓٓ 
    =ٛٛٓ.ٓٓٓ – ٙٓ.ٓٓٓ 
 (.الفًتة خبلؿ التاـ اإلنتاج تكلفة وىذه) ٓٓٓ.ٕٓٛ=    

 كاف كم الفًتة، خبلؿ اؼبنتجة الوحدة تكلفة ربديد يف تفيدين راح طبعاً  ؟ماذا يف تفيدين راح( ٓٓٓ.ٕٓٛ) التكلفة وىذه
 .وحدة( ٓٓٓ.ٕٛ) الشهر خبلؿ التامة الوحدات عدد أف نبلحظ للتمرين رجعنا لو ؟وحدات من الفًتة خبلؿ إنتاجنا

 = الفًتة خبلؿ الواحدة الوحدة تكلفة إذاً 
  الفتػرة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكلفة 

 الشهر خبلؿ التامة الوحدات عدد  
 وحدة لكل لاير ٓٔ=  ٓٓٓ.ٕٓٛ= 
   ٕٛ.ٓٓٓ 

 .لاير ٓٔ=  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الواحدة الوحدة تكلفة إذاً 
 

 :عن عبارة ىي واليت(  اؼبباع اإلنتاج تكاليف قائمة)  الثانية القائمة عمل أو حساب يف نبدأ واآلف
 ـبزوف تكلفة – الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف تكلفة+  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكلفة=  الفًتة خبلؿ اؼبباع اإلنتاج تكاليف

 .الفًتة آخر تاـ
 ٓٓٓ.ٓٓٔ – ٓٓٓ.ٓٛ+  ٓٓٓ.ٕٓٛ=  الفًتة خبلؿ اؼبباع اإلنتاج تكاليف

 (اؼبباعة الوحدات تكاليف) نسميها اليت وىي لاير ٓٓٓ.ٓٓٛ=  ٓٓٓ.ٓٓٔ – ٓٓٓ.ٜٓٓ= 
 = الفًتة خبلؿ اؼبتاح اإلنتاج تكاليف وأما

 .الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف تكلفة+  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكلفة      
               =ٕٛٓ.ٓٓٓ  +ٛٓ.ٓٓٓ 

 لاير ٓٓٓ.ٜٓٓ=  الفًتة خبلؿ اؼبتاح اإلنتاج تكاليف     
 

  :مهمة مبلحظات
  (الفًتة آخر تاـ ـبزوف ،الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف)  التاـ اإلنتاج على تكوف اؼبباعة الوحدات تكاليف قائمة حسابات كل. 

 الفًتة آخر تاـ ـبزوف وتكلفة الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف وتكلفة بالرياؿ، ىنا الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكاليف 
 .بالوحدات أو بالرياؿ إما التوحيد علينا هبب لذلك سباثل يوجد ال وىنا بالوحدات،

( ٓٔ) تساوي وكانت الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الواحدة الوحدة تكلفة كانت التاـ اإلنتاج تكاليف قائمة يف خطوة آخر طبعاً 
 .الفًتة آخر تاـ ـبزوف وحدات تكلفة وأيضا الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف الوحدات تكلفة حبساب نقـو إذاً  لاير،

  الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الواحدة الوحدة تكلفة×  الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف وحدات عدد=  الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف الوحدات تكلفة
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 لاير ٓٓٓ.ٓٛ=  ٓٔ×  ٓٓٓٛ= 
 الفًتة خبلؿ اؼبنتجة الواحدة الوحدة تكلفة×  الفًتة آخر تاـ ـبزوف وحدات عدد=  الفًتة آخر تاـ ـبزوف الوحدات تكلفة

 لاير ٓٓٓ.ٓٓٔ= ٓٔ×  ٓٓٓ.ٓٔ=     
 .اؼبباعة الوحدات تكاليف قائمة حساب عند السابق اؼبثاؿ حل يوضح وىذا

 
 تكلفة( لاير ٓٓٓ.ٕٓٛ) ىو الذي رقم آخر أخذب وذلك التاـ، اإلنتاج تكاليف قائمة من استفدت قد أكوف وهبذا

 .اؼبباعة الوحدات تكاليف قائمة لعمل الفًتة خبلؿ التامة الوحدات
 

 :الدخل قائمة بعمل نبدأ واآلف
 الواحدة الوحدة بيع سعر×  الوحدات عدد=  اؼببيعات إيراد
 لاير ٓٓٓ.ٕٓٓٔ=  ٘ٔ×  ٓٓٓ.ٓٛ=  اؼببيعات إيراد

 .الربح ؾبمل ذلك فيعطيٍت اؼبباعة الوحدات تكلفة منها أخصم راح واآلف
  اؼبباعة الوحدات تكلفة – اؼببيعات إيراد=  الربح ؾبمل  

       =ٕٔٓٓ.ٓٓٓ – ٛٓٓ.ٓٓٓ 
  ٓٓٓٓ.ٓٓٗ=  الربح ؾبمل إذاً 

 النشاط ربح صايف على أحصل سوؼ إدارية ومصروفات تسويقية مصروفات الربح ؾبمل من( طرحت) خصمت إذا واآلف
 :يلي كما

  إدارية مصروفات – تسويقية مصروفات – الربح ؾبمل=  النشاط ربح صايف
         =ٗٓٓ.ٓٓٓ – ٕٓٓ.ٓٓٓ – ٔٓٓ.ٓٓٓ 
 لاير ٓٓٓ.ٓٓٔ = النشاط ربح صايف

 على أحصل سوؼ أخرى، مصروفات أي منو وخصمت أخرى إيرادات أي النشاط ربح صايف إىل أضفنا إذا وأخَتاً،
 :يلي كما الربح صايف
 أخرى مصروفات أي – أخرى إيرادات أي+  النشاط ربح صايف = الربح صايف

             =ٔٓٓ.ٓٓٓ  +ٖٓ.ٓٓٓ – ٔٓ.ٓٓٓ 
 .لاير ٓٓٓ.ٕٓٔ=  الربح صايف
 (الثبلث القوائم عمليات أو)  الثبلث القوائم تسلسل نفهم جداً  ومهم( الدخل قائمة) الثالثة القائمة تنتهي وهبذا

 :ىامة مبلحظات

  اؼبدة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات تكلفة إصبايل=  اؼبنتجة الوحدة تكلفة متوسط  
 اؼبدة خبلؿ اؼبنتجة الوحدات عدد             
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 وحدة/  لاير ٓٔ=  ٓٓٓ.ٕٓٛ=               
             ٕٛ.ٓٓٓ 

  الفًتة خبلؿ اؼبباعة الوحدات عدد = 

  الفًتة آخر تاـ ـبزوف – الفًتة خبلؿ تاـ إنتاج+  الفًتة أوؿ تاـ ـبزوف       
                 =ٛٓٓٓ  +ٕٛ.ٓٓٓ – ٔٓ.ٓٓٓ  
 وحدة ٓٓٓ.ٓٛ=  الفًتة خبلؿ اؼبباعة الوحدات عدد  
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 انًحاضرة انسادست ػشر

ثاؿ على قوائم التكاليف م أخذنا سبرين شامل على قوائم التكاليف األساسية واليـو نأخذيف اغبلقة السابقة 
التاـ خبلؿ اؼبدة الرقم  نتاج، القائمة هنايتها تكلفة اإلالتاـ نتاجتكاليف اإلاؼبثاؿ األخَت يف اغبلقة السابقة قائمة األساسية. 

ىو  التاـ نتاجتكلفة اإل ىذا يفيدين يف ماذا؟ ىذا الرقم مهم فالرقم الذي يطلع معاي أقسمو على عدد الوحدات اؼبنتجة.
التاـ نقسمو على عدد الوحدات اؼبنتجة خبلؿ فًتة يعطينا متوسط تكلفة  نتاجخر رقم نوصل لو يف قائمة تكاليف اإلآ

ها يكلفٍت إنتاجوحدة فكل وحدة يتم  ٕٓٓٓٛلاير وأنتجنا  ٕٓٓٓٓٛالتاـ يف اؼبثاؿ مكلفٍت  اجنتكاف اإل الوحدة.
لاير  ٓٓٓٓٛكاف  تاـ أوؿ اؼبدة. إنتاجاؼبباع واليت ىي عبارة عن  نتاجستفيد منها يف قائمة تكاليف اإلألاير.  ٓٔها إنتاج

التاـ اؼبتاح  نتاجتكلفة اإللاير وىذا يسمى  ٜٓٓٓٓٓنا لاير جبمعهم يصبح عند ٕٓٓٓٓٛتاـ خبلؿ اؼبدة إنتاجقبمع عليو 
 ، نشيل منو ـبزوف آخر اؼبدة وىو اؼبشكلة اؼبراد حلها.للبيع

 وحدةٓٓٓٓٔـبزوف آخر اؼبدة= 

متوسط تكلفة يف مضروبًا  ٓٓٓٓٔال نستطيع حساب السعر، غبساب السعر  نتاجمن غَت عمل قائمة تكاليف اإل
 .ستفيد منوأيف االعتبار من كل رقم كيف  أخذفبلـز ن لاير.ٓٓٓٓٓٔ( = ٓٔ) اليت طلعناىا = الوحدة

ـبزوف آخر اؼبدة ىنا نفًتض التدفق الطبيعي للمواد وىو اػبط الذي نرظبو أوؿ اػبط أوؿ اؼبدة وآخر اػبط ىو آخر اؼبدة 
 وما بينهما ىو خبلؿ اؼبدة.

 وحدة ٕٓٓٓٛدة = خبلؿ اؼب  وحدةٓٓٓٓٔآخر اؼبدة=   وحدة ٓٓٓٛكاف أوؿ اؼبدة= 

يف الشهر السابق غَت مباع وأنتجت ىذا الشهر  ٛيعٍت . ومن خبلؿ ىذه العبلقات نقدر نطلع عدد الوحدات اؼبباعة كم
 طلع يل اؼببيعات. ٘ٔيف إيراد البيع  ٓٛضربنا . ٓٛشلنا العشرة يصبح عندي مباع  إذا ٜٓ

جديد، وىذا الزبوف يرغب بشراء بضاعة،  إنتاجالتدفق الطبيعي للمواد: يف أوؿ السنة ؼبا هبي زبوف وأنا غَت منتج 
ىل أقوؿ لو أنتظر على ما أنتج وأعطيك بضاعة أـ أعطية بضاعة جاىزة على طوؿ ىذا اللي أقوؿ عنها ما يصنع أواًل 

 .هبي أوؿ يباع أوالً  اللي first in first outيصرؼ أوالً ونقوؿ وارد أواًل صادر أواًل 

 هتم من متوسط تكلفة العاـ اغبايل.أخذالؼ وحدة آت تكلفة العشرة أخذ ولذلكالفًتة اغبالية  إنتاجاؼبتبقي عندي 

 

 سبرين ثاين على نفس النمط  أخذاليـو سن
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 (:2) حالة

 لاير ٓٓٓ.ٓ٘ مواد ومهمات أوؿ اؼبدة
 لاير ٓٓٓ.٘ٔ مواد ومهمات آخر اؼبدة

 لاير ٓٓٓ.٘ٛ صايف مشًتيات اؼبواد واؼبهمات
 لاير ٓٓٓ.ٕٓ مهمات صناعية غَت مباشرة منصرفة من اؼبخزف

 لاير ٓٓٓ.ٓٙ نتاجأجور عماؿ اإل
 لاير ٓٓٓ.ٓٔ وقت ضائع طبيعي

 ٓٓٓ.ٕٓ تكاليف صناعية غَت مباشرة أخرى
 وحدة ٓٓٓ.ٕٓ وحدات منتجة خبلؿ اؼبدة

 وحدة ٓٓٓ.٘ٔ لاير( ٕٓالفًتة ) سعر بيع الوحدة وحدات مباعة خبلؿ 
 لاير ٓٓٓ.ٖٓ تكلفة وحدات ربت التشغيل آخر الفًتة
 صفر تكلفة وحدات ربت التشغيل أوؿ الفًتة

 صفر وحدات تامة أوؿ الفًتة
 لاير ٓٓٓ.ٓٗ مصروفات إدارية وتسويقية

 لاير ٓٓٓ.ٕٓ رواتب اؼببلحظوف
 اؼبباع وقائمة الدخل نتاجاإلاؼبطلوب: إعداد قائمة تكاليف 

 

 ىذه أجور مباشرة نتاجمن اعبدوؿ أجور عماؿ اإل
منتج آخر قد يتم خبلؿ إعداد اآللة  إنتاجمنتج إىل  إنتاجوقت ضائع طبيعي معناه مثبًل وقت انتقاؿ عامل من 

بعض التعديبلت لبعض اآلالت عن طريق الفنيُت، اآللة أثناء التعديل العامل وقف ما أشتغل يسمى وقت ضائع  أوتعديل 
الـز يكوف فيو تعديل بسيط باآللة يأيت أحد  إذاطبيعي، عشاف أنتج منتج معُت وأحاوؿ أنتج منتج آخر على نفس اآللة 

أجره على الوقت ىذا فهو غَت  أخذمل اللي واقف على اآللة يوقت معُت، العا أخذالفنيُت لعملو وىذا ي أواؼبهندسُت 
 .ضائع طبيعيمتدخل يف تضييع ىذا الوقت، فنسميو وقت 

 نتاجوحدة ىذا رقم مهم جداً، يهمٍت يف عمل قائمة تكاليف اإل ٕٓٓٓٓومن اعبدوؿ أيضا وحدات منتجة خبلؿ الفًتة 
 الوحدة بكم؟ إنتاجيطلع يل متوسط تكلفة وحدة  ٕٓٓٓٓالتكاليف أقسمها على  إصبايل أخذالتاـ، 

 .ٓٓٓ٘ٔوبعت خبلؿ الفًتة  ٕٓٓٓٓخبلؿ الفًتة =  نتاجاإل إذا
 وىو الغَت تاـ. ٖٓٓٓٓتكلفة وحدات ربت التشغيل آخر الفًتة=  

و الفًتة اؼباضية كل إنتاجتكلفة وحدات ربت التشغيل أوؿ الفًتة= صفر، وكذلك وحدات تامة أوؿ الفًتة = صفر دبعٌت 
 مل يبقى لدي ـبزوف تاـ أوؿ الفًتة وىذا يفيدنا. أيمباع 
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تاـ آخر اؼبدة =  إنتاج -خبلؿ اؼبدة  إنتاجتاـ أوؿ اؼبدة +  إنتاجعدد وحدات ـبزوف آخر اؼبدة نأيت هبا من اؼبعادلة )) 
 اؼبباع ((. نتاجاإل

 ، أوؿ اؼبدة التاـ= صفر.ٕٓٓٓٓخبلؿ اؼبدة =  إنتاج، تاـ آخر اؼبدة ؾبهوؿ، ٓٓٓ٘ٔاؼبباع من اعبدوؿ = 
 وحدة  ٓٓٓ٘الباقي  إذاوحدة  ٓٓٓ٘ٔوحدة بعت منها  ٕٓٓٓٓاػببلصة ىم رقمُت أنتجت  إذا
 وحدة ٓٓٓ٘=  ةـبزوف أخر اؼبد إذا

 .اؼبباع وقائمة الدخل نتاجعداد قائمة تكاليف اإلإاؼبطلوب: 
 

اؼبباع من غَت قائمة تكاليف  نتاجغَت مطلوبة وذلك لكي قبد قائمة تكاليف اإلالتاـ وىي  نتاجنبدأ أوالً بقائمة تكاليف اإل
 التاـ. نتاجاإل

 التاـ أوؿ شي نبدأ بتكاليف مباشرة، فالتكاليف تشمل مواد خاـ مباشرة مستخدمة  نتاجقائمة تكاليف اإل
 اؼبواد واؼبهمات اؼبستخدمة قد تكوف مباشرة وقد تكوف غَت مباشرة

 رصيد أخر اؼبدة -ستخدمة= رصيد أوؿ اؼبدة+ صايف اؼبشًتيات مواد ومهمات م
 (وىذه اؼبواد واؼبهمات اؼبستخدمة مباشرة وغَت مباشرة)ٕٓٓٓٓٔ= ٓٓٓ٘ٔ-ٓٓٓ٘ٛ+ٓٓٓٓ٘=        

 الـز نفصلهم  إذاىو ما ذكر أهنا مواد خاـ بل ذكر أهنا مواد ومهمات يعٍت داخل فيها اؼبواد اػباـ واؼبواد األخرى 
  ٓٓٓٓٓٔ=ٕٓٓٓٓ-ٕٓٓٓٓٔمباشر =  

 ٓٓٓٓٓٔإذاً اؼبباشر = ٕٓٓٓٓيف السطر الرابع من اعبدوؿ مهمات صناعية غَت مباشرة = 
ٕٔٓٓٓٓ  

 من اعبدوؿ ٕٓٓٓٓغَت مباشر =  
 

نراعي الدقة يف فصل الرقمُت مباشر وغَت مباشر نقرأ التمرين على مهل ونشوؼ ىل األرقاـ فيها صيغة مباشرة 
 مباشرة، مواد ومهمات تستعمل مواد خاـ واؼبهمات األخرى يعٍت تشمل مباشر وغَت مباشر. إذاصيغة مواد خاـ  أو

مواد ومهمات أوؿ اؼبدة مضاؼ إليها صايف اؼبشًتيات واؼبواد واؼبهمات خبلؿ اؼبدة يعٍت نعمل قائمة تكاليف اؼبساعدة 
بعض مواد ومهمات أوؿ اؼبدة قبمع عليها صايف مشًتيات مواد  ثنُت معيطلع ا ناه يف حلقة قبل السابقة.أخذاللي قد 

 ومهمات نطرح منها رصيد آخر اؼبدة من اؼبواد واؼبهمات 
 ٓٓٓ٘ٛصايف اؼبشًتيات =    ٓٓٓٓ٘من اعبدوؿ رصيد أخر اؼبدة = 

 ٖٓٓٓ٘ٔاؼبتاح عندي االثنُت على بعض = 
 ٕٓٓٓٓٔاؼبباشر والغَت مباشر  إصبايلستخدمة اؼبواد واؼبهمات اؼب إذا ٓٓٓ٘ٔنشيل منها رصيد آخر اؼبدة=

 الـز يكوف معطيك اؼبباشر وأنت تأيت بالغَت مباشر
  ٕٓٓٓٓاؼبواد واؼبهمات الصناعية الغَت مباشرة اؼبنصرفة من اؼبخازف = 

 ٓٓٓٓٓٔاؼبباشر = إذا ٕٓٓٓٓمنصرؼ غَت مباشر= ٕٓٓٓٓٔؼبا يكوف االثنُت على بعض 
 ئمة تكاليف الوحدات اؼبنتجة نبدأ فيها على بعضها قا ةالقائم أخذن
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 قائمة تكاليف الوحدات المنتجة

 ٓٓٓٓٓٔ مواد مباشرة مستخدمة

 ٓٓٓٓٙ نتاجأجور عماؿ اإل

 ٓٓٓٓٙٔ = التكلفة األولية

 ٕٓٓٓٓ +تكاليف غَت مباشرة

 ٕٓٓٓٓ رواتب اؼببلحظُت

 ٕٓٓٓٓ تكاليف غَت مباشرة أخرى

 ٓٓٓٓٔ وقت ضائع طبيعي

 ٖٕٓٓٓٓ تكاليف الفترة إجمالي

 صفر ربت التشغيل أوؿ الفًتة إنتاج+ تكلفة 

 (ٖٓٓٓٓ) ربت التشغيل آخر الفًتة نتاجتكلفة اإل-

 ٕٓٓٓٓٓ تكلفة الوحدات المنتجة خبلل الفترة

 
 التكاليف اؼبباشرة  إصبايلوىي  مواد مباشرة + أجور عمال = التكلفة األولية

التكلفة األولية فإذا وجدت بأي سبرين مواد مباشرة مستخدمة، أجور مباشرة،تكاليف مباشرة كل التكاليف اؼبباشرة ىي 
 أخرى قبمع ىذه الثبلث مع بعض فتكوف ىي التكلفة األولية

 ٕٓٓٓٓتكاليف غَت مباشرة ما ىي؟ مواد غَت مباشرة =
تكاليف  إصبايلمباشرة ىذا يعطيٍت  مواد ومهمات غَت مباشرة، أجور اؼببلحظُت، الوقت الضائع الطبيعي، تكاليف غَت

 ٖٕٓٓٓٓالفًتة = 
 أجر مباشر معناه استفدت من األجر والوقت الضائع غَت مستفاد منو يعٍت غَت مباشر

 التاـ والغَت تاـ يعٍت التاـ وربت التشغيل  نتاجتكاليف الفًتة تشمل تكلفة اإل إصبايل
 ٕٓٓٓٓٓتكلفة الوحدات اؼبنتجة خبلؿ الفًتة =  إذاح أخر اؼبدة بقوائم التكاليف باستمرار أضيف عندي أوؿ اؼبدة وأطر 

 ٕٓٓٓٓٓالتاـ خبلؿ الفًتة  نتاجتكلفة اإل
 وحدة ٕٓٓٓٓ=  ٛ( عدد الفًتات اؼبنتجة خبلؿ فًتة، يف السطر رقم ٕ) حالةيف اعبدوؿ 

 لاير لكل وحدة ٓٔ=ٕٓٓٓٓوقسمتها على  ٕٓٓٓٓٓت أخذلو 
 وىذه ىي تكلفة الوحدة اؼبنتجة
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 ٕٓٓٓٓاليمُت = اعبزء اؼبعطى بالتمرين اللي على 
 ..نرجع للقائمة مرة أخرى

 قائمة تكاليف الوحدات المنتجة

 ٓٓٓٓٓٔ مواد مباشرة مستخدمة

 ٓٓٓٓٙ نتاجأجور عماؿ اإل

 ٓٓٓٓٙٔ = التكلفة األولية

 ٕٓٓٓٓ +تكاليف غَت مباشرة

 ٕٓٓٓٓ رواتب اؼببلحظُت

 ٕٓٓٓٓ تكاليف غَت مباشرة أخرى

 ٓٓٓٓٔ وقت ضائع طبيعي

 ٖٕٓٓٓٓ تكاليف الفترةإجمالي 

 صفر ربت التشغيل أوؿ الفًتة إنتاج+ تكلفة 

 (ٖٓٓٓٓ) ربت التشغيل آخر الفًتة نتاجتكلفة اإل-

 211111 تكلفة الوحدات المنتجة خبلل الفترة

 مبلحظات:

 مت ربديد اؼبواد اػباـ اؼبباشرة اؼبستخدمة كما يلي: 
 ٓٓٓٓ٘    رصيد مواد أوؿ اؼبدة ) مباشر وغَت مباشر( 

 ٓٓٓ٘ٛ    مشًتيات مواد ) مباشر وغَت مباشر( +
 ٖٓٓٓ٘ٔ  = تكلفة اؼبواد اؼبتاحة لبلستخداـ ) مباشر وغَت مباشر(

 (ٓٓٓ٘ٔ)   ـبزوف مواد آخر اؼبدة ) مباشر وغَت مباشر ( -
 ٕٓٓٓٓٔ   = اؼبواد اؼبستخدمة ) مباشر وغَت مباشر( 

 

 يبثل اؼبواد اؼبباشرة اؼبستخدمة الباقي
ٕٔٓٓٓٓ-ٕٓٓٓٓ=ٔٓٓٓٓٓ  

 منها مواد غَت مباشرة
 ٕٓٓٓٓمستخدمة 
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تكاليف غَت اؼبباشرة ىي كل التكاليف اؼبرتبطة باؼبصنع ما عدا مواد مباشرة وأجور مباشرة يعٍت تشمل مواد غَت 
قائمة التكاليف األوىل وىي قائمة تكاليف  .نتاجاإل أوبالتصنيع  أوحاجة مرتبطة باؼبصنع  أيمباشرة، أجور غَت مباشرة 

 التاـ تشمل قائمة تكاليف صناعية ليس فيها تكاليف إدارية وال تسويقية. نتاجاإل
تكاليف غَت مباشرة تشمل مواد غَت مباشرة، رواتب مبلحظُت، تكاليف غَت مباشرة أخرى، وقت ضائع 

 سواء أكتمل أـ مل يكتمل.! نتاجتكاليف الفًتة ىي كل التكاليف اليت صرفت خبلؿ اؼبدة على اإل إصبايل طبيعي.
 التاـ وربت التشغيل أو غَت التاـ أوىل معناه التاـ 

 ربت التشغيل نستعيده بإضافة أوؿ اؼبدة وطرح آخر اؼبدة
 قائمة تكاليف الوحدات المباعة

 ٕٓٓٓٓٓ تكلفة الوحدات اؼبنتجة خبلؿ الفًتة

  يضاؼ

 صفر تكلفة ـبزوف تاـ أوؿ الفًتة

 ٕٓٓٓٓٓ التاـ اؼبتاح للبيع نتاج= تكلفة اإل

  ىبصم:

 تكلفة ـبزوف تاـ آخر الفًتة
 [(ٕٓٓٓٓ÷ٕٓٓٓٓٓ× ) وحدة ٓٓٓ٘]=

٘ٓٓٓٓ 

 ٓٓٓ,ٓ٘ٔ = تكلفة الوحدات المباعة خبلل الفترة

 
 آخر الفًتة ىذه ؿبسوبة سابقًا.تكلفة ـبزوف تاـ 

 
 قائمة الدخل

 ٓٓٓ,ٖٓٓ   (ٕٓ× وحدةٓٓٓ,٘ٔإيراد اؼببيعات )
 ىبصم:

 ٓٓٓ,ٓ٘ٔ    تكلفة الوحدات اؼبباعة
          ________  

 ٓٓٓ,ٓ٘ٔ     = ؾبمل الربح
 :ىبصم

 ٓٓٓ,ٓٗ    اؼبصروفات اإلدارية والتسويقية
          ________ 

 ٓٓٓ,ٓٔٔ     صايف ربح النشاط
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جدًا وىو أحد اجملاالت اليت  اؽبامةنا على مدار حلقتُت قوائم التكاليف وىو موضوع من اؼبوضوعات أخذ إذا،
 إنتاجيف ازباذ قرارات  أوتساعد فيها ؿباسبة تكاليف كبل من احملاسبة اإلدارية واحملاسبة اؼبالية سواء يف إعداد قوائم مالية 

 وؼ التسلسل الطبيعي ؽبذه القوائم:مهم جداً أش التخلي عن منتجات أخرى. أومنتجات 
 التاـ. نتاجقائمة تكاليف اإل .ٔ

 ة تكاليف الوحدات اؼبباعة.قائم .ٕ

 قائمة الدخل. .ٖ

 من اعبزء اػباص بقوائم التكاليف. وبكذا انتهيناقائمة اللي بعدىا، كل قائمة تسلم لل
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 انًحاضرة انسابؼت ػشر

واليـو سنتكلم عن موضوع من  ،قوائم التكاليفنا موضوع مهم يف ؿباسبة التكاليف وىي أخذيف اغبلقات السابقة 
يف نظم ؿباسبة التكاليف عندي  .النظم اؼبستخدمة يف ؿباسبة التكاليفيف ؿباسبة التكاليف وىو  اؽبامةاؼبوضوعات 

 :حاجتُت

 نظاـ األوامر..1 

 نظاـ اؼبراحل )نظاـ تكاليف اؼبراحل اإلنتاجية (.2 

 

. يأيت أمر كتايب العميلوىو  نتاجإال بعد أمر من طالب ىذا اإل نتاجمعناه اليتم اإل نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية  
متوقفة ال تبدأ  آالتكمية معينة وبناء عليها يبدأ العمل، ذبد اؼبصنع فيو   إنتاج)عقد( يذكر فيو مواصفات السلعة ويطلب 
عد أف يطلب العميل اؼبنتج لطلبيات خاصة للعمبلء. دبعٌت ال أنتج إال ب نتاجالعمل إال بعد طلب العميل. معناه أف اإل

، نتاجاإل أأبد بعدىا دبواصفات معينة: الكمية، اؼبواصفات، اػبامات اؼبستخدمة، مستوى اعبودة، حسب مواصفات العميل
، وقد جاء عميلُت كل واحد يطلب أمر فغالبًا تكوف االثنُت ـبتلفُت ألف كل واحد لو مواصفات معينة إذافمن الطبيعي أنو 

ىو وحدة قياس  ينتاجاألمر اإل، Cost Objectاؼبراد قياس تكلفتو  ءالشي وىي وحدة التكلفةأخذنا سابقًا 
 ،ع يتم تقسيم تكلفتو إىل ثبلث: موادن  ء ُمصشي أي ي تسعى ؿباسبة التكاليف إىل ربديد تكلفتو،إنتاجكل أمر دبعٌت   ،التكلفة
 .ضافيةإوتكاليف  ،وأجور

ي من عناصر التكاليف الثبلثة ) اؼبواد واألجور إنتاجؿباسبة التكاليف يف نظاـ األوامر تسعى إىل ربديد تكلفة كل أمر  إذا
 .والتكاليف الصناعية األخرى(

 مثل صناعة األثاث.ة غَت متشاهب نتاجغَت معياري يعٍت اإل أي اإلنتاج ليس مبطييف نظاـ األوامر 

 .يةنتاجليس كل صناعة ينفع فيها نظاـ األوامر اإل ة،األقبلـ اللي تنتجها متشاهب مثبلً شركة تنتج أقبلـ فجميع

كل عميل لو ...غرفة مكتب ،صناعة مثل صناعة األثاث اؼبصنع ال يعمل بل ينتظر الطلبات فعميل يريد غرفة نـو
 .ليس متشاهبو اجنتمن العميل زبتلف من عميل إىل آخر وبالتايل اإل ةطلبي أومواصفاتو وبالتايل كل أمر 

 ي من عناصر التكاليف صبيعاً. نتاجفاليـو الدرس عن كيفية قياس تكلفة األمر اإل ،ينتاجوحدة التكلفة ىنا ىي األمر اإل

مثل أجهزة التلفزيوف  اإلنتاج اؼبتماثليف ىذا النظاـ ىو  نتاجواإل، يف ىذه اؼبرحلة نتاجباختصار ىو اإلنظام المراحل 
موافقة العميل بل  أخذال يتم بعد  نتاجعن طريق مراحل ) خطوات ( وغالبًا اإل نتاجيتم اإل أي ب توب.بلوأجهزة ال

 .يتم للسوؽ حسب احتياج السوؽ ينتج وينزؿ للسوؽ نتاجاإل

 يكوف حبجم كبَت ليس مثل األوامر. نتاجوىذا النظاـ يسمى اؼبراحل وغالباً اإل

 .يةنتاجىذه احملاضرة على نظاـ تكاليف األوامر اإل
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 حكانيف األواير

التشغيل. ويف ىذا النظاـ يكوف اإلنتاج بناء على  تتمثل وحدة القياس النهائية يف نظاـ تكاليف األوامر يف أمر
 ...بناء السفن ،دور النشر ،اؼبطابع ،مثل صناعة األثاث من العميلطلب ) أمر( 

ين أو مجموعة من المنتجات بعدد معين من : ىو طلب كتابي يرد للمنشأة من العميل بإنتاج منتج معاألمر
  الوحدات.

 تفسير تكاليف األوامر:
أمر ، Orderأنا باؼبصنع يأتيٍت أمر  إذا)تتمثل وحدة القياس النهائية يف نظاـ تكاليف األوامر يف أمر التشغيل ( 

 .حيتم نتاجتشغيل بناء عليو اإل
بناء  ،دور النشر ،اؼبطابع ،بناء على طلب ) أمر( من العميل ) مثل صناعة األثاث نتاج)ويف ىذا النظاـ يكوف اإل 

 ...(السفن
 اؼبطبعة ما تشتغل إال بعد أف يأيت العميل ويطلب مواصفات معينة ،أوراؽ ،اؼبطابع أحد يريد طباعة نتايج، شهادات

 .العميلصحف كل ىذي بناء على طلب  ،ؾببلت ،كتب معينة ربتاج للنشر  ،دور النشر
 .يةنتاجعندي ؾبموعة من اؼبنتجات نقوؿ عنها فئة معينة من الصناعات تصلح مع األوامر اإل

ؾبموعة من اؼبنتجات بعدد معُت من  أومنتج معُت  إنتاجىو طلب كتايب يرد للمنشأة من العميل بما ىو األمر؟ 
 .الوحدات

الورقة ينكتب فيها شروط يذكر فيها العميل  ،ورقة ،دمعناىا ورقة فيها تعاقد فيو شروط ملزمة تكتب عق :طلب كتابي
أخل احد الطرفُت  إذا :الشرط اعبزائي ،مىت السداد ،ومىت تتم عملية التسليم ،مواصفاتو اللي يرغب فيها والكمية اؼبراده

 .نتاجالورقة ىذه ىي اللي أبدأ عليها اإل. االتفاؽ
 

 خصائص َظاو حكانيف األواير

 باختبلف طلبيات العمبلء ) المنتج ليس نمطي(. اختبلف نوعية اإلنتاج .1

يعٍت لو عندي عشرة عمبلء كل عميل كل عميل لو طلب أصنع لو أثاث بشكل معُت، كل واحد ىبتار شكل فبناء عليو 
اإلنتاج لن يكوف بشكل واحد، اإلنتاج يكوف ـبتلف حسب مواصفات ورغبة العميل )واؼبنتج ليس مبطي ( ليس معياري، 

 غَت متشاهبة، ىبتلف اإلنتاج من طلبية إىل أخرى.اإلنتاج 
 

 يتم حصر وتحديد التكلفة على مستوى كل أمر, وبالتالي تحديد ربحية أو خسارة كل أمر. .2

يعٍت األمر اإلنتاجي أريد أف اعرؼ أنا خسرت أو كسبت على مستوى كل أمر. قد قلنا إف ؿباسبة التكاليف تفيدين يف 
جاء عميل وأنا دبصنع إلنتاج األثاث طلب إنتاج غرفة دبواصفات معينة بنوع معُت من اػبشب، نوع  إذاتقدير التكاليف، 

معُت من الدىانات، نوع معُت من التشطيب....... العميل طلب مواصفات معينة وسألٍت الطلب يكلف كم؟ ىل من 
، زبيل أنو بعد إنتاج اؼبنتج وتقوؿ لو أحنا الطبيعي أف أقوؿ لو أنتظر حىت أنتج اغباجة وأشوؼ تكلف كم وأقوؿ لك السعر

لاير سيقوؿ لك:شكراً، أنا مش عايز ىذا سعر غايل، فبذلك تكوف  ٓٓٓٓ٘خلصنا وانتهينا منها وعايزين من حضرتك 
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دبشكلة ألنك أنتجت اغباجة وبناء عليها يعترب اإلنتاج خسارة ألف العميل مل يأخذىا.وىي مطلوبة للعميل ىذا فقط يعٍت 
من البداية أطلع على اؼبواصفات اللي يرغب فيها، ومن خربيت السابقة اغباجة اؼبطلوبة  إذاأيت عميل آخر ويأخذىا، ما ي

، اآلالت ٓٓٓ٘ٔتكلفٍت مواد = عشرة أالؼ، عمالة كم عامل، كم ساعة، كم مشرؼ من العماؿ، ربتاج إىل أجور =
لاير ىذا  ٖٓٓٓٓاغباجة بتكلفٍت  إذا، ٓٓٓ٘ليف إضافية أخرى =التقطيع، الوقود، والزيوت، الصيانة، إهبار اؼبصنع، تكا

أذكر للعميل يف االتفاؽ أف تكلفة األمر  إذالاير،  ٓٓٓٗاغبساب بيٍت وبُت نفسي كصاحب مصنع، وأنا أريد أكسب =
ة ويبدأ اإلنتاج، وافق العميل يوقع العقد ويؤخذ مبلغ كعربوف وتكتب الشروط اعبزائي إذالاير،  ٖٓٓٓٗاإلنتاجي للطلبية = 

أنا قدرت التكاليف اللي حتحصل ؽبذا األمر وبناء عليو زودت ىامش  إذاالف، ٖٗعلى أساس أف اؼبطلوب يسلم ب
ما رضا العميل أنا باغبالة ىذي ما خسرت حاجة  إذا( ورضا العميل، عاوزه واتفقت مع الزبوف )العميلالربح اللي أنا 

دين ىذا يف تقدير التكاليف على مستوى كل أمر، وبالتايل ؼبا أجي أقوؿ ىو الثمن عشاف كذا نقوؿ بيساع ٖٓٓٓٗ
أمر إنتاجي، أطلع على كل مستوى إنتاجي كم اؼبكسب واػبسارة لكل  ٕٓالشركة ىذه السنة تعاقدت وجا ؽبا طلبات 

أو غَت  اكبراؼو ىل فيو وبناء علي أمر، وبالتايل أشوؼ كل أمر التكاليف اللي أنا قدرهتا كم؟ وتكاليفها الفعلية جت كم؟
أخذت الطلبية قدرت التكلفة واتفقت مع صاحبها وأنت  إذاتساعدين يف ؿباسبة التكاليف يف عملية الرقابة،  إذا، اكبراؼ

 غَت صحيحة ىل كاف تقديرؾ خاطئ اشتغلت بناء على تكاليف أنت قدرهتا، ىل التكاليف اللي أنت قدرهتا صحيحة أو
 تساعدين يف تقدير التكلفة.سعليو أقوؿ ؿباسبة تكاليف  اَ َت دقيق وبناء، تقديرؾ دقيق أو غال أو

تحقيق الرقابة على تكاليف األوامر, وذلك بمقارنة تكلفة األمر الفعلية مع تكلفتو المحددة مقدما عند  .3
 التعاقد مع العميل.

جيت أصرؼ ىل اؼبواد جت فعبًل  إذا ٖٓٓٓٓدبقارنة التكلفة الفعلية مع التكلفة التقديرية، كنت مقدر اغباجة تكلفٍت =
عليها ىل  اً لاير، وبناءٓٓٓ٘لاير، ىل التكلفة اإلضافية= ٓٓٓ٘ٔلاير، ىل األجور =ٓٓٓٓٔزي ما أنا كنت مقدر =

 إذاعليو أحدد من اؼبسئوؿ عن اػبطأ.  اً وبناء ؟لاير اللي كنت مقدرىا ىي اللي جت فعبًل أو أكثر أو أقل ٖٓٓٓٓ
 بتساعدين يف ؾباؿ الرقابة.

 

 ححذيذ حكانيف األواير

 يد تكلفة األمر من اؼبواد اػباـ:ربد 

 :عند شراء اؼبواد من اؼبورد 

 ./ مراقبة اؼبخزوفمن حػ×× 
 .النقدية( أو/ اؼبوردين ) إىل حػ×× 

 صرؼ مواد مباشرة لئلنتاج: 

 (...اإلنتاج ربت التشغيل )األمر رقم.من حػ/ مراقبة ×× 
 إىل حػ/ مراقبة اؼبخزوف.×× 

كيف يبكن ربديد تكلفة 
 األمر اإلنتاجي؟
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 صرؼ مواد غَت مباشرة: 

 من حػ / مراقبة التكاليف اإلضافية×× 
 إىل حػ / مراقبة اؼبخزوف.×× 

 

 .(، والتكاليف الصناعية األخرىواألجور،)اؼبواد ٖتكلفة مصنعة تتكوف من  أيي تكلفتو، نتاجتكلفة األمر اإل

وىذه  ،اؼبخزف يزيد والقيد من حساب ـبزف اؼبواد إىل حساب اؼبوردين إذا ،عند شراء اؼبواد نذىب هبا إىل اؼبخزفالمواد 
اؼبخزف يزيد وحساب  إذاىي اؼبواد اػباـ اللي أنا شريتها لتنفيذ طلبيو معينة، كل ما أشًتي مواد خاـ أحطها يف اؼبخزف، 

اؼبخازف  إذا ،حساب اؼبدين حسب ما أدفع ىو اللي هبي جبانب الدائن أو ،حساب البنك أواؼبوردين الديوف اللي علي 
 .اللي عندي تأيت يف اعبانب اؼبدين،كل ما أجيب مواد خاـ واشًتيها وأضيفها عندي باؼبخازف أحطها يف اعبانب اؼبدين

 .مواد غَت مباشرة أوعند صرؼ اؼبواد قد تكوف اؼبواد مباشرة 

قيد ؿباسيب يتكوف من طرفُت أحدنبا الطرؼ طرؼ مدين وطرؼ  أي أوعملية ؿباسبية  أيالعمليات احملاسبية  
عند شراء اؼبواد حطينا ـبازف اؼبواد يف الطرؼ  ،ؼبا أجي أعرؼ الطرؼ اؼبدين والطرؼ الدائن عند صرؼ اؼبواد ،دائن

أحطها يف جانب  إذا ة وبتقلاغباجة وىي مدين جي أصرؼ تقلأطيب ؼبا  ،ؼبا بشًتي أحطو يف الطرؼ اؼبدين ،اؼبدين
 .الدائن، يف اغبالتُت اؼبخازف تقل

لو كانت غَت مباشرة نقوؿ . حساب اإلنتاج تحت التشغيلمن مواد مباشرة تعاًف يف  نتاجما يصرؼ على اإل
يل التشغ ربت نتاجمن حساب اإل عند صرؼ اؼبواد اؼبباشرة القيد ما ىو؟ ،تكاليف إضافية أوعنها تكاليف غَت مباشرة 

ربت  نتاجالقيد ىذا اؼبخازف قلت دبقدار االنصراؼ وأضيفت على اإل ،مراقبة اؼبخزوف أوإىل حساب مراقبة ـبازف اؼبواد 
 ربت التشغيل من مواد مباشرة  نتاجوأضفت ما مت صرفو لئل ،التشغيل

مواد غَت  أوت مواد مباشرة ذأخ إذا ،مواد غَت مباشرة أواؼبواد الغَت مباشرة اؼبخزف فيو كلتا النوعُت مواد مباشرة 
يف الطرؼ اؼبدين مداـ مواد غَت  ،أتى يف جانب الدين وأعمل لو حساب مراقبة ـبازف اؼبواد إذااؼبخزف سيقل  إذامباشرة 

 .مباشرة يبقى عبارة عن حساب تكاليف صناعية إضافية غَت مباشرة

د شراء اؼبواد، القيد األوؿ أشًتي اؼبواد وأحطها يف ي من اؼبواد عننتاجبالنسبة للمواد كيفية ربديد تكلفة األمر اإل
ـبازف  مراقبة أواؼبخزف، فاؼبخزف حيزيد والديوف اللي علي للموردين اللي بايعُت ىذه اؼبواد يزيد من حساب مراقبة اؼبخزوف 

صرؼ منو ال فعنداؼبخزف كاف طبيعتو يف اعبانب اؼبدين  فسوؼ يقل،عند الصرؼ من اؼبخزف اؼبواد إىل حساب اؼبوردين. 
بًتوح على  إذااؼبخزف فيو نوعُت من اؼبواد مباشرة وغَت مباشرة لو صرفت مواد غَت مباشرة  ،جزء أحطو يف اعبانب الدائن

 ربت التشغيل  نتاجعلى طوؿ وتذىب على حساب اظبو اإل نتاجاإل
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 .ربت التشغيل نتاجاإلمواد مباشرة تعاًف حبساب اظبو  أوشي مباشر سواء أجور مباشرة  أي :قاعدة عامة

ربت التشغيل إىل حساب مراقبة ـبازف اؼبواد، ؼبا  نتاجتبقى تروح من حساب مراقبة اإل نتاجؼبا أقوؿ صرؼ مواد مباشرة لئل 
 تكاليف إضافية إىل حساب مراقبة اؼبواد. أوأقوؿ صرؼ مواد غَت مباشرة من حساب مراقبة تكاليف صناعية غَت مباشرة 

ربت التشغيل أصبحت ىي اؼبدين ؼبا  نتاجبة اؼبخازف جت يف جانب الدائن ؼبا انصرفت مواد مباشرة يبقى اإليف اغبالتُت مراق
 .ت يف اعبانب اؼبديناءالتكلفة الصناعية الغَت مباشرة ج أوجت مواد غَت مباشرة راحت التكلفة اإلضافية 

 :ٍالزظبد
ٌ ػَو ػْذ سد خضء ٍِ اىَىاد اىَْصشفخ ألزذ األواٍش ىيَخبصُ َز -1

قُذ ػنغٍ ىقُذ اىصشف0أٌ رعبف ىيَخبصُ ورخصٌ ٍِ رنيفخ 

 األٍش اإلّزبخ0ٍ

سنعمل قيد عكسي لقيد  إذامعناىا أمر إنتاجي أرسلنا لو كمية من اؼبواد اػباـ أستخدـ جزء واعبزء الغَت مستخدـ ح يرده 
الصرؼ.ؼبا صرفت قلت من حساب مراقبة اإلنتاج ربت التشغيل إىل حساب مراقبة ـبازف اؼبواد ىذا الكبلـ لو كانت اؼبواد 
مباشرة طيب ترد جزء اعكس القيد اؼبخازف ىي اللي تزيد من اعبزء اللي ترد ويشيل اؼببلغ من تكلفة اإلنتاج ربت التشغيل، 

 راقبة حساب مواد إىل مراقبة حساب ربت التشغيل.يعمل حساب من م

لو اؼبواد اللي رجعت مواد غَت مباشرة، أنا ؼبا صرفت اؼبواد الغَت مباشرة كاف القيد من حساب تكاليف صناعية مراقبة 
ؼبا ترجع تكاليف صناعية غَت مباشرة إىل حساب مراقبة ـبازف اؼبواد يعٍت اؼبخازف كانت قلت ؼبا صرفت مواد غَت مباشرة. 

ؽبا ثاين اؼبخازف الغَت مباشرة بتزيد من حساب مراقبة اؼبخازف والتكاليف الصناعية الغَت مباشرة حتقل، ؼبا أصرؼ مواد من 
أضيفها  إذاكانت غَت مباشرة   إذااؼبخازف على أمر إنتاج معُت أقوؿ ىذه مواد مباشرة أضيفها على اإلنتاج ربت التشغيل،

كاف ايو ونعمل قيد عكس لو(،   وأرتد جزء )اعبزء اللي ارتد نشوؼ قيد الصرؼ بتابع لغَت مباشرة.على التكاليف الصناعية ا
ؼبا يرتد من حساب  إذاؼبا صرفت مواد مباشرة قلت من حساب مراقبة اإلنتاج ربت التشغيل إىل حساب مراقبة ـبازف اؼبواد، 

 مراقبة ـبازف اؼبواد إىل حساب مراقبة التشغيل.

مباشرة من حساب تكاليف صناعية غَت مباشرة إىل حساب مراقبة ـبازف اؼبواد وؼبا يرتد تبقى مراقبة ـبازف اؼبواد  اؼبواد الغَت
 إىل حساب التكاليف الصناعية

رٌ رسىَو خضء ٍِ اىَىاد ٍِ أزذ األواٍش إىً أٍش آخش، فُدت  إرا -2

خصٌ رنيفخ ريل اىَىاد ٍِ األٍش اىَسىه ٍْه وإظبفزهب إىً األٍش 
 اىَسىه إىُه0 
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لاير مواد، وصرفت لػأمر )ب( تكاليف مثبًل  ٓٓٓ,ٕٓ)أ( تكاليف مثبًل بػ  لؤلمرصرفت  معناىا أمرين إنتاجيُت أ،ب.
ما أحتاج جزء منو بػ ٓٓٓ,ٕٓأنا كنت صرفت لو ب لاير.ٕٓٓٓاألمر )أ( ما أحتاج عبزء من اؼبواد بػ لاير مواد، ٓٓٓ,ٖٓ

 أحوؽبا لؤلمر الثاين. إذا، طلب ما يرجعها للمخزف األمر الثاين ؿبتاج إليها ٕٓٓٓ

مر اإلنتاجي لاير، األٓٓٓٛٔيعٍت تكلفة اإلنتاج  ٕٓٓٓأقللو بػ ٕٓٓٓٓالـز أقلل تكلفة األمر اإلنتاجي )أ( من 
لاير، واألمر ٕٖٓٓٓاللي ربولت لو من )أ( يصبح تكلفة األمر اإلنتاجي )ب(  ٕٓٓٓأضيف لو  ٖٓٓٓٓ)ب( أزوده من 

مت ربويل كمية من اؼبواد من أمر إنتاجي معُت إىل أمر إنتاجي آخر يبقى األمر اإلنتاجي  إذالاير،  ٓٓٓٛٔاإلنتاجي )أ( 
 اللي أنا أخذت منو أشيل اعبزء منو أقلل تكلفتو واألمر اإلنتاجي اللي أنا حولت لو أزود التكلفة عليو.

 

 كيفيت ححذيذ حكهفت األير يٍ األخىر انًباشرة

بنػػػاء علػػػى عػػػدد الوحػػػدات  أو ،معػػُت بنػػػاء علػػػى سػػػاعات اؼبسػػػتغرقة يف أنتاجػػوتكلفػػة العمػػػل اؼبباشػػػر اػباصػػػة بػػػأمر 
ويسػاعد يف ربديػد تكلفػػة األجػر اؼبباشػر بطاقػػة الوقػت الػيت تسػػاعد يف ربديػد وقػت دخػػوؿ العامػل إىل عملػو ووقػػت  اؼبنتجػة.

ؿ األجػر اإلضػايف يػتم ربديػد خروجو وبالتػايل ربديػد الوقػت الػذي اسػتغرقو يف اإلنتػاج. ودبعلوميػة معػدؿ األجػر العػادي ومعػد
 .األجر لكل عامل

 ويسجل استحقاؽ األجر كما يلي:

 من حػ / مراقبة األجور ×× 

 :إىل مذكورين×× 
 حػ / األجور اؼبستحقة.

 حػ / االستقطاعات
 

كػل عامػل لػو عنػدي بطاقػة   ،بطاقػة الوقػت لكػل عامػلنعمػل حاجػة اظبهػا  ،وأنػا أربػدث عػن تكلفػة العمػل اؼبباشػر
العامػػل اشػػتغل اليػػـو طبػػس سػػاعات ؟ مشػػى السػػاعة كػػم بػػدأ الشػػغل السػػاعة كػػم؟ وقػػت ربسػػب العامػػل حضػػر السػػاعة كػػم؟

يبقى أنا مػن خػبلؿ بطاقػة الوقػت ىػذا بأحصػل علػى عػدد  ،ساعات وعندي معدؿ أجر ٖساعات والعامل اآلخر  ٗوبكرة 
سػػاعة وأجػػرىم األساسػػي يف  ٕٓٓكػػم سػػاعة مػػثبًل؟ اشػػتغلوا   ،عمػػاؿ اشػػتغلوا عليػػوي اللػػي النتػػاجالسػػاعات اػباصػػة بػػاألمر اإل

قبمػع  إذالاير. ٕٓساعة إضػافية األجػر عػن السػاعة اإلضػافية= ٓ٘طيب اشتغلوا ساعات إضافية =  ،لاير مثبلً  ٓٔالساعة =
قػػت العامػػل وىػػي عبػػارة عػػن  يبقػػى أنػػا أحػػدد تكلفػػة األجػػر بنػػاء علػػى أساسػػي بشػػي اظبػػو بطاقػػة و  ،ىػػذا ونقػػوؿ عنهػػا األجػػور

 وكرت لكل عامل ؼبا يدخل يعمل الكرت يبقى دخل السػاعة كػذا؟ ؼبػا ىبػرج وبسػب السػاعة كػذا؟ فيحسػب لػو الوقػت بتاعػ
لكل عامل وأضرب يف معػدؿ األجػر يطلػع يل األجػر  ،وىذا قد ايو ،ي ىذا قد ايونتاجبناء عليو الوقت اؼبستغرؽ يف األمر اإل
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األجػر بالكامػل بػل ىنػاؾ اسػتقطاعات  أخػذكبدد بعد ذلك األجر ىذا العامػل مػا ي ،يإنتاجأمر اػباص بكل عامل عن كل 
 .غَت مباشر أوتؤخذ منو وبالتايل قد يكوف األجر مباشر 

 أمثلة عليها اغبلقة القادمة. أخذاعبزء اػباص دبعاعبة تكلفة األجور والتكاليف الصناعية ون
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 ػشرانًحاضرة انثايُت 

 :وىي ،من عناصر التكلفة اػباصة بو؟ ينتاجكيف نستخرج األمر اإل. ينتاجؼبا كبدد وحدة التكلفة ىي األمر اإل
 مواد .ٔ
 أجور .ٕ
 تكاليف إضافية .ٖ

 . ونتكلم اآلف عن..فيما سبق اؼبواد ناأخذ 

 ؟ساعات العملكم عدد لوقت وىي بطاقة ـبصصة لكل عامل )ربديد تكلفة األجور من خبلؿ بطاقة ا: األجور -ٕ
 .وعليو ربديد األجر احملدد واألجر اإلضايف د وقت العامل يف كل عمل استغرقو إنتاجيوىكذا( وىي ربدي

 

 رسذَذ رنيفخ األٍش ٍِ األخىس اىَجبششح: 

تكلفة العمل اؼبباشر اػباصة بأمر معُت بناء على ساعات العمل اؼبستغرقة يف إنتاجو، أو بناء على عدد 
اؼبنتجة. ويساعد يف ربديد تكلفة األجر اؼبباشر بطاقة الوقت اليت تساعد يف ربديد وقت دخوؿ العامل إىل عملو الوحدات 

ووقت خروجو وبالتايل ربديد الوقت الذي استغرقو يف اإلنتاج. و دبعلومية معدؿ األجر العادي ومعدؿ األجر اإلضايف يتم 
 ربديد األجر لكل عامل.

 
 ما يلي:ويسجل استحقاؽ األجر ك

 من حػ / مراقبة األجور ×× 

 :إىل مذكورين×× 
 حػ / األجور اؼبستحقة.

 حػ / االستقطاعات
 

 :القيم اػباص باألجور
 ( استقطاعات –أجور مستحقة ساب مراقبة األجور إىل مذكورين )من ح

 اإلنتاجي الذي يأخذه العامل. الذي وباسب عليو ويضاؼ إىل تكلفة األمراإلصبايل األجر اؼبستحق ىو 
 االستقطاعات ال يستقطع ألي جهة غَت تأمُت اؼبعاشات وخبلفو.
 بعد ذلك يتم ربليل أجور الفًتة إىل مباشر و غَت مباشر كما بلي:

 من مذكورين:
 حساب مراقبة اإلنتاج ربت التشغيل )األجور اؼبباشرة(×× 
 حساب مراقبة التكاليف اإلضافية )األجور غَت اؼبباشرة( ×× 

 إىل حساب مراقبة األجور ××   
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عمادة التعليم عن بعد

 

 مث قيد سداد األجور واالستقطاعات:
 من مذكورين:

 حػ/ األجور اؼبستحقة 
 حػ/ االستقطاعات 

 إىل حػ/ النقدية   
 

 معٌت ذلك أف:
 األجر يقسم إىل أجر مباشر و أجر غَت مباشر

 ربت التشغيل نتاجتكلفة مباشرة تعاًف يف مراقبة اإل أي
 أما التكلفة غَت اؼبباشرة تعاًف يف مراقبة التكاليف اإلضافية 

 إىل حساب مراقبة األجور
 مث قيد سدد األجور واالستقطاعات 

 سوؼ تذىب األجور اؼبستحقة إىل العامل 
 واالستقطاعات تذىب إىل اعبهات اؼبختلفة 

 قديةمث إىل حساب الن
 

 مثال:
إجمالي األجور المباشرة الخاصة بالعاملين من واقع ساعات العمل المستغرقة في تصنيع األوامر التي تم تشغيلها 

% من إجمالي أجرة مشاركة منو في 15لاير, فإذا علمت أنو يستحق على العامل  21,111خبلل الفترة كانت 
% مقابل التأمين ومعاشات, وتم سداد األجور 21تكلفة المزايا العينية )تسدد لموردي الخدمة( وأيضا ما يعادل 

 واالستقطاعات لمستحقيها. 
 قيود اليومية: 

 عند استحقاق األجر-1 
 من حساب مراقبة األجور  21,111 

 إلى مذكورين:
 حساب األجور المستحقة  13,111

 حساب الموردين  3111
  حساب االستقطاعات 4111

 
 شرح المثال:

 ميزة عينية ) تأمينات اجتماعية ( أواألجر قد يكوف أجر مادي  -ٔ
 األجر اؼبادي الذي وبصل عليو العامل نقًدا
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اؼبيزة العينية حاجة مادية إىل حد ما بػ يأخذىا العامل ويدفع أو يسهم حباجة يف التكلفة اإلنتاجية )مثل أخذ العامل لشيء 
 من العينية تدخل من تكلفة األجور( أو حىت عملو لسن معينة ويبقى يأخذ اؼبعاش من بيتو 

 ( ٕٓٓٓٓاستحقاؽ األجر )
 

 (ٖٓٓٓ% = )٘ٔاؼبوردين 
 ٖٓٓٓ=  ٘ٔ÷  ٕٓٓٓٓؼبوردين من خبلؿ = نستخرج قيمة ا

 وىي تدفع ؼبوردي اػبدمة مثل الزي اؼبوحد وغَته 
 

 (ٓٓٓٗ% = )ٕٓاالستقطاعات 
 ٓٓٓٗ=  ٕٓ÷  ٕٓٓٓٓنستخرج القيمة من خبلؿ = 

 
  ٖٓٓٓٔالبقية = 

 وىي القيمة اليت يأخذىا العامل نقًدا
 

 ( وجزء عيٍت  ٖٓٓٓٔتعترب األجر للعامل منها جزء نقدي وىي األجر ) 
 (  ٓٓٓٗ( والتأمينات االجتماعيات )  ٖٓٓٓوىي عبارة عن ) 

 
 ربميل األجور اؼبباشرة: -ٕ

 من حساب مراقبة اإلنتاج ربت التشغيل  ٓٓٓ،ٕٓ
 إىل حساب مراقبة األجور  ٓٓٓ،ٕٓ 

 
 عند سداد األجور واؼبستحقات: -ٖ

 ن:من مذكوري
 حساب األجور اؼبستحقة  ٓٓٓ،ٖٔ

 حساب اؼبوردين  ٖٓٓٓ
 حساب االستقطاعات  ٓٓٓٗ

 إىل حساب النقدية  ٓٓٓ،ٕٓ  
 

 زغبة رسَُو اىزنبىُف اإلظبفُخ:

يبكن ربديد التكاليف اإلضافية لكل أمر إما على أساس فعلي أو تقديري. وسواء كاف التحميل فعلي أو تقديري تتبع 
 اػبطوات التالية: 

 : تقسم اؼبنشأة إىل ؾبموعة من مراكز التكلفة ) إنتاج و خدمات (.أوالً 
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: تقدير التكلفة اإلضافية )أو حصرىا فعليا( وتقسيمها إىل تكلفة خاصة باؼبركز )مباشرة للمركز(، وتكلفة أخرى ثانيا
 يشًتؾ يف االستفادة منها أكثر من مركز )يتم زبصيصها وفق ألحد طرؽ التخصيص(.

 ميع التكلفة غَت اؼبباشرة لكل مركز إنتاج واختيار مقياس مناسب للنشاط يستخدـ كأساس للتحميل.: ذبثالثا
 

 اىزنبىُف اإلظبفُخ: 

 ىي كل ما يتعلق بالتكلفة خببلؼ اؼبواد و األجور.
 كيفية ربديد األمر اإلضايف من األمر اإلنتاجي: 

 ؼ حجم اؼبشكلة؟!التكلفة اإلضافية مثل أجور مصنع ) كبدد اؼبشكلة ( لنعر 
لاير يف السنة، أوؿ السنة أمر إنتاجي من السهل ربديد كم وبتاج إىل مواد و أجور لكن  ٓٓٓٓٓٔأجر اؼبصنع مؤجر بػ 

ىل من السهل ربديد كم وبتاج اىل تكاليف صناعية إضافية. مثبل لو أخذ بند واحد وىو إهبار اؼبصنع نصيب األمر 
 لى أساس عشرة أوامر إنتاجية % عٓٔ% نقوؿ مثبل ٓٓٔاإلنتاجي من 

 لاير  ٓٓٓٓٔ=  ٓٓٔ÷  ٓٔ
 إنتاجية  ٕأمر إنتاجي وقد يكوف  ٓٓٔلكن قد يكوف 

 تبقى ىنا عملية تقديرية.
 لكن ىل اؼبعٌت أف انتظر حىت هناية العاـ اإلنتاجي؟ ال 

 سوؼ نقدر التكاليف من خبلؿ =
 تقدير تكاليف اؼبواد من خبلؿ ؟؟؟؟؟ نستطيع أف نصل إىل مستوى عايل من الدقة 

 وتقدر األجور فيو وبنفس دقة اؼبواد 
 مواد غَت مباشرة وغَتىا (  –صيانة اؼبصنع  –لكن اؼبشكلة تكمن يف تكاليف الصناعية الغَت مباشرة ) الوقود والزيوت 

 لفة اإلضافية ؿبملة.فمن الصعب الوصوؿ لكن اغبل ىو تقدير التك
 

 تقدير التكاليف سوؼ نتطرؽ إليها يف الفصل القادـ حبوؿ اهلل.
 

 ٍذَِ

 زغبة ٍشاقجخ ٍخبصُ اىَىاد

 
 

 دائِ

 سصُذ أوه اىَذح

 زـ / اىَىسدَِ

 

 

 زـ/ ٍشاقجخ اإلّزبج رسذ اىزشغُو

 زـ / ٍشاقجخ اىزنبىُف غُش ٍجبششح
 

 سصُذ آخش اىَذح

   

 
 الطرؼ اليمُت وىو ) اؼبدين ( والطرؼ اليسار ىو ) الدائن ( 

 ونضع: Tنرسم حرؼ
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 الطرؼ اليمُت ىو اؼبدين 
 ويكتب فيو رصيد أوؿ اؼبدة 

 أوائل السنة اغبالية(  –)وىو مواد موجودة من الفًتة اؼباضية آخر السنة السابقة 
 ين )قيمة مشًتيات الفًتة اغبالية(السنة اعبديدة سوؼ مت شراء مواد جديدة من خبلؿ حساب اؼبورد

 
 لو صبعت العنصرين تكوف )عبارة عن اؼبواد اؼبتاحة لبلستخداـ( 

 ؼبا تؤخذ من اؼبخازف اليومية، اؼبخزف سوؼ يقل معناه الدائن )اعبانب األيسر(
 

 سوؼ يتم الصرؼ من اؼبواد اؼبباشرة أو غَت مباشرة 
 إذا كاف من مواد مباشرة يعٍت من إنتاج ربت التشغيل 

 إما إذا كاف من مواد غَت مباشرة تكوف لتكاليف صناعية غَت مباشرة 
 

 لنفًتض كأرقاـ:
 ٓٓٓٓٛلاير مواد و من اؼبوردين  ٕٓٓٓٓأوؿ اؼبدة كاف لدي 

  ٓٓٓٓٓٔأصبحت اؼبواد اؼبتاحة لبلستخداـ 
 ج ربت التشغيل () إنتا  ٖٓٓٓٓصرفت منها مواد مباشرة 

  ٓٓٓٓٔوغَت مباشرة 
 ٓٓٓٓٗ=  ٓٓٓٓٔ+  ٖٓٓٓٓلو صبعنا 

 ٓٓٓٓٓٔو قيمة اؼبواد اؼبتاحة = 
ٔٓٓٓٓٓ – ٗٓٓٓٓ  =ٙٓٓٓٓ  

 ىو عبارة عن رصيد آخر اؼبدة. ٓٓٓٓٙ
 = الدائن ىي البضاعة اليت صرفت.-اؼبدين ىو البضاعة اليت لديك 

 

 ٍذَِ

 األخىسزغبة ٍشاقجخ 

 
 

 دائِ

 زـ/األخىس اىَغزسقخ 
 زـ / االعزقطبػبد

 
 

 زـ/ ٍشاقجخ اإلّزبج رسذ اىزشغُو
 زـ / ٍشاقجخ اىزنبىُف غُش ٍجبششح

 

 سصُذ آخش اىَذح

   

 
 

 أي طرؼ حساب البد من طرؼ مدين وطرؼ دائن. 
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 لو نتذكر القيد األوؿ يف األجور من حساب قيمة اؼبذكورين )اؼبدين(
 االستقطاعات(  -قيمة اؼبذكورين )األجور اؼبستحقة 

 األجر اؼبستحق ىو النقد الذي يأخذه العامل
 االستقطاعات ىي ما يستقطع عبهات أخرى 

 
 األجر )الدائن( عبارة عن جزء مباشر وجزء غَت مباشر 

 وتصنف جزء مباشر إىل إنتاج ربت التشغيل وغَت مباشر إىل تكاليف صناعية غَت مباشرة 
 

 ٍذَِ

 اإلّزبج رسذ اىزشغُوزغبة ٍشاقجخ 

 
 

 دائِ

 سصُذ أوه اىَذح
 ٍجبششح(زـ/ ٍشاقجخ ٍخبصُ اىَىاد )

 (ٍجبششحزـ/ ٍشاقجخ األخىس )

 زـ/ رنبىُف غُش ٍجبششح ٍسَيخ

 
 

 زـ/ ٍشاقجخ اإلّزبج اىزبً
 
 

 
 سصُذ آخش اىَذح )إّزبج رسذ اىزشغُو(

    

 
 الذي مل يكتمل بعد.اإلنتاج ربت التشغيل ىو اإلنتاج 

 وىو الذي يشتغل عليو خبلؿ الفًتة والنتيجة تكوف بآخر الشهر جزء اكتمل و جزء مل يكتمل. 

 يف اعبانب األيبن ) اؼبدين ( و ربوي على: ،Tنبدأ برسم 

 رصيد أوؿ اؼبدة وىو إنتاج مل يكتمل يف أوؿ الفًتة السابقة ويكتمل يف الفًتة اغبالية.

 وبعدىا نكتب مراقبة ـبازف اؼبواد و كذلك حساب األجور وتكاليف غَت مباشرة ؿبملة. ) ىذا اعبزء التقديري ( 

 مراقبة اؼبواد واألجور نستطيع لكن تكاليف غَت اؼبباشرة ؿبملة نقدرىا خبلؿ الفًتة 

 نأيت للجانب األيسر وىو )الدائن(

 مراقبة اإلنتاج التاـ الذي صرؼ على اإلنتاج جزء منو اكتمل يكوف ربت 

 وجزء مل يكتمل رصيد آخر اؼبدة ) إنتاج ربت التشغيل ( 

 

 



 118|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 ٍذَِ
 اإلّزبج اىزبًزغبة ٍشاقجخ 
 

 

 دائِ

 سصُذ أوه اىَذح

 زـ / ٍشاقجخ اإلّزبج رسذ اىزشغُو 
 
 

 

 األواٍش اىزبٍخ خاله اىفزشح

 

 

 زـ/ رنيفخ اىَجُؼبد

 
 سصُذ آخش اىَذح

    

 

 مراقبة اإلنتاج التاـ ىو ما مت إنتاجو خبلؿ الفًتة اغبالية إنتاج تاـ. 

على اعبانب األيبن ) اؼبدين ( رصيد أوؿ اؼبدة وىو إنتاج تاـ باقي من الفًتة اؼباضية وحىت الفًتة اؼباضية مل  Tنرسم حرؼ 
 يتم بيعو فَتحل للفًتة التالية. 

 لنفًتض:

  ٓٓٓٓ٘إنتاج تاـ أوؿ اؼبدة  

 ؿ اؼبدة اغبالية أنتجت كم؟ من خبلؿ حساب إنتاج ربت التشغيل.وخبل

 حساب الدائن فيو نقطتُت 

 رصيد تاـ -ٔ
 رصيد أوؿ اؼبدة -ٕ

 
  ٓٓٓٓٚنأخذ اإلنتاج التاـ يكوف مثبل 

 من حساب اإلنتاج ربت التشغيل. ٓٓٓٓٚأتت 
 

 ٕٓٓٓٓٔأصبح لدي طرؼ ؾبموع اؼبدين 
 من الفًتة اؼباضية ( رصيد أوؿ اؼبدة ) باقي ٓٓٓٓ٘وىي عبارة عن 

 ما مت إنتاجو خبلؿ الفًتة اغبالية من باب إنتاج ربت التشغيل  ٓٓٓٓٚو 
 

 عبارة عن بيع جزء وجزء مل يتم بيعو. ٓٓٓٓٗٔ
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 إىل تكلفة مبيعات واعبزء الباقي رصيد آخر اؼبدة وىو ) الدائن (  ٓٓٓٓٗٔتقسم لػ 
 

 ٍذَِ

 رنيفخ اىَجُؼبدزغبة 

 
 

 دائِ

 اإلّزبج اىزبًزـ / ٍشاقجخ 
 

 األوامر التامة المباعة

 

 
 

 

 

 زـ/ اىَزبخشح واألسثبذ واىخغبئش
 

 إقفال تكاليف األوامر المباعة

 

 

    

 

 سوؼ يكوف يف اؼبدين )مراقبة اإلنتاج التاـ( وىي عبارة عن األوامر التامة اؼبباعة.

 األرباح واػبسائر. وإقفاؿ التكاليف األوامر اؼبباعة )الدائن( يف حساب اؼبتاجرة و
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 انًحاضرة انخاسؼت ػشر

إنتاج  –أخذنا يف اغبلقة اؼباضية حسابات اؼبراقبة اؼبوجودة يف نظاـ األوامر اإلنتاجية وقلنا أىم اغبسابات ) مراقبة األجور 
فية ربديد األوامر تكلفة اؼببيعات (. ونأخذ هبذا الدرس سبرين على ىذه اغبسابات وكي –إنتاج تاـ  –ربت التشغيل 

 اإلنتاجية.
 

 :عملية حالة
 ىػ ٖٓٗٔالبيانات التالية مستخرجة من دفاتر شركة األمل الصناعية واليت تطبق نظاـ األوامر وذلك عن شهر ؿبـر 

  لاير  ٓٓٓ,ٕٕمواد مباشرة مشًتاه على اغبساب 
  لاير على اغبساب ٖٖٓٓ اةمهمات ومواد غَت مباشرة مشًت 
 

 رنيفخ اىؼَبىخ ٍجبششحٍىاد  سقٌ األٍش

 لاير 1090 لاير 2340 1

 لاير 1990 لاير 3390 2

 لاير 1440 لاير 2980 3

 لاير 2890 لاير 4765 4

 لاير 940 لاير 2240 5

 لاير 1090 لاير 1940 6

 
 تكوف على حساب مراقبة زبزين موادلاير  ٓٓٓ,ٕٕعلى اغبساب  اةمواد مباشرة مشًت  -ٔ
 تكوف على حساب مراقبة زبزين مواد لاير  ٖٖٓٓ ةمشًتا اشرةمهمات ومواد غَت مب -ٕ

 
 لكن الفائدة من ذكر مواد مباشرة ومواد غَت مباشرة؟ 

 ألف اؼبواد مباشرة تنصرؼ ربت مواد ربت التشغيل 
 أما مواد غَت مباشرة تنصرؼ ربت تكاليف صناعية غَت مباشرة 

 
 الصناعية غَت اؼبباشرة.  *ليست مشكلتنا يف اؼبواد وال األجور أمبا يف التكاليف

 الشركة تعمل على ستة أوامر إنتاجية:
 لاير  ٖٕٓٗلاير ومواد مباشرة  ٜٓٓٔتكلفة العمالة  –األمر األوؿ 
 لاير  ٜٜٓٔلاير وتكلفة العمالة  ٜٖٖٓمواد مباشرة  –األمر الثاين 

 لاير ٓٗٗٔلاير وتكلفة العمالة  ٜٕٓٛمواد مباشرة  –األمر الثالث 
 لاير ٜٕٓٛلاير وتكلفة العمالة  ٘ٙٚٗمواد مباشرة  -الرابع األمر 

 لاير ٜٓٗلاير وتكلفة العمالة  ٕٖٓٗمواد مباشرة  -األمر اػبامس 
 لاير ٜٓٓٔلاير وتكلفة العمالة  ٜٓٗٔمواد مباشرة  -األمر السادس 
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 لى كل أمر إنتاجي.نبلحظ ىنا من السهولة ربديد التكلفة اؼبواد واألجور ع|  تكلفة العمالة = األجور 
 

 نكمل التمرين: 
 لاير  ٘ٔ٘مهمات منصرفة لبلستخداـ العاـ باؼبصنع  -ٖ
 لاير  ٜٓٙأجور غَت مباشرة  -ٗ
 لاير  ٕٖ٘ٙإصبايل التكاليف غَت اؼبباشرة الخرى للمصنع  -٘
 لاير ٖٓٗٔقيمة استهبلؾ اآلالت واؼبعدات  -ٙ
 % من تكلفة العمل اؼبباشر ٓٙمعدؿ ربميل التكاليف غَت اؼبباشرة يعادؿ  -ٚ
 

فقط ىذا الفعل ومل نعرؼ آخر الفًتة؟ لكن يف فًتة اإلنتاج  –يف التمرين أظهر لنا التكاليف الفعلية اليت حصلت 
 فة العمالة اؼبباشرة.% من تكلٓٙوالعمل على األوامر الستة قدرت التكاليف التقديرية الصناعية غَت اؼبباشرة 

 
 ( ٘، ٗ، ٕ، ٔمت استكماؿ األوامر )  -ٛ
 لاير  ٜٕٖٓٔلاير،  ٜٜٓٗلاير،  ٜٓٙ٘( للعمبلء ومت ربصيل قيمتها اليت بلغت  ٗ، ٕ، ٔسلمت األوامر )  -ٜ
 

  –سلمت األوامر أصبحت يف تكلفة اؼببيعات 
  ٘ىنا إنتاج تاـ و إنتاج غَت تاـ وىو  ٗ، ٕ، ٔ

 لاير ٜٕٖٓٔلاير، األمر اإلنتاجي الثالث  ٜٜٓٗلاير، األمر اإلنتاجي الثاين  ٜٓٙ٘األوؿ  األمر اإلنتاجي
 

 اؼبطلوب:
 تصوير حسابات اؼبراقبة البلزمة. -ٔ
 إعداد جدوؿ يبُت تكلفة األوامر التامة وغَت التامة. -ٕ

 
 اغبل:

 اؼبطلوب األوؿ

 ٍذَِ
 اإلّزبج رسذ اىزشغُوزغبة ٍشاقجخ 

 
 

 دائِ

 
 (ٍشاقجخ ٍخبصُ اىَىاد )ٍجبششحزـ/ 17655
 زـ/ ٍشاقجخ األخىس )ٍجبششح( 9440
 زـ/ رنبىُف غُش ٍجبششح ٍسَيخ  5664

 

 
 

 زـ/ ٍشاقجخ اإلّزبج اىزب23791ً
 

 
 

 (رسذ اىزشغُو سصُذ آخش اىَذح )إّزبج 8968

 

32759  32759  
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 حسابات اؼبراقبة اؼبتصلة بالتمرين وؽبا عبلقة باغبل، اوؿ حساب لو عبلقة بالتمرين 
 حساب مراقبة اإلنتاج ربت التشغيل.

 األجور ( –كم صرؼ عليو من اؼبواد   –مكونات حساب مراقبة اإلنتاج ربت التشغيل ) رصيد أوؿ اؼبدة 
 

 األجور ( صبيعها مباشرة ألهنا إنتاج ربت التشغيل. –) اؼبواد 
 

 رصيد أوؿ اؼبدة كاف صفر مل يعطى يف التمرين 
  ( حسبت القبمة من خبلؿ اعبدوؿ أعبله صبع قيم اؼبواد يف صبيع األوامر الستة. ٘٘ٙٚٔكم صرؼ عليها من اؼبواد ،) 

 لاير  ٘٘ٙٚٔ=  ٜٓٗٔ+  ٕٖٓٗ+  ٘ٙٚٗ+  ٜٕٓٛ+  ٜٖٖٓ + ٖٕٓٗ 
 

 اؼبواد اؼبباشرة اؼبنصرفة  إصبايل ٘٘ٙٚٔ
 

 *مراقبة األجور نفس طريقة اؼبواد وىو ما مت سدده يف األوامر الستة 
 لاير  ٜٓٗٗ=  ٜٓٓٔ+  ٜٓٗ+  ٜٕٓٛ+  ٓٗٗٔ+  ٜٜٓٔ+  ٜٓٓٔ

 
 (  ٗٙٙ٘*تكاليف غَت مباشرة ؿبملة ) 

 فة العمل اؼبباشر % من تكلٓٙيف التمرين حدد لنا أف ربميل التكاليف غَت اؼبباشرة يعادؿ 
 لاير  ٗٙٙ٘=  ٓٙ×  ٜٓٗٗنأخذ قيمة األجور 

 
 التكاليف الصناعية غَت اؼبباشرة اليت قدرت يف بداية العمل قبل هناية العاـ ومعرفة اإلنتاج الفعلي والتكاليف الفعلية 

% ( من تكاليف ٓٙ)  التكاليف التقديرية أو التكاليف الصناعية غَت مباشرة احململة( ×  ٜٓٗٗ= األجر الفعلي ) 
 اػباصة باألجور اؼبباشرة 

 
  ٜٕٖ٘ٚ( =  ٗٙٙ٘+  ٜٓٗٗ+  ٘٘ٙٚٔإذف ما مت تصرؼ يف تكاليف اإلنتاج ربت التشغيل = ) 

 
يعادؿ إصبايل التكاليف خبلؿ الفًتة. تكلفة اإلنتاج ) تاـ، غَت تاـ (. لو طلب منا إنتاج تاـ؟ نضيف أوؿ اؼبدة  ٜٕٖ٘ٚ

 ويف آخر السنة نعرؼ ىل التقدير صحيح أـ ال.و نطرح آخر اؼبدة. 
 

 اؼبطلوب الثاين:
 

 توصلنا إىل إنتاج اكتمل وإنتاج مل يكتمل بعد 
 من خبلؿ اؼبعطى يف التمرين: 

 ( ٘، ٗ، ٕ، ٔمت استكماؿ األوامر )  -ٛ
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 ٘، ٗ، ٕ، ٔكبسب تكلفة أوامر 
 

 األٍش
ٍجبششح  ٍىاد

 ثبىشَبه

 أخىس
ٍجبششح 
 ثبىشَبه

رنبىُف 

 ٍسَيخ
60 ٍِ %

 اىؼَو اىَجبشش

 اإلخَبىٍ

1 2340 1090 654 4084 

2 3390 1990 1194 6574 

4 4765 2890 1734 9389 

5 2240 940 564 3744 

 12735 6910 4146 23791 

 
 أصبح لدي لكل أمر مواد وأجور وتكلفة ؿبملة = إصبايل تكلفة األمر

 
 كبسب تكلفة األمر + األجور + تكاليف ؿبملة = اإلصبايل 

 
 % من األجور يف كل أمر ٓٙتكاليف احململة ربسب 

 
 ىو حساب مراقبة اإلنتاج التاـ  ٜٖٕٓٚ

 
 ( وىو رصيد آخر اؼبدة. ٜٛٙٛ*اليت مل يكتمل ىو القيمة اؼبتممة ) 

 
 

  اغبساب الثاين 

 ٍذَِ
 اإلّزبج اىزبًزغبة ٍشاقجخ 
 

 

 دائِ

 
 اىزشغُو رسذ اإلّزبج ٍشاقجخ/ زـ 23791

 

 
 

  اىَجُؼبد رنيفخ/ زـ 20047
 

 
 اىَذح آخش سصُذ 3744

23791  23791  
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 حساب مراقبة اإلنتاج التاـ 
 رصيد أوؿ اؼبدة مل يعطى 

  ٜٖٕٔٚ( =  ٘، ٗ، ٕ، ٔمراقبة اإلنتاج ربت التشغيل لػ األوامر ) 
 

 = عبارة عن جزء مت بيعو و جزء باقي  ٜٖٕٔٚ
 (  ٗ، ٕ، ٔاعبزء الذي مت بيعو = عبارة عن األمر ) 

 (  ٘جزء باقي = ىو األمر ) 
  ٕٚٗٓٓإذا اعبزء الذي مت بيعو =  

 (  ٗ، ٕ، ٔوىو األمر ) 
 

  ٖٗٗٗأما ـبزوف آخر اؼبدة ىو = 
 يمو بعد. ( األمر الذي اكتمل و مل يتم تسل ٘وىو تكلفة األمر ) 

 

 ٍذَِ

 رنبىُف غُش ٍجبششح ٍسَيخزغبة 

 
 

 دائِ

 
 ٍجبششح غُش رنبىُف ٍشاقجخ/ زـ 5664

 
 

 
 اىزشغُو رسذ اإلّزبج ٍشاقجخ/ زـ 5664

5664  5664  

 
 و أرسلت إلنتاج ربت التشغيل. ٗٙٙ٘تكاليف غَت اؼبباشرة احململة ىي تقديرية، قدرت 

 

 ٍذَِ

 رنبىُف غُش ٍجبششح ٍسَيخزغبة 

 
 

 دائِ

 
 ٍجبششح غُش ٍىاد – اىَسضوُ ٍشاقجخ/ زـ515
 اىَجبششح غُش – األخىس ٍشاقجخ/ زـ 690

 اىَىسدَِ/  زـ 3265
 اِالد اعزهالك/ زـ 1340

 
 

 
  ٍسَيخ ٍجبششح غُش رنبىُف/ زـ 5664
 (اىزسَُو فشوق) سصُذ 146

5810        5810        

 
 (: غبل اؼبشكلة مؤقت حساب آخر الفًتة )العاـ

 % من األجور اؼبباشرة ٓٙتقدير التكاليف حاليا تقريبا وقدرت بػ 
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 نأيت بالتمرين أوضح لنا 
 اؼبوردين ) شراء مواد غَت مباشرة (  ٕٖٓٙمراقبة األجور و  ٜٓٙمراقبة ؿبزوف و  ٘ٔ٘

 استهبلؾ اآلالت  ٖٓٗٔو 
 =٘ٛٔٓ  
 

 ىذا الفعل  ٓٔٛ٘
 ىذا التقدير  ٗٙٙ٘

 
  ٓٔٛ٘و بآخر العاـ وجدت التكلفة الفعلية =  ٗٙٙ٘حلمنا اؼبنتجات واألوامر 

  ٙٗٔيعٍت فرقت عنها 
 

 ىي رصيد فروؽ التحميل. ٙٗٔ
 ( ٙٗٔيعٍت يتم زيادة تكلفة اإلنتاج ) 

 
بػ مل ىبرج الفرؽ ال يف اؼبواد وال األجور ألنو من السهولة زبرهبها لكن يبقى منها التقدير الشخصي ألنو قدر 

 ٓٔٛ٘لكن أتت بػ  ٗٙٙ٘
  ٙٗٔفيو فروؽ ربميل 

 فروؽ التحميل نزودىا على التكلفة ) فروؽ ربميل النقص (
 ضبلت أقل فبا هبب، فيزيد على ىذا اؼببلغ.

 
 تكلفة األوامر اليت سلمت للعمبلء

 

 إخَبىٍ اىزنيفخ ثبىشَبه سقٌ األٍش

1 4084 

2 6574 

4 9389 

 20047 اإلخَبىٍ

 
 ( مل مت تسليمو ٘( مت تسليها وبقي األمر )  ٗ، ٕ ،ٔاألمر ) 
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 جدوؿ األوامر غَت التامة: 
 

 ( ٙ، ٖباقي أوامر غَت تامة وىي ) 
 

ٍىاد ٍجبششح  سقٌ األٍش
 ثبىشَبه

أخىس 
 ٍجبششح

رنيفخ غُش 
ٍجبششح 

 ٍسَيخ

 اإلخَبىٍ

3 2980 1440 864 5284 

6 1940 1090 654 3684 

 8968    اإلخَبىٍ

 
 (  ٙ، ٖنفس أوامر ما سبق مت عملها مع أمر ) 

 

 يؼاندت فروق انخحًيم:
 

 يتم مقارنة التكاليف احململة مع التكاليف الفعلية وتكوف النتيجة:
 وجود فروؽ ربميل ولكنها غَت جوىرية ) ال تعديل (  -ٔ
 بُت اغبسابات الثبلثة:وجود فروؽ ربميل ) جوىرية (: هبب تعديل تكلفة األوامر بتوزيع مبلغ فروؽ التحميل  -ٕ

  مراقبة اإلنتاج ربت التشغيل 
 مراقبة اإلنتاج التاـ 
 تكلفة اؼببيعات 
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 انًحاضرة انؼشروٌ

ية وكيف كبدد تكلفة األمر نتاجطبقنا يف اغبلقة اؼباضية اعبزء اػباص حبسابات اؼبراقبة اػباصة باألوامر اإل
ية مازالت إنتاجأوامر  أوها إنتاجية مت االنتهاء من إنتاجية سواء كانت عمل نتاجكيف نظهر تكلفة األوامر اإل. نتاجياإل

وكنا تعرضنا يف اعبزء األخَت من اغبلقة للجزء  .ية باقيةإنتاجأوامر  أوية مت تسليمها للعمبلء إنتاجأوامر  أوربت التشغيل 
مطالب  أكوف يف بايل أف نقدر وقت معُت أينوفروؽ التحميل ىذه عبارة عن أف يأيت  .اػباص ؼبعاعبة فروؽ التحميل

 :ي اآلف وأقدره يفنتاجبتكلفة األمر اإل
 / أقدر مواده كمٔ
 ه كم/أقدر أجور ٕ

 ألف% وفبكن أكثر ولكن بدوف تكلفة إضافية ما ينفع ٜ٘ أو% ٜٓمواد وأجور غايل يعٍت يعترب الدقة تبعها يبكن تصل 
رؼ فعبًل ما حصل من التكاليف اإلضافية إال يف آخر العاـ ننتظر حىت آخر التكاليف اإلضافية ربصل خبلؿ العاـ وال نع

ه قبل ذلك فيظهر يل فروؽ أقارف اإلضايف ىذا بالذي كنت مقدر . العاـ ونرى التكاليف اإلضافية اليت حصلت كم
 .التحميل

 
 كيفية معالجة فروق التحميل:

..اتفقنا وقلنا فروؽ  التحميل ىذه تأيت من نأخذ اعبزئية اػباصة دبعاعبة فروؽ التحميل وندخل يف موضوع حلقة اليـو
 .ما مت تقديره من تكاليف إضافية وما حدث فعبًل من ىذه التكاليف اإلضافية وما حصل فعبًل خبلؿ العاـ الفرؽ مابُت

مل كم الفرؽ قد يكوف فروؽ ربميل يف النقص يكوف ضبلت يف أقل وأنا كنت ؿب. آخر السنة وجدت تكاليف إضافية كم
قد يكوف فروؽ ربميل يف الزيادة يكوف ضبلت أكثر فبا هبب ضبلت حاجة بعشرين ألف وىي جاءت بػثمانية  أوفبا هبب 

 عشر يكوف ضبلت يف أكثر فبا هبب.

 كيفيت يؼاندت فروق انخحًيم:

 :يف الفعلية وتكوف النتيجةيتم مقارنة التكاليف احململة مع التكال
 وجود فروق تحميل ولكنها غير جوىرية.  -1

ؼ وتسع مئة يصبح الفرؽ مئة وست وأربعُت آالالؼ وجاء الفعل مثبًل تسع آأي أهنا الفروؽ اليت كنت مقدرىا عشرة 
قدرت مبلغ ووجدت الفرؽ مئة لاير وإال مئة وأربعُت لاير وإال مئة وست  إذايكوف ىنا فروؽ التحميل غَت جوىرية يعٍت 

 فبكن أذباىلو أما لو كاف جوىري.وأربعُت لاير أقوؿ ىذا ال يستدعي أف أعمل لو معاعبة خاصة ويف اغبالة ىذه 
كانت فروق تحميل ولكنها غير جوىرية ال تعديل أما لو فروق تحميل   إذاوجود فروق تحميل جوىرية  -2

 جوىرية يجب تعديل تكلفة األوامر بتوزيع مبلغ فروق التحميل بين الحسابات الثبلثة:
 مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل.- 
 مراقبة اإلنتاج التام.- 
 تكلفة المبيعات.- 

معناىا أف تغلط عملية تقدير الغلطة ىذه من الذي يتحملها يتحملها عندؾ كل اؼبنتجات واؼبنتجات ىذه تأخذ شكل أما 
 أكتمل وأدعى. إنتاجأما أو كتمل ا  إنتاجما إإنتاج مل يكتمل 
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 :ترى الفرؽ اعبوىري وتوزعو بُت
 ربت التشغيل. نتاج/ اإلٔ
 التاـ. نتاج/ اإلٕ
 التاـ اؼبباع. نتاج/ اإلٖ

 توزعو على الثبلثة حسب قيمة كل واحد توزعها كنسبة.
 :مثػػاؿ

لاير تكلفة األوامر التامة آخر  ٓٓٓ٘ٔلاير تكلفة األوامر اؼبباعة  ٕٓٓٓبلغت تكلفة األوامر ربت التشغيل آخر الفًتة 
 لاير. ٓٓٛلاير ) معناىا تامة ولكنو مل يسلم األمر بعد ( ىناؾ فروؽ ربميل بالنقص  ٖٓٓٓالفًتة 

 
 :اإلجابة

 :لاير مطلوب توزيعهم على ثبلثة حاالت ٓٓٛفروؽ ربميل بالنقص 
 ربت التشغيل. نتاج/ على اإلٔ
 التاـ. نتاجعلى اإل /ٕ
 التاـ اؼبباع. نتاج/ على اإلٖ

اتفقنا وقلنا لو فروؽ التحميل غَت جوىريو ال تعديل ما أوزع حاجة لكن لو جوىرية الـز أوزع ، أوزع على ثبلثة اغباالت 
 اؼبوجودة:

 ربت التشغيل. إنتاج/ ٔ
 تاـ باقي. إنتاج/ ٕ
 تاـ مباع. إنتاج/ ٖ
 
 ٕٓٓٓربت التشغيل تكلفتها عبارة عن  إنتاج -
 واألوامر التامة اؼبباعة  -
 ٖٓٓٓوالتامة آخر اؼبدة عبارة عن  ٓٓٓ٘ٔ -

 يعٍت قبمع ؾبموعهم يكوف عشرين ألف. ٖٓٓٓوالتاـ  ٓٓٓ٘ٔواؼبباع  ٕٓٓٓنوزعها بنسبة ربت التشغيل 
 ؾبموع األجزاء (ٓٓٓ,ٖٓ : ٓٓٓ,٘ٔ : ٕٓٓٓ)نسبة . هبب توزيع الفروؽ حىت نعرؼ لبرج النسبة كيف

 ٕٓٓٓ.نسبة ربت التشغيل لئلصبايل أخذ كل رقم وأقسمو على اإلصبايل ٓٓٓ,ٕٓ=  ٓٓٓ٘ٔ+  ٖٓٓٓ+  ٕٓٓٓ
 % ٘ٔعلى عشرين  ٖٓٓٓ% ٘ٚعلى عشرين  ٓٓٓ٘ٔاؼبباع  %ٓٔعلى عشرين 

  
 ٓٓٛنوزع 
 ربت التشغيل  نتاج% منها ربمل على اإلٓٔ

 التاـ  نتاج% منها ربمل على اإل٘ٔ
 التاـ اؼبباع  نتاج% منها ربمل على اإل٘ٚ
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 لاير  ٓٛ=  ٓٓٛ% ×ٓٔنصيب األوامر ربت التشغيل = 
 لاير  ٓٓٙ=  ٓٓٛ% × ٘ٚنصيب األوامر اؼبباعة = 
 لاير  ٕٓٔ=  ٓٓٛ% × ٘ٔنصيب األوامر التامة = 

  
 أصبحت تكلفة األوامر ربت التشغيل =تكلفتها األصلية + نصيبها من فروؽ التحميل 

  ٕٓٛٓ=  ٓٛ+ ٕٓٓٓتكلفة األوامر ربت التشغيل = 
 تكلفة األوامر اؼبباعة =تكلفتو األصلية +نصيبو فروؽ التحميل 

  ٓٓٙ٘ٔ=  ٓٓٙ+  ٓٓٓ٘ٔتكلفة األوامر اؼبباعة = 
 تكلفة األوامر التامة = تكلفتو األصلية +نصيبو فروؽ التحميل

  ٕٖٓٔ=  ٕٓٔ+  ٖٓٓٓتكلفة األوامر التامة = 
  

اؼبوجودة  نتاجروؽ التحميل طاؼبا اتفقنا قلنا جوىريو أوزعها أحد الطرؽ السهلة يف التوزيع وزعها حسب قيمة اإلف إذا
 تاـ كم إنتاجمباع كم إنتاجعندؾ ربت تشغيل كم؟ 

 أوزع عليهم فروؽ التحميل حبسب نسبة مثل الذي ظهر اآلف. -
 أعدؿ تكلفة كل واحد منهم. -

  ٕٓٛٓمن فروؽ التحميل أصبحت تكلفتها  ٓٛجاىا  ٕٓٓٓاألوامر ربت التشغيل كانت 
  ٓٓٙ٘ٔأصبحت تكلفتها  ٓٓٙجاىا  ٓٓٓ٘ٔاألوامر اؼبباعة كانت 
  ٕٖٓٔأصبحت تكلفتها  ٕٓٔجاىا  ٖٓٓٓاألوامر التامة كانت 

  
 اآلف عرفنا كيف نوزع فروؽ التحميل..

 
  :تنشأ من. ميلهبب أف نعرؼ من أين تنشأ فروؽ التح

ال ننتظر حىت آخر العاـ حىت كبمل تكاليف األوامر اليت نتعاقد عليها  ألفليف اإلضافية قبل حدوثها نقدر التكا
غَت مقارب  أوفنقدر مصَت كل أمر تقريبا قد كم وطاؼبا قلت تقريبا وقلت تقدير قد يكوف التقدير ىذا مقارب للواقع 

ؽ غَت جوىري ال تعديل ولو كاف فيو فرؽ جوىري نعدؿ للواقع لو مقارب وبالتايل الفروؽ بُت الفعل والتقدير كاف فر 
 الثبلثة  نتاجحسب الفرؽ بُت الفعل واحململ ونوزعو على تكاليف اإل

 ربت التشغيل. نتاج/ اإلٔ
 التاـ يف اؼبخازف. نتاج/ اإلٕ
 اؼبباع. نتاج/اإلٖ
 

ربت  نتاجالزائد وأف اإلحسب قيمة كل واحد وتعدؿ التكلفة حسب فوؽ التعديل ىنا كانت بالنقص ؽبذا قلنا 
  ٓٛ+  ٕٓٓٓالتشغيل 

 تاـ تكلفتو + فروؽ التحميل  إنتاج
 مباع تكلفتو + فروؽ التحميل  إنتاج
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 ألهنا فروؽ ربميل بالنقص أما لو كانت فروؽ ربميل بالزيادة بدؿ اعبمع نطرح 
 
لو كانت ىناؾ فروؽ ربميل بالنقص يعٍت أنت قدرت التكلفة بأقل فبا هبب حىت تصلح اػبطاء ىذا تزود على  ةثاني ةمر 

 ماذا وبصل ٓٓٛالتكلفة أما لو كاف ىذا نفس اإلجابة ىناؾ فروؽ ربميل بالزيادة 
  ٓٛ -ٕٓٓٓتكلفة األوامر ربت التشغيل 

  ٓٓٙ -ٓٓٓ٘ٔواألوامر اؼبباعة 
  ٕٓٔ -ٖٓٓٓواألوامر التامة 

 
يكوف لو عندي فروؽ ربميل بالزيادة يعٍت أنت ضبلت األوامر ىذه بأكرب فبا هبب تكوف أنت ضعفت يف تكلفتها 

 إنتاجربت التشغيل و  نتاجالصحيح نًتؾ اعبزء ونطرح وتكوف لو فروؽ التحميل بالزيادة نطرح ىذه الفروؽ من تكلفة اإل
 اؼبباع.ربت التشغيل والتاـ و  نتاجتكلفتو على اإل اؼبباع فروؽ التحميل بالنقص أضيف إنتاجالتاـ و 

 
 يةنتاجندخل على النظاـ الثاين نظاـ اؼبراحل اإل 

 نظاـ اؼبراحل اإلنتاجية
 

 ّظبً اىَشازو ّظبً األواٍش

ال َزٌ اإلّزبج إال ثؼذ وصىه غيت أو أٍش ٍِ 

 اىؼَُو َسذد اىَىاصفبد واىنَُخ اىَطيىثخ0
 

إّزبخُخ ٍؼُْخ اإلّزبج ىيغىق وفقب ىخطخ 

رؼذ فٍ ثذاَخ مو فزشح ٍثو )اىصْبػبد 
اىنَُبوَخ، واىغضه، واىْغُح، اىجزشوه، 

 واىسذَذ(

اإلّزبج غُش َّطٍ ] ال َىخذ أٍش إّزبخٍ 
َشجه أٍش إّزبخٍ آخش مو ػَُو ىه 

ٍىاصفبد فٍ األٍش اىزٌ َشَذ[ َخزيف ٍِ 

ػَُو ِخش ) رنيفخ وزذح اىَْزح رخزيف ٍِ 
 أٍش ِخش(

بج َّطٍ ) ٍزدبّظ أو ٍزشبثه ( رنيفخ اإلّز
وزذح اىَْزح ٍزغبوَخ ػيً ٍغزىي مو 

 ٍشزيخ0

 

ٍىاصفبد اىَْزح غُش ٍسذدح، واإلّزبج ىُظ 
 ثبىسدٌ اىنجُش0

َزْبعت هزا و خٍىاصفبد اىَْزح ٍسذد ثذق
ٍغ اىصْبػبد اىزٍ َخعغ فُهب اإلّزبج 
 ىَىاصفبد ٍسذدح، واإلّزبج ثسدٌ مجُش

Mass Production 

 
 :ما ىو الفرؽ بُت نظاـ األوامر ونظاـ اؼبراحل طبعا ليس كل الفروؽ لكن ىبلص أىم الفروؽ 

ٔ/ 
 .قلنا البد أف يكوف فيو أمر كتايب حىت يبدأ بناء عليو اإلنتاج -
ويقوؿ سوؼ  اؽباتفأما يف نظاـ اؼبراحل ال يصلح مراحل متتابعة فاإلنتاج ينزؿ السوؽ ال ينتظر العميل يرفع ظباعة  -

شركات السيارات وشركات األجهزة اؼبنزلية واغباجات ىذه كلها ال تنتظر   .ال، إليك ونكتب العقد وننتج ونعمل يتآ
أو التلفاز الذي يريد ال، ىذا ينتج على نظاـ مراحل على  .ال ،كل واحد يذىب يأخذ اؼبواصفات للثبلجة الذي يريد

 لعميل.حجم كبَت وينزؿ إىل السوؽ يبقى اإلنتاج ليس بطلب من ا



 131|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

ٕ/ 
 إذف ىنا ال يوجد حاجة زبتلف من أمر آلخر ال بل ىي متشابو أو متجانس. -
يريد حاجات بسيطة أما من كاف اإلنتاج ليس  ةمثبًل شخص ذىب إىل مصنع أساس يريد غرفة نـو أو غرفة سفر  -

باغبجم الكبَت واإلنتاج ىذا مواصفاتو ليس ؿبددة يعٍت أنا أحدد اؼبواصفات ما أقبل مواصفات معينة يعٍت يقوؿ 
 أكتبها يف ورقة ونلتـز بالورقة مع بعض أما يف نظاـ اؼبراحل الكبلـ ىذا ال يوجد. اغباجة اليت تريدىا

 
ٖ/ 
التكلفة نصيب الوحدة اؼبنتجة من ؟ حبجم كبَت كلما نصيب اؼبنتج والتكليف السبت وبصل لو ماذا ألف كلما أنتج -

واؼبقاـ عدد الوحدات مع عدد  الثابتة،من التكليف  ثابت طنخفض مع زيادة حجم اإلنتاج ألف البسالثابتة ت
 تنخفض. ؟والتكليف ماذا وبصل ؽبا ثابت والبسطالوحدات كل ما يزيد 

 

 انيف انًراحمححذيذ حك

 ؟اؼبتجانس نتاجيعٍت ماذا اإل اإلنتاج اؼبتجانسظبو اقبل معرفة كيفية ربديد تكاليف اؼبراحل البد معرفة مصطلح 
كيف نعرؼ . %ٓٙاكتملوا بنسبة ة وحد ٓٓٗ. تاـ إنتاجأنتجتهم  ةمعناه أنا خبلؿ الفًتة ىذه أنتجت جزء ألف وحد

 عن ىذه األلفنقوؿ ؟ ىنا غَت متجانس والبد من جعلو متجانس ماذا نعمل نتاجاإل ألف ؟التكلفة ىنا كم ماذا نعمل
 .ٓٓٓٔ% = ٓٓٔ× ٓٓٓٔيبقى . %ٓٓٔكم باؼبئة؟ اكتموا   تاكتمل

 .تاـ إنتاجصبح لت% ٓٗباقي ؽبممعناىا  %ٓٙاكتملوا بنسبة  ٓٓٗو
 .%ٓٓٔ ةنسبمكتملُت ب ةوحد ٕٓٗدلوا ايع %ٓٙ إكماؽبممستوى  ةوحد ٓٓٗمعناىا  ٕٓٗ% = ٓٙ×  ٓٓٗ

 
 :مثاؿ

% نقوؿ تقريبًا شغلك يعادؿ كما لو كنت انتهيت ٓٙمل يكتملوا كمل منهم فقط  ةوحد ٓٓٗأنا عندي عامل بدا يف 
مستوى  أوتاـ  إنتاجهم إنتاج ةوحد ٕٓٗ% تعادؿ ٓٙ نتاجمستوى اإلة وحد ٓٓٗإنتاج تاـ يبقى  ةوحد ٕٓٗمن 

 تاـ. إنتاجهم إنتاج
 

 اإلنتاج المتجانس: إذن
ىو كل الوحدات تامة الصنع في المرحلة الحالية يضاف لها ما تعادلو الوحدات تحت التشغيل من وحدات تامة 

 .)مقدار استفادة تلك الوحدات من تكاليف المرحلة الحالية(
 

 :مثاؿ على ذلك
 ٓٓ٘وحدة ومازاؿ ربت التشغيل آخر الفًتة ٓٓ٘ٔوحدة يف اؼبرحلة )أ( مت منها خبلؿ الفًتة  ٕٓٓٓ على نتاجاإل أإذا بد

 %.ٓٗوحدة دبستوى إسباـ 
 يكوف اإلنتاج اؼبتجانس لتلك اؼبرحلة=
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 تكوف متجانسة وحدة كليعٍت  
 .اؼبواد عنصر منريالُت  تكلفتها

 وحدة متجانسة ٓٓٚٔ%(=ٓٗ×ٓٓ٘+)ٓٓ٘ٔ
 

% ٓٓٔ وصلوا إسباـاكتملوا اكتماؿ تاـ يعٍت وحدة ٓٓ٘ٔمنهم  ٕٓٓٓ ةأبقى أنا أشتغل اآلف على كم وحد
انتهى اؼبتجانس كل واحد مثل بعض ال يوجد  وحدة% نقوؿ أف تقريبًا انتهيت من كم ٓٗوصلوا مستوى إسباـ  ٓٓ٘و

 اإلسباـ ىنا اؼبكتملُت لو نعمل ٓٓ٘ٔتاـ وغَتىا متجانس الكل مثل بعض وىو عبارة عن  إنتاجربت التشغيل و 
 ٔ٘ٓٓ  ×ٔٓٓ = %ٔ٘ٓٓ 

معناه مثل  ٕٓٓ%( =تكوف ٓٗ× ٓٓ٘% عبارة عن )ٓٗاليت وصلت إىل مستوى إسباـ  ةالوحد ٓٓ٘+  ٓٓ٘ٔإذف 
 اليت فصلناىا قبل قليل

 متجانسة. وحدةتدؿ على  وحدة ٕٓٓ% =ٓٗ×  ٓٓ٘% لو ضربناىم ببعضٓٗمستوى إسبامها  وحدة ٓٓ٘
أف  فمن العماؿ يريدو  ةوعلو أنا عندي ؾبميعٍت  وحدة مكتملُت. ٕٓٓ% تعادؿ ٓٗمستوى إسبامها  وحدة ٓٓ٘معناىا 

لو كنتوا بدأمت بػ ؟ % قلت ؽبم ؼباذآٗآخر الفًتة مل يكملوىا وصلوا إىل مستوى إسباـ  وحدة ٓٓ٘بػػ  أواينتجوا كثَتا بد
% ٓٗالذي وصلكم إىل مستوى إسباـ  وحدة ٓٓ٘تاـ شغلكم الذي بػ  إنتاجفقط كنتم انتهيتم و إنتجتوا  وحدة ٕٓٓ

 ؟اؼبتجانس كم نتاج% تقريباً يكوف اإلٓٗمستوى اإلسباـ  ٓٓ٘قلنا  إذاإذف . لُتوحدة مكتم ٕٓٓتعادؿ 
٘ٓٓ ×ٗٓ = %ٕٓٓ 

 اؼبتجانس. نتاجتاـ. ىذا مثاؿ على اإل إنتاج وحدة ٕٓٓ% تعادؿ ٓٗدبستوى إسباـ  ٓٓ٘يعٍت معناه  
 

 :مثاؿ على اؼبرحلة اغبالية
 مباشرةلاير تكاليف غَت  ٓٓٚٔ مباشرةلاير مواد  ٓٓٗوتكلفة  مباشرةمواد  ٖٓٓٗنفًتض معناه تكليف اؼبرحلة اغبالية كػ 

 ؟الوحدة اؼبتجانسة تكوف تساوي كم
 لاير/وحدة متجانسة  ٕمتجانسة =  وحدة ٓٓٚٔ÷  ٖٓٓٗنأخذ 

 .الُتد: ريوحدة متجانسة من عنصر اؼبواإذف يكوف نصيب كل 
 لاير ٕ=  ٓٓٚٔ÷  ٖٓٓٗاألجور 

 ريالُت =متجانسة من تكلفة األجور  وحدةمعناىا أف نصيب كل 
 = لاير. ٓٓٚٔ÷  ٓٓٚٔ مباشرةتكلفة غَت 

 متجانسة. وحدةعبارة عن واحد لاير لكل  مباشرةمتجانسة نصيبها من التكاليف الغَت  وحدةمعناه أف كل 
 لاير.  ٘معناه أف ما توصل إصباؿ الوحدة اؼبتجانسة يساوي 

 .مباشرةلاير تكاليف غَت  ٔأجور، ٕمواد، ٕ
 لاير  ٓٓ٘ٔ=  ٘× ٓٓ٘ٔالتاـ احملوؿ للمرحلة التالية  نتاجوتكلفة اإل

 لاير  ٓٓٓٔ=  ٘×  ٕٓٓربت التشغيل احملوؿ للمرحلة الثانية  نتاجواإل
 التاـ. نتاجشغيل واإلربت الت نتاجنكوف ىكذا قسمنا اإل
  أشياءاؼبتجانس تغلبنا على  نتاجاؼبتجانس وىو من أىم اؼبفاىيم اؼبوجودة عندنا ويف اإل نتاجظبها اإلاوىنا وصلنا إىل حاجة 

 :كثَتة
 / التجانس مابُت الوحدات.ٔ
 / التجانس مابُت اؼبنتج.ٕ
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مستوى إسبامها  وحدة ٓٓٗ% ٓٗإسبامها  مستوى وحدة ٓٓ٘% وٕٓمستوى إسبامها  وحدة ٕٓٓفلما أقوؿ أنا عندي 
 %.ٓٓٔمستوى إسبامها  وحدة ٓٓٓٔ% وٓٚ

% وقبمعهم ٓٓٔ× ٓٓٓٔ% وٓٚ× ٓٓٗ% وٓٗ× ٓٓ٘% و ٕٓ×  ٕٓٓ..نأخذ وحدةونقوؿ أكتب عن كل 
 متجانس. إنتاجيكوف 

 
 :يةنتاجاآلف نريد أف لبرج التكاليف اػباصة باؼبراحل اإل

 :تتكوف من ثبلثة حاجات ةالبد من أي عملية مسما
 / مواد 1
 / أجور 2
  ة/ تكلفة سهل3

ربت التشغيل إىل حساب مراقبة ـبزوف مواد  نتاجتكوف مراقبة اإل مباشرةأي أنو مواد  نتاجقلنا أف اؼبواد اؼبباشرة مصرفو لئل
 مباشرة.

 حساب أجور مستحقة استحقاؽربت التشغيل قسم كذا إىل  نتاجاستحقاؽ األجور أيضا أجور مباشرة تكوف مراقبة اإل
تكلفة سهلو غَت مباشرة يكوف مراقبة التكاليف السهلة الغَت مباشرة إىل حساب كل التكاليف السهلة اؼبباشرة يعٍت أكتب 

 التكاليف السهلة الغَت مباشرة يف اعبانب ربتها أجور مباشرة قد كم
 استهبلؾ قد كم 

 صيانة قد كم
 خصصها حسب اؼبراكز اؼبستفيدة.أ

 
إعداد تقرير اإلنتاج وتقرير التكاليف الخاصة في كل مرحلة - : يتم اإلعداد على طبس خطوات:

 
بصرؼ  وحدةمعناه اؼبرحلة اليت كبن فيها اشتغلت على كم ) الفعلي للمرحلة. نتاج/ ربديد تدفق اإلٔ

 ( ٕالنظر عن مستوى 
 (عرفنا لبرجو كيف)اؼبتجانس يف كل مرحلة كم.  نتاج/ اإلٕ
 .إصبايل تكاليف اؼبرحلةربديد / ٖ
الذي ىو عبارة عن إصبايل الذي توصلت عليو يف ) اؼبرحلة.بنتاج متوسط تكلفة وحدة اإلربديد / ٗ

 (ٕ تجانس الذي حددت يف اػبطوة رقماؼب نتاجعلى اإل ٖاػبطوة رقم 
 غَت تاـ كما سبق. أويف الفًتة سواء كاف تاـ  نتاج/ ربديد تكلفة اإل٘
 
 
 
 
 

ىذا من اؼبوضوعات 
اػبطوات  اؼبهمة نأخذ

على السريع ونطبق 
عليها يف اغبلقة 

 القادمة..
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عمادة التعليم عن بعد

 

 موجز:

 :يةنتاجنكوف يف ىذه اغبلقة أخذنا فروؽ التحميل وكيف عبلجها وبدأنا يف اعبزء اػباص يف نظاـ اؼبراحل اإل
 إنتاجمتجانس يكوف مفهـو جديد يعٍت ما يقوؿ أنا عندي  إنتاجنظاـ مراحل ونظاـ أوامر. وعرفنا أف فيو حاجة أظبها 

تعادؿ كم وحدة تامة  %ٓٗتامة و وحدةتعادؿ كم % ٕٓ% ال أنا أريد اصبعها وأقوؿ تقريباً ٓٗ ،%ٕٓربت التشغيل 
 يف اغبلقة وتقاريب اػباصة بالتكاليف ىذه يف كل مرحلة نأخذىا مع بعض نتاجحىت أوصل إىل رقم متجانس تقاريب اإل

 القادمة.
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عمادة التعليم عن بعد

 

 اضرة انحاديت وانؼشروٌحًان

ىي ىو نظاـ ال  :يةنتاجقلنا األوامر اإل..نتاجية، ونظاـ اؼبراحل اإلةينتاجاؼباضية نظاـ األوامر اإلة كنا بدأنا باغبلق
ونريد أف نقيس تكلفة األمر ي، نتاجوحدة التكلفة ىنا األمر اإل .طلب من العميل أوإال بعد تلقي أوامر  نتاجيتم البدأ باإل

وقلنا الفرؽ بُت  ،نتاجيةودخلنا بعدىا يف نظاـ اؼبراحل اإل .ةتكاليف إضافي أو، اجور .أومن كل عناصر التكاليف من مواد
مرحلة  للسوؽ وىنا هبب علينا اف نقيس تكاليف كل نتاجية أف اؼبراحل يتم اإلنتاجية ونظاـ اؼبراحل اإلنتاجنظاـ األوامر اإل

 نتاجيتم إعداد تقرير اإل ؟درسنا اػبطوات األساسية واليـو نطبق كيف نعد تقرير التكاليف، ف نعمل تقرير التكاليفوكي
  :وتقرير التكاليف على طبس خطوات

درجة اإلسباـ ( يهمنا هبذه  أوالفعلي للمرحلة )عدد الوحدات باؼبرحلة بصرؼ النظر عن مستوى  نتاج/ ربديد التدفق اإلٔ
 .الدرجة اإلسباـ أوية بصرؼ اؼبستوى نتاجاألوىل ربديد كم مرحلة ربت التشغيل * كبدد عدد الوحدات اإلاؼبرحلة 

 .اؼبتجانس للمرحلة نتاج/ ربديد اإلٕ

 تكاليف اؼبرحلة. إصبايل/ ربديد ٖ

 .اؼبتجانس ( نتاجمامت التوصل إليو يف اػبطوة الثانية على اإل إصبايلباؼبرحلة ) نتاج/ ربديد متوسط تكلفة وحدة اإلٗ

  .خبلؿ فًتة )تاـ وغَت تاـ ( كما سبق نتاج/ ربديد تكلفة اإل٘

 مثال:  

وحدة  11,111عليها التشغيل في المرحلة )س( في فترة التكاليف بلغت  أن الوحدات التي بدأنفرض 
% من المواد 81وحدة بمستوى إتمام  2111وبقى تحت التشغيل  ,وحدة 8111تم منها خبلل ىذه الفترة 

 % من تكاليف التحويل وتكاليف التحويل عبارة عن61و ,المباشرة

فإن علمت أن تكاليف المنفقة خبلل ىذه الفترة بلغت  .ب/ التكاليف اإلضافية أ/ تكاليف األجور المباشرة 
 تحويل )أجور مباشرة وتكلفة صناعية غير مباشرة(لاير تكلفة ال 18,411لاير مواد مباشرة ,  38,411

 المطلوب / إعداد تقرير إنتاج وتكاليف عن تلك المرحلة. 

 الحل:  

 .على كم مرحلة وانتهى على كم مرحلة نتاجف نعرؼ اؼبشروع بدأ اإلأنريد  -
 من اػبطوات اػبمس  ةخطو  ةأ نطبق اػبطوات اليت درسناىا خطو ىنا نبد -
  نتاج:/ تقرير اإلالفًتة األوىل  -
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عمادة التعليم عن بعد

 

 ف تكوف مل يتم التشغيل فتكملها باؼبرحلة القادمة (أ= صفر ) يبكن  ةوحدات ربت التشغيل أوؿ الفًت 
 وحدة  ٓٓٓ,ٓٔوحدات مضافة ) بدا عليها التشغيل ( = 

  
 وحدة  ٓٓٓ,ٓٔ= صبايل اإل
  

 وحدة  ٓٓٓ,ٛوؿبولة للمرحلة التالية =  تامةوحدات 
  

 وحدة  ٓٓٓ,ٕ=  أخر فًتةوحدات ربت التشغيل 
  

 وحدة  ٓٓٓ,ٓٔ= صبايل اإل
  

  :اؼبهم عندنا باؼبرحلة األوىل بدأنا التشغيل على ماذا على شيئُت 
 ./ وحدات سابقة نبدأ التشغيل عليها بالفًتة اغبالية أ

 .ةب/ وحدات جديدة نبدأ عليها بالفًتة اغبالي
  

  ف الوحدات التشغيل السابقة والوحدات اليت بدأ التشغيل عليها الذي إخر الفًتة إىل شيئُت/ األوؿ: آنفيس
 انتهى إنتاج تاـ يتحوؿ إىل اؼبرحلة الثانية 

 .ما الذي مل ينتهي يضل التشغيل عليها ويضاؼ للفًتة الثانيةأالثانية/ 
  

  :نعمل جدوؿ(نتاج اؼبتجانس )ربديد اإل ة/اػبطوة الثاني
  
  

 تكاليف التحويل  مواد مباشرة  وحدات إنتاج فعلى 

 ٓٓٓٛ%=ٓٓٔ×ٓٓٓٛ ٓٓٓٛ%=ٓٓٔ×ٓٓٓٛ وحدة  ٓٓٓٛ  وؿبولة للمرحلة التالية ةوحدات تام
 ٕٓٓٔ%=ٓٛ×ٕٓٓٓ ٓٓٙٔ%=ٓٓٔ×ٕٓٓٓ وحدة  ٕٓٓٓ فًتة الر آخوحدات ربت التشغيل 

 ٕٜٓٓ ٜٓٓٙ ٓٓٓ,ٓٔصبايل اإل
  

 من األجور وٓٓٔ% من اؼبواد، ٓٓٔنصيبو من كل شيء  أخذنو أكاف اإلنتاج تاـ فيدؿ على   إذا %ٔٓٓ %
 من التكاليف األخرى.

  
  :تقرير التكاليف ة/اػبطوة الثالث

 ٓٓٗ,ٖٛتكلفة اؼبواد:   -
 ٓٓٗ,ٛٔتكلفة التحويل:  -
 ٓٓٛ,ٙ٘إصبايل التكلفة:  -
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عمادة التعليم عن بعد

 

 :ربديد متوسط تكلفة الوحدة ة/اػبطوة الرابع 

 لاير / لكل وحدة متجانسة  ٗ=  ٜٓٓٙ÷  ٓٓٗ,ٖٛمتوسط تكلفة الوحدة من اؼبواد اؼبباشرة =   -
 لاير / لكل وحدة متجانسة  ٕ=  ٕٜٓٓ÷  ٓٓٗٛٔتوسط تكلفة الوحدة من تكلفة التحويل = م -

  :التاـ وربت التشغيل نتاجربديد تكلفة اإل ة/اػبطوة الرابع 

 اإلجمالي  تكلفة التحويل  مواد مباشرة   

 ٓٓٓٛٗ ٓٓٓٙٔ=  ٕ× ٓٓٓٛ ٕٖٓٓٓ=  ٗ× ٓٓٓٛ تكلفة اإلنتاج التاـ 

 ٓٓٛٛ ٕٓٓٗ= ٕ× ٕٓٓٔ ٗٙ=  ٗ× ٓٓٓٓٙٔ ربت التشغيل 

 ٓٓٛ,ٙ٘ ٓٓٗ,ٛٔ ٓٓٗ,ٖٛصبايل اإل

  ماذا وبدث لو كاف ىناؾ إنتاج ربت التشغيل أوؿ الفًتة؟ 

 اإلّزبج اىَسىه وٍؼبىدخ رنبىُف اىَشزيخ اىزبىُخ:تابع..

دة واؼبهم لدينا اؼبرحلة وح ٓٓٓٛمن اؼبرحلة األوىل إىل اؼبرحلة الثانية  وف يف اؼبثاؿ السابق مامت ربويلألنفرض 
وبقى منها ربت التشغيل  ،وحدة ٓٓ٘ٚات يف اؼبرحلة الثانية مت من تلك الوحد ،لاير ٓٓٓٛٗإصبايل تكلفتها كاف ،الثانية

 لاير  ٓٓٛ٘ٔ% من تكلفة التحويل ٓٛ% من اؼبواد اؼبباشر و ٓٓٔوحدة دبستوى إسباـ  ٓٓ٘خر الفًتة آيف 

 وتكاليف اؼبرحلة الثانية  إنتاج/ إعداد تقرير اؼبطلوب  

 بُت اؼبرحلة الوىل واؼبرحلة الثانية:  ةنضع مقارن -

 المرحلة الثانية المرحلة األولى

 وحدة  ٓٓٓٓٔبدأنا اؼبرحلة األوىل على 

ربت التشغيل  ٕٓٓٓتاـ  إنتاج ٓٓٓٛخر الفًتة آوصلنا 
ستستكمل منها يف الفًتة القادمة يف نفس اؼبرحلة  ٕٓٓٓ

 سيًتحل للمرحلة التالية  ٓٓٓٛأما 

هناء إوحدة  ٓٓٓٛلة التالية ستبدأ على دبعٌت أف اؼبرح 
ربت التشغيل  ٓٓ٘تاـ و ٓٓ٘ٚعليها بنهاية الفًتة على 

% من ٓٓٔ% من اؼبواد وٓٓٔت نصيبها أخذ ٓٓ٘ٚ
وحدة  ٓٓ٘ية أما نتاجاألجور وتكاليفها وتكاليف اإل

% من ٓٛ% من تكلفة اؼبواد وٓٓٔت أخذالتشغيل 
 تكلفة التحويل 
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عمادة التعليم عن بعد

 

مستوى اإلسباـ يف اػبطوة األوىل ليس مهم ولكن يف اػبطوة الثانية اؼبهم سلمت كم وحدة واستلم كم وحدة   
 وحدة  ٓٓ٘استلم  ٓٓ٘سلمت  ٓٓٓٔاستلم  ٓٓٓٔسلمت 

  نتاج:الفًتة اإل اػبطوة االوىل / 
 = صفر  وؿ فًتةأربت التشغيل  وحدات 

  ٓٓٓٛ=  وحدات مضافة ) ؿبولة (
  ٓٓٓٛ= صبايل اإل

  ٓٓ٘ٚ=  وؿبولة للمخازف ةوحدات تام
  ٓٓ٘=  خر اؼبدةآوحدات ربت التشغيل 

  ٓٓٓٛ= صبايل اإل
 

  :اؼبتجانس نتاجربديد اإل ة/اػبطوة الثاني

          

وحدات 
 ؿبولة  تامة

ٚ٘ٓٓ  ٚ٘ٓٓ×ٔٓٓ=%ٚ٘ٓٓ ٚ٘ٓٓ×ٔٓٓ=%ٚ٘ٓٓ ٚ٘ٓٓ×ٔٓٓ=%ٚ٘ٓٓ 

ربت 
 التشغيل 

٘ٓٓ ٘ٓٓ×ٔٓٓ=%٘ٓٓ ٘ٓٓ×ٔٓٓ=% ٘ٓٓ ٘ٓٓ×ٛٓ=%ٗٓٓ 

 ٜٓٓٚ ٓٓٓٛ ٓٓٓٛ ٓٓٓٛ وحدات 

  

  إعداد تقرير التكاليف ة/ػبطوة الثالثا 

 ٓٓٓٛٗ= : تكلفة مستلمة

 ٓٓٓٙٔ= : مواد مباشرة

 ٓٓٛ٘ٔ= : تكلفة التحويل

  ٜٓٓٛٚ= صبايل: اإل 

  :ربديد متوسط التكلفة الوحدة ة/اػبطوة الرابع 
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عمادة التعليم عن بعد

 

 لاير  ٙ=  ٓٓٓٛ÷  ٓٓٓٛٗتكلفة مستلمة = 

 لاير  ٕ=  ٓٓٓٛ÷  ٓٓٓٙٔمواد مباشرة = 

 لاير  ٕ=  ٜٓٓٚ÷ ٓٓٛ٘ٔتكلفة التحويل = 

 لاير  ٓٔ = صبايلاإل 

  :التاـ وربت التشغيل نتاجربديد تكلفة اإل ة/اػبطوة اػبامس 

 اإلجمالي   تكلفة التحويل  مواد مباشرة  تكلفة مستلمة   

 ٓٓٓ,٘ٚ ٓٓٓ٘ٔ= ٕ×ٓٓ٘ٚ ٓٓٓ٘ٔ= ٕ×ٓٓ٘ٚ ٓٓٓ٘ٗ=ٙ×ٓٓ٘ٚ التاـ  نتاجتكلفة اإل

 ٓٓٛٗ ٓٓٛ= ٕ×ٓٓٗ ٓٓٓٔ= ٕ×ٓٓ٘ ٖٓٓٓ=  ٙ×ٓٓ٘ تكلفة التشغيل 

 ٓٓٛ.ٜٚ ٓٓٛ,٘ٔ ٓٓ,ٙٔ ٓٓٓ,ٛٗ صبايل اإل

 نتهت احملاضرة ونستكمل البقية يف احملاضرة القادمةا 

المفرغة * ال بمشاهدتها(إ)لن يتم فهم المحاضرة 
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عمادة التعليم عن بعد

 

 انًحاضرة انثاَيت وانؼشروٌ

اغبلقة اؼباضية كيفية إعداد تقرير تكاليف وقلنا تقرير يف نظاـ اؼبراحل مهم جدا وسنستكمل وقلنا نظاـ يف 
اؼبهم فيها استلمت كم وحدة وسلمت كم  التكاليف ينقسم إىل طبس خطوات كل خطوة أقدمهاا كيف اػبطوة االوىل

 ير تكاليف اغبالية فقط من أجور ومواد ووف الوحدات اليت تشتغل عليها ال تزاؿ تشتغل عليها نكت تقر أو  .وحدة

كانت مرحلة التالية كما نريد كبسب تشمل تكلفة مستلة من اؼبرحلة السابقة + تكلفة مستلمة من   إذاأما 
% تكتملهم ٓٛوحدة  ٓٓ٘و% ٓٓٔسبامهم إ ٓٓٓٛمن  ٓٓ٘ٚاؼبرحلة اغبالية وبالتايل نقوؿ مستويات االسباـ عند 

 ٓٓ٘ٚلتحويل للمرحلة اغبالية اؼبواد مباشرة للمرحلة اغبالية وتكلفة االجور للمرحلة اغبالية تكلفة اشياء تكلفة أمن ثبلث 
وحدة  ٓٓٗف أه % معنآٛمستوى اسبامهم  ٓٓ٘ما أ% من اؼبرحلة اغبالية ٓٓٔتاـ استلموا نصيبهم كلو  إنتاج ةوحد

 .فة مستلمهةد بالكاؼبل ومستوى تكلما مستوىى اؼبواأجور متجانسة لتكلفة األ

 ستويات إضافة اؼبواد/م 

 أخذلف أ ٓٛوحدة  ٕٓٓ% وبقى ٓٛدة اكتملت وح ٓٓٓ,ٓٓٔربت التشغيل  إنتاجكما أقوؿ لكم 
علينا اف نعرؼ مستوى اضافة اؼبواد مىت  ؟أخ نصيبهم من اؼبواد واالجور كيف نعرؼ€الف  ٕ٘% وبقي ٓٓٔنصيبهم 

 .%ٓ٘ أو% ٓٗ نتاجىل اضفنا اؼبواد وؼبا يصل اإل

 مستويات إضافة اؼبواد/ 

 .%ٓٓٔمعادال  نتاجاالسباـ من عنصر اؼبواد كافة مستويات اإل يصبح مستوىى الة/ إضافة اؼبواد بداية اؼبرحلة يف تلك اغبٔ

التاـ  نتاجالذي وصل اىل هناية اؼبرحلة وىو اإل نتاجأنو ال يستفيد من مواد اإل :يةنتاج/ إضافة اؼبواد يف هناية اؼبرحلة اإلٕ
 ربت التشغيل من اؼبواد اؼبباشرة صفر.  نتاجوبالتايل يكوف مستوى االسباـ لئل

شائعة االستخداـ يف اغبياة  الةثناء التشغيل وىي اغبأيف تلك اؼبرحلة تضاؼ اؼبواد تدرهبيا  :ضافة اؼبواد اثناء التشغيلإ/ ٖ
 .سباـ اؼبنتجإوى أو مستالعملية ويتوقف مستوى االسباـ من عنصر اؼبواد على درجة 

ربت التشغيل فيتحدد  نتاجما اإلأ %ٓٓٔمن اؼبواد يكوف  سباـ الوحدات يف كل اغباالت السابقةإتوى مس أف يبلحظ/*  
  :سبامو من عنصر اؼبواد حسب مايليإمستوى 

مستوى اسبامو  فإفثناء التشغيل أاليت تضاؼ عندىا اؼبواد بالكامل ربت التشغيل يتجاوز النقطة  نتاجكاف مستوى اإل  إذا أ/ 
 .سبامو من اؼبواد = صفرإفإف مستوى  مل يصل اىل نقطة االضافة إذا% ،اما ٓٓٔ= من اؼبواد 

خر الفًتة ىو نفسو آربت التشغيل  نتاجمستوى اإل فإفكاف اؼبواد تضاؼ بالتدريج وبانتظاـ منذ بداية اؼبرحلة   إذا ب/ 
 .الفًتة من تكلفة التحويلخر آإنتاج ربت التشغيل مستوى 
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امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 مثاؿ/  

 ٓٓٓ,ٓٔىػ قد بلغت  ٕٙٗٔ/ نفرض اف اعداد الوحدات اليت بدا عليها التشغيل يف اؼبرحلة )س( خبلؿ شهر صفر ٔ
 .%ٓٙوحدة دبستوى  ٕٓٓٓت التشغيل وحدة وبقى رب ٓٓٓ,ٛ وحدة مت من خبلؿ الشهر

  .لاير ٕٕٖٓٓ/ تبلغ تكلفة التحويل عن شهر صفر ٕ 

 :يتكوف اؼبواد ) أ ، ب ، ج ( ، وتضاؼ تلك اؼبواد بالكامل ولكن عند نقاط إضافة ـبتلفة كما يل/ تٖ 

 ج ب أ المادة

 بداية اؼبرحلة  %ٓٛ هناية اؼبرحلة  نقطة االضافة 

 ٓٓٓٛ ٓٓٓٛ  ٓٓٓ,ٕٔ التكلفة 

  

 ىػ ٕٙٗٔس( عن شهر صفر إنتاج وتكاليف اؼبرحلة )إعداد تقرير  اؼبطلوب/

 % لن نستفيد من اؼبادة أ ٓٓٔأي إنتاج أقل من  -
% أخذ ٓٛ% مل يأخذ شيء من اؼبدة ب لكن ٓٚ% أو تعدى أخذ نصيبو من اؼبادة ب انتج ٓٛاإلنتاج الذي   -

 % من اؼبادة ب ٓٓٔ
 % من اؼبادة ج ٓٓٔت أخذ نتاجداية اؼبرحلة كل مستويات اإلب -

 اغبل/ 

 ) يعٍت عدد الوحدات فقط ( نتاج:تقرير اإل /اػبطوة األوىل

 = صفر  وحدات ربت التشغيل اوؿ الفًتة 
 ٓٓٓ,ٓٔ=  وحدات مضافة

 ٓٓٓ,ٓٔ= صبايل اإل
  ٓٓٓٛ=  وؿبولو تامةوحدات 

 ٕٓٓٓ=  وحدات ربت التشغيل
 ٓٓٓ,ٓٔ= صبايل اإل
 وحدة  ٓٓٓٓٔخر اؼبرحلة آوؿ اؼبرحلة تسلمٍت أوحدة  ٓٓٓٓٔسلمتك  
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عمادة التعليم عن بعد

 

  :اؼبتجانس نتاجإلربديد ا ة/اػبطوة الثاني 

 
 ت تحويل ج ب أ إنتاج فعلي

%= ٓٓٔ×ٓٓٓٛ  ٓٓٓٛ  تامةوحدات 
  صفر

ٛٓٓٓ ٛٓٓٓ ٛٓٓٓ 

%= ٓٓٔ×ٕٓٓٓ صفر  صفر  ٕٓٓٓ ربت التشغيل 
ٕٓٓٓ 

ٕٓٓٓ×ٙٓ =%
ٕٔٓٓ 

 9211 11.111   8111 11.111 اإلجمالي 

  

 يف بداية اؼبرحلة  ج/ %ٓٛب/ عند وصولو نقطة  أ/ هناية اؼبرحلة مبلحظو /

  تامة/وحدات  

 ،%ٓٙ ،صفر% ج مستوى إسباـ يبدأ من نصيبو من أ و ب و أخذنصيبو من عناصر تكاليف  أخذتاـ دبعٌت  إنتاج
 أخذ نصيبو من من )أ( )ب( )ج( نتاجف نعرؼ ىذا اإلأنريد . % ربت التشغيلٓٙوصل  نتاجاإل. %ٓٓٔ

 % فقط.ٓٙا وصل اىل إنتاج% و ٓٓٔنصيبو من أ مل يستفيد شيء النو يضاؼ يف هناية اؼبرحلة عندما يكوف  يأخذمل  -

 .%ٓٙ% فقط وصل اىل ٓٛنو مل يصل إىل نصيبو من ب مل يستفيد شيء أل يأخذمل  -

 .من اؼبادة ج فقط إنتاج أخذ% من اؼبادة ج ٓٓٔنصيبو من  أخذ -

  :إعداد تقرير التكاليف ة/اػبطوة الثالث

 تكاليف التحويل مادة ج  مادة ب  مادة أ  

 لاير ٕٕٖٓٓ لاير ٓٓٓٛ لاير ٓٓٓٓٔ ٓٓٓ,ٕٔ تكاليف 

  :ربديد متوسط التكلفة ة/اػبطوة الرابع
 ٘,ٔ=  ٓٓٓٛ÷  ٕٓٓٓٔاؼبادة )أ( = 

  ٓ,ٔ=  ٓٓٓٛ÷  ٓٓٓٛاؼبادة )ب( = 
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عمادة التعليم عن بعد

 

  ٛ,ٓ=  ٓٓٓٓٔ÷ ٓٓٓٛاؼبادة )ج( = 
  ٘,ٖ=  ٕٜٓٓ+  ٕٕٖٓٓتكاليف التحويل = 

   ٛ,ٙ= صبايل اإل
 ج -ب-اؼبهم يف الذي قلناه الوقت الذي نضيف فيو اؼبواد نقاط اإلضافو كاف فيو ثبلث مواد أ

نصيبو من مادة )أ( صفر% الذي سيحصل على تكلفة  أخذ% ٓٓٔ إنتاجعند مستوى  * نضيف )أ( عند هناية اؼبرحلة
 .قطالتاـ ف نتاج)أ( لئل

% نضيف إليو اؼبادة ب أقل من ٓٛالذي يوصل إىل مستوى  نتاج% لئلٓٛ*اؼبادة )ب( تضا ؼ عند مستوى إسباـ 
 % ٓٓٔ% فأكثر درجة االستفادة ٓٛأما  %% يكوف درجة إستفادة صفرٓٛ

 % ٓٓٔ*اؼبادة ج تضاؼ اؼباد ج يف بداية اؼبرحلة مهما كاف مستوى درجة إسبامهو يكوف درجة إستفادتو 

 .مستوى أيمرحلة وعند  أيالـز نعرؼ كل مادة تضاؼ عند  -

 نتاج:ربديد تكلفة اإل ة/اػبطوة اػبامس 

  ت ربويل )ج( )ب( ) أ( 

= ٘,ٔ× ٓٓٓٛ تكلفة التام 
ٕٔٓٓٓ 

ٛٓٓٓ ×ٔ =
ٛٓٓٓ 

ٛٓٓٓ ×ٛ  =
ٙٗٓٓ 

ٛٓٓٓ  ×ٖ,٘ =
ٕٛٓٓ 

٘ٗٗٓٓ 

تحت التشغيل 
 خر المدة آ

=  ٛ× ٕٓٓٓ صفر  صفر
ٔٙٓٓ 

ٕٔٓٓ×ٖ,٘  =
ٕٗٓٓٓ 

٘ٛٓٓ 

 61211 32211 8111 8111 12111 اإلجمالي

  

 .باحملاضرة القادمةة نكمل البقي نتاجف اؼبواد تضاؼ على مراحل وكيف تستخرج تكلفة اإلأخذنا اليـو أ 

 خد اػبجوؿ * اؼبفرغةهبب مشاىدة احملاضرة ()
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عمادة التعليم عن بعد

 

 انًحاضرة انثانثت وانؼشروٌ

هنا من اؼبوضوعات التكليف وسوؼ نتكلم اليـو أيضًا عن تقرير التكليف ألتكلمنا يف اغبلقة السابقة عن تقرير 
وضوع األوؿ الذي . اؼباد أثناء عملية التغليلةنا يف اغبلقة السابقة موضوع مهم جداً وىو توقيت إضافة اؼبو أخذو . اؽبامة جداً 

.الطريقة أف .ة يف ظل اؼبتوسط اؼبرجعسوؼ نتكلم عنو حلقتنا اليـو ىي معاعبة تكاليف الوحدات ربت التشغيل أوؿ الفًت 
 ةربىا ضمن الوحدات التامة واحملولالفًتة سوؼ تستكمل خبلؿ الفًتة اغبالية لذلك هبب أعت أوالوحدات ربت التشغيل 

كما أف تكليفة السابقة واؼبصاحبة للوحدات ربت التشغيل أوؿ الفًتة إىل تكلفة الفًتة اغبالية سيؤثر على . للفًتة القادمة
 .اؼبتوسط التكلفة يف الفًتة اغبالية

 :مثاؿ
  :ىـ1426فيما يلي بيانات اإلنتاج والتكاليف للمرحلة )س( عن فترة التكاليف الثانية لسنة 

 %71وحدة مستوى إنتاج  1111الوحدات تحت التشغيل أول الفترة  -1
 وحدة  9111وحدات جديدة بدء عليها التشغيل  -2
وحدة  1111خر الفترة آوحدة أما الوحدات تحت التشغيل في  9111إنتاج تام محول للمرحلة ) ص (  -3

 .%61تمام إبمستوى 
 .إضافة المواد في بداية المرحلة -4
 لاير مواد مباشرة 4111تكاليف المرحلة ) س ( تكلفة من فترة سابقة  -5

 .لاير تكلفة تحويل 21111              
 .لاير بفرض أن المنشأة طريقة المتوسط المرجح 7611لاير تكلفة تحويل  22511الفترة الحالية: مواد تكلفة 

 المطلوب إعداد تقرير إنتاج وتكاليف المرحلة ) س ( عن الفترة 
  
 نتاج:( تقرير اإل ٔ)  

 %ٓٚمستوى إسباـ  ٓٓٓٔ وحدات التشغيل أوؿ الفًتة
 ٜٓٓٓ وحدات إضافية

 ٓٓٓٓٔصبايل اإل
 ٜٓٓٓ تامة وؿبولة للمرحلة التالية وحدات

 %ٓٙمستوى إسباـ  ٓٓٓٔ وحدات ربت التشغيل أخر الفًتة
 ٓٓٓٓٔصبايل اإل
 :اؼبتجانس نتاج( ربديد اإل ٕ)  
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عمادة التعليم عن بعد

 

 
 ؟دؾ كمنتاجاؼبرحلة اغبالية مقدار إفادهتا إل أوالفًتة اغبالية . نتاج اؼبتجانسسباـ عندما نطلع اإل* عند ربويد مستوى اإل

 :مثاؿ
 %ٖٓنضيف لو كم يف الفًتة اغبالية عشاف يصَت كامل نضيف  %ٓٚ نتاجمستوى اإل

 :التكلفة إصبايل(  ٖ)  

  
 :( متوسط تكلفة الوحدات ٗ)  
 لاير  ٘ٙ,ٕ= ٓٓٓٓٔ÷  ٕٓٓ٘ٙاؼبوارد اؼبباشرة =  
 لاير  ٔ=  ٜٓٓٙ÷  ٜٓٓٙتكاليف ربويل =  
 نتاج ربت التشغيل(التاـ واإلنتاج )( ربديد تكلفة اإل ٘)  

 
   

 
 مواد المباشرة 

 اإلجمالي تكاليف التحويل 

= ٘ٙ,ٕ×ٓٓٓٓٔ التام والمحول  نتاجتكلفة اإل
ٕٖٛ٘ٓ 

ٜٓٓٓ  ×ٔ  =ٜٓٓٓ ٕٖٛ٘ٓ 

 =٘ٙ,ٕ×ٓٓٓٔ خر المدةآتحت التشغيل 
ٕٙ٘ٓ 

ٙٓٓ ×ٔ  =ٙٓٓ ٖٕ٘ٓ 

 36111 9611 26511 اإلجمالي
  

 :تكاليف الوحدات ربت التشغيل أوؿ الفًتة يف ظل الدخل أوالً خارج أوالً 
 تقـو الطريقة على أساس فصل تكلفة الوحدات ربت التشغيل أوؿ الفًتة من تكليف الفًتة اغبالية 

 اإلنتاج المتجانس               اإلنتاج الفعلي               
 تكاليف تحويل مواد مباشرة  

 ٜٓٓٓ ٜٓٓٓ%=ٓٓٔ×ٜٓٓٓ ٜٓٓٓ وحدات تامة ومحولة 
 ٓٓٙ%=ٓٙ×ٓٓٓٔ ٓٓٓٔ%=ٓٓٔ×ٓٓٓٔ ٓٓٓٔ وحدات التشغيل

 ٜٓٓٙ ٓٓٓٓٔ ٓٓٓٓٔ  جمالياإل

 تكلفة تحويل  مواد مباشرة  اإلجمالي   
 ٕٓٓٓ ٓٓٓٗ ٓٓٓٙ تكلفة الفترة السابقة
 ٓٓٙٚ ٕٕٓٓ٘ ٖٓٓٔٓ  تكلفة الفترة الحالية

 ٓٓٙ.ٜ ٓٓ٘,ٕٙ ٓٓٔ,ٖٙ جمالياإل
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عمادة التعليم عن بعد

 

 أف تكلفة الوحدات ربت التشغيل اليت سيتم البدء بأسبامها يف الفًتة اغبالية ستتكوف من جزئُت  أي
 .: التكلفة من الفًتة السابقةاعبزء االوؿ
 .ؿ ىذه الوحدات يف الفًتة اغباليةالتكلفة األزمة ألستكما :اعبزء الثاين

 تكلفة الفًتة اغبالية فقط  
 سنتاج اؼبتجان= اإل نتاجمتوسط تكلفة وحدة اإل

لفًتة السابقة = االتاـ من الوحدات ربت التشغيل أوؿ الفًتة تكلفة الوحدات ربت التشغيل من  نتاجكما أف التكلفة اإل
 تكلفة استكماؽبا يف الفًتة اغبالية

 :حل اؼبثاؿ السابق بفرض الطريقة الدخل أوالً خارج أوالً 
 نتاج:( تقرير اإل ٔ)  

 %ٓٚسباـ إمستوى  ٓٓٓٔ أوؿ الفًتةوحدات ربت التشغيل  -ٔ
 ٜٓٓٓ وحدات مضافة -ٕ
 ٓٓٓٓٔصبايل اإل - ٖ
 ٜٓٓٓ وحدات تامة وؿبولة للمرحلة التالية - ٗ
 %ٓٙسباـ إمستوى  ٓٓٓٔ وحدات ربت التشغيل أخر الفًتة - ٘
  ٓٓٓٓٔصبايل اإل -ٙ
 :اؼبتجانس نتاج( ربديد اإل ٕ)  
 اإلنتاج المتجانس                     اإلنتاج الفعلي                                     

 
 وحدات تامة محولة 

 تكاليف تحويل   مواد مباشرة   

 ٖٓٓ% = ٖٓ× ٓٓٓٔ  صفر  ٓٓٓٔ من تحت التشغيل أول المدة
 %=ٓٓٔ×ٓٓٓٛ  ٓٓٓٛ من وحدات مضافة

ٛٓٓٓ 
 
 

ٛٓٓٓ×ٔٓٓ=% ٛٓٓٓ 

 %=ٓٓٔ×ٓٓٓٔ  ٓٓٓٔ خر المدةآمن تحت التشغيل 
ٔٓٓٓ 

 ٔٓٓٓ×ٙٓ% =ٙٓٓ  

 8911  9111 11111 اإلجمالي

  
 وحدة أوؿ اؼبدة نسبة االسباـ ٓٓٓٔ 

 %ٓٚ وحدة بدء ٜٓٓٓ
 عليها التشغيل

 اؼبتجانس  نتاجاإل
 من اعبديد ٓٓٓٛ
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عمادة التعليم عن بعد

 

 من أوؿ اؼبدة ٖٓٓ
 من أخر اؼبدة ٓٓٙ
  %صفر

ٔٓٓ% 
 وحدة ربت التشغيل    

 وحدة ٓٓٓٔخر اؼبدة آ 
 من الوحدات اعبديدة  
 %ٓٙامها إسبنسبة  

 

 
  
  
  

 
 :التكلفة إصبايل( ٖ) 
 خَبىٍاإل رنيفخ اىزسىَو ٍىاد ٍجبششح 

 6000 2000 4000 ٍِ اىفزشح اىغبثقخ
 

 30100 7600 22500 ٍِ اىفزشح اىسبىُخ

 

 36100 9600 26500 اإلخَبىٍ

  
 :( متوسط تكلفة الوحدة ٗ)   
 لاير  ٘,ٕ=  ٜٓٓٓ÷  ٕٕٓٓ٘=  مواد مباشرة 
 ، لايرٗ٘ٛ=  ٜٓٓٛ÷  ٓٓٙٚ=  تكاليف ربويل 

وزذح ثذأ اىزشغُو  9000
 ػيُهب

 %صفش

وزذاد رسذ اىزشغُو آخش 
وزذح ٍِ اىىزذاد  1000اىَذح 

 %60اىدذَذح ّغجخ إرَبٍهب 

100% 

وزذح إرَبً أوه اىَذح  1000
 %70ّغجخ اإلرَبً 

 اإلنتاج اؼبتجانس
 من اعبديد ٓٓٓٛ

 من أوؿ اؼبدة ٕٓٓ
 من آخر اؼبدة ٓٓٙ
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عمادة التعليم عن بعد

 

 ربت التشغيل (اإلنتاج تاـ و ال)  نتاج( ربديد تكلفة اإل ٘)  
 
 خَبىٍاإل اىزسىَوبىُف رن ٍىاد ٍجبششح 

 رنيفخ اإلّزبج اىزبً
  واىَسىه

 

9000×2665=23850 9000×1=9000 32850 
 

رسذ اىزشغُو آخش 
 اىَذح

1000×2665 =2650 600×1=600 3250 
 

 36100 9600 26500 اإلخَبىٍ

 
 

 يوجد فقرة مكررة موجودة بنهاية احملاضرة..
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عمادة التعليم عن بعد

 

 انًحاضرة انرابؼت وانؼشروٌ
 

أي شركة من أىم اؼبشاكل اليت تواجة  .التكاليف الصناعيةكيفية زبصيص التكاليف اإلضافية أو موضوع اليـو 
 شيء مصنع عبارة عن ثبلث حاجات أي ،كيفية ربديد نصيب الوحدة اؼبنتجة من عناصر التكاليف اإلضافية صناعية

 . تكلفة إضافية ٖ  . أجورٕ  . موادٔ
  

 
 .عبلقة مباشرة مع وحدة اؼبنتجة تقدر تتبعها، سهل ربديدىا ألهنا ؽبا 

 
 خطوات زبصيص التكاليف الصناعية غَت اؼبباشرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

عناصر 
 التكاليف
 اؼبباشرة
 
 
 
 
 
 

 عناصر
التكاليف 
الصناعية 

 اؼبباشرة غَت

 
 
 
 
 
 

وحدات 
اؼبنتج 
 النهائي

مراكز 
 اإلنتاج

مراكز 
 اػبدمات

 (ٗمعدالت ربميل )

 (ٗ) زبصيص (ٖ) 
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امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 :اؼبناسبة لتخصيص التكاليف العامة سساأل

 أساس التوزيع ليف غير المباشرةاعناصر التك

 مساحة كل مركز إهبار اؼبصنع

 مساحة كل مركز ىبلؾ مباين اؼبصنعإ

 ساعات دوراف االالت التصيانة اآل

 قيمة األصوؿ بكل مركز التأمُت على أصوؿ اؼبصنع

 عدد اللمبات بكل مركز تكاليف األضاءة

 عدد العاملُت مرتبات اؼبشرفُت

 التالت مرجحة بقوة اآلساعات دوراف اآل القوى احملركة

 عدد العاملُت االستحقاقات وشئوف العاملُت

 عدد الطلبيات تكلفة الطلبيات اؼبشًتيات

  

 نتاج:طرؽ توزيع تكاليف مراكز اػبدمات على مراكز اإل 

 لطريقة األوىل: طريقة التوزيع اإلصبايل:ا 

نتاج بأستخداـ أساس توزيع ية على مراكز اإلنتاجتكاليف مراكز اػبدمات اإل إصبايلوفقا لتلك الطريقة يتم توزيع 
 .مةيبطريقة حك هختيار اواحد يتم 

 خل (إ...ساس اؼبستخدـ يف التوزيع قد يكوف ) ساعات العمل اؼبباشرة ، ساعات تشغيل االالت ،واأل
 .مة وإىل حدما نتائجها غَت صحيحةدوىذه الطريقة إىل حد ماغَت مستخ
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ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 :مثاؿ
 :الشركات الصناعية حدىومركزي خدمات إل إنتاجفيما يلي بيانات التكاليف الصناعية ؼبركزي 

 يراكز اإلَخاج يراكز انخذياث ثُبُ 

1 2 3 4 

 230000 220000 406000 606000 رنبىُف إظبفخ ىيقغٌ

 350000 150000 -  -  الدعبػبد رشغُو اِ

 75000 125000 -  -  عبػبد ػَو ٍجبششح

 

 :اؼبطلوب 
 ستخداـ ساعات تشغيل اصبايل بطبقاً لطريقة التوزيع اإل نتاج.توزيع تكاليف مراكز اػبدمات على اإلٔ 
 .الت كأساس للتوزيعاآل 
 .ات العمل اؼبباشرة كأساس للتحميلبأستخداـ ساع نتاج.ربديد معدؿ التحميل ؼبركزي اإلٕ 

 
 :زبصيص التكاليفجدوؿ 

 يراكز اإلَخاج يراكز انخذياث ثُبُ

1 2 3 4 

 230000 220000 406000 606000 صْبػُخرنبىُف 

 706000 306000 1006000 رىصَغ اإلخَبىٍ

 3006000 2506000  اإلخَبىٍ

+ 

 

+ + 

 75000 125000 َجبششاىؼَو اىعبػبد 

=ٍؼذه اىزسَُو ىنو 
 عبػخ ػَو

 عبػخلاير/ 4 لاير/عبػخ2
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امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 :نفرادي: طريقة التوزيع اإلالطريقة الثانية 

 .اؼبستفيدة وفقاً الساس معُت نتاجيتم توزيع تكلفة كل مركز خدمة على مراكز اإل
 :مثاؿ

 :كما يلي  نتاجنفس اؼبثاؿ السابق بفرض أنو يتم توزيع التكاليف الصناعية غَت اؼبباشرة ؼبركز اػبدمات على مركزي اإل
 الت ( بنسبة ساعات تشغيل اآل ٔخدمة ) تويع مركز  .ٔ
 ( بنسبة ساعات العمل اؼبباشر ٕ توزيع تكلفة مركز خدمة ) .ٕ

 :جدوؿ زبصيص التكاليف
  

 يراكز اإلَخاج يراكز انخذياث ثُبُ

1 2 3 4 

 230000 220000 40000 60000 صْبػُخرنبىُف 

 42000 18000   (60000) (1رىصَغ ٍشمض )

 15000 25000 (40000)   (2ٍشمض)رىصَغ 

 287000 263000     خَبىٍاإل

عبػبد اىؼَو 
 اىَجبشش

    135000 75000 

ٍؼذه اىزسَُو =

 ىنو عبػخ ػَو
 عبػخلاير/ 368 لاير/عبػخ261    
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امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 :مثاؿ
 :الشركات الصناعية حدىومركز اػبدمات إل إنتاجفيما يلي بيانات التكاليف الصناعية ؼبركز 

 ٍشامض اإلّزبج ٍشامض اىخذٍبد ثُبُ

1 2 3 4 

رنبىُف إظبفخ 
 ىيقغٌ

606000 406000 220000 230000 

عبػبد 
 رشغُو االالد

    150000 350000 

عبػبد ػَو 
 ٍجبششح

    125000 75000 

   

 :لذمةل براءً *إ

 الـز تشوفوهنا ألف مستحيل تفهموهنا من اؼبذكرة  ٖٕاحملاضرة رقم  .ٔ
 نو فهم ألبلمو مو واضح ويعجز الشخص يكتبو ك  ةشرح لؤلمثلة بكل صراح يوف ٕٗؿباضرة رقم  .ٕ

 *اؼبفرغة
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امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 انخايست وانؼشروٌانًحاضرة 

زبصيص التكاليف الصناعية الغَت مباشر وقلنا التخصيص  أوبدأنا يف اغبلقة اؼباضية زبصيص التكاليف اإلضافية 
. اؼبباشر .وغَت مباشر ،بيتم باختصار يف األوؿ بنجمع كل عناصر التكاليف اليت مت صرفها خبلؿ السنة وأقسمها مباشر

حدما على  والغَت مباشر ونعمل ؽبا دورة خاصة بالتخصيص أحاوؿ أوصلو إىل إيو ) قلنا كباوؿ نتحايل إىل نتاجيذىب لئل
التكاليف الصناعية الغَت مباشرة وأقسمها على نوعُت من  أخذالعبلقة الغَت مباشرة بنقوؿ أقرب مايكوف للمباشر إيو ( ن

. أصبحت التكاليف الكل غَت مباشرة تكلفة صناعية غَت مباشرة .ومراكز خدمات وفقاً ألسس معينة إنتاج. مراكز .اؼبراكز
وقلنا أف  إصبايلبأربع طرؽ طريقة توزيع  نتاجبعد ذلك مراكز اػبدمات وأوزع على مراكز اإل أخذوخدمات ن إنتاجيف مراكز 

يقاؿ عنها طريقة التوزيع غَت اؼبباشر  أوطريقة توزيع اإلنفرادي  ،الطريقة ىذي إىل حدما يف الوقت اغباضر غَت مستخدمة
. يف اإلنفرادي .رقم واحد وأوزعها كلها بأساس واحدنقوؿ قبمع تكاليف كل مراكز اػبدمة يف  صبايلومعناىا ىو ) يف اإل

. أصبحت كل طريقة فُت يف مراكز نتاج.وفقًا ألساس معُت لعبلقتو مع مراكز اإل الةنقوؿ لكل مركز خدمة نوزعو غب
قم وأقسمو على ر  إنتاجكل تكلفة مركز   إصبايل. خذ .. نريد أف نوزع اؼبنتجات نعمل حاجة اظبها اؼبعدؿ ربديدنتاج.اإل

معُت إيل ىو أساس التحميل وبعد ذلك خذ ىذا الرقم وسنرى بعد ذلك كيف سنستفيد من اؼبنتج النهائي خذنا الطريقتُت 
الطريقتُت الباقيتُت وىي طريقة التوزيع التباديل والتنازيل  أخذواالنفرادي وسن صبايليف اؼبره اؼباضيو إيل ىي طريقة التوزيع اإل

. قاؿ لك ؼبا ذبي توزع تكاليف مراكز اػبدمة فبكن يف بعض األحياف مركز خدمة .التوزيع التنازيل وسنبدأ بالتنازيل يف طريقة
. طيب ماذا .طيب عدـ مراعاة عدد اؼبراكز اليت ىبدمها كل مركز خدمة فبكن يسبب لنا مشكلة ،ىبدـ مركز خدمة آخر

عدد اؼبراكز اليت ىبدمها كل مركز خدمة يعٍت وجدنا نعمل؟ نقـو بًتتيب مراكز اػبدمة تنازيل من الكبَت إىل الصغَت حسب 
عندنا مركزين خدمة مركز منهم ىبدـ ستة مراكز دبا فيهم مراكز اػبدمة األخرى ومركز بيخدـ طبس مراكز نقوؿ ابدأ 

ادلة نقوؿ . طيب واػبدمات اؼبتب.بالتوزيع ؼبركز اػبدمة الذي يقـو خبدمة أكرب عدد من اؼبراكز يعٍت نبدأ باألكرب فاألصغر
اػبدمات كلها باذباه واحد يعٍت اؼبركز الذي ىبدـ ستة لو بيخدـ مركز اػبدمة الذي ىو أ قل منو ومركز اػبدمة بيخدمو 

. طيب وزعت مركز اػبدمة األوؿ طيب مركز اػبدمة .نقوؿ كبن نعًتؼ باػبدمات باذباه واحد فقط من الكبَت للصغَت
عًتؼ باػبدمات فقط التعًتؼ باػبدمات اؼبتبادلة، أ معناه وزع يف اذباه واحد إذاسي الثاين بيفيده مانرجع ثاين باذباه عك

. لكن اػبدمات ىذا بيخدـ ىذا قد إيو وىذا بيخدـ ىذا قد ايو .. نعم.مركز خدمة بيخدـ مركز خدمة آخر ،اؼبوجودة
 .يف طريقة التوزيع التنازيل موجودةمش 

 مثال: 

قدرة ومستوى النشاط المقدر لكل من قسمي الخدمة ) قوى محركة, وصيانة ( فيما يلي التكلفة اإلضافية الم -
 -وقسمي اإلنتاج ) التقطيع, والتجميع ( عن السنة الحالية:
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امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 ثُبُ
 ّزبجأقغبً اإل أقغبً اىخذٍخ

 ردَُغ رقطُغ صُبّخ قىي ٍسشمخ

 600000 1000000 1600000 2500000 اىزنيفخ االظبفُخ

     ٍغزىي اىْشبغ

 2000000 6000000 2000000 ------ ػذد اىنُيىواد

 4500 4500 ------ 1000 عبػبد اىصُبّخ

     أعظ اىزسَُو

 500000 800000   عبػبد اىؼَو

 200000 1000000   عبػبد اىزشغُو

 

بعد  أخذ( وأوزعها على التقطيع والتجميع فقط و ٓٓٓ,ٕٓ٘القوى احملركة ) أخذمبدئياً لو أنا شغلت انفرادي ت
 نتاجذلك الصيانة وأوزعها على التقطيع والتجميع فقط ألهنم يفًتضوا أف أقساـ اػبدمات وجدت فقط لتخدـ أقساـ اإل

القوى  وحدة،. وحدة. ؟عد كل مركز خدمة بيفيد كم مركز خدمة آخر ؟( مش موجودة ماذا نعمل ؟؟؟؟؟؟؟لكن خانة ) 
. طيب قسم الصيانة ساعات الصيانة بيخدـ .( مراكزٖلتقطيع والتجميع )احملركة بتقاس بالكيلووات بتخدـ إيو الصيانة وا

( مراكز يف ٖ. طيب االثنُت ىبدموا ).. طيب ماكبن قلنا رتبهم األكرب نبدأ بو.( مراكزٖالقوى احملركة والتقطيع والتجميع )
مركز اػبدمة ذو التكلفة  أوسم تساوي عدد مراكز اػبدمة اليت ىبدمها كل مركز خدمة ماذا نعمل نبدأ بتوزيع الق حالة

. طيب لو وجد .األكرب مرة ثانية نرتبهم وجدت عندؾ مركز بيخدـ ثبلث مراكز الثاين بيخدـ أربع مراكز نبدأ بالثاين
 حالةين ثبلث مراكز يعٍت معناىا أيو نفس العدد مافيو حد منها لو أفضاؿ على الثاين أبد دبُت؟ قاؿ لك يف أخذاالثنُت م

 .تساويها إبدأ بتوزيع تكلفة مركز اػبدمة ذو التكلفة األكرب

 

  :المطلوب

 .باستخداـ طريقة التوزيع التنازيل نتاجتوزيع تكاليف أقساـ اػبدمات على أقساـ اإل -ٔ
بفرض أف التكاليف اإلضافية لقسم  ،ربديد معدالت التحميل التقديرية البلزمة لتحميل اؼبنتجات بالتكاليف اإلضافية -ٕ

 وقسم التجميع وفقاً لساعات العمل اؼبباشر. ،قطيع ربمل وفقاً لساعات تشغيل آالتالت

خذ  نتاج) يعٍت بقولك ىنا اعمل معدؿ ربميل معناه أف معدؿ ربميل ؼبا توزع تكاليف اػبدمات على مراكز اإل
وأقسمو ىنا يف قسم التقطيع على ساعات تشغيل آالت ويف قسم التجميع على ساعات العمل  نتاجتكلفة مركز اإل

 اؼبباشر ىذا ىو معدؿ التحميل ( 

  :( الذي بلغت تكلفتوٜٓٔي )نتاجاحتساب تكلفة األمر اإل -ٖ
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عمادة التعليم عن بعد

 

( بقسم ٓٓٓ.٘ٔ( من قسم التجميع وأجور مباشرة )ٓٓٓ.ٓٔ) ،(من قسم التقطيعٓٓٓ.ٖٓمواد مباشرة )
( ٓٓٓ.ٕ) ،( ساعة عمل مباشر بقسم التقطيعٓٓٓ.ٗكما حصل على )  ،( بقسم التجميعٓٓٓ.ٛ) ،يعالتقط

( ساعة ٓٓٓ.ٖ) ،( ساعة تشغيل آالت بقسم التقطيعٓٓٓ.ٔساعة عمل مباشر بقسم التجميع باإلضافة إىل )
 . نريد أف نعرؼ كيف لبرج تكلفة ىذا األمر.تشغيل آالت بقسم التجميع

 :اإلجابة

 :ية هبب ترتيب أقساـ اػبدمات تنازلياً طبقاً لنسبة اػبدمة اليت يقدمها مركز اػبدمة لقسم اػبدمة اآلخريف البدا

 قسم القوى احملركة يفيد قسم الصيانة بنسبة = 

 عدد الكيلووات اليت وبصل عليها قسم الصيانة

 إصبايل عدد الكيلووات اليت ينتجها قسم القوى احملركة ككل
 

ٕٓٓ.ٓٓٓ 
 =ٕٓ% 

ٕٓٓ.ٓٓٓ+ٙٓٓ.ٓٓٓ+ٕٓٓ.ٓٓٓ 
 

 كة بػ:أما قسم الصيانة فيفيد قسم القوى احملر 

ٔٓٓٓ( ÷ٔٓٓٓ+ٗ٘ٓٓ+ٗ٘ٓٓ = )ٔٓ % 

 .% بالقوى احملركة األكربٕٓفبا سبق يتضح أولوية توزيع قسم القوى احملركة أوالً مث قسم الصيانة بطريقة ثانية نبدأ بػ 

 ٓٓٓ.ٓ٘%=ٕٓ×ٓٓٓ.ٕٓ٘نصيب قسم الصيانة = 

 ٓٓٓ.ٓ٘ٔ%= ٓٙ×ٓٓٓ.ٕٓ٘نصيب قسم التقطيع= 

 ٓٓٓ.ٓ٘%=ٕٓ×ٓٓٓ.ٕٓ٘نصيب قسم التجميع= 

خذ تكلفتها األصلية أتكلفة قسم الصيانة يساوي كم أنت وزعت ؼبُت ذبميع القوى احملركة ايل  الة) أصبح يف ىذه اغب
 ؽبا نصيب(بس؟ ال.. إيل ٓٓٓ.ٓٙٔ( إيل يليها يف الًتتيب الصيانة ؼبا ذبي توزع الصيانة ىل نوزع )ٓٓٓ.ٕٓ٘)

قمنا يف األوؿ  إذا( ٓٓٓ.ٕٓٔة )صبالي( أصبح تكلفتها اإلٓٓٓ.ٓ٘)بقي ؽبا كم؟ بقي ؽبا . .من القوى احملركة
 إذا( مراكز ألننا نقوؿ ٖ. طيب ليو أنت وزعت القوى احملركة مع أهنم كل واحد منهم بيخدـ ).بتوزيع القوى احملركة

( الصيانة  ٓٓٓ.ٓ٘. أصبحت زبدـ الصيانة بػ ).رب والتكلفة األكرب القوى احملركةتساوت وزع حسب التكلفة األك
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عمادة التعليم عن بعد

 

( نصيبها من القوى احملركة فأصبحت تكلفتها ٓٓٓ.ٓ٘دعم ) بقي ؽبا( ٓٓٓ.ٓٙٔكانت تكلفتها األصلية )
اؼبستفيدة . من ىي األقساـ .( أوزعها على األقساـ اؼبستفيدةٓٓٓ.ٕٓٔ) أخذمث ن ،(ٓٓٓ.ٕٓٔة )صبالياإل

صفر ألننا قلنا إف  أخذ. بس القوى احملركة توزعت يف األوؿ ويف خانتها ت.ذبميع ،تقطيع ،اؼبفروض أهنا القوى احملركة
. طيب .الطريقة ىذه ال تعًتؼ باػبدمات اؼبتبادلة اػبدمة يف اذباه واحد أقفلنا خانة القوى احملركة مانفتحها مره ثانية

قوى احملركة زي ماقسم القوى احملركة بيخدـ الصيانة ىنا ال يأيت هبذه الطريقة ىذه الزبدـ ماىو قسم الصيانة بيخدـ ال
أذباىل اعبزء اللي بيخدمو الصيانة  الةىذه اغب إذا. .ه بعد قليلأخذالتوزيع التنازيل بل زبدـ التوزيع التباديل الذي سن

األقساـ فقط اللي ىي التقطيع والتجميع كاف موزعها للقوى احملركة وال كأنو موجود وأوزع القوى احملركة على باقي 
 . أرجو الًتكيز على ىذا اعبدوؿ .(ٓٓٓ٘ٓٔ( ساعات الصيانة وكاف الناتج ) ٓٓ٘ٗ) ،(ٓٓ٘ٗ)

 ثُبُ
 أقغبً اإلّزبج أقغبً اىخذٍخ

 ردَُغ رقطُغ صُبّخ قىي ٍسشمخ

 600000 1000000 1600000 2500000 اىزنيفخ االظبفُخ

 500000 1500000 500000 (2500000) اىَسشمخرىصَغ اىقىي 

 105000 105000 (2100000) ------ رىصَغ اىصُبّخ

 2150000 3550000 صفش صفش اإلخَبىٍ

÷   ÷ ÷ 

 500000 1000000   أعبط اىزسَُو

   
لاير /  3055

 عبػخ آىخ
لاير / عبػخ 403

 ػَو ٍجبشش

 

. .تقطيع،وذبميع نتاج. أقساـ اإل.وصيانة ،وأقساـ اػبدمات قوى ؿبركة نتاج،أنا عندي كذا أقساـ اػبدمات وأقساـ اإل
( ىذا ىو ٓٓٓ.ٓٙ( التجميع )ٓٓٓ.ٓٓٔ( التقطيع )ٓٓٓ.ٓٙٔ( الصيانة )ٓٓٓ.ٕٓ٘التكلفة اإلضافية قوى ؿبركة )

( ٓٓٓ.ٕٓ٘)  . حوزع.( كبطها بُت قوسُت تبقى صفرٓٓٓ.ٕٓ٘ها )إصبالي. اتفقنا نبدأ بالقوى احملركة ايل ىي .اؼبوجود
وفقًا للساعات ايل ىي خاصة بالكيلووات بالنسبة للصيانة والتجميع اليت كانت 

( ذبميع ) ٓٓٓ.ٓ٘ٔ( تقطيع )ٓٓٓ.ٓ٘( حاليًا نصيب الصيانة منها )ٓٓٓ.ٕٓٓ()ٓٓٓ.ٓٓٙ()ٓٓٓ.ٕٓٓ)
يب ماىو ط ٓٓٓ.ٕٓٔ=ٓٓٓ.ٓ٘+ٓٓٓ.ٓٙٔو تكلفتو بعد توزيع القوى احملركة = إصبالي( أصبح الصيانة ٓٓٓ.ٓ٘

الصيانة بيخدـ القوى احملركة والتقطيع والتجميع مانرجع مرة ثانية ) السهم مايرجع ( يبقى يف اذباه واحد قوى ؿبركة بعدىا 
تتجاىل مقدار  الةفيو مركز خدمو آخر وىكذا يبقى اػبانة اليت تقفل التفتح مرة أخرى يبقى يف ىذه اغب إذاالصيانة بعدىا 

لصيانة إىل القوى احملركة يعٍت تكوف الصيانة زبدـ الباقُت ايل ىي التقطيع والتجميع ساعاهتم تبقى اػبدمات اليت يقدمها ا
قوى ؿبركة أصبحت صفر والصيانة صفر توزعت   صبايل( أصبح اإلٓٓٓ٘ٓٔ( بالتساوي كل واحد )ٓٓ٘ٗ) (ٓٓ٘ٗ)

اػباص  نتاجالتقطيع ومركز اإل إنتاجتكلفة مركز  إصبايل( ىذا ٓٓٓ.ٕ٘ٔ(والتجميع )ٓٓٓ.ٖ٘٘. التقطيع ).كلها
ساعات  . قاؿ لك ىنا ساعات العمل اؼبباشر بنسبة ساعات العمل اؼبباشر بالنسبة.. طيب قبيب التحميل.بالتجميع
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( ٓٓٓ.ٓٓٔ( نقسمها على )ٓٓٓ.ٖ٘٘) أخذتشغيل اآلالت يف التقطيع وساعات العمل اؼبباشر يف التجميع يبقى ن
( ساعة عمل مباشرة يف قسم التجميع ٓٓٓ.ٓ٘( نقسمها على )ٓٓٓ.ٕ٘ٔ) ذأخساعة تشغيل يف قسم التقطيع و 

( لاير لكل ساعة معناه كل ساعة تشغيل آالت قسم التقطيع تكلفٍت تكلفة غَت ٘٘.ٖيطلع معد التحميل عند التقطيع )
 .( لاير لكل ساعةٖ.ٗ( وكل ساعة عمل مباشر يف قسم التجميع بتكلفٍت )٘٘.ٖمباشرة )

 ( قبمع تكلفتو كم ٜٓٔي )نتاجطيب األمر اإل -

 خَبىٍاإل قغٌ اىزدَُغ قغٌ اىزقطُغ 

 400000 100000 300000 ٍىاد ٍجبششح

 230000 80000 150000 أخىس ٍجبششح

 رنيفخ إظبفُخ

3055 
 
 
 

(1000×3055) 

80600 
 
 
 
2000×403 

120150 

 
 

 750150   خَبىٍاإل

 

( والتجميع ٓٓٓ.ٖٓضمن اؼبعطيات ايل عندي يف قسم التقطيع مواد مباشرة )بقوؿ لك قسم التقطيع وقسم التجميع 
. طيب التكلفة .( كل ىذا موجودٓٓٓ.ٛوقسم التجميع ) ،(ٓٓٓ.٘ٔاألجور اؼبباشرة يف قسم التقطيع ) ،(ٓٓٓ.ٓٔ)

ساعة تشغيل يف  ( قضى ألف ساعة ألفٜٓٔي )نتاجقسمت يف األمر اإل إذا. قاؿ لك .االضافية ىي اليت أتينا هبا اآلف
( ساعة عمل مباشر يف قسم  ٕٓٓٓاأللف يف معدؿ التحميل يف قسم التقطيع وقضى ) أخذقسم التقطيع نقـو ب

. ىذه .( لايرٓ٘ٔ.٘ٚتكلفة األمر ) إصبايل. يطلع يل .( اليت ىي معدؿ التحميلٖ.ٗاأللفُت وأضرهبا يف ) أخذالتجميع 
ىا أخذ. طيب مُت ايل ي.ىا يف االعتبارأخذات اؼبتبادلة بُت مراكز اػبدمة مل نىي طريقة التوزيع التنازيل عيبها ىو اػبدم

 .قاؿ لك ىي الطريقة الرابعة طريقة التوزيع التباديل

 ) طريقة التوزيع التبادلي (

وتطبق تلك الطريقة على ثبلث  ،تعًتؼ ىذه الطريقة باالستفادة اؼبتبادلة بُت أقساـ اػبدمات وبعضها البعض
  :خطوات

 :تكاليف كل قسم من أقساـ اػبدمات دبا يعكس االستفادة اؼبتبادلة يف صورة معادالت إصبايلالتعبَت عن  -ٔ
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 إصبايل تكلفة إضافية لقسم اػبدمة =

 إصبايل تكلفة إضافية للقسم ×نسبة إستفادتو من تكلفة كل قسم من أقساـ اػبدمات األخرى(+)تكلفة إضافية مباشرة للقسم

 ) يعٍت لو كاف عندي طبس مراكز خدمة يكوف عندي طبس معادالت لو عندي مركزين خدمة يبقى معادلتُت ( 
 

 %ٓٔ= ٓٓٓ.ٓٔ÷ٓٓٓٔنسبة إستفادة قسم القوى احملركة من خدمات الصيانة = 
 %ٕٓ= ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٔ÷ ٓٓٓ.ٕٓٓنسبة إستفادة قسم الصيانة من القوى احملركة =  -

 لقسم القوى احملركة = س تكلفة إضافية إصبايلبفرض أف 
 تكلفة إضافية لقسػػػم الصيانة = ص  إصبايلبفرض أف 

 (ٔ) ص %ٓٔ+ٓٓٓ.ٕٓ٘س= 
 (ٕ)  % سٕٓ+ٓٓٓ.ٓٙٔص=

 :وحبل اؼبعادلتُت
 لاير ٕٙٛ,ٕٗٔقيمة ) ص( = 

 لايرٜٕٗ,ٕٔٚقيمػة )س(= 
 

 % ( ٓٔ= ٓٓٓ,ٓٔ÷ٓٓٓٔ(  ٓٓٓٔ=ٓٓ٘ٗ+ٓٓ٘ٗساعة ) ٓٓٓ,ٔ) الصيانة بيخدـ 
 ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٔ=ٓٓٓ.ٕٓٓ+ٓٓٓ.ٓٓٙ+ٓٓٓ.ٕٓٓاستفادة الصيانة من القوى احملركة )

=ٕٓٓ.ٓٓٓ÷ٔ.ٓٓٓ.ٓٓٓ=ٕٓ % 
 تكلفة الصيانة  إصبايلتكلفة القوى احملركة ونفًتض أف ) ص (  إصبايلنفًتض أف ) س ( 

 % من )ص(ٓٔ(+ مدى استفادهتا من )ص( إيل ىي ٓٓٓ.ٕٓ٘)س(= تكلفتها األصلية ) -ٔ
 % من ) س(ٕٓ(+ مدى استفادهتا من )س( إيل ىي ٓٓٓ.ٓٙٔفتها األصلية ))ص(=تكل -ٕ
تكلفة الصيانة إيل ىي )ص(  إصبايلتكلفة القوى احملركة إيل ىي )س( ومعادلة  إصبايلأصبح عندنا معادلتُت إيل ىي  

 ( كيف نقوؿ أفٔعوض عن )ص( يف اؼبعادلة رقم )
 س  %(ٕٓ+ٓٓٓ.ٓٙٔ)  %ٓٔ+ٓٓٓ.ٕٓ٘س=  

 :اغبل
 تكاليف مركز الصيانة  إصبايللاير ٕٙٛ.ٕٗٔة )ص(= قيم

 تكاليف القوى احملركة  إصبايللاير ٜٕٗ.ٕٔٚقيمة )س(=
 طيب فبكن نطلع كل واحد استفاد من الثاين كم فبكن 

 يبقى تساوي من )ص( بالفرؽ  ٜٕٗ.ٕٔٚها إصبالي( ٓٓٓ.ٕٓ٘)س(تكلفتها األصلية )
 ( ٕٕٙٛٗٔها )(استفادة منٓٓٓ.ٓ٘ٔ)ص( تكلفتها األصلية )

 ة لقسم اػبدمة على األقساـ األخرى صباليتوزيع التكلفة اإل
  :تكلفة قسم القوى احملركة إصبايل

 لايرٕٙٛٗ٘%=ٕٓ×ٜٕٗ.ٕٔٚنصيب الصيانػػػة = 



 161|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 لاير ٕٚ٘ٛٙٔ%= ٓٙ×ٜٕٗ.ٕٔٚنصيب قسم التقطيع = 
 لاير  ٕٙٛٗ٘% = ٕٓ×ٜٕٗ.ٕٔٚنصيب قسم التجميع=

 
  :توزيع تكلفة قسم الصيانة
 ٕٕٛٗٔنصيب القوى احملركة = 
 ٜٕٜٗٙنصيب قسم التقطيع = 
  ٜٕٜٗٙنصيب قسم التجميع = 

( أوزعها ٜٕٕٗٔٚالقوى احملركة ) إصبايل. .أمامك وجودة) نوزع التكلفة بالطريقة العادية جداً وتوزع حسب النسبة اؼب
  ٕٙٛٗ٘%(= ٕٓ×ٜٕٕٗٔٚ. نصيب الصيانة ).بالنسب اؼبوجودة عندنا

  ٕٚ٘ٛٙٔ%= ٓٙ×ٜٕٕٗٔٚ= قسم التقطيع 
 ٕٙٛٗ٘%=ٕٓ×ٜٕٗ.ٕٔٚقسم التجميع= 

 (ٓٓٓ.ٓٔ( ؾبموع األجزاء )ٓٓ٘ٗ(+)ٓٓ٘ٗ( الذي ىو )ٓٓٓ.ٓٔ)  توزيع قسم الصيانة كاف عبارة عن
 اؼباضية سيصبح نصيب  ةزي ماوزعنا اؼبر  ٓٓٓ.ٓٔ÷ٓٓٓٔ×ٕٕٙٛٗٔنرجع لػ 

 ٕٕٛٗٔالقوى احملركة عبارة عن =
  ٜٕٜٗٙقسم التقطيع = 
  ٜٕٜٗٙقسم التجميع= 

 . ننتقل للجدوؿ .متساوية ةاستفاد أخذألنو ي
  

 ثُبُ
 ّزبجأقغبً اإل أقغبً اىخذٍخ

 ردَُغ رقطُغ صُبّخ قىي ٍسشمخ

 606000 1006000 1606000 2506000 اىزنيفخ االظبفُخ

 54286 162857 54286 (271429) اىقىي اىَسشمخ

 96429 96429 2140286 21428 اىصُبّخ

 210715 359286 صفش صفش خَبىٍاإل

   ÷ ÷ 

 500000 1000000   أعبط اىزسَُو

   
30593 

 عبػخ/لاير
لاير/عبػخ 40214

 ػَو ٍجبشش

 

( الصيانة كانت ٓٓٓ.ٕٓ٘. وزعت كم كنا قبل ذلك كنا نضع ربت ).غباجة مهمة جدًا ؼبا ذبي توزعننتبو 
( بس ؼبا ٓٓٓ.ٕٓ٘قبد عندنا القوى احملركة ). أما ىنا .ٓٓٓ.ٕٓٔ( وزعت ٓٓٓ.ٕٓٔ= ٓٓٓ.ٓ٘+ٓٓٓ.ٓٙٔ)

. من أين أتى ذلك اإلستفادة اؼبتبادلة من مركز الصيانة .( يعٍت كأنك بتوزع أكرب من الرقم اؼبوجودٜٕٗ.ٕٔٚتوزع ربت )
( معٌت ذلك مقدار استفادة القوى احملركة من الصيانة يعٍت نقوؿ ٕٕٛٗٔمعناىا لوطرحتهم من بعض سنجد الفرؽ )
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بالنسب اؼبوجودة عندؾ اليت   إصبايل( ٜٕٗ.ٕٔٚ( ذبي توزع القوى احملركة ) ٕٕٛٗٔنة أفادت القوى احملركة ) الصيا
. .(ٕٙٛٗ٘( التجميع )ٕٚ٘ٛٙٔ( التقطيع )ٕٙٛٗ٘% سنجد مركز الصيانة فيو )ٕٓ%+ٓٙ%+ٕٓكانت 
 .الصيانة

فيو  ألف( ٕٕٛٗٔ( وإذا أتينا نوزعها )ٓٓٓ.ٓٙٔ) ةالصيانة أصبًل مكتوب :جينا نوزع الصيانة إذا ننتبو
. نقـو جبمع اؼبوجود .ات على أف نصل يف اآلخر أف القوى احملركةصبالي( نصيبها من القوى احملركة فنوزع ىنا اإلٕٙٛٗ٘)

 .سالب=صفرٜٕٕٗٔٚموجب وٕٕٛٗٔموجب و ٓٓٓ,ٕٓ٘

( نقسمها على أساس ٘ٔٚ.ٕٓٔالتجميع )( ٕٙٛ.ٜٖ٘التقطيع ) صبايل. وصلنا يف اإل.نفس الكبلـ يف الصيانة
( لاير / لكل ٖٜ٘.ٖ( ساعة سنجد )ٓٓٓ.ٓ٘( والتجميع )ٓٓٓ.ٓٓٔالتحميل اؼبوجود يف التقطيع ساعات تشغيل )

 .( لاير لكل ساعة عمل يف قسم التجميعٕٗٔ.ٗساعة تشغيل و)

. معناىا مرة ثانية: افيةىذا كل مايتعلق بتخصيص التكاليف الصناعية الغَت مباشرة زبصيص التكاليف اإلض
وؼبا   اػباص بو صبايل. الـز أشوؼ كل مركز خدمة اإل.أفضلهم التوزيع التباديل بًتاعي اػبدمات اؼبتبادلة بُت مراكز اػبدمة

بطريقة التوزيع التنازيل بًتتيب مراكز اػبدمة تنازليًا حسب عدد اؼبراكز ايل بيخدمها كل مركز  صبايلنقـو بالتوزيع نوزع اإل
تساوو صاحب التكلفة األكرب نبدأ بتوزيعو وؼبا أوزع مركز اػبدمة نقفلو وال نفتحو مرة أخرى وال يستفيد  إذا. طيب .خدمة

يعٍت نتجاىل اإلستفادة اؼبتبادلة وبالتايل أفًتض أف الباقي فقط ىو من اػبدمات ايل  ،من مركز خدمة آخر خبلص نقفلو
 .زبصيص التكاليف الصناعية الغَت مباشرة أو. ىذا كل مايتعلق بتوزيع .فقط نتاجإلوزعها مركز اػبدمة اعبديد على مراكز ا
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 انسادست وانؼشروٌانًحاضرة 

خذنا كل أواؼبوضوع الذي يف النهاية يعترب بالنسبة لنا احنا  ،وصلنا إىل هناية اؼبواضيع اػباصة دبحاسبة التكاليف
. ية وتكلفة اؼبراحل وكيفية خفض التكاليف الصناعية الغَت مباشرةنتاجاألوامر اإلمايتعلق وربليل تكلفة الوحدة وتكلفة 

. سنتكلم مع بعض عن كيفية الرقابة على التكلفة وؼبا .سنبدأ اليـو ويف ىذه اغبلقة واغبلقات القادمة اؼبتبقية يف منهجنا
 كلفة اليت ىي:رقابة على عناصر التيبقى كيفية ال كيفية الرقابة على التكلفةنتكلم عن 

 التكاليف اإلضافية أو التكاليف الصناعية الغَت مباشرة األخرى. -ٖ  األجور  -ٕ   اؼبواد -ٔ

 كيفية الرقابة أوؿ مانذكر كلمة رقابة يبقى الـز أقارف شيء يف شيء علشاف أحكم على الرقابة ىذه ىل التكلفة يف
توفَت علشاف نقوؿ إف فيو توفَت يعٍت معناىا أف أنا أوفر أو أف تسَت يف مسارىا الصحيح أو أف ىناؾ إسراؼ أو أف ىناؾ 

أنا أسرؼ أكثر فبا هبب، كيف أعمل الـز بيكوف عندي حاجو أقارف هبا.. يبقى جوىر عملية الرقابة اؼبقارنة.. مقارنة ماذا 
دث فعبًل، نريد أف نقارهنا علشاف ، التكلفة الفعلية: ىي التكلفة اليت ربتكلفة فعليةكبن عندنا الـز فيو حاجو اظبها  ؟دباذا

أحكم على نفسي وأحكم على الناس اليت تعمل معي مستواىم إيو، ىل وبتاجوا إىل تدريب إضايف أو فبكن إهنم بيشتغلوا 
بدوف مباالة أو ىم أصحاب مهارة عاليو،، طيب ماذا نعمل الـز نقارهنم.. بس أقارهنم دباذا أقارهنم دبعدؿ معُت، دبعيار 

نضرب مثاؿ.. لو أنا  .عٍت إيو اؼبعيار اؼبعُت عبارة عن: ىدؼ من السهل الوصوؿ إليو بتحقيق قدر من اعبهدمعُت ي
علشاف أنتج طاولو مثل ىذه سنحتاج إىل مواد خاـ اؼبفروض قبل ماننتج نأيت دبهندسُت ونقوؿ ؽبم ماذا كبتاج علشاف ننتج 

الوقت البلـز لئلنتاج علشاف بناءًا عليو أحسب األعماؿ اليت  مثل ىذه.. سأحتاج كم من اؼبواد اػباـ وأحتاج كم من
 أريدىا وأحتاج كم من التكاليف اإلضافية.. يعٍت تقريبًا أحتاج كم آلة واآلالت اليت توجد عندي كيف وكمية الوقود

 والزيوت وغالباً قبيب قطع غيار، ماىو شكل قطع الغيار يعٍت نعمل حاجو اظبها موازنة. 

يصبح اؼبعيار  ،تقدير للتكلفة اليت ستحدث يف اؼبستقبل اليت نقوؿ عليها يف ىذا الوقت معيار :ة عبارة عناؼبوازن إذا
كبن نتكلم بصفة عامة  ،وقد يكوف اؼبعيار مثايل وقد يكوف اؼبعيار عملي واقعي ،ماهبب أف يكوف :باختصار عبارة عن

اآلف أنو عندي علشاف أراقب على التكلفة يبقى الـز أقارف التكلفة اليت حدثت فعبًل بتكلفة هبب حدوثها وماهبب أف 
يف اليـو  أواآللة ىذه فبكن تنتج يل يف الساعة مثبًل  :قد يكوف مثايل غَت واقعي يعٍت ،اؼبعيار الذي هبب أف يكوف ،يكوف

اآللة تعمل أربعة وعشروف ساعة بدوف  ،%ٓٓٔالعامل الذي يعمل عليها عامل ذو مهارة عاليو  بشرط وحدة( ٓٓٓٔ)
ىل ىذا يبكن أف  ،معناىا أهنا تعمل بتواصل ،شيء أيوال أعطاؿ والتوقفات راحة والتوقفات صيانة وال  ،توقف أي

اقعيُت نأيت دبعيار عملي نقوؿ اآللة ىذه وعلشاف نكوف و  ،. علشاف كذا اؼبعيار اؼبثايل ىذا غَت واقعي.وبصل ال طبعاً 
ساعة طبعًا ال فبكن نشغلها يف الوردية الواحدة لو أنا أشتغل ثبلث ٕٗىل فبكن أشغلها  ،ستحتاج يف اليـو بقدر كذا

. سنفًتض مستوى .راحو بقدر كذا أخذالعامل سي ،ساعات وفيو راحة ساعتُتٙساعات أشتغل ٛورديات وكل وردية 
طيب بناءًا على ذلك أنا ىنا أقـو بعمل قياس ؼبستوى مهارة  ،%ٓٛ% ستصل معنا إىل ٓٓٔليست العامل مهارتو 

مصنع وبناءاً  أيالظروؼ الطبيعية اليت ربدث يف  أخذ إذا ،يف االعتبار التعطبلت والصيانة اػباصة باآلالت أخذالعامل و 
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د ما أشتغل يف عندي تكلفة أقارف التكلفة اليت وبع ،. يصبح لدي اآلف معيار قبل ما أشتغل.على ذلك أصل إىل معيار
نسميو  اكبراؼىناؾ  إذالو وجدنا التكلفة اليت حدثت أكرب من اؼبعيار !!  ،حدثت دبا هبب أف تكوف عليو نفس التكلفة

( ٓٓٓٔغَت مبلئم ونرمز لو بالرمز ) غ ( ولوكانت أقل معناه أف أنا أقوؿ أف عنصر التكلفة ىذا يكلفٍت مواد ) اكبراؼ
يبقى الفعلي أصبح أقل من اؼبعياري والفعلي يصبح أقل من  ،مبلئم ىذا توفَت اكبراؼ( ىذا يسمى ٜٓٓوجدتو كلفٍت )

أين أنا حددت اؼبعيار بصورة غَت واقعية يعٍت معناه ىناؾ خطأ يف ربديد  حالةىذا يف  ،اؼبعياري ليس يف صبيع اغباالت
ليس  ،فبكن أصل إليو بعد بذؿ قدر من اعبهد ،يس من السهل الوصوؿ إليونقوؿ اؼبعيار علشاف يصَت معيار ل ،اؼبعيار

( طبعًا ىذا ليس ٓٓٙ( أنا كلفتها )ٓٓٓٔشخص وبطم ىذا اؼبعيار ويقوؿ أف ىذه اغباجة فبكن تكلفٍت ) أيبوسع 
ف اهلل اغبلقات اؼبتبقية . يبقى الشغل تبعنا يف ىذه اغبلقة واغبلقات القادمة بإذ.. يبقى ىناؾ خطأ يف ربديد اؼبعيار.معيار
 .ات اليت يبكن مقارنتها بُت الفعلي وبُت اؼبعياريكبرافسنعمل يف كيفية الرقابة على التكلفة وكيفية قياس ىذه اال ،عندنا

 اثَحرافانخكهفت انًؼياريت وححهيم اال

  تعتبر البيانات عن التكلفة الفعلية التي يتم تجميعها عن فترة زمنية معينو قليلة الفائدة ألغراض الرقابة مالم يتم
تلك التكاليف عن  انحرافتلك التكاليف عما ىو مخطط, أو قد يكون مقدار  انحرافاإلشارة إلى مقدار 

 مثيبلتها في فترة أو فترات سابقة.

قبمعها عن فًتة زمنية معينة تعترب ىذه عديبة أو قليلة الفائدة ألغراض الرقابة، يبقى ؾبرد ذبميع بيانات التكلفة الفعلية 
بيانات التكاليف فقط ليس ؽبا أي أنبية بدوف مقارنتها بشي معُت ليس ؽبا أي قيمة يبقى ؾبرد ذبميع التكاليف ليس ؽبا أي 

تلك التكاليف عما  اكبراؼا بشيء معُت مامل يتم اإلشارة إىل مقدار قيمة بدوف مقارنة ىذه التكلفة ألنو الـز أصبعها وأقارهن
 ىو ـبطط وبالتايل فبكن أقارف التكلفة نقوؿ يعٍت أيو أضعف اإليباف إين أقارف التكلفة اغبالية مع مثيبلهتا يف الفًتة السابقة.

  إذن  بالمعياري ) التكلفة المعيارية (.فإذا تمت الرقابة بين الفعلي وما ىو مخطط في تلك الحالة يتم مقارنة الفعلي
المعيار: ىو أفضل أداء ممكن أو نمط يستخدم لقياس األداء أي أن المعياري يمثل مايجب أن ماىو المعيار؟ 

 يكون.

  التكلفة المعيارية: يمكن القول بأنها تقدير لتكلفة نشاط بناءًا على الدراسات العلمية والعملية بعد األخذ في
 ظروف الوضع الحالي وتعتبر ىي األساس في إعداد الموازنات التخطيطية.االعتبار 

اذا تعٍت موازنة زبطيطية قلنا يف حاجو اظبها موازنة عامة للدولة وىي عبارة عن: تقدير إليرادات ونفقات الدولة عن فًتة م
ؼبنشأة وملكيتها يف غبظة زمنية معينة، أما مالية قادمة.. إذا كلمة موازنة ىي للميزانية، واؼبيزانية: عبارة عن أصوؿ وخصـو ا

اؼبوازنة عبارة عن خطة مستقبلية مع تقدير ؼبا ستكوف عليو عناصر التكاليف عن الفًتة القادمة قد تكوف شهراً أو شهرين أو 
تقدير  سنة يبقى كبن الـز أقدر أو أتوقع التكلفة علشاف كذا كنا قلنا أف يف البداية أحد أىداؼ ؿباسبة التكاليف ىي

التكاليف، اؼبساعدة يف تقدير التكاليف وتساعد على التخطيط اؼبستقبلي وبالتايل ىي ما اتفقنا وقلنا يف األوؿ فيو عندي 
 نوعُت من اؼبعايَت يف حاجة اظبها معايَت مثالية وفيو حاجة اظبها معايَت عملية.
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  :وتتمثل أنواع المعايير في 
o :  تحقيقها فقط في ضوء ظروف مثالية للتشغيل دون السماح بوجود وىي التي يمكن معايير مثالية

أي أعطال لآلالت أو توقف للعمل ويحققها العامل ذو المهارة العالية فقط وعندما يعمل 
  % من الوقت.111

 وغير واقعية (. ة) ىذه المعايير مثالي

o :  العادي, وفترات راحة ىي معايير محكمة ولكنها قابلة للتحقق حيث تسمح بالعطل معايير عملية
 للعاملين ويحققها العامل المتوسط بالمجهود المعقول.

 

 تكلفة إضافية -ٖ-أجور  -ٕ-مواد  -ٔ :عناصر التكاليف

ات اؼبواد اؼبباشرة يكوف عندي فيو جزء منها فعلي حدث فعبًل وجزء معياري ماكاف هبب اكبرافوسنبدأ بكيفية ربليل 
 أي طريقة.ب كبراؼالفعلي عن اؼبعياري وكبلل اال اكبراؼاحنا نوصل مع بعض إىل ربليل استخدامو وأقارف االثنُت ونشوؼ 

 اث ػُاصر انخكهفت األونيتاَحرافححهيم وحفسير 

 ات المواد المباشرة باستخدام التحليل الثنائي:انحرافتحليل  -1

اختبلؼ أسعار شراء اؼبواد وتكاليف نقلها غالبًا مايتم شراء اؼبواد األولية من العديد من اؼبوردين فبا قد يؤدي إىل 
انحراف وبالتايل وبدث  ،وخصومات الكمية اؼبمنوحة عليها وبالتايل قد ىبتلف السعر الفعلي للمواد عن السعر اؼبعياري

لف كانت كمية اؼبواد اؼبستخدمة فعبًل فباثلة للكمية اؼبعيارية الواجب استخدامها ولكن السعر اؼبدفوع فيها ىبت  إذا سعر
بالنقص عن اؼبعيار احملدد فيحدث نظراً  أواؼبواد اؼبستخدمة سواء بالزيادة  كمية  انحرافأما  ،عن السعر اؼبعياري

 .الختبلؼ الكمية اؼبستخدمة

ستخدامو و فعبًل وجزء معياري ما كاف هبب ابقى اؼبواد اؼبباشرة يكوف عندي فيو جزء منها فعلي حدث فعلي استخدمت)ي
 .(بأيهما طريقة اكبراؼالفعلي عن اؼبعياري وكبلل  اكبراؼونشوؼ سنصل مع بعض إىل ربليل وأقارف االثنُت 

لى مورد واحد فقط لو ـباطر االعتماد ع ،) ىل أنا بالنسبة يل أقـو بشراء اؼبواد اػباـ الـز اشًتيها من مورد واحد فقط
ا أتعامل مع فأن نتاجشيء توقف عن العمل اؼبصنع تبعنا توقف عن العمل واإل أيختلف معو اؼبورد ىذا حصل لو فبكن أ

عدد من اؼبوردين طاؼبا أنا أتعامل مع عدد من اؼبوردين يبقى أسعارىم قد زبتلف اشًتيت كمية من مورد معُت الكمية كبَتة 
اؼبورد بعيد شوي  إذاعندي أيضًا مصروفات النقل للمصنع  ،سأحصل على خصم الثاين لن يعطيٍت خصم الكمية أقل

قد زبتلف األسعار اليت كنت أنا متوقعها  الةمواصبلت النقل ستزيد لوكاف قريب مواصبلت النقل ستقل يبقى يف ىذه اغب
اؼبعيارية عن األسعار الفعلية وبالتايل نتيجة الكمية لو قلنا كمية وحدة اليت سأقـو بشرائها ستختلف السعر الفعلي عن 

كانت كمية اؼبواد اؼبستخدمة فعبًل فباثلة للكمية   إذاالسعر  اكبراؼالسعر ووبدث  اكبراؼوىذا يسمى  السعر اؼبتوقع
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( كيلو اليت ٓٓٓٔ( كيلو اليت أنا اشًتيتهم بس )ٓٓٓٔ( كيلو ىي )ٓٓٓٔاليت سأشًتيها ) وحدةاؼبعيارية الكميتُت 
 وحدةيبقى الكمية  ،ؼبفروض أشًتي من مورد واحدقمت بشرائها اشًتيتها من طبس موردين وأنا بأعمل اؼبعيار كاف ا

 فعليةكمية   وحدةالسعر يرجع إىل الكمية اليت مت شرائها  اكبراؼالسعر يبقى  اكبراؼولكن اختبلؼ السعر سيؤدي إىل 
وقد يكوف السعر واحد ولكن الكمية  ،سعري اكبراؼىذه ىناؾ  الةوىي نفس اؼبعيارية ولكن السعر ـبتلف يبقى يف اغب

 اكبراؼيبقى  ،كمية  اكبراؼثاين اظبو  اكبراؼاليت زبتلف يبقى الكمية الفعلية زبتلف عن الكمية اؼبعيارية سنجد عندنا  ىي
كمية اؼبواد اؼبستخدمة يرجع إىل اختبلؼ الكمية اؼبستخدمة عن الكمية اليت كاف هبب   اكبراؼالكمية عبارة عن 

 .استخدامها

 سيمو إلى: اإلجمالي للمواد: يمكن تق نحرافاال

 .سعر ( اكبراؼاختبلؼ السعر الفعلي عن السعر اؼبعياري )  -ٔ
 .الكمية ( اكبراؼاختبلؼ الكمية الفعلية اؼبستخدمة عن الكمية اؼبعيارية الواجب استخدامها )  -ٕ

 اؼبختلط(. أواؼبشًتؾ  كبراؼاألثر اؼبشًتؾ الختبلؼ الكمية والسعر معاً يف آف واحد وىذا مايسمى ) اال -ٖ

اؼبنتج يبكن اإلحبلؿ بينها  إنتاجاستخدامها أكثر من مادة أولية يف  حالةاختبلؼ نسبة اؼبزج الفعلية للمواد يف  -ٗ
 .اؼبزج ( اكبراؼعن نسب اؼبزج اؼبعيارية الواجب استخدامها ) 

 ات.رافكبيف اؼبرحلة اغبالية سيتم افًتاض عدـ اختبلؼ نسبة اؼبزج بُت اؼبواد وسيقتصر التحليل على باقي اال

نسبة  أوالشركة تعديل اؼبنتجات فكنا نقوؿ نطلع نسبة اؼبزج  حالةربديد نقطة تعادؿ يف  حالةيف  :نسبة المزج) 
و يف تشكيلة من اؼبواد فقد إنتاجالتشكيلة وىي نسبة اؼبزج ايل ىي نسبة خليط اؼبنتجات اليت ىي اؼبواد اػباـ منتج بيتم 

مزج ( يف اؼبرحلة اليت راح نشتغل  اكبراؼنتج ىذا الفعلي عن اؼبعياري وىذا يسمى زبتلف نسبة اؼبواد اؼبستخدمة يف اؼب
 ة.الباقي سيؤخذ يف مستويات أخرى متقدم ،السعر اكبراؼالكمية و  اكبراؼفيها سنكتفي فقط ب

  :ات اؼبواد اؼبباشرة بأحد األساليب التاليةاكبراففبا سبق يبكن ربليل 

 .ُت سعر وكمية (اكبرافاد اؼبباشرة ) اؼبو  كبراؼالتحليل الثنائي ال -ٔ
 .ات سعر وكمية ومشًتؾ (اكبرافات اؼبواد اؼبباشرة ) ثبلثة كبرافالتحليل الثبلثي ال -ٕ

 ومزج (. ،مشًتؾ ،كمية  ،سعر :اتاكبرافات اؼبواد اؼبباشرة ) أربع كبرافالتحليل الرباعي ال -ٖ

 األسلوب األوؿ فقط.وسيقتصر التحليل يف اؼبرحلة اغبالية من الدراسة على 

 ات المواد المباشرة نحرافالتحليل الثنائي ال

  :للمواد اؼبباشرة إىل صبايلاإل كبراؼات اؼبواد اؼبباشرة بيتم تقسيم االكبرافوفقاً للتحليل الثنائي ال

 يرجع إىل اختبلؼ السعر الفعلي لوحدة اؼبواد عن السعر اؼبعياري :سعري انحراف. 
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 .سعر ( اكبراؼؼبفروض أشًتي خبمسة اختلف ا لسعر يبقى فيو ) اشًتيت بستة وكاف ا 

 يرجع إىل اختبلؼ الكمية الفعلية اؼبستخدمة من اؼبواد عن الكمية اؼبعيارية :كمية  انحراف.  

كمية معيارية ماكاف هبب استخدامو الكمية اليت كاف هبب   ،) يبقى أوؿ مانقوؿ كمية فعلية معناىا مامت استخدامو فعبلً 
 .استخدامها (

اؼبشًتؾ والذي يرجع إىل أثر اختبلؼ من الكمية  كبراؼالتحليل الثنائي قد تظهر مشكلة اال حالةويبلحظ أنو يف 
 الكمية. اكبراؼمع  أوالسعر  اكبراؼأما مع  آلةوالسعر معاً وبالتايل قد يتم إدخ

 .السعر ( اكبراؼالتالية ستضيف إىل  ) اؼبعاعبات 

والسعر بيختلف السعر  وحدةىل يف صبيع األحواؿ الكمية  ،اؼبشًتؾ قد زبتلف الكمية وقد ىبتلف السعر كبراؼ) اال
ويف اؼبرحلة اغبالية سنفًتض  ،مشًتؾ اكبراؼ. قد زبتلف الكمية وىبتلف السعر يعٍت ىناؾ فيو .واحد والكمية زبتلف ال

السعر نفسو  اكبراؼالسعر يف الفًتة اغبالية سيشمل  اكبراؼالسعر يبقى كأف  اكبراؼؼبشًتؾ سيدخل مع ا كبراؼاال
 .اؼبشًتؾ كبراؼواال

وتكلفة  ،يبقى أنا عندي الـز أكوف عارفها جيدًا تكلفة فعلية ،)مايهمٍت ىنا يف البداية اؼبقارنة تبعنا تتم بناءًا على أيو
كيف يتم ربديده أقارف   كبراؼالتكلفة الفعلية عبارة عن ماحدث فعبًل والتكلفة اؼبعيارية ماهبب أف وبدث اال ،معيارية

أطرح منها التكلفة اؼبعيارية لو  فعليةتكلفة  ،الفعلي باؼبعياري طيب مُت ايل موجود يف األوؿ اؼبوجود يف األوؿ أبدأ بو
( ما معٌت أف ٕٓٓ-( ستكوف النتيجة سالب )ٕٓٓٔواؼبعيارية مثبًل ) (ٓٓٓٔأرقاـ لو التكلفة الفعلية ) أيافًتضنا 

( ٕٓٓٔكنت ؿبدد معيار أف اؼبفروض تكوف اؼبواد اؼبستخدمة )  أويأيت بالسالب معناه ىذا يقوؿ أين كنت متوقع 
ة يل ( تعترب بالنسبٕٓٓ-( سالب الػ)ٕٓٓ-عندي ) الةويف ىذه اغب ،( فقطٓٓٓٔوجدت اؼبواد اؼبستخدمة تعادؿ )

( وجاءت التكلفة الفعلية أقل ٕٓٓٔغَت مبلئم؟ كنت متوقع تكلفة ) أومبلئم  كبراؼىل ىذا اال ،توفَت أوإسراؼ 
( ٓٓ٘( الناتج )+ٓٓٓٔ( التكلفة اؼبعيارية )ٓٓ٘ٔ. طيب لو العكس التكلفة الفعلية ).مبلئم أي)ـ(  اكبراؼمعناىا 

السالب غَت جيد واؼبوجب جيد  أو ،و أقوؿ اؼبوجب حاجو كويسو والسالب حاجو وحشو ،يبقى لو موجب ما أفرح
نشوؼ احنا نطرح أيو من أيو لو أنت تطرح األوؿ التكلفة الفعلية ناقص التكلفة اؼبعيارية وطلعت النتيجة موجبو معناىا 

( وجاءت التكلفة الفعلية ٓٓٓٔاؼبعيارية ) أف التكلفة الفعلية أكرب من التكلفة اؼبعيارية ويبقى أنا كنت متوقع تكلفيت
موجب وبالتايل يسمى غَت مبلئم  اكبراؼ( فالنتيجة زادت التكلفة الفعلية عن التكلفة اؼبعيارية معناه ىناؾ ٓٓ٘ٔ)

. قد يكوف )ـ( مبلئم .عندي قد يكوف ) ـ ( مبلئم وقد يكوف ) غ ( غَت مبلئم كبراؼونرمز لو بالرمز ) غ ( يبقى اال
كانت التكلفة الفعلية أكرب من التكلفة   إذاوقد يكوف )غ( غَت مبلئم  ،ىا أف التكلفة الفعلية أقل من اؼبعياريةومعنا

( -وإذا كاف الفعلي أقل من اؼبعياري يبقى مبلئم وهبي عندي ) ،فعلي أكرب من اؼبعياري يبقى غَت مبلئم )+( ،اؼبعيارية
 .طيب نأيت اؼبثاؿ ( ،اتكبرافىذا تفسَت اال
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  -ثال:م

ينتج أحد أقسام اإلنتاج بالشركة منتج نمطي ) يبقى كأننا نشتغل في مراحل أو أوامر ألن األوامر منتج غير نمطي 
( وفيما يلي الموازنة المعيارية لهذا 2و أ. 1ليس متشابو ( يتطلب استخدام نوعين من المواد المباشرة ىما ) أ.

  -القسم عن الربع األول من العام الحالي: 

تقدير التكاليف وتقدير الكميات التي سأحتاجها في الفترة القادمة وكما في الفترة القادمة متوقع أنتج كم  )
 وحدة(

 وحدة. 651حجم اإلنتاج المخطط  -1
 كانت معايير كمية وسعر المواد لوحدة اإلنتاج كما يلي:  -2

 

 ٍؼُبس اىغؼش ٍؼُبس مَُخ اىَىاد اىَبدح

 لاير ىينُيى 7 مُيى 3 1أ

 لاير ىينُيى 2 مُيى 2 2أ

 

 ات المواد المباشرة تحليبلً ثنائيًا.انحرافتحليل  المطلوب:

كيلو مادة خاـ علشاف  ٖ أحتاج  ٔاؼبادة أ. ٕومادة أ. ٔسأحتاج منها مادة أ. وحدة، ٓ٘ٙ) الوحدات اليت سأنتجها 
 وحدةأحتاج لكل  ٔاؼبواد مادة أ. وسعر الوحدة الواحدة الكيلو فيها بسبع لاير يبقى معيار كمية ،واحده وحدةأنتج 

طيب  ،لاير ٕسعر الكيلو  ٕكيلو من أ. ٕ و ،لاير ٚسعر الكيلو  ٔكيلو من أ.ٖ وحدة ٓ٘ٙأنتجها من اؼبنتج تبعنا 
 :والفعلي

  :وكانت بيانات التكلفة الفعلية على النحو التايل وحدة( ٓٓ٘الفعلي خبلؿ الفًتة ) نتاجبلغ اإل

 اىغؼش اىفؼيٍ ٍغزخذٍخ فؼيُخمَُخ  اىَبدح

 لاير ىينُيى 6 مُيى 1200 1أ0

 لاير ىينُيى 105 مُيى 1800 2أ0

 

 ٔ ( طيب استخدمت إيو أ.ٓٓ٘ها والفعلي أتى )إنتاجأقـو ب وحدة( ٓ٘ٙكنت متوقع )  :بيانات التكلفة الفعلية عبارة عن 
استخدمت  ٕأ. ،( لايرٚكنت متوقع أنو سيكوف )  ( لاير وأناٙ( كيلو والسعر الفعلي للكيلو )ٕٓٓٔكمية فعلية مستخدمة )

 .( للكيلو٘.ٔ( كيلو والسعر الفعلي )ٓٓٛٔ)
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 ات المواد المباشرة تحليبلً ثنائياً انحرافتحليل  :المطلوب

  :للمواد اؼبباشرة صبايلاإل كبراؼربديد اال :أوالً 

 التكلفة اؼبعيارية  –للمواد = التكلفة الفعلية  صبايلاإل كبراؼاال

 ت ـ  - = ت ؼ    

  :حيث أف

 السعر الفعلي × التكلفة الفعلية للمواد = الكمية الفعلية اؼبستخدمة 

 س ؼ ×    ؾ ؼ =   ت ؼ 

 الكمية الفعلية للوحدة × الفعلي  نتاج= وحدات اإل (كما أف ) ؾ ؼ

 سعر معياري × الفعلي  نتاج= الكمية اؼبعيارية لئل التكلفة اؼبعيارية

 س ـ ×     ؾ ـ =  ت ـ

 .كمية معيارية للوحدة× فعلي  إنتاجوحدات  حيث أف ) ؾ ـ ( =

 وسنحلو مع بعض يف اغبلقة القادمة.ناه أخذمن ؾبموعة اؼبعادالت ىذه أريد منكم تفكروا كيف كبل اؼبثاؿ الذي 
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 انًحاضرة انسابؼت وانؼشروٌ

 . الرقابة على التكاليف..   . 

 مثاؿ توضيحي:
( وفيما يلي اؼبوازنة  ٕ، أٔاإلنتاج بالشركة منتج مبطي يتطلب إستخداـ نوعُت من اؼبواد مباشرة نبا )أيف أحد أقساـ 

 اؼبعيارية ؽبذا القسم عن الربع األوؿ من العاـ اغبايل:
 وحدة. ٓ٘ٙ/ حجم اإلنتاج اؼبخطط ٔ
 / كانت معايَت كمية وسعر اؼبواد لوحدة اإلنتاج كما يلي:ٕ

 ٍؼُبس اىغؼش اىَىادٍؼُبس مَُخ  اىَبدح

 لاير ىينُيى 7 مُيى 3 1أ

 لاير ىينُيى 2 مُيى 2 2أ

 
 شرح اؼبثاؿ:

 كيلو من اؼبواد اػباـٖ( ٔأحتاج مادتُت..أحتاج من اؼبادة األوىل )أ
 لاير ٚ( ٔكيلو.. والسعر اؼبعياري للكيلو من )أ ٕ ( ٕومن اؼبادة الثانية )أ

 لاير..  ٕ( ٕوالسعر اؼبعياري للكيلو من )أ
 وحدة كم أخذو من اؼبواد.. البيانات على النحو التايل: ٓٓ٘وحدة.. والػ  ٓٓ٘اإلنتاج الفعلي كاف عبارة عن 

 

 اىغؼش اىفؼيٍ ٍغزخذٍخ فؼيُخمَُخ  اىَبدح

 لاير ىينُيى 6 مُيى 1200 1أ

 لاير ىينُيى 105 مُيى 1800 2أ

 
 ات اؼبواد اؼبباشرة ربليبلً ثنائياً.اكبرافاؼبطلوب: ربليل 

 
 شرح اعبدوؿ:

 كيلو  ٓٓٛٔ( أخذ منها ٕكيلو.. واؼبادة )أ  ٕٓٓٔ( أخذ منها ٔيف اؼبادة )أ
 ( ٚلاير )واؼبعياري كاف ٙ( ٔالسعر الفعلي.. سعر الكيلو فعبًل من )أ

 (. ٕلاير )واؼبعياري كاف  ٘،ٔ( كاف ٕوسعر الكيلو فعبًل من )أ
 مبلئم يف السعر.. ألف السعر الفعلي جاء أقل فبايلي.. اكبراؼنقوؿ ىناؾ توفَت يف السعر وىناؾ  مبدئياً..

 
.. معناىا وفرت يف ٘،ٔوأشًتيتها بػ  ٕبػ  ة.. وأشًتي ىذه اغباجٙوأشًتيتها بػ  ٚبػ  ةمثبًل.. أقولك أشًتي ىذه اغباج

 السعر.
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اإلصبايل وكبللو..  كبراؼوقلنا اػبطوة األوىل نأيت باالللمواد  اإلصبايل كبراؼوكنا انتهينا إىل ؾبموعة من اؼبعادالت.. وقلنا اال
 .كمية كم  اكبراؼسعري كم و  اكبراؼ

 اإلصبايل للمواد اؼبباشرة كبراؼأواًل: ربديد اال
 التكلفة اؼبعيارية –اإلصبايل للمواد = التكلفة الفعلية  كبراؼاال

 ت ـ     –    ت ؼ     =            
 

 ؼ( يرمز للتكلفة الفعلية.)ت 
 )ت ـ( يرمز للتكلفة اؼبعيارية.

 
 ؟التكلفة الفعلية كيف آيت هبا والتكلفة اؼبعيارية كيف آيت هبا

 
 حيث أف:

 السعر الفعلي × التكلفة الفعلية للمواد = الكمية الفعلية اؼبستخدمة 
 س ؼ     ×                ؾ ؼ    =          ت ؼ      
 

 ؟الفعلية كيف آيت هبا* والكمية 
 الكمية الفعلية للوحدة ×)ؾ ؼ( = وحدات اإلنتاج الفعلي 

 
 ؟* والتكلفة اؼبعيارية كيف آيت هبا

 سعر معياري ×التكلفة اؼبعيارية للمواد = الكمية اؼبعيارية لئلنتاج الفعلي 
 س ـ ×ت ـ = ؾ ـ    
 

 حيث أف:
 كمية معيارية للوحدة.  ×ؾ ـ = وحدات إنتاج فعلي 

وأقيس بو الكمية اؼبعيارية.. عشاف أجيب  ٓٓ٘يبقى أنا أخذ اإلنتاج الػ  ٓٓ٘أنتجت أنا فعبًل  ٓ٘ٙعٌت اؼبفروض أنتج دب
 التكلفة اؼبعيارية كم

 
 لاير.. إذا ٙكيلو الكيلو بكم بػ   ٕٓٓٔ(.. نرجع للجدوؿ قبد أستخدمنا منها ٔالتكلفة الفعلية للمادة )أ

 
 لاير ٕٓٓٚ=  ٙ × ٕٓٓٔ=  ٔت ؼ من اؼبادة أ

 (.ٔىذه عبارة عن التكلفة الفعلية للمادة )أ
 ( يف سعرىا.. إذإ( التكلفة الفعلية تساوي كم؟.. أيضاً مامت استخدامو من اؼبادة )إٔاؼبادة )أ

 
 لاير ٕٓٓٚ = ٘،ٔ × ٓٓٛٔ=  ٕت ؼ من اؼبادة أ



 171|  محاسبة التكاليف  2محاسبة 

 

 

ج
امعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية 

 
عمادة التعليم عن بعد

 

 ( تساوي كمٔن اؼبادة )أإذا..من أجل أف نقارف نأيت بػ الكمية اؼبعيارية.. الكمية اؼبعيارية م
. أخذ الفعلي وأضربو يف اإلحتياجات ..كيلو ٖ وكاف اؼبفروض استخدـ لكل وحدة  ٓٓ٘أنتجت فعبًل منها  ٔمادة أ

 .ٓٓ٘اؼبعيارية اليت أحتجتها قبل ذلك وىي الػ 
 

 حيث:
 كيلو  ٓٓ٘ٔ=  ٖ × ٓٓ٘=  ٔؾ ـ من اؼبادة أ

 
(.. واستخدمت أنت كم.. نرجع للجدوؿ قبد إنك ٔمن اؼبادة )أ ٓٓ٘ٔالكمية اؼبعيارية كاف اؼبفروض أف تستخدـ 

 كيلو فقط  ٕٓٓٔاستخدمت 
 دبعٌت أنت ىنا وفرت يف الكمية.

 
 ( ٕوالكمية اؼبعيارية من اؼبادة )أ

 كيلو ٓٓٓٔ=  ٕ × ٓٓ٘=  ٕؾ ـ من اؼبادة أ
 .ٓٓٓٔمتو وأنت أستخدمت ماقي ٓٓٛٔنرجع للجدوؿ.. ذبد الكمية اؼبعيارية كاف اؼبفروض تكوف 

 
 ؟* والتكلفة اؼبعيارية تساوي ماذا

 السعر اؼبعياري ×= الكمية اؼبعيارية  
 

.. ٚاللي ىو كاف  ٔيف السعر اؼبعياري للكيلو من اؼبادة أ ٔاللي كاف اؼبفروض أستخدمهم من اؼبادة أ ٓٓ٘ٔدبعٌت الػ 
 حيث:

 لاير ٓٓ٘,ٓٔ=  ٚ × ٓٓ٘ٔ=  ٔت ـ للمادة أ
 لاير ٕٓٓٓ=  ٕ × ٓٓ٘ٔ=  ٕت ـ للمادة أ

 
 التكلفة اؼبعيارية )ت ـ( –اإلصبايل للمواد = التكلفة الفعلية )ت ؼ(  كبراؼإذا.. اال

 ـ )مبلئم( ٖٖٓٓ -= ٓٓ٘,ٓٔ – ٕٓٓٚ=  ٔاإلصبايل للمادة أ كبراؼاال
 ألنو طلع بالسالب وألين بطرح الفعلي ناقص اؼبعياري. ؟مبلئم..ؼباذا مبلئم اكبراؼ

 
 غ )غَت مبلئم( ٓٓٚ= +  ٕٓٓٓ – ٕٓٓٚ= ٕاإلصبايل للمادة أ كبراؼاال

 :اإلصبايل عبارة عن كبراؼُت مع بعض واالكبرافغَت مبلئم نتيجة زيادة الفعلي عن اؼبعياري ولو صبعت اال اكبراؼ
 التكلفة اؼبعيارية.. حيث: –ات = التكلفة الفعلية كبرافؾبموع ىذه اال 

 ـ ٖٖٓٓ -اإلصبايل =  االكبراؼ
 غ ٓٓٚ+         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       
 مبلئم اكبراؼ ٕٓٓٙ-=       
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 اكبراؼإىل  ٕٓٓٙ-اإلصبايل اللي ىو الػ  كبراؼونريد أف كبلل اال ٕٓٓٙ-مبلئم مقداره  اكبراؼ* اػببلصة أف ىناؾ 
 كمي..  اكبراؼسعر و 

 
 ؟كبللو كيف

 
 اإلصبايل: كبراؼاال* مدلوؿ 

 
لاير.. أي أف ىناؾ بصورة إصبالية مواد  ٕٓٓٙمعاً ( قدره  ٕ، أٔإصبايل للمادتُت )أ اكبراؼيتضح فباسبق وجود 

لاير.. معناىا الناس اللي كانو يستخدموف لدي اؼبواد كانو يوفرو يل وكانو يستخدموىا  ٕٓٓٙأقل من اؼبعايَت احملددة دببلغ 
ذلك التكلفة نقصت من اؼبعيارية إىل الفعلية.. إحنا متوقعُت أف الفعلي أكرب من اؼبعياري وىذا  إستخداـ صحيح من أجل

غَت مبلئم.. ولكن ىنا اؼبعياري كاف بيقوؿ أستخدـ رقم معُت وأنا أستخدمت أقل منو يعٍت أنا وفرت يعٍت ىنا  اكبراؼ
 جيد. اكبراؼمبلئم أو  اكبراؼ

 
 كمية.  اكبراؼ/ٕو     ر. سع اكبراؼ/ٔ :وكبدده إىل حاجتُت

 الكمية الفعلية ×السعر = التغَت يف السعر  اكبراؼ/ ٔ
 ؾ ؼ  )مهم حفظها( ×س ـ(  –= )س ؼ             
 

 السعر الفعلي كاف كم واؼبعياري كم.. وأضرهبم يف الكمية الفعلية.
 .. فنقوؿ:ٚواؼبعياري كاف  ٙكاف  ٔ السعر الفعلي للمادة أ

 
 ـ )مبلئم( ٕٓٓٔ -=  ٕٓٓٔ ×( ٚ-ٙ= ) ٔة أالسعر للماد اكبراؼ
 ـ )مبلئم( ٜٓٓ-=  ٓٓٛٔ ×( ٕ – ٘،ٔ= ) ٕالسعر للمادة أ اكبراؼ

  
 ـ ٕٓٓٔ -اإلصبايل =  كبراؼؾبموع اال *إذا
 ـ ٜٓٓ -            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 
 ـ ٕٓٓٔ -           

 
 ؟الكمية.. كيف آيت بو اكبراؼ* 

 السعر اؼبعياري ×الكمية = التغَت يف الكمية  اكبراؼ/ ٕ
 س ـ ×ؾ ـ(  –= )ؾ ؼ      

 .. واؼبعيارية ىنا كيف كبسبهإٓٓٔكانت  ٔ * الكمية الفعلية من أ
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كيلو..  ٖ ربتاج  كل وحدة معياري كانتعيارية كبسبها بنفس خصمة الوحدة،  وحدة.. يبقى اؼب ٓٓ٘إلنتاج  ٕٓٓٔالػ 
 .. حيث:ٖ × ٓٓ٘اللي ىي  ٓٓ٘ٔربتاج  ٓٓ٘يبقى الػ 

 
 مبلئم( اكبراؼـ ) ٕٓٓٔ -=  ٚ ×(  ٓٓ٘ٔ – ٕٓٓٔ= ) ٔالكمية للمادة أ اكبراؼ

 
كاف اؼبفروض  ٕ وحدة كل وحدة من أ ٓٓ٘.. أنتجت ٕناقص كمية معيارية من أ ٓٓٛٔ ٕالكمية الفعلية من أ اكبراؼ
 .. حيث:ٓٓٓٔ=  ٕ × ٓٓ٘الفعلية اللي أنتجتهم  ٓٓ٘كيلو مادة خاـ.. يعٍت الػ  ٕ ربتاج 

 
 غَت مبلئم( اكبراؼغ.. ) ٓٓٙٔ= +  ٕ × (ٓٓٓٔ – ٓٓٛٔ= ) ٕالكمية للمادة أ اكبراؼ

 
 ـ ٕٓٓٔ-ات الكمية = كبرافع االؾبمو 
 غ ٓٓٙٔ+            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ              
 ـ ٓٓ٘ -             

 

 حفسير االَحرافاث وانًسؤونيٍ ػُها:

  

لاير ( ويبلحظ  ٓٓ٘كمية مبلئم   اكبراؼمبلئم و  ٕٓٓٔمبلئم )سعر  ٕٓٓٙاإلصبايل  كبراؼتوصلنا إىل أف اال
الكمية  اكبراؼ( بينما يبثل ٕٓٓٙ÷  ٕٓٓٔاإلصبايل ) كبراؼ% من االٔٛالسعر ىو العامل اؼبؤثر حيث يبثل  اكبراؼأف 
ٜٔ.% 

 ات.كبرافالسعر لو تأثَت جوىري يف التوفَت الذي حدث عند ربليل اال اكبراؼيعطيك مؤشر أف * ىذا 

 

 باشرححهيم اَحرافاث انؼًم انً

 
 اإلصبايل ( إىل األسباب التالية: كبراؼات يف تكلفة األجور اؼبباشرة )االكبرافيبكن أف ترجع أسباب اال

 ختبلؼ معدؿ األجر الفعلي عن معدؿ األجر اؼبعياري./أ
 ساعات العمل الفعلية  ×اؼبعدؿ اؼبعياري( –اؼبعدؿ = )اؼبعدؿ الفعلي  اكبراؼ* 
 
 الكفاءة (. اكبراؼالزمن أو  اكبراؼلزمن اؼبعياري البلـز لئلنتاج الفعلي )/ إختبلؼ الزمن الفعلي عن إ
 اؼبعدؿ اؼبعياري ×الساعات اؼبعيارية( –الكفاءة = )الساعات الفعلية  اكبراؼ* 
 
 ن أجل أف أقيس كفاءة العاملُت أرى كم ساعة أخذو فعبًل وكم ساعة يأخذو معياري..م
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 والزمن معاً يف آف واحد:/ األثر اؼبشًتؾ إلختبلؼ اؼبعدؿ ٖ
 الساعات اؼبعيارية (  –) الساعات الفعلية  ×اؼبعدؿ اؼبعياري (  –اؼبشًتؾ = ) اؼبعدؿ الفعلي  كبراؼ* اال

 
 مزج العمالة (: اكبراؼ/ إختبلؼ نسبة اؼبزج الفعلية للعمالة اؼبستخدمة عن نسب اؼبزج اؼبعيارية )ٗ
متوسط معدؿ  –) معدؿ أجر الساعة اؼبعياري  ×الساعات اؼبعيارية (  –ية مزج العمالة = ) الساعات الفعل اكبراؼ* 

 أجر الساعة اؼبعياري (
 

 ات العمل اؼبباشر:كبرافالتحليل الثنائي ال
 ات الثنائي إىل:كبرافيتم تقسيم ربليل اال

 اكبراؼ معدؿ. -
 اكبرافات زمن أو اكبرافات كفاءة. -

 
 مثال:

بإحدى الشركات الصناعية ينتج منتجًا نمطيًا * يحتاج إلى نوعين من العمالة: بفرض أن ىناك مركز اإلنتاج )ص( 
 عمالة ماىرة, وعمالة عادية. وفيما يلي الموازنة المعيارية لتكلفة العمل المباشر لهذا المركز:

 
 
 وحدة. 911حجم اإلنتاج المخطط  -
 ر الخاصة بالزمن البلزم إلنتاج الوحدة ومعدل األجر كانت كمايلي: المعايي-
 

 يؼيار انًؼذل يؼيار انزيٍ َىع انؼًانت

 لاير ىيغبػخ 20  عبػخ 6  ػَبىخ ػبدَخ 

 لاير ىيغبػخ 40  عبػخ 4  ػَبىخ ٍبهشح 

 
 كما يلي:  وحدة وكانت بيانات التكلفة الفعلية 1111وقد بلغ حجم اإلنتاج الفعلي خبلل الفترة 

 
 يؼذل األخر انفؼهي  انزيٍ انفؼهي َىع انؼًانت

 لاير ىيغبػخ 20  عبػخ 6400  ػَبىخ ػبدَخ 

 لاير ىيغبػخ 50  عبػخ 3600  ػَبىخ ٍبهشح 

 المطلوب: تحليل انحراف العمل المباشر تحليبلً ثنائيًا.
 
 أجور مباشرة معيارية –اإلصبايل= أجور مباشرة فعلية  كبراؼاال

 تكلفة معيارية للعمل اؼبباشر -تكلفة فعلية للعمل اؼبباشرأو = 
 ت ـ –= ت ؼ    
 

 أي نظاـ مراحل إنتاجية أي إنتاج للسوؽ. * مبطياً :
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 التكلفة الفعلية كيف آيت هبا
 
 معدؿ أجر فعلي  ×تكلفة فعلية = زمن فعلي  (ٔ

 ـ ؼ ×ت ؼ = ز ؼ 
 

 لاير ٓٓٓ،ٕٛٔ=  ٕٓ × ٓٓٗٙت ؼ للعمالة العادية = 
 لاير  ٓٓٓ،ٓٛٔ=  ٓ٘ × ٖٓٓٙت ؼ للعمالة اؼباىرة =  

 
 ؾبرد حساب التكلفة الفعلية اليعٍت شيء يف الرقابة.. ومن أجل أف نعمل رقابة ضروري نأيت بالتكلفة اؼبعيارية. -
 
 معدؿ أجر معياري ×( تكلفة معيارية = زمن معياري لئلنتاج الفعلي ٕ
 ـ ـ  ×ت ـ = ـز  

 
 ز ـ للوحدة  ×* ز ـ = وحدات اإلنتاج الفعلي 

 ساعة ٓٓٓٙساعة =  ٙ ×حدة و  ٓٓٓٔز ـ للعمالة العادية = 
 ساعة ٓٓٓٗساعة =  ٗ ×وحدة  ٓٓٓٔز ـ للعمالة اؼباىرة = 

 
 ـ ـ ×* ت ـ = ـز 

 لاير ٓٓٓ،ٕٓٔ=  ٕٓ × ٓٓٓٙت ـ للعمالة العادية = 
 لاير ٓٓٓ،ٓٙٔ=  ٓٗ × ٓٓٓٗت ـ للعمالة اؼباىرة = 

 
  ٕٓٓٓٓٔ – ٕٓٓٓٛٔاإلصبايل للعمالة العادية =  كبراؼ* اال

 غَت مبلئم( اكبراؼغ ) ٓٓٓٛ= +               
 ٓٓٓٓٙٔ - ٓٓٓٓٛٔاإلصبايل للعمالة اؼباىرة =  كبراؼ* اال

 غَت مبلئم( اكبراؼغ ) ٕٓٓٓٓ= +           
 غ ٓٓٓٛ= +  كبراؼ*إصبايل اال

 غ ٕٓٓٓٓ+       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

 غ ٕٓٓٓٛ+       
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   انثايُت وانؼشروًٌحاضرة ان

 اىَثبه اىَىخىد فٍ آخش اىَسبظشح اىغبثقخ00 إػبدح زوٍشاخؼخ ثغُطخ، ثٌ 

 

( 11:57الدقيقة بدًء من )حاالت عملية 
 األوىل: الة*اغب

 الشركات الصناعية. إحدىالبيانات التالية مستخرجة من سجبلت 
 :أواًل: بيانات عن اؼبواد اؼبباشرة

لاير.علمًا بأنو يف هناية العاـ تبُت أف  ٖؾ من اؼبواد األولية، السعر اؼبعياري للكيلو ٗحتياجات الوحدة اؼبنتجة معياريا ا
 لكل وحدة منتجة. يلوك٘لاير وذلك بواقع  ٖٓٓٓٓستهلكت مواد مباشرة تكلفتها االوحدات اؼبنتجة قد 

 :ثانياً: بيانات عن األجور اؼبباشرة
لاير للساعة فإذا علمت أف األجور اؼبباشرة  ٘ساعات عمل مباشر، دبعدؿ أجر معياري  ٖمعياريا تتطلب كل وحدة 

 وحدة. ٖٓٓٓلاير، وعدد الوحدات اؼبنتجة فعلياً  ٗلاير دبعدؿ أجر فعلي للساعة  ٓٓٓٗٗالفعلية بلغت تكلفتها 
 

 ات للمواد واألجور ثنائياً.كبرافربليل اال :اؼبطلوب
 

اكبراؼ  سعر و  اكبراؼوكبللو إىل  صبايلاإل كبراؼمعياري.. يف اؼبواد نأيت أواًل باال –= فعلي  اكبراؼ أيلنا نبدأ باؼبواد.. ق
 معدؿ. اكبراؼكفاءة و   اكبراؼوكبللو إىل  صبايلاإل كبراؼواألجور نأيت باالكمية. 

 
 :ات اؼبواد اؼبباشرةاكبرافربليل 

 تكلفة اؼبواد اؼبباشرة اؼبعيارية  –علية = تكلفة اؼبواد اؼبباشرة الف صبايلاإل كبراؼاال
 

 واؼبعياري أنتجت فعبلً كم ٓٓٓ,ٖٓ* الفعلي الشغل كلو 
 إذا.. ٖكيلو.. والكيلو بكم بػ  ٗ وحدة.. وكل وحدة معياريو ربتاج كم كيلو مادة خاـ ربتاج  ٖٓٓٓأنتجت فعبلً 

 
 لاير ـ ٓٓٓٙ-(= ٖ ×ٗ ×ٖٓٓٓ) –( ٓٓٓ,ٖٓ)
 

مبلئم بالنسبة  اكبراؼ ٓٓٓٙ –دبعٌت أنت وفرت  - ٓٓٓ,ٖٓوأنت كلفتك  ٓٓٓ،ٖٙ*ىناؾ حاجة تكلفك 
 للمواد.

 :ُتاكبرافإىل  صبايلاإل كبراؼيتم ربليل اال
 

 السعر اؼبعياري ×الكمية اؼبعيارية(  –)الكمية الفعلية  الكمية = اكبراؼ
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كيلو لكل  ٘ ت أخذالكمية الفعلية ؽبا كم وحدة و  ٖٓٓٓ* الكمية الفعلية تساوي ماذا؟.. وأنتجت كم وحدة؟ أنتجت 
 إذاوحدة.. 

 ؾ ٓٓٓ٘ٔ=  ٖٓٓٓ ×ؾ ٘كمية اؼبواد اؼبباشرة الفعلية اؼبستخدمة = 
 الكمية الفعلية ÷ تكلفة اؼبواد الفعلية السعر الفعلي للكيلو = 

 لاير /كيلو ٕ=  ٓٓٓ٘ٔ÷  ٖٓٓٓٓ=       
 
 (  ٖ ×( ٗ × ٖٓٓٓ) – ٓٓٓ٘ٔ)  الكمية = اكبراؼ*
        ( =ٔ٘ٓٓٓ – ٕٔٓٓٓ  )× ٖ  

 غَت مبلئم( اكبراؼلاير غ.. ) ٜٓٓٓ= +           
 

 الكمية الفعلية ×السعر اؼبعياري(  –سعر اؼبواد اؼبباشرة = )السعر الفعلي  اكبراؼ
 لاير ـ  ٓٓٓ٘ٔ -=  ٓٓٓ٘ٔ ×(  ٖ -ٕ= )                          

 
 لاير ـ  ٓٓٓٙ -=  ٜٓٓٓ+  ٓٓٓ٘ٔ-  =  كبراؼ          صايف اال

 للمواد.  صبايلاإل كبراؼويتساوى ذلك مع اال
 

 :ات األجور اؼبباشرةاكبراف*ربليل 
 تكلفة األجور اؼبباشرة اؼبعيارية  –= تكلفة األجور اؼبباشرة الفعلية  صبايلاإل كبراؼاال
 
لاير..  ٘ساعات معياري والسعر اؼبعياري بػ  ٖوحدة عن كل وحدة أحتاج  ٖٓٓٓواؼبعياري عبارة عن  ٓٓٓٗٗالفعلي  -
لاير  ٘ساعة وكل ساعة تكلفٍت كم  ٜٓٓٓساعات يبقى  ٖوحدة لو ضربناىا يف  ٖٓٓٓاألجر اؼبعياري يساوي كم  إذا

 إذا.. ٓٓٓ،ٗٗوأنت دفعت فعلي كم إذا ٓٓٓ،٘ٗيبقى النتيجة . معياري
 لاير ـ ٓٓٓٔ-( = ٘ ×ٖ × ٖٓٓٓ) – ٓٓٓٗٗ= 

 مبلئم. اكبراؼ ٓٓٓٔ-أنت وفرت ىنا  إذا
 

 :ُتاكبرافإىل  صبايلاإل كبراؼيتم ربليل اال
 معدؿ األجر اؼبعياري  ×الساعات اؼبعيارية (  –)الساعات الفعلية الزمن =  اكبراؼ* 
 

وحدة كاف اؼبفروض كل وحدة ربتاج منك كم ساعة  ٖٓٓٓفعبًل األجر اؼبعياري كيف أحسبو؟.. أنت أنتجت كم وحدة 
 لاير ٘ساعات. والساعة الوحدة معياري تكلفك كم؟  ٖمعياري؟ 

 الساعات الفعلية كيف آيت هبا؟

 الساعات الفعلية = 
تكلفة األجور اؼبباشرة الفعلية
 معدؿ األجر الفعلي للساعة
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 ساعة ٓٓٓٔٔ=  ٗ÷  ٓٓٓٗٗ=     
 

 ٘ ×( ( ٖ × ٖٓٓٓ) – ٓٓٓٔٔالزمن = ) اكبراؼويكوف 
  ( =ٔٔٓٓٓ – ٜٓٓٓ )× ٘ 
 لاير غ  ٓٓٓٓٔ= +  ٘ × ٕٓٓٓ=   

 
 ساعات فعلية ×معدؿ األجر اؼبعياري(  –)معدؿ األجر الفعلي اؼبعدؿ =  اكبراؼ *

 لاير ـ ٓٓٓٔٔ -=  ٓٓٓٔٔ ×( ٘ -ٗ= )      
 مبلئم( اؼاكبر لاير ـ ) ٓٓٓٔ -=  ٓٓٓٓٔ+  ٓٓٓٔٔ-=  كبراؼصايف اال
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 انًحاضرة انخاسؼت وانؼشروٌ

 اإلضافية التكلفة

فية هبب أف ، التكلفة اإلضايةالتكلفة اإلضاف اكبراؼكيفية ربقيق الرقابة على التكلفة اإلضافية وربديد مصادر   
 ؟ وموازنة مرنة ماذا تعٍت؟موازنة ثابتة ماذا تعٍت.  نة ثابتة وقد تكوف موازنة مرنة، فاؼبوازنة قد تكوف مواز أعمل موازنة زبطيطية

نأيت ىنا  إذا..فقط وحدة ٓٓٓٔ إنتاجسوؼ أقدر التكاليف اػباصة بالفًتة القادمة التكلفة اإلضافية على أساس مستوى 
 .وحدة. ٓٓٓٔ؟ على مستوى واحد فقط اللي ىو الػ  إنتاجوقبلب كل عناصر التكاليف وأقدرىا لك على كم مستوى 

 طوؿ(اؼبوازنة ماذا؟ موازنة ثابتة.) إذا
. ..وأرى الفعلي وأقارنو بنتيجة التكاليف اؼبوجودة لدي.اؼبوازنة الثابتة نعملها ؼبستوى واحد فقط من النشاط إذا

 .نة ظاؼبة مقارنة ليس ؽبا أي معٌتويف بعض األحياف ستبقى اؼبقار 
حىت ؼبا كنت أأيت بالتكلفة اؼبعيارية  وحدة ٓٓ٘وأجد نفسي أنتجت  وحدة ٓٓٙ. أنا كنت أخطط لػ .أخذنا قبل ذلك

يت أقارف مستويات التكاليف اللي أنا كنت آإذا ىنا.. ؼبا  الفعلي من اؼبعياري كم ؟ نتاجنقوؿ التكلفة اؼبعيارية ماتعادلو اإل
مع تكلفة مقدره لػ  حدةو  ٓٓٚ. ينفع أقارف تكلفة وحدة. ٓٓٚجاء  نتاج. أفًتض اإلوحدة. ٓٓٓٔمقدرىا يف ظل 

. عد .دبعٌت. . ينفع معها موازنة مرنة ومن إظبها تقبل اؼبرونة.؟ مقارنة ظاؼبة التصلح معها اؼبوازنة الثابتةوحدة ٓٓٓٔ
عند  ٓٓٚعند  ٓٓٙعند  وحدة ٓٓ٘. مثبًل تقوؿ موازنة التكاليف عندي .التكاليف اؼبتوقعة لعدة مستويات من النشاط

أقارنو  ٓٓٚ. أنتجت .ٓٓٙأقارنو مع  ٓٓٙالفعلي الذي أنتجت كم؟ عند  نتاجأرى مستوى اإليت بعد ذلك آو ، ٓٓٛ
لدي  إذا. .ىنا موازنة مرنة معناىا تقبل التعديل معناىا أقارف الفعلي مع اللي موجود فعبًل بالنسبة للموازنة إذا، ٓٓٚمع 

 .موازنة ثابتة وموازنة مرنة
  

 ( نتاجبَتاً من تكاليف اإل)سبثل التكاليف اإلضافية جزءاً ك
  

 شرح ىذه الجملة :
 عبارة عن ماذا؟ نتاج. كانت عناصر تكاليف اإل.دبعٌت 

. أصبحت معظم اؼبصانع أتوماتيك عبارة عن .عبارة عن مواد وبعد ذلك تأيت األجور وبعد ذلك تأيت التكلفة اإلضافية
ي ينتقل من مرحلة إىل مرحلة أخرى إنتاج. والعنصر البشري ضعيف جداً أنا حبط اؼبادة اػباـ وكلو عبارة عن سَت .آالت

 ..مت الصنع إنتاجغبد مايوصل إىل 
. وبالتايل يقوؿ ربتاج إىل وقود وزيوت وقطع غيار ومكاف تأجَت اؼبصنع .دبعٌت أىم عنصر يف التصنيع األف ىو االالءت

 ..إخل.الءتوتأمُت على اال
ىذه اعبملة صحيحة فعبًل ألنو  إذاية نتاجأصبح اعبزء اػباص يف التكاليف اإلضافية ىو رقم واحد حاليًا يف التكاليف اإل

 .قد تفوؽ األجور واؼبواد نتاجتعترب التكاليف اإلضافية نسبة مهمو جداً من تكاليف اإل
  

نتاج في الكثير من المنشأت.كما أن عناصرىا غالبًا الترتبط * تمثل التكاليف اإلضافية جزءًا كبيرًا من تكاليف اإل
 بعبلقة مباشرة مع المنتجات النهائية, مما يتطلب إجراءات مختلفة لتحقيق الرقابة عليها.
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ويتطلب تحقيق الرقابة على التكاليف اإلضافية التمييز بين الشقين المتغير والثابت, حيث يتم تحقيق 
ضافية المتغيرة بإستخدام الموازنات المرنة ومعدالت التحميل والتي ينظر إليها كمعايير الرقابة على التكاليف اإل

بالنسبة للتكاليف اإلضافية المتغيرة ويتطلب بناء الموازنة المرنة وإحتساب معدالت التحميل إستخدام مقياس 
 ة إلى حد كبير.لحجم النشاط والذي يمكن أن ترتبط بو التكلفة اإلضافية المتغيرة بعبلقة مباشر 

 
أو مستوى النشاط عبلقة مباشرة ولذلك يتم  نتاجأما التكاليف اإلضافية الثابتة فبل توجد بينها وبُت حجم اإل

دبعٌت أنا ىنا فبكن أستخدـ اؼبوازنة اؼبرنة مع التكلفة اؼبتغَتة واؼبوازنة الثابتة مع   .ربقيق الرقابة عليها بإستخداـ اؼبوازنة الثابتة
 ىنا يقوؿ لك قسم التكاليف اإلضافية اؼبوجودة لديك إىل جزئُت جزء ثابت وجزء متغَت.. إذا. .الثابتةالتكلفة 

. .أما اعبزء اؼبتغَت. نتاج.وىذا جزء ثابت ليس لو عبلقة حبجم اإل..أستخدـ معو يف الرقابة اؼبوازنة الثابتة.اعبزء الثابت
 .أستخدـ معو يف الرقابة اؼبوازنة اؼبرنة

 معدؿ التحميل؟ كيف كبسب
 

 *معدل تحميل التكلفة اإلضافية المقدر لوحدة النشاط =
 حجم النشاط المتوقع÷ التكلفة اإلضافية المتوقعة 

  
، معدؿ التحميل عبارة عن ماذا؟ البسط عبارة عن التكلفة واؼبقاـ عبارة عن ،كنا قد أخذناه يف درس التكاليف

كم؟وإصبايل التكاليف بعد ماأخذنا سعر من مراكز   نتاجالتكلفة اؼبوجودة يف مركز اإل ،األساس اؼبناسب للتحميل
. الرقم ىذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أساس مناسب قد .سوؼ أأخذ إصبايل التكاليف وأقسمو على رقم معُت،اػبدمات

التحميل أو األسس اػباصة  قد يكوف أي أساس من أسس ،قد يكوف كمية مواد ،يكوف عملي قد يكوف تشغيل االالءت
 .اليت نضعها يف اؼبقاـ من أجل كبسب معدؿ التحميل

وبالتالي إذا أختلف مستوى النشاط ستكون  ىذا المعدل تم حسابو وفقًا لمستوى نشاط واحد )الموازنة الثابتة(
 المقارنة غير سليمة.

  
للنشاط ىومستوى النشاط المتوقع  * المعدل السابق يتطلب تقدير التكاليف اإلضافية في ظل مستوى واحد

وىومايعرف بالموازنة الثابتة أو الساكنة والتي تعد لمستوى واحد للنشاط ومن ثم إذا أختلف المستوى الفعلي عن 
 المقدر لن تكون المقارنة ذات معنى.

 كيف أتغلب على ىذه اؼبشكلة ؟
ويبدأ وبسب لك صبيع التكاليف دبا فيها  وحدة، ٓٓٓٔ إنتاجالفًتة القادمة على أساس  نتاجيقوؿ لك أنا قدرت اإل

لو أنا  إذا...وىذا كاف معيار والذي سأقارف بو الفعلي.ويقوؿ ىذه اؼبوازنة وحدة ٓٓٓٔ إنتاجالتكاليف اإلضافية عند 
بالتكاليف اؼبتوقعة  ٓٓ٘ٔ إنتاجينفع أقارف التكاليف الفعلية عند مستوى  ٓٓ٘ٔأو  ٓٓٛأو  وحدة ٓٓٚأنتجت فعبًل 

 .؟ ماذا أستفيد ؟ الشئ مقارنة غَت سليمة ٓٓٓٔلوارده يف اؼبوازنة التخطيطية عند مستوى ا
. ىل نقوؿ ىذه التكلفة جيدة أو غَت جيدة .لاير ٕٓٓٔلاير والتكلفة اؼبوجودة يف اؼبوازنة  ٓٓ٘ٔ. لو كانت التكلفة .دبعٌت
 إنتاجنة التخطيطية التامة عمالة على أساس مستوى )اؼبواز  إنتاج،وىذا مستوى  إنتاجالنستطيع ألف ىذا مستوى  ،؟ ال
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أخر أو مستوى نشاط أخر  إنتاجمعُت واللي عليها دي موازنة ثابتة(، واعبزء اػباص بالفعلي جاء على أساس مستوى 
 . كيف أتغلب على ىذه اؼبشكلة ؟إذا. .وبالتايل عملية اؼبقارنة ىنا ليس ؽبا أي قيمة وليس ؽبا أي فائدة

 
التغلب على ىذه المشكلة بإستخدام الموازنة المرنة والتي يتم إعدادىا لعدة مستويات من النشاط وليس * ويمكن 

مستوى نشاط واحد من بينها مستوى النشاط الفعلي. وىنا يمكن مقارنة التكلفة اإلضافية الفعلية بتكلفة مستوى 
 النشاط المعياري الوارد بالموازنة.

  
 شرح ىذه النقطة :

 ماذا سيحصل ؟ وحدة ٓٓٓٔدبعٌت أنا أتوقع السنة القادمة لو أنتجت  ،ؽبا عدة مستويات متوقعةنعمل   
يبقى عدة مستويات النشاط وإذا أتيت أنتج أنا فعبًل الذي أنا أنتجتو يقع  ٓٓٗٔ ،ٖٓٓٔ ،ٕٓٓٔ ،ٓٓٔٔلو أنتجت 

 نتاج اؼبوازنة اؼبرنة اللي ىو اػباص باإلربت أي عمود من ىذه وبالتايل أقارف الفعلي مع مستوى النشاط الذي ىبصٍت يف
 .الفعلي الذي أنا أنتجتو اغبجم اللي مستوى النشاط اللي عندي أقارنو مع حجم مستوى النشاط يف اؼبوازنة اؼبرنة

 
 مثال:

 بيانات خاصة بالتكاليف يف إحدى الشركات الصناعية.
اىزنيفخ اىفؼيُخ ػِ شهش              اىَىاصّخ ػِ شهش صفش 

  صفش
   اىزنيفخ اإلظبفُخ

 لاير 9400 لاير 12500 قىي ٍسشمخ

 

 لاير 2600 لاير 3500 ٍىاد غُش ٍجبششح

 لاير 20000 لاير 20000 إَدبس اىَصْغ

 لاير 326000 لاير 366000 

 وزذح 4000 زدٌ اإلّزبج اىَخطػ

 

 

 زدٌ اإلّزبج اىفؼيٍ
 

 وزذح 3000 

 ٍؼذه اىزنيفخ اإلظبفُخ
 

 لاير / وزذح 10،67 وزذحلاير /  9
 

 
 شرح الجدول :

 ٜٓٓٗالفعلي جاء  ٕٓٓ٘ٔالتكلفة اإلضافية قوى ؿبركة أنا أخطط يف اؼبوازنة أف القوى احملركة تكوف
جيد أو غَت جيد ألف ىذا يتوقف على حجم النشاط ىل حجم النشاط الذي حصل ىل  اكبراؼالنستعجل ونقوؿ ىذا 

 ىو حجم النشاط الذي كنت أنا أتوقعو أو ال ؟
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والفعلي  ٖٓٓ٘واؼبواد الغَت مباشرة يف اؼبوازنة  ٜٓٓٗوالتكلفة الفعلية  ٕٓٓ٘ٔعندي القوى احملركة يف اؼبوازنة 
< ماذا نبلحظ ؟ يوجد عنصر تكلفة ثابت الىبتلف يصلح -- ٕٓٓٓٓوالفعلي  ٕٓٓٓٓوإهبار اؼبصنع كاف  ٕٓٓٙ

 .مع اؼبوازنة الثابتة أو الساكنة
 لاير ٓٓٓ،ٕٖلاير والفعلي  ٓٓٓ،ٖٙإصبايل التكلفة اإلضافية يف شهر صفر يف ؟؟؟؟ التقديرية 

إذا  وحدة ٓٓٓٗمتوقع  جإنتا اؼبوازنة سبنح عملها على أساس  إذا وحدة ٓٓٓٗاؼبخطط ىنا تأيت اؼبشكلة  نتاجحجم اإل
 ؟والفعلي ماذا أتى

. اؼبقارنة لن يكوف ؽبا أي إذا.. وحدة ٖٓٓٓالفعلي  نتاجخَت وبركة ولكن الفعلي ماذا أتى ؟ حجم اإل ٓٓٓٗلو جاء 
 .قيمة على الوضع اغبايل

. .وحدة ٖٓٓٓالفعلي جاء  نتاجومستوى اإل وحدة ٓٓٓٗمتوقع  إنتاجأنت قدرت التكاليف وفقًا ؼبستوى 
ىل تعلم لو قارنا ىذا ماذا  ؟ ٖٓٓٓ إنتاجمع مستوى  ٓٓٓٗ إنتاجعند مستوى . ىل ينفع أقارف التكلفة اإلضافية

 ،رائع ٕٓٓٙوالفعلي  ٖٓٓ٘مواد غَت مباشرة  ،نقوؿ ؽبم فبتازين ٜٓٓٗوالفعلي جاء  ٕٓٓ٘ٔالقوى احملركة  سيحصل ؟
بالنسبة يل معناىا سأقوؿ للشركة ىذه فبتازة وفرت أنا كنت ىذا المشكلة فيو ألف ىذا ثابت  ٓٓٓ,ٕٓإهبار اؼبصنع 

غَت التكلفة الفعلية  ٓٓٓ,ٖٙمتوقع التكلفة تأيت رقم معُت ىذا أقل من الرقم اللي كنت أتوقعو كنت متوقع التكلفة تأيت 
 إذا دةوح ٓٓٓٗ إنتاجؼباذا؟ ألف اؼبوازنة اللي تعملت على أساس  .ىل ىذه مقارنة صحيحة ؟ خاطئة. ٓٓٓ,ٕٖ

إصبايل التكلفة اؼبوجودة لدي  والحظ معدؿ التكلفة اإلضافية يساوي كم؟.  وحدة ٖٓٓٓوالفعلي جاء على أساس 
منتجو نصيبها من التكاليف  وحدةمعناىا أف لكل  وحدةلاير لكل  ٜسوؼ تساوي  وحدة ٓٓٓٗعلى  ٓٓٓ،ٖٙ

لاير /  ٚٙ،ٓٔوبالنسبة للتكلفة الفعلية كل وحدة منتجة نصيبها من التكلفة اإلضافية الفعلية  .لاير ٜاإلضافية عبارة عن 
. النستعجل ونقوؿ ىذا جيد او غَت جيد ألف ىنا اؼبقارنة غَت سليمة ألف ىنا تعترب اؼبوازنة موازنة ثابتة .وأيضاً   وحدة.

 .واؼبوازنة الثابتة التصلح للرقابة على التكاليف اؼبتغَتة
 

( 4111( وحدة أقل من حجم النشاط المخطط )3111ن المثال السابق يتضح أن حجم النشاط الفعلي )* م
وحدة وفقاً للموازنة الثابتة مما يشير إلى أن ىذا القسم ليس فعال, حيث لم يحقق الهدف المحدد لو مسبقًا وىو 

 وحدة. 4111إنتاج 
 

، ىناؾ فرؽ بُت الفاعلية فاعلية وىناؾ شيء اظبو كفاءةأتينا نقيم بطريقة أخرى ىناؾ شيء اظبو  إذاىنا 
واؽبدؼ  .،حققت اؽبدؼ اؼبطلوب معناىا أنت شخص فعاؿ،الفاعلية : ىو مدى ربقيقك للهدؼ اؼبطلوب ؟والكفاءة

معناىا أنت فشلت يف ربقيق  ، ماذا تعٍت؟وحدة، ٖٓٓٓالفعلي  نتاجىذا ىدؼ واإل وحدة ٓٓٓٗ إنتاجاؼبطلوب كاف 
  .ىنا اليوجد فاعلية أو القسم غَت فعاؿ أو اؼبصنع غَت فعاؿ إذا ٓٓٓٗ إنتاجلي ىو اؽبدؼ ال

  
 * ويقصد بالفاعلية : مدى تحقيق القسم أو المسئول لؤلىداف المحددة لو من قبل.

 ولكن ىل ىذا القسم ينفذ األعمال المطلوبة منو بكفاءة أم ال )أي ىل ىو كفء أو غير كفء( ؟
 عبلقة ثانية.والكفاءة لها 

 *الكفاءة : تشير إلى معدل أو نسبة المخرجات إلى المدخبلت أي مقدار المدخبلت لكل وحدة مخرجات.
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كيلو   ٕٓٓوشخص أخر جاء وأخذ نفس الػ  وحدة ٓٓ٘كيلو مادة خاـ وأنتجت منهم   ٕٓٓ. لو أستخدمت .مثبلً 
 وحدة ٓٓ٘كيلو وأنتجت منهم   ٕٓٓلو أنت ، دبعٌت أخر ،، دبعٌت ىذا الشخص أكثر كفاءة منكوحدة، ٓٓٙوأنتج 

 .فهو أكثر كفاءة منك وحدة ٓٓ٘كيلو فقط وأنتج نفس الػ   ٓٛٔوشخص أخر أستخدـ 
  

، كيف يبكن ربقيق أقصى فائدة فبكنة من أقل جزء من اؼبدخبلت دبعٌت ،، الكفاءة عبلقة بُت اؼبدخبلت واؼبخرجاتإذا،
، كيف أستغل ىذه اؼبدخبلت يف تعظيم اؼبخرجات ىذه نطلق عليها ،خرجاتأنا أريد أعمل تدنية للمدخبلت وتعظيم للم

 .الكفاءة
  

 . ماىو اؽبدؼ؟.* نعود للمثاؿ السابق ونقوؿ ىذا القسم ليس فعاؿ ألف اؽبدؼ مل يتحقق
 .القسم فشل يف ربقيق اؽبدؼ اؼبرجو منو إذا وحدة ٖٓٓٓ إنتاجوالذي ربقق  وحدة ٓٓٓٗ إنتاجاؽبدؼ كاف 
كل ماتكوف كفء كل   ،دبعٌت. الكفاءة ؽبا مقياس أخر عبلقة بُت اؼبدخبلت واؼبخرجات و كفء أو غَت كفء؟لكن ىل ى

 .مايكوف لديك اؼبقدرة على إستخداـ أقل قدر من اؼبدخبلت يف تعظيم اؼبخرجات
 

 يكوف القسم أكثر كفاءة إذا :
كيلو أستخدمتهم يف   ٕٓٓ، الػ ،اؼبطلوب. كما ذكرناأستخدـ موارد أقل من احملدد لتحقيق نفس حجم اؼبخرجات . 1  

 .فأنت أكثر كفاءة وحدة ٓٓ٘نفس الػ  إنتاجكيلو يف   ٓٛٔولو أستخدمت  وحدة ٓٓ٘ إنتاج
شخص أخر أستخدـ نفس  .نفس اؼبوارد احملددة وفقًا للمعيار ولكن مع ربقيق ـبرجات أكثر من اؼبطلوب إستخداـ. 2  

 .فهو أكثر كفاءة منك وحدة ٓٓٙأنتج  وحدة ٓٓ٘كيلو لكن بدؿ من أف ىبرج الػ   ٕٓٓالػ 
 
واليمكن اإلجابة على السؤال السابق بإستخدام الموازنة الثابتة وذلك إلختبلف حجم النشاط الفعلي عن حجم  

ذلك السؤال يجب إستخدام الموازنة المرنة والتي تعد ولئلجابة على  النشاط المقدر الوارد في الموازنة الثابتة.
  وفقاً لعدد من مستويات النشاط من بينها حجم النشاط الفعلي.

 ويعتمد إعداد الموازنة المرنة على فصل التكلفة المتغيرة عن التكلفة الثابتة.
 

 يلي : يبكن تقدير التكاليف اإلضافية عند أي مستوى للنشاط يف نطاؽ اؼبدى اؼببلئم كما
  

 : نتاجلاير + تكلفة إضافية متغَتة لوحدة اإل ٕٓٓٓٓتكلفة إضافية ثابتة عن الفًتة )إهبار اؼبصنع( 
 ٕٓٓ٘ٔقوى ؿبركة 

 ٖٓٓ٘مواد غَت مباشرة 
 لاير للوحده ٗ=  ٓٓٓٗ÷  ٓٓٓٙٔتكلفة الوحدة اؼبتغَتة = 

  
 كاف لدينا معادلة كنا نقوؿ :، اللي ىو اعبزء اػباص بالتكلفة اؼبختلطة  ،نعود ؼبا ذكرنا سابقاً 

 ص= أ+ب س
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 < إصبايل عنصر التكلفة---ص  
 ٕٓٓٓٓيف اؼبثاؿ ىي  ،< اعبزء الثابت---أ 

 ٗالتكلفة اؼبتغَتة ىي الػ  ،< معدؿ التغَت---ب 
  

 س ٗ+  ٕٓٓٓٓص= 
 وحدة ٖٓٓٓاؼبوازنة اؼبرنة عند مستوى 

  
 فعلت ؟ أنا ماذا إذاىذه أي موازنة ؟ اؼبوازنة اؼبرنة،  إذا،

 عملت تعديل يف اؼبوازنة اؼبوجودة لدي حولتها إىل موازنة مرنة بإستخداـ اؼبعادلة ص= أ+ ب س
 ، الثابت موجود،أ

 لاير للوحدة ٗ=  ٓٓٓٗ÷  ٓٓٓٙٔ، معدؿ التغَت أتيت بو عن طريق تكلفة الوحدة اؼبتغَتة ،ب
 لاير ٕٖٓٓٓيساوي  وحدة ٖٓٓٓ إنتاجوقبد اؼبوازنة اؼبقدر عند مستوى  وحدة ٖٓٓٓوأعوض عن س بػ 

  
 لاير ٕٖٓٓٓ=  ٖٓٓٓ×  ٗ+  ٕٓٓٓٓ=

 والفعلي ماذا يساوي ؟
معناىا تتطابق إصبايل التكلفة اؼبعيارية مع  ٕٖٓٓٓلاير و  ٕٖٓٓٓ إذالاير  ٕٖٓٓٓلو عدنا للتمرين قبد الفعلي يساوي 

 اكبراؼ.الفعلي وبالتايل اليوجد أي  إنتاجإصبايل التكلفة عند مستوى 
إال أنو يعترب قسم كفء ؼباذا؟ ألنو  وحدة ٓٓٓٗ إنتاجغَت فعاؿ ألنو مل وبقق اؽبدؼ منو وىو  نتاجمعناىا قسم اإل

 .وحدة ٖٓٓٓمعناىا لوأنا قدرت اؼبوازنة ىنا وفقاً لػ  اكبراؼ،اليوجد لدي 
 .ٕٖٓٓٓىي نفس الفعلي  ٕٖٓٓٓالتكلفة اإلصبالية تساوي 

الثابتة يف الرقابة على التكلفة الثابتة وحولت إىل اؼبوازنة اؼبرنة من أجل أف أراقب على أنا أستخدمت ىنا اؼبوازنة  إذا،
 .التكلفة اؼبتغَتة

 .وذكرنا أنو يوجد شيء اظبو كفاءة وشيء اظبو فاعلية
 حققت اؽبدؼ أنت شخص فعاؿ وإذا مل ربقق اؽبدؼ غَت فعاؿ. ،: مدى ربقيقك للهدؼ اؼبطلوب منك فاعلية

كيف يبكن إستخداـ أقل قدر من اؼبدخبلت لتعظيم اؼبخرجات اؼبوجودة   ،: عبلقة بُت اؼبدخبلت واؼبخرجات الكفاءةأما 
 .لدي
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 انًحاضرة انثالثىٌ

كاف فيو بعض .مستوى اؼببتدئُت  ،نا كل مايتعلق بالتكاليف على مستوى معُتة أخذعلى مدار اغبلقات اؼباضي  
 ..قي معنا موضوع واحد وىوب .يف ؿباسبة التكاليف ةمتقدماؼبوضوعات قلنا بتتْاجل يف مستويات 

 يف يمكن تحليل انحرافات التكاليف اإلضافية؟ك

عليها الـز نقسمها عبزء ثابت وجزء متغَت  ةؼبا قبي ونعمل رقاب ضافيةتكلمنا عن التكاليف اإل ةاؼباضي ةيف اغبلق     
 وازنةيعٍت اؼب ثابتةتصلح فقط مع الرقابو على التكاليف ال ثابتةوقلنا يف اؼبهمو ال ةمرن ةوموازن ةثابت ةتسمى موازن ةوعرفنا حاج

 .مستوى واحد فقط من النشاط خاصةاللي بيدي ىايل تكاليف  ثابتةال
س ؽبا معٌت فقط يف اعبزء الثابت لي ةقاـو اؼبقاومأؼبا اجي  ٓٓ٘ة كانت الثابت ةواؼبوازن ةيل انتجت الف وحد ةما بالنسبأ 

 ة.مرن ةاظبها موازن ةثاني ةما اؼبتغَت فليس لو معٌت علشاف كذا قلنا كبتاج موازنأ
نا استخدمت لو أف إأخذنا يف اغبلقو اؼباضيو يتم اعدادىا لعدة مستويات من النشاط فيو سطر كنا  موازنة اؼبرنة وازنةاؼب

حطو يف أىذي اعبزء الثابت  شكلةغلب على اؼبللت اؼبختاره اللي يبر عليها ص=أ+ب س تكلفةوال اصةتفتكرو اؼبقابلو اػب
تغَتة يف اؼبستوى التكاليف اؼب أخذؼبستوى نشاط معُت  ثابتةال وازنةيف اؼب ةقدر اعبزء اؼبتغَت عن طريق التكاليف اؼبقدر ألف و أ

بناء ىذي عن س دبوصلو نشاط فعلي اللي لقيتو و  الةيطلع ب واعوض يف اغب وجودةقسمها على عدد لوحات اؼبأىذا و 
واقارف الفعلي مع التقديري وبالتايل اوضح ىل  اؼبرنة وازنةعن اؼببلغ الوارد يف اؼب رةعليو اف الرقم اللي يطلع يل ىذا ىو عبا

 .ال ؟ االثنُت واحد ،ةاظبها فعالي ةويف حاج ةاظبها كفاء حالةيف  كفاءةنا كما مفهـو الأخذغَت كفء كنا  أوىي كفء 
 

 .للهدؼ يسمى داء شخص فعايل ىي مدى ربقيقكة: الفعالي
 .ا غَت فعاؿنأفنا فشلت يف ربقيق ىديف أفقط معناىا  ةوحد ٓٓٗنتجت فعبل أة و وحد ٓٓ٘النتج  نا لو ـبططأيبقى 

خاـ طلعت  دةكيلو ما  ٕٓٓمعناىا استخدمت . فبكن من اؼبدخبلت بأقلىي كيفية تعضيم اؼبخرجات  ةالكفاءما أ
 كفاءةمٍت يبقى ال كفاءةكثر  أىو  إذا منتجة وحدة ٓٓ٘ٔكيلو طلع   ٕٓٓلثاين استخدمت نفس  منتجة وحدة ٓٓٔ

للمدخبلت وتعضيم للمخرجات  ةعمل تنديأنا أيم للمخرجات يبقى ظقل قدر من اؼبدخبلت لتعأمعناىا كيفية استخداـ 
مع بعض كيفية ربليل  ده نستخدـ تعالوا ىنا النهار يةعال ةوكل ماكانت فيو تنديو وفيو تعضيم كل ماكاف فيو كفاء

 ضافية.ىا النهارده للتكاليف اإلأخذجور نلتحليل الثنائي اكبراؼ اؼبواد لؤلثنائيا خذنا ا ضافيةات التكاليف اإلاكبراف
 

  تغَتةاؼب ضافيةاإل تكلفةات الاكبرافلتحليل  ةبالنسب
 :التحليل الثنائي

 ات اللي عندي اىل حاجتُت كبرافينقسم اال
 انحراف االنفاق أو المعدل:

 ( اؼبرنة وازنةالفعلى عن اؼبعدؿ التقديري )احملسوب من اؼب ضافيةاإل تكلفةوبدث عندما ىبتلف معدؿ ربميل ال
 انحراف كفاءة:

قيق حجم الواجب استخدامو لتح أووبدث عندما ىبتلف مقدار مستوى النشاط الفعلي عن مستوى النشاط اؼبعياري 
 .الفعلي نتاجاإل
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 ثابتة:ال ضافيةاإل تكلفةات الكبرافربليل اال
 انحراف موازنة أو )انفاق(:

 ثابتة.ال ةاؼبخططو وفقا للموازن ثابتةال ضافيةإل تكلفةوال فعليةال ثابتةال ضافيةاإل تكلفةيبثل الفرؽ بُت ال
 انحراف الطاقة )الحجم(:

معدالت ربميل  أساسعلى  أومعياري  أساسعلى  نتاجاليت مت ربليلها على اإل ثابتةال ضافيةاإل تكلفةيبثل الفرؽ بُت ال
 % ٓٓٔالعاديو اليت سبثل مستوى نشاط  طاقةواليت تعد وفقا لل ثابتةال موازنةوفقا لل ثابتةال ضافيةاإل تكلفةوال تقديرية

 
 مثاؿ:

عن مستوى النشاط اؼبتوقع  ضافيةاإل تكلفةالسنوات واؼبتعلقو بال إحدىص عن  نتاجؼبركز اإل عياريةاؼب وازنةايو الفرؽ بُت اؼب
 :العاديو كاف كما يلي طاقةعند مستوى ال أي طاقة% من الٓٓٔوالذي يعادؿ 

  وحدة ٓٓٓ,ٕٓٗاؼبخطط  نتاجحجم اإل
 عمل مباشر  ساعة ٓٓٓ,ٓٙمستوى النشاط اؼبعياري ؽبذا اغبجم 

 لاير  ٓٓٓ,ٕٓٔ تقديرية متغَتة إضافية تكلفة
 لاير  ٓٓٓٓٛٔ تقديرية ثابتة إضافية تكلفة

 فعلية:والنتايج ال
  وحدة ٓٓٓ,ٕٓٓالفعلي  نتاجوحدات اإل

  ساعة ٕٓٓٓ٘ فعليةال باشرةساعات العمل اؼب
 لاير  ٕٜٓٓٓٔ فعلية ثابتة إضافية تكلفة
 لاير  ٓٓٓٙٛٔ فعلية ثابتة إضافية تكلفة

 (ثابتةو  تغَتة)اؼب ضافيةاإل تكلفةات الاكبرافربليل  :اؼبطلوب
 ثنائيا: تغَتةات اؼبكبراف/ ربليل االٔ
 صبايل:اإل كبراؼاال

  ةؿبمل تقديرية متغَتة إضافية تكلفة - متغَتة إضافية تكلفة
 ت ـ  -= ت ؼ 

 غ ٕٜٓٓ= +  ٓٓٓٓٓٔ- ٕٜٓٓٓٔ= 
 :فأحيث 
  متغَتة إضافية تكلفةمعدؿ × = مستوى النشاط الفعلي       ت ؼ

 ـ ؼ  ×   = ز ؼ             
 متمم ٔ,ٕ ؟؟؟؟  × ٕٓٓٓ٘= ٕٜٓٓٓٔ

 متمم  ٔ,ٕ= ٕٓٓٓ٘÷  ٕٜٓٓٓٔجيبها وشلوف أمتغَتة  إضافية تكلفةمعناىا ىو معدؿ ": ؟؟؟؟"
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 إضافية  تكلفةمعدؿ × ت ـ =مستوى النشاط اؼبعياري 
 تقديري  متغَتة   الفعلي نتاجالبلـز لئل 

 ـ ـ × ت ـ =ز ـ 
  وحدةلل معياريةساعات × فعلي  إنتاج=وحدات  )ز ـ ( :حيث اف

 ( وحدة ٓٓٓ,ٕٓٗ÷  ساعة ٓٓٓ,ٓٙ. ) ساعة ٕ٘,ٓ×  وحدة ٓٓٓ,ٕٓٓ= 
  ساعة ٓٓٓ,ٓ٘=

 ساعات نشاط معياري ÷  معيارية متغَتة إضافية تكلفةـ ـ = 
  ساعةلاير /  ٕ=  ٓٓٓ,ٓٙ÷ لاير  ٓٓٓ,ٕٓٔ= 

 لاير  ٓٓٓ,ٓٓٔلاير =  ٕ×  ساعة ٓٓٓ,ٓ٘ت ـ = 
 

 تغَتة:اؼب تكلفةالتحليل الثنائي لل
 :انفاؽ اكبراؼ/ ٔ

 ساعات نشاط فعلي × معدؿ تقديري (  -= ) معدؿ فعلي 
 ز ؼ × ـ ـ (  -= ) ـ ؼ 

 غ  ٕٓٓ٘= +  ٕٓٓٓ٘( ×  ٕ - ٔ,ٕ= ) 
 
 كفاءة:ال اكبراؼ/ ٕ

 معدؿ تقديري × ساعات النشاط اؼبعياري (  -=) ساعات = النشاط الفعلي 
 ـ ـ × ز ـ (  -= ) ز ؼ 

 غ  ٓٓٓٗ= +  ٕ(×  ٓٓٓٓ٘ - ٕٓٓٓ٘=) 
 غ  ٕٜٓٓغ = ٓٓٓٗغ + ُٕٓٓ٘ت = كبرافاال إصبايل

 :ثابتةال ضافيةاإل تكلفةات الاكبرافثنائي ربليل 
 غ  ٓٓٓٓٙ= + ٓٓٓٓٛٔ -ٓٓٓٙٛٔ= وازنةاؼب اكبراؼ/ ٔ
 ةمستوعب تكلفة - ةـبطط ثابتة تكلفة=  طاقةال اكبراؼ/ ٕ

 غ  ٖٓٓٓٓ=+  ٓٓٓٓ٘ٔ - ٓٓٓٓٛٔ= 
 معدؿ تقديري × الفعلي  نتاجلئل معيارية= ساعات  ةاؼبستوعب تكلفةال

  ٓٓٓٓ٘ٔ= ٖ×  ساعة ٓٓٓٓ٘= 
 .غ ٖٓٓٓٙ= + صبايلاإل كبراؼاال

 فؼيٍ ٍؼُبسٌ

 وزذح 240،000
 عبػخ ػَو ٍجبشش 60000

 لاير 120،000رنيفخ ٍزغُشح رقذَشَخ 

 لاير 180،000رنيفخ ثبثزخ رقذَشَخ 

 وزذح 200،000
 عبػخ ػَو ٍجبشش 52000

 لاير 109،000ٍزغُشح فؼيُخ 

 لاير 186،000رنيفخ ثبثزخ فؼيُخ 
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ننوه بمتابعة المحاضرات المرئية حيث لن يُفهم ما في التفريغ إال بعد متابعة 
 المحاضرات.

 
 


