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 .محاسبة التكاليفتعريف * 

 ، أو تكلفة منتج تنتجه املنشأة، أو إدارة وقسم داخل املنشأة(.معين تقوم به املنشأة من فروع املحاسبة، والغرض منها حساب تكلفة معينة )تكلفة نشاط

 .اإلدارة في تساعد محاسبة التكاليف* 

 .(بتحديد التكلفة املتوقعة لإلنتاج)التخطيط  .1

 (.مع التكلفة الفعلية ومعالجة أسباب االنحراف عن الفعلية التكلفة املعياريةبمقارنة بتوقع ما يجب أن تكون عليه التكلفة )الرقابة  .2

 .(بدراسة تكاليف البدائل واختيار التي تحقق أقص ى أرباح ممكنة) اتخاذ القرار .3

 * الهدف األساس ي ملحاسبة التكاليف.

 توفير املعلومات لإلدارة كي تتخذ بناًء عليها ما يلزم من إجراءات.

 * أهداف محاسبة التكاليف.

ع حدوده من إيراد ومصروف(.1
َّ
 . يهتم بتقدير تكاليف األنشطة واملنتجات بواسطة املوازنة )املوازنة هي تقدير ملا ُيَتوق

 . حصر وتسجيل التكلفة  التاريخية.2

 . تحديد السعر املناسب للمنتجات.3

 . الرقابة على التكاليف.4

 . توفير معلومات تساعد في اتخاذ القرار.5

 التكاليف موجودة في الشركات الصناعية فقط؟ * هل محاسبة

 الشركات )التجاريال، فهي مهمة في كل أنواع 
ً
  ، والزراعية ملعرفة تكلفة السلع مثل

ً
 ملعرفة تكلفة نقل امل ، والخدميملعرفة تكلفة املحصول مثل

ً
 ، والبنوكسافر مثل

 (.أمين، وشركات التملعرفة تكلفة النشاط ، واملقاوالتلوضع سعر للخدمات

 * تعريف املحاسبة املالية.

 تهتم بإعداد قوائم بالعمليات التي تمت داخل املنشأة خلل سنة وعرضها للغير التخاذ القرارات املناسبة.

 * تعريف املحاسبة اإلدارية.

 .)كتحديد االنحرافات( أو غير املالية)كتكاليف معينة( تهتم بقياس املعلومات املالية 

 التكاليف باملحاسبة املالية واملحاسبة اإلدارية.عالقة محاسبة * 

 محاسبة التكاليف تساعد املحاسبة املالية في إعداد القوائم املالية بتحديد تكاليف املخزون وتكاليف البضاعة املباعة. -

 مناسب.محاسبة التكاليف تساعد املحاسبة اإلدارية في توفير بيانات البدائل واملنتجات ليتم اتخاذ قرار  -

 * الفرق بين املحاسبة املالية ومحاسبة التكاليف.

 محاسبة التكاليف املحاسبة املالية

. هدفها خدمة من هم خارج الشركة، كاملساهمين واملستثمرين والدائنين 1

 واملقرضين، بعمل القوائم املالية.

تفيد في بتوفير معلومات هدفها خدمة من هم داخل الشركة )اإلدارة(، . 1

 خطيط والرقابة واتخاذ القرارات. الت

2.)
ً
 كاليف سرية، ولبعض اإلدارات فقط.. مستحيل تنشر بياناتها، ألنها الت2 . تنشر املعلومات )القوائم املالية( لألطراف الخارجية )املساهمين مثل

 .يلوالعم املوظفالجانب املالي وغير املالي كجودة املنتج ورضا تسجل . 3 ل الجانب املالي فقط.تسج. 3

 . تسجل العمليات بين اإلدارات داخل املنشأة.4 ل العمليات بين املنشأة واألطراف الخارجية.تسج. 4

 . تهتم بتفاصيل البيانات.5 معالجة البيانات املالية بصورة إجمالية. .5

 واملستقبل.بأحداث املاض ي والحاضر . تهتم 6 بالبيانات التاريخية وأحداث املاض ي فقط.. تهتم 6

 * مجال التعاون أو وجه التشابه بين املحاسبة املالية ومحاسبة التكاليف.

 محاسبة التكاليف تزود املحاسبة املالية بإجمالي التكاليف وتكلفة املنتج وتكلفة املخزون وتكلفة البضاعة املباعة.. 1

 ومعرفة االختلفات.بة املالية في الرقابة واملطابقة محاسبة التكاليف تساعد املحاس. 2

 * تعريف وحدة التكلفة أو وحدة قياس التكلفة.

 هي السلعة أو املنتج أو الوحدة أو الخدمة التي أبحث كيفية قياس تكلفها.

 * أشكال وحدة قياس التكلفة.

 . برنامج.1

 . خدمة.2

 . منتج.3

 . نشاط.4
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 * تبويبات أو تصنيفات أو تقسيمات التكاليف.

 حسب التكلفة.أ( تصنيف التكاليف 

 . تكاليف مواد.1

 . تكاليف أجور.2

 . تكاليف أخرى أو إضافية أو صناعية غير مباشرة )أجر العامل، املواد الخام، اآلالت املستخدمة، إيجار املصنع(.3

 ب( تصنيف التكاليف حسب الوظيفة.

 . إنتاج املنتج )نشاط إنتاجي أو تصنيعي(.1

 بيعي(.. تسويق املنتج )نشاط تسويقي أو 2

 . إدارة املكان )نشاط إداري(.3

 ج( تصنيف التكاليف حسب وحدة قياس التكلفة.

 . تكلفة كلية أو إجمالية.1

 . تكلفة الوحدة الواحدة.2

 د( تصنيف التكاليف حسب تبويب التكلفة في القوائم املالية.

 تكلفة مستنفذة )أي املستفاد منها وتندرج بقائمة الدخل(.. 1

 ستنفذة )أي غير مستفاد منها بالكامل وتندرج باملركز املالي(.. تكلفة غير م2

 هـ( تصنيف التكاليف حسب تتبع عنصر التكلفة.

 .(يسهل تحديد املستفيد منها بدقة) . تكلفة مباشرة1

 .(يصعب تحديد استفادة كل عنصر منها) . تكلفة غير مباشرة2

  أو مستوى النشاط.و( تصنيف التكاليف حسب علقة التكلفة مع حجم اإلنتاج 

 الوقود يزيد ) . تكلفة متغيرة1
ً
 ولها خاصيتان:، (بالتساوي  %50مع زيادة النشاط وحجم اإلنتاج  %50مثل

 # إجماليها يتغير مع تغير مستوى النشاط بنفس النسبة.

 # متوسط تكلفة الوحدة الواحدة منها ثابت.

 إيجار املصنع ثابت ). تكلفة ثابتة 2
ً
 ، ولها خاصيتان:(مهما تغير حجم اإلنتاجوال يتغير مثل

 # إجماليها ثابت مع تغير مستوى النشاط حتى مدى معين.

 # متوسط تكلفة الوحدة الواحدة متغير )ينخفض مع زيادة حجم اإلنتاج(.

 .(هي شبه ثابتة وشبه متغيرة، حيث فيها جزء ثابت وجزء متغير) . تكلفة مختلطة3

 حدوث التكلفة.ز( تصنيف التكاليف حسب وقت 

 .)حدثت في املاض ي( . تكلفة تاريخية1

 .)تحدث اآلن في الحاضر( . تكلفة إحلل أو استبدال2

 .)متوقعة في املستقبل( . تكلفة تقديرية أو متوقعة3

 ح( تصنيف التكاليف حسب العلقة بالفترة التكالفية التي يلزم أن تتحمل بها التكلفة.

 وأستفيد منها في الفترة الحالية ومكانها قائمة الدخل(. تحدث اآلن. التكلفة الجارية )1

 . التكلفة الخاصة بالرأسمالية )تحدث اآلن ولكن الفائدة منها في املستقبل(.2

 ط( تصنيف التكاليف حسب توقيت التحميل على اإليراد.

 . تكلفة خاصة باإلنتاج )ترتبط باملنتج كتكلفة املواد الخام(.1

 (.والصيانة بالفترة )ترتبط بالفترة كاإليجار. تكلفة خاصة 2

 ي( تصنيف التكاليف حسب الهدف من القياس.

 . قياس التكلفة بغرض حساب تكلفة اإلنتاج.1

 . قياس التكلفة بغرض تخطيط وجدولة ومعرفة االحتياجات املستقبلية.2

 . قياس التكلفة بغرض الرقابة.3

ي التكلفة األولية وتكلفة * 
َ
 .التحويلقانون

 التكلفة األولية )هي جميع التكاليف املباشرة( = املواد املباشرة + األجور املباشرة

 ف اآلالت(تكاليتكلفة التحويل )هي تكلفة تحويل املواد الخام إلى منتج تام الصنع( = األجور املباشرة )العمال( + التكاليف الصناعية غير املباشرة )ك
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 .واملصروف والخسارةواألصل  التكلفة الفرق بين* 

 هي مبلغ إجمالي مدفوع للحصول على أصل معين. التكلفة:

 آلة تكلفتها  املصروف:
ً
 كل سنة وهذا هو املصروف. 1000سنوات، بالتالي فإن استهلكها  10ريال وعمرها  10.000مثل

 هو مقدار املنافع املتبقية في األصل. األصل:

 قابل عكس املصروف الذي يتم دفعه ملقابل.هي مبلغ يتم دفعه أو تحمله دون أي م الخسارة:

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 التكاليف املختلطة.* طرق فصل التكاليف الثابتة عن التكاليف املتغيرة في 

 ات التالية:عدة فترات لتحديد املتغير  فيتعتمد على دراسة بيانات التكاليف وحجم النشاط  ط )طريقة الحدين األعلى واألدنى(:طريقة أعلى وأدنى مستوى نشا أ(

 . حجم أعلى مستوى نشاط.1

 . التكلفة عند أعلى مستوى نشاط.2

 . حجم أدنى مستوى نشاط.3

 عند أدنى مستوى نشاط.. التكلفة 4

 طريقة تحليل االنحدار. ب(

 معادلة التكلفة املختلطة.قانون أو * 

 حجم النشاط = س،  معدل التغير )التكلفة املتغيرة للوحدة( = ب،  الجزء الثابت = أ أن:حيث    ص = أ + ب س

ب = 
(أعلى تكلفة−أقل تكلفة)

(أعلى نشاط−أقل نشاط)
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 غرض اتخاذ القرار.التكاليف بأقسام أو أنواع * 

 وصيانة عند وجود عد مثلتتأثر باتخاذ قرار معين وتؤثر فيه،  التي هي عناصر التكاليف . التكلفة التفاضلية:1
ً
 .سلع ةتفضيل شراء السلعة األقل تكلفة سعرا

 عمرها املتبقي. أقل منسعر عمرها اإلنتاجي بانتهاء مثل شراء آلة ثم بيعها قبل هي تكلفة حدثت وال يمكن الرجوع فيها إال بعد تحمل خسارة،  . التكلفة الغارقة:2

)النعدام  تم اختياره، مثل إنتاج السلعة أ بدل السلعة بهي الربح الضائع أو اإليراد الضائع لعدم اختيار البديل األفضل للبديل الذي  . تكلفة الفرصة البديلة:3

 عة ب مكسبها أعلى.رغم أن السلخيار إنتاج السلعة ب( 

 لخسارة عدم اختيار البديل.سلعة ما األدنى لسعر بيع * قانون إيجاد الحد 
ً
 تعويضا

 األدنى لسعر بيع الوحدة )أ( = تكلفة إنتاج )أ( + تكلفة الفرصة البديلة له الحد

 * العالقة بين التكلفة والحجم واألرباح.

 ، والربح عندها يساوي صفر.مع إجمالي التكاليف هو تساوي إجمالي اإليرادات )حجم اإلنتاج أو املبيعات( التعادل أو التساوي أو التوازن:

 التعادل. قوانين* 

التعادل = مبيعات حجم 
التكلفة الثابتة

فائض املساهمة للوحدة
 

 التكلفة املتغيرة للوحدة –= سعر بيع الوحدة  (الربح أوهامش املساهمة للوحدة )أو عائد املساهمة للوحدة أو فائض املساهمة للوحدة 

قيمة مبيعات التعادل = 
التكلفة الثابتة

نسبة فائض املساهمة للوحدة
 

= للوحدة( هامش نسبة املساهمة )أو نسبة عائد املساهمة للوحدة أو نسبة فائض املساهمة للوحدة 
فائض املساهمة للوحدة

سعر بيع الوحدة
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ديد املبيعات لتحقيق أرباح مستهدفة.* تح

حجم أو كمية املبيعات لتحقيق ربح معين = 
+الربح املستهدف لثابتةا التكلفة 

فائض املساهمة للوحدة
 

قيمة املبيعات لتحقيق ربح معين = 
+الربح املستهدف لثابتةا التكلفة 

نسبة فائض املساهمة للوحدة
 

يعات التي تحقق نسبة ربح معينة = حجم أو كمية املب
قيمة املبيعات التي تحقق تلك النسبة

سعر بيع الوحدة
 

قيمة املبيعات التي تحقق نسبة ربح معينة = 
التكلفة الثابتة

−نسبة الربح املطلوب تحقيقها لوحدةل نسبة فائض املساهمة 
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 * قوانين إجمالي التكاليف والربح.

 إجمالي التكاليف –إجمالي الربح = إجمالي اإليرادات 

 إجمالي التكاليف = التكاليف الثابتة + التكاليف املتغيرة

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * تعريف هامش أو حد األمان.

 انخفاض املبيعات، حيث كلما زاد هذا الهامش زادت األرباح.عند خسائر التعرض للبعد التعادل حتى تصبح في أمان من عدد الوحدات التي تم بيعها يوضح 

 * قانون نسبة هامش األمان.

نسبة هامش األمان = 
−حجم أو كمية مبيعات التعادل لفعليةا حجم أو كمية املبيعات املتوقعة أو 

حجم أو كمية املبيعات املتوقعة أو الفعلية
  ×100 

نسبة هامش األمان = 
− قيمة مبيعات التعادل لفعليةا قيمة املبيعات املتوقعة أو 

قيمة املبيعات املتوقعة أو الفعلية
  ×100 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * تعريف قوائم التكاليف.

 هي قائمة تحدد تكلفة املنتج.

 * أنواع قوائم التكاليف.

 :قوائم 3وهي جودة في قائمة التكاليف الرئيسية، عناصر املو تساعد في تحديد تكلفة بعض ال قوائم تكاليف مساعدة: أ(

  . قائمة تكلفة الخامات املشتراة خلل الفترة.1

مصاريف نقل  + )مسموحات املشتريات( الخصم املكتسب –مردودات املشتريات  –خلل الفترة = تكلفة مشتريات الخامات املشتراة تكلفة الخامات 

 الخامات + مصاريف شحن الخامات + مصاريف التأمين على الخامات + رسوم جمركية على الخامات + عمولة شراء الخامات

 الخصم املكتسب )مسموحات املشتريات( –مردودات املشتريات  –تكلفة مشتريات الخامات صافي املشتريات =  ملحظة:

 خلل الفترة.. قائمة تكلفة الخامات املستخدمة 2

 فترةمخزون آخر التكلفة  – راة خلل الفترةتالخامات املشأول الفترة + تكلفة  خاماتمخزون تكلفة تكلفة الخامات املستخدمة خلل الفترة = 

 . تكلفة املواد املتاحة للستخدام.3

 اة خلل الفترةاملشتر الخامات تكلفة أول الفترة +  خامات املواد املتاحة للستخدام = تكلفة مخزونتكلفة 

 قوائم: 3ة، وهي املباع خلل الفتر تساعد في تحديد تكلفة اإلنتاج التام خلل الفترة، وتكلفة اإلنتاج التام  قوائم تكاليف رئيسية: ب(

 تكلفة اإلنتاج التام خلل الفترة.قائمة . 1

 :هاوإليجاد ،هذه القائمة مع القائمة األولى فصار اسمها: تكلفة اإلنتاج التام املباع خلل الفترة( ُدِمَجت) تكلفة اإلنتاج املباع خلل الفترةقائمة . 2

 التكلفة األولية = تكاليف املواد املباشرة + األجور املباشرة

 تكلفة التحويل = تكاليف صناعية غير مباشرة + األجور املباشرة

 باشرة + أجور غير مباشرة + تكاليف أخرى غير مباشرةالتكاليف الصناعية غير املباشرة = مواد غير م

 إجمالي التكاليف الصناعية = التكلفة األولية + تكاليف صناعية غير مباشرة

 خر الفترةتحت التشغيل آإنتاج مخزون  –تحت التشغيل أول الفترة إنتاج  مخزونتكلفة اإلنتاج التام خلل الفترة = إجمالي التكاليف الصناعية + 

 تام آخر املدةإنتاج مخزون  –تام أول املدة إنتاج مخزون = تكلفة اإلنتاج التام خلل الفترة +  خلل الفترةتكلفة اإلنتاج التام املباع 

 وإليجادهما: . قائمة الدخل: الهدف منها تحديد الربح أو الخسارة خلل فترة،3

 سعر الوحدة× إيراد املبيعات = عدد الوحدات املباعة 

 تكلفة اإلنتاج التام املباع –إجمالي الربح أو الخسارة = إيراد املبيعات 

 املصروفات اإلدارية والتسويقية –صافي الربح أو الخسارة من النشاط العادي = إجمالي الربح أو الخسارة 

 أي مصروفات أخرى  –صافي الربح أو الخسارة النهائي = صافي الربح أو الخسارة من النشاط العادي + أي إيرادات أخرى 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * النظم املحاسبية املستخدمة في محاسبة التكاليف.

 .ظام األوامر )تكاليف األوامر(ن .1

 .كصناعة األثاث ويدفع عربون غير متماثل  عندما يأتي عميل ويطلب منتجوفيه ال ينتج املصنع إال 

 .نظام املراحل )تكاليف املراحل( .2

 يه ينتج املصنع بدون انتظار عميل، وتكون املنتجات هنا متماثلة كالتلفزيون.وف



 

 
 -   5الصفحة     - 

 

 
 (2مراجعة حماسبة التكاليف )احملاسبة

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

 * الفرق بين نظام األوامر ونظام املراحل.

 نظام املراحل نظام األوامر

 . اإلنتاج يكون للسوق، وال يتوقف على طلب عميل.1 بعد وصول طلب أو أمر من عميل يحدد املواصفات والكمية.. يتم اإلنتاج 1

 وللمنتجات نفس املواصفات. ،. اإلنتاج نمطي، أي أنه متجانس ومتشابه2 .نتاج غير نمطي، أي أنه غير متشابه، وللمنتجات مواصفات مختلفة. اإل 2

 . املواصفات الخاصة باملنتج محددة، واإلنتاج بحجم كبير.3 باملنتج غير محددة، واإلنتاج بحجم صغير.. املواصفات الخاصة 3

 * أنواع الحسابات.

 لفة املواد املتبقية آخر الفترة(، ومكونات الحساب:هدفه )تحديد تكلفة املواد املستخدمة خلل الفترة، وتحديد تك . حساب مراقبة مخازن املواد،1

 الدائن املدين

 ح/ مشتريات مواد خلل الفترة

 ح/ املوردين باملشتريات من املواد

 ح/ مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

 ح/ مراقبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة

 مباشرة(، ومكونات الحساب:هدفه )يساعد في تحديد األمر اإلنتاجي كم نصيبه من أجور العاملين سواء أجور مباشرة أو غير  . حساب مراقبة األجور،2

 الدائن املدين

 ح/ إجمالي األجور املستحقة

 ح/ االستقطاعات 

 ح/ مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل )األجور املباشرة(

 ح/ مراقبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة )أجور غير مباشرة(

 :(، ومكونات الحسابالذي أشغله، أي اإلنتاج الذي لم يكتمل في الفترة السابقةتحديد األمر اإلنتاجي هدفه ) ت التشغيل،. حساب مراقبة اإلنتاج تح3

 الدائن املدين

 املواد املباشرة املصروفة باإلنتاجح/ 

 األجور املباشرة املصروفة باإلنتاجح/ 

 ح/ التكاليف الغير مباشرة املحملة

  / مراقبة اإلنتاج تحت التامح

 (، ومكونات الحساب:مراقبة وحساب اإلنتاج املكتمل ولم يستلمه العميل بعدهدفه ) . حساب مراقبة اإلنتاج التام،4

 الدائن املدين

 تكلفة املبيعاتح/  ح/ مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

 ومكونات الحساب: . حساب تكلفة املبيعات،5

 الدائن املدين

 / املتاجرة واألرباح والخسائرح ح/ مراقبة اإلنتاج التام

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 فروق التحميل.تعريف * 

 خلل العام.تأتي من الفرق بين ما تم تقديره من تكاليف صناعية غير مباشرة أو تكاليف إضافية، والتكاليف الفعلية التي حدثت 

 * كيفية معالجة فروق التحميل.

 تعالج مباشرة على قائمة الدخل على أنها مصروفات. أ( إذا كانت الفروق غير جوهرية )قليلة(:

 بالعدل حسب النسبة: نحملها على اإلنتاج ب( إذا كانت الفروق جوهرية )كبيرة(:

 . إنتاج تحت التشغيل.1

 .(لم يسلم للعملء). إنتاج تام 2

 تكلفة مبيعات(.مباع )تام مسلم للعملء، أي . إنتاج 3

 في حال كانت فروق التحميل بــ: ملحظة:

 # النقص: يعني أنني حملت اإلنتاج بأقل من التكلفة الفعلية، بالتالي يجب أن نجمع التكلفة مع نصيبها من فرق التحميل.

 الفعلية، بالتالي يجب أن نطرح من التكلفة نصيبها من فرق التحميل.#الزيادة: يعني أنني حملت اإلنتاج بأكثر من التكلفة 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * تعريف اإلنتاج املتجانس.

 ما تعادله الوحدات تحت التشغيل من وحدات تامة.هو كل الوحدات التامة الصنع، ُيضاف لها 

 اإلنتاج املتجانس. قوانين* 

 نسبة اإلتمام(× اإلنتاج املتجانس = الوحدات التامة + )الوحدات تحت التشغيل 

 باشرة + تكلفة التحويلاملواد امل= التكاليف إجمالي 



 

 
 -   6الصفحة     - 

 

 
 (2مراجعة حماسبة التكاليف )احملاسبة

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

=  متوسط تكلفة املواد املباشرة
التكلفة

عدد الوحدات املتجانسة
 

=  التحويلمتوسط تكلفة 
التكلفة

عدد الوحدات املتجانسة
 

 نصيب الوحدة من التكلفة× تكلفة اإلنتاج = عدد الوحدات 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * خط مستوى اإلنتاج.

 .%100ثم يبدأ التصنيع، حتى أصل آلخر خط اإلنتاج  %0عندما أنتج منتج معين فإن خط مستوى اإلنتاج يبدأ من 

 * إلضافة املواد في عملية اإلنتاج أربعة مستويات.

 . إضافة املواد في بداية املرحلة اإلنتاجية.1

 .%100إتمامه للمواد سيكون  فإن مستوى  %100صفر% إلى لو كان اإلنتاج تحت التشغيل في هذه الحالة 

 . إضافة املواد في نهاية املرحلة اإلنتاجية.2

 .%0فإن مستوى إتمامه للمواد سيكون  %100في هذه الحالة لو كان اإلنتاج تحت التشغيل صفر% إلى 

 إضافة املواد أثناء التشغيل.. 3

 وهكذا. %60سيكون  %60، وإذا كان %30واد سيكون فإن مستوى إتمامه للم %30في هذه الحالة لو كان اإلنتاج تحت التشغيل 

 . إضافة املواد عند مستوى معين.4

ضيفت املواد عندما يكون مستوى اإلنتاج تحت التشغيل 
ُ
 سيكون مستوى إتمامه للمواد صفر%. %40فإن أي مستوى إنتاج قبل  %40في هذه الحالة لو أ

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * تخصيص أو توزيع التكاليف الصناعية غير املباشرة.

 اليف الصناعية الغير مباشرة.حساب تكلفة منتج معين عبارة عن نصيب هذا املنتج من املواد واألجور املباشرة والتك

 * أقسام أو أنواع التكاليف.

 هي املواد املباشرة واألجور املباشرة. . تكاليف مباشرة:1

 تتوزع على نوعين من املراكز: . التكاليف الغير مباشرة:2

 هي التي تقوم بتأدية الخدمات ملراكز اإلنتاج. أ( مراكز الخدمات:

 هي التي توجد فيها اآلالت التي تعمل وتنتج السلع. ب( مراكز اإلنتاج:

 * معدل التحميل.

 هو أساس يتم من خلله توزيع تكاليف مراكز اإلنتاج على الوحدات املنتجة.

 * طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج.

 توزيع إجمالي تكاليف مراكز الخدمات اإلنتاجية على مراكز اإلنتاج باستخدام أساس توزيع واحد. يتم . طريقة التوزيع اإلجمالي:1

نصيب مركز اإلنتاج = 
األساس

مجموع األساس
 إجمالي تكلفة مراكز الخدمات×  

 جيع مراكز اإلنتاعمل اآلالت لجماألساس=ساعات عمل اآلالت املطلوبة ، مجموع األساس=مجموع ساعات   حيث أن: 

معدل التحميل = 
إجمالي تكاليف مراكز اإلنتاج

األساس
 

 ، األساس=ساعات العمل املباشرة إجمالي تكاليف مراكز اإلنتاج = تكاليف مراكز اإلنتاج األصلية + نصيبها من التكاليف املوزعة  حيث أن:

 ألساس معين. طريقة التوزيع اإلنفرادي:. 2
ً
 يتم توزيع تكلفة كل مركز خدمة على مراكز اإلنتاج املستفيدة وفقا

 يتم ترتيب مراكز الخدمات تنازليا من الكبير إلى الصغير حسب عدد املراكز التي يخدمها. طريقة التوزيع التنازلي:. 3

 تعترف باالستفادة والخدمات املتبادلة بين أقسام الخدمات وبعضها البعض. طريقة التوزيع التبادلي:. 4

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * تعريف املعيار.

 داء.هو أفضل أداء ممكن أو نمط يستخدم لقياس األ 

 * التكلفة املعيارية.

 هي تقدير لتكلفة النشاط بناء على الدراسات العلمية والعملية بعد األخذ باالعتبار الظروف الخاصة بالوضع الحالي.
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 (2مراجعة حماسبة التكاليف )احملاسبة

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

 * أنواع املعايير.

 هي التي يمكن تحقيقها فقط في ضوء الظروف املثالية للتشغيل دون السماح بوجود أي أعطال لآلالت أو توقف للعمل. أ( معايير مثالية:

 هي معايير محكمة ولكنها قابلة للتحقق حيث تسمح بالعطل العادي وفترات راحة للعاملين. ب( معايير عملية:

 * أساليب تحليل انحرافات املواد املباشرة.

 .(سعر وكمية انحراف) النحراف املواد املباشرة لثنائي. التحليل ا1

 التكلفة املعيارية –االنحراف اإلجمالي للمواد = التكلفة الفعلية 

 السعر الفعلي× التكلفة الفعلية للمواد = الكمية الفعلية املستخدمة 

 الكمية الفعلية للوحدة× الكمية الفعلية املستخدمة = وحدات اإلنتاج الفعلي 

 السعر املعياري × التكلفة املعيارية للمواد = الكمية املعيارية لإلنتاج 

 الكمية املعيارية للوحدة× الكمية املعيارية = وحدات اإلنتاج الفعلي 

 السعر املعياري × انحراف الكمية = التغير في الكمية 

 الكمية الفعلية× لتغير في السعر انحراف السعر = ا

 أجور مباشرة معيارية –إجمالي االنحراف للعمل )أو إجمالي انحراف األجور( = أجور مباشرة فعلية 

 # هذا االنحراف اإلجمالي يرجع إلى أربعة انحرافات:

 اختلف املعدل: يعني أن معدل األجر الفعلي اختلف عن معدل األجر املعياري.أ( 

 ساعات العمل الفعلية× املعدل املعياري(  –ل الفعلي انحراف معدل األجور )انحراف املعدل( = )املعد

 أو انحراف الكفاءة وهو اختلف الزمن الفعلي عن الزمن املعياري اللزم لإلنتاج الفعلي.ف الزمن: ب( انحرا

 املعدل املعياري × الساعات املعيارية للعمل(  –انحراف الكفاءة )الزمن( = )الساعات الفعلية للعمل 

 في آن واحد.االنحراف ج( 
ً
 املشترك: هو األثر املشترك الختلف الزمن واملعدل معا

 الساعات املعيارية(. –)الساعات الفعلية × املعدل املعياري(  –االنحراف املشترك = )املعدل الفعلي 

 د( انحراف املزج: هو اختلف نسبة املزج الفعلية للعمالة املستخدمة عن نسبة املزج املعيارية.

 متوسط معدل أجر الساعة املعياري( –)معدل أجر الساعة املعياري × الساعات املعيارية(  –انحراف مزج العمالة = )الساعات الفعلية 

 .(انحراف سعر وكمية ومشترك) النحراف املواد املباشرة . التحليل الثلثي2

 .(ومشترك ومزجانحراف سعر وكمية ) النحراف املواد املباشرة . التحليل الرباعي3

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 * التكلفة اإلضافية.

 في التكلفة اإلضافية يجب عمل موازنة تخطيطية قد تكون ثابتة أو مرنة.

 * املوازنة الثابتة.

 عملها ملستوى واحد فقط من النشاط.يتم 

 * املوازنة املرنة.

 وهي التي تقبل املرونة، أي نقدر التكاليف فيها عند عدة مستويات متوقعة من النشاط.

 * الفرق بين الفاعلية والكفاءة.

 مدى تحقيق القسم أو املسؤول لألهداف. الفاعلية:

 معدل أو علقة بين املدخلت واملخرجات. الكفاءة:

 تحليل انحرافات التكاليف اإلضافية. *

 ، تقسم االنحرافات إلى:رافات التكلفة اإلضافية املتغيرةأ( تحليل انح

 يحدث عندما يختلف معدل تحميل التكلفة اإلضافية الفعلي عن التقديري. . انحراف اإلنفاق أو املعدل:1

 يحدث عندما يختلف مقدار مستوى النشاط الفعلي عن املعياري او التقديري. . انحراف الكفاءة:2

 ، تقسم االنحرافات إلى:ب( تحليل انحرافات التكلفة اإلضافية الثابتة

 املعيارية. ويمثل الفرق بين التكلفة اإلضافية الثابتة الفعلية والتكلفة اإلضافية الثابتة املخططة أو املتوقعة أ . انحراف موازنة أو إنفاق:1

دالت التحميل ى أساس معيمثل الفرق بين التكلفة اإلضافية الثابتة التي تم تحليلها على اإلنتاج على أساس معياري أو عل . انحراف الطاقة أو الحج:2

 التقديرية والتكلفة اإلضافية الثابتة الفعلية.

 وهلل احلمد ،،،


