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 1-1مفاىيػ التكمفة وتحميالتيا
تتعجد السفاٌيع السختمفة لسحاسبة التكاليف باختٛؼ الغخض هشٍا حيث تحتاج ا٘دارة هغ داخل السشذآت لتقاريخ

تكاليف تفريمية هختمفة عغ عشاصخ تكمفة صشع السشتج ،وعادة ها ٓتدآج الصمب عمِ هثل التقاريخ هع التقجـ

التكشػلػجْ وتدآج حجة السشافدة فْ السشذآت الرشاعية ورغبة ا٘دارة فْ إضٍار أداء تذغيمْ وهالْ جيج .وٌشا هغ

الشادر أف ىجج فْ الحياة العسمية هشذأة ترشع هشتج واحجاً فقط بل ٌشاؾ أىػاع هختمفة هغ ذات الصبيعة لمسشتجات

التْ تشتجٍا السشذأة الرشاعية ،فسث ًٛفْ صشاعة السياي الغازية ٌشاؾ عبػات بٛستيكية هغ أحجاـ هختمفة لمسياي
الغازية .وٌشا ٚبج ٘دارة السشذأة الرشاعية هغ قياس أداء أىذصتٍا هسث ًٛبعشاصخ التكاليف هغ هػاد أولية وعسالة
وتكاليف أخخػ هداىجة لعسمية الترشيع بفعالية وكفاءة عالية ،وخرػصاً فْ بيئة الترشيع الحجٓثة التْ تتسيد

بزخاهة رؤوس اٖهػاؿ السدتثسخة فْ أٚت والسعجات واٖتستة فْ خصػط ا٘ىتاج والحاجة إلِ استخجاـ السػارد

السختمفة لمسشذاة فْ ضل هشافدة غيخ شبيعية.
وٌشا تأتْ هحاسبة التكاليف وها يقػـ بً هحاسبػ التكاليف هغ إتباع وتصبيق ىطع هحاسبة التكاليف التْ تتشاسب

وأٌجاؼ السشذاة فْ تعطيع أرباحٍا أو اٚىتذار فْ الدػؽ وتمبية هتصمبات السشافدة بسا ٓتػافق وبيئة الترشيع

الحجٓثة .ولحلظ كاف ٚبج هغ إيجاد إشار لسحاسبة التكاليف يأخح هدا اًر هختمفاً عغ السحاسبة السالية هغ حيث

ت فاصيل التقاريخ واحتياجاتٍا هغ قبل السعشييغ هغ داخل السشذأة بعكذ التقاريخ السالية فْ ضل السحاسبة السالية
التْ تمبْ هتصمبات السدتخجهيغ هغ خارج السشذأة .عٛوة عمِ ذلظ ،فإف لسحاسبة التكاليف هيدة ٌاهة تتسثل فْ

القجرة عمِ تحقيق الخقابة السدتسخة عمِ عشاصخ التكاليف الثٛثة الخئيدية  :السػاد والعسالة والتكاليف غيخ السباشخة
بحيث تفيج بياىات التكاليف فْ عخض الحالة الحالية الػاقعية واٚستفادة هشٍا لمتشبؤ هغ خٛؿ عخض بجائل هختمفة

لسا يسكغ أف تكػف عميً فْ السدتقبل لخجهة هتخحؼ الق اخرات السختمفة هغ داخل السشذأة لتحقيق اٌٖجاؼ

السػضػعة هدبقاً .وتمبي ًة لحاجة ا٘دارة لٍحي البياىات ضٍخت ىطع التكاليف بأساليب وأدوات هختمفة ،وخرػصاً فْ
حاٚت تعجد السشتجات وتعقج شخائق ا٘ىتاج فْ ضل هػارد هحجودة هغ عشاصخ ا٘ىتاج.

استشاداً لسا سبق ،أصبح لسحاسبة التكاليف دٚٚت هتعجدة تداعج ا٘دارة عمِ تحميل عشاصخ التكاليف هغ اجل
تخفيس التكاليف ورقابة الٍجر والتآلف وهعخفة تكمفة لكل ىذاط أو هخكد تكمفة وبياف سمػؾ التكاليف وتخصيط

التكمفة وٌاهر السداٌسة والسقارىات الحالية والدابقة لعشاصخ التكاليف بسا يداعج عمِ رقابة التكاليف وزيادة أرباح

السشذأة الرشاعية .وبالتالْ يسكغ تعخيف هحاسبة التكاليف بأىٍا " :أداة تحميمية وفق قػاعج تدتشج إلِ أصػؿ عمسية
لتتبع عشاصخ التكاليف هغ هػاد وعسالة و وتكاليف غيخ هباشخة هغ حيث التدجيل والتبػيب والتجسيع وربصٍا
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بسخاكد التكمفة أو اٖىذصة بسا يداٌع فْ الخقابة عمِ التكاليف ٚتخاذ الق اخرات هغ بيغ البجائل الستاحة داخل

السشذاة الرشاعية لتحقيق أقرِ درجة هغ الكفاءة والسداٌسة فْ تحقيق الفاعمية".
يسكغ تحميل فقخات ٌحا التعخيف إلِ ها ٓمْ:

 -1عشاصخ التكاليف  :وتتزسغ تكمفة السػاد – والعسالة – والتكاليف غيخ السباشخة هعب اًخ عشٍا بػحجات ىقجية،
فسث "ٛتتزسغ تكمفة السادة اٖولية ٖغخاض الترشيع السعادلة التالية:

تكمفة السادة اٖولية = كسية السادة (كػحجات أو أوزاف) × سعخ الػحجة أو سعخ الكغ.
 -2التكمفة التاريخية أو الفعمية:
تسثل التكمفة التاريخية السبالغ السجفػعة بسػجب أدلة هػضػعية تدتشج إلِ هدتشجات كفػاتيخ شخاء السػاد اٖولية

هث "ٛأو السػارد السختمفة ٘تساـ عسمية ترشيع السشتج ،ويعبخ عشٍا بػحجات ىقجية حجثت فع٘ ًٛتساـ عسمية الذخاء

أو ا٘ىفاؽ خٛؿ فتخة هعيشة ،حيث تداعج ا٘دارة فْ هقارىتٍا هع ا٘ٓخادات الستحققة فع ًٛلمػصػؿ إلِ ىتيجة عسل

السشذأة.

 -3تكمفة الفخصة البجٓمة:
وٌْ تكمفة البجٓل الحؼ قخرت ا٘دارة اختياري هغ بيغ عجة بجائل ،أؼ قيسة السدايا التْ ضحت بٍا ىتيجة رفس

البجٓل أو البجائل اٖخخػ فْ استخجاـ عشاصخ التكاليف .حيث يكػف أهاـ ا٘دارة هعصيات وهعمػهات وبياىات عغ
البجائل الستاحة ،ويتع اتخاذ القخار السشاسب هغ بيغ تمظ البجائل الستاحة ،هع اٚستفادة هغ خبخة هتخح القخار

لحاٚت هذابٍة واجٍتً سابقاً.

 -4التكمفة السباشخة (التكمفة اٖولية):
وتتكػف هغ تجسيع عشاصخ التكاليف التالية :السػاد اٖولية السباشخة (السادة اٖولية السدتخجهة فْ إىتاج هشتج هعيغ

كالخذب فْ صشاعة السفخوشات) -اٖجػر السباشخة (أجػر عساؿ ا٘ىتاج أو خصػط وآٚت السرشع)-
والسراريف السباشخة (هثل هراريف ىقل هػاد أولية).
 -5تكمفة الرشع:
وتتكػف هغ التكمفة اٖولية لعشاصخ التكاليف السباشخة هزافاً إليٍا السراريف الرشاعية غيخ السباشخة والتغيخ فْ
السخدوف هغ السػاد اٖولية والبزاعة تحت الرشع .أؼ أف تكمفة الرشع تسثل بالسعادلة التالية:
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تكمفة الرشع = تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج (وتتكػف هغ هػاد أولية هباشخة أوؿ السجة هزافاً إليٍا

صافْ هذتخيات هػاد أولية وهصخوحاً هشٍا هػاد أولية آخخ السجة)  +اٖجػر السباشخة  +السراريف السباشخة +
السراريف الرشاعية غيخ السباشخة (هثل إيجار السرشع وصياىة آٚت السرشع والقػة السحخكة) +هخدوف أوؿ

السجة هغ البزاعة تحت الرشع – هخدوف آخخ السجة هغ البزاعة تحت الرشع.
 -6تكمفة البزاعة السباعة:

وتتكػف هغ كافة بشػد تكمفة الرشع هزافاً إليٍا التغيخ فْ هخدوف تاـ الرشع ،وتسثل بالسعادلة التالية:
تكمفة الرشع (أو تكمفة ا٘ىتاج)  +هخدوف تاـ الرشع أوؿ السجة – هخدوف تاـ الرشع آخخ السجة.
 تحميالت أخخى لعشاصخ التكاليف :يسكغ استعخاض هفاٌيع هختمفة لعشاصخ التكاليف وفقاَ لمفتخة التْ تخجهٍا(تكاليف إٓخادية أو تكاليف رأسسالية) أو وفقا لصبيعة التكمفة الفعمية أو السقجرة (تكاليف تاريخية أو تكاليف هقجرة)

أو وفقاً لسقابمتٍا هع ا٘ٓخادات (تكاليف هدتشفحة و تكاليف غيخ هدتشفحة) أو وفقا" كجدء هغ السشتج (تكاليف هشتج

وتكاليف فتخية) أو وفقاً لجرجة التحع بٍا هغ قبل إدارة السشذأة (تكاليف يسكغ التحكع بٍا أو تكاليف  ٚيسكغ التحكع
بٍا) أو وفقا لمخقابة والتخصيط واتخاذ الق اخرات (تكاليف هٛئسة وتكاليف تكاليف غيخ هٛئسة وتكمفة الفخصة

البجٓمة).

 -1التكاليف اإليخادية :
وٌْ تمظ التْ تشفق وتدتفيج هشٍا الفتخة السحاسبية الحالية ،دوف أف يكػف لٍا أؼ هشافع فْ السدتقبل ،وٌحي

التكاليف ٓتع خرسٍا هغ إٓخادات الفتخة فْ قائسة الجخل.
 -2التكاليف الخأسسالية :

وتسثل التكاليف التْ تؤدؼ هشافع هدتقبمية لمسشذأة هثل شخاء أصل رأسسالْ هعيغ ،حيث يقجـ هشافع تدتفيج هشً

ٌحي الفتخة والفتخات اٖخخػ القادهة ،هغ ٌحا فإف ٌحي التكمفة ٓتع استٍٛكٍا عمِ فتخات التْ تدتفيج هشٍا ،حيث
تحسل هرخوؼ اٚستٍٛؾ عمِ قائسة الجخل بسقجار هرخوؼ اٚستٍٛؾ الحؼ يخز العاـ ،أها اٖصل

الخأسسالْ فإىً يطٍخ فْ قائسة السخكد السالْ هصخوحاً هشً هجسع اٚستٍٛؾ.
ولٍجؼ تحميل التكاليف ٚبج هغ التفخقة بيغ التكاليف ا٘ٓخادية و التكاليف الخأسسالية ،وذلظ بٍجؼ الجقة فْ تحجٓج

رقع صافْ الجخل وأف الخمط فيسا بيشٍسا سػؼ ٓتختب عميً ضٍػر صافْ الجخل بأكثخ أو أقل هغ قيستً الحقيقة

والحؼ بجوري ٓؤثخ عمِ السخكد السالْ.
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 -3التكاليف التاريخية:
وٌْ التكمفة التْ حجثت فْ الساضْ واىتٍت ويتع عخض ىتائجٍا بعج اىتٍاء العسمية ا٘ىتاجية وتقجيع الدمع

والخجهات ،هعشِ ذلظ أف ا٘ىتاج أو الخجهات تحسل بعشاصخ التكمفة الفعمية لمسػاد وفق هدتشجات هؤيجة بفػاتيخ

الذخاء واٖجػر وفق عقج العسل وتكاليف الترشيع اٖخخػ التْ حجثت بالفعل ،وتست اٚستفادة هشٍا.
 -4التكاليف السقجرة:

حيث تحجد التكمفة بذكل هدبق هغ أجل تشفيح ا٘ىتاج ،ويتع ذلظ باستخجاـ هعآيخ الكسيات و اٖسعار .وعادة ها
تداعج فْ تحجٓج هعجٚت التحسيل لمسراريف ا٘ضافية عمِ الصمبيات أو أواهخ التذغيل.
 -5التكاليف السدتشفحة
وٌْ التكاليف التْ ٓتع حدابٍا وتحسيمٍا عمِ الصمبيات أو أواهخ التذغيل وتحدب عشج هعخفة الداعات الفعمية أو

الػحجات السشتجة فعميا هزخوباً بسعجؿ التحسيل لمػصػؿ إلِ التكمفة السدتشفحة كجدء هغ تكمفة صشع الصمبية خٛؿ

الفتخة التكاليفية.

 -6تكاليف السشتج:
وٌْ التكاليف التْ تجخل فْ إىتاج السشتج ،بحيث ٓتػقف وجػد السشتج عمِ حجوثٍا ،كسا أف الدبب اٖساسْ فْ

تحسمٍا ٌػ ا٘ىتاج ،وتعتبخ هعطع عشاصخ التكاليف الستغيخة بسثابة تكاليف إىتاجية ،ىط اًخ لجخػلٍا فْ تكػيغ وحجة

ا٘ىتاج ،واستحالة اٚستغشاء عشٍا.
 -7تكاليف زمشية:

وٌْ التْ ٓختبط إىفاقٍا بسخور الػقت بغس الشطخ عغ وجػد إىتاج ويسكغ إف يدتفيج هشٍا ا٘ىتاج هع هخور
الدهغ ،وهغ اٖهثمة عمِ تمظ التكاليف ،إيجار السرشع ،استٍٛؾ أٚت ،وكحلظ السراريف التْ تتعمق بأىذصة

تدػيقية وبيعية (تمظ التْ تتعمق بالتكاليف التدػيقية الثابتة ولٍا سمػؾ زهشْ فْ حجوثٍا هثل رواتب هػضفْ قدع
السبيعات فْ السشذأة) والسراريف ا٘دارية والعاهة هثل رواتب هػضفْ السذتخيات والتخصيط وآليات ا٘دارة العاهة.

 -8تكاليف يسكؼ التحكػ فييا:
اء فْ اٖجل القريخ أو
وٌْ التْ يسكغ لسدتػػ إدارؼ هعيغ فْ السشذأة الرشاعية أف ٓتحكع فْ هبمغٍا ،سػ ً
اٖجل الصػيل ،وبالتالْ تخزع لخقابتً وتحكسً باعتباري صاحب القخار اٖخيخ ،اٖهخ الحؼ يجعمً قاد اًر عمِ

إلغاءٌا أو تخفيزٍا باتخاذ قخار إدارؼ هعيغ ،وهثاؿ عمِ تكاليف الحسٛت ا٘عٛىية.
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 -9تكاليف ال يسكؼ التحكػ فييا:
وٌْ التْ  ٚتخزع لخقابة أو تحكع هدتػػ إدارؼ هعيغ فْ السشذأة الرشاعية ،وبالتالْ تعتبخ تمظ التكمفة

هفخوضة عمِ ذلظ السدتػػ ا٘دارؼ اٖدىِ ،هثل تكاليف إٌتٛؾ آٚت السرشع ،إذ أف تمظ التكمفة قج  ٚتخزع

لدمصة ا٘دارة الػسصِ ،ولكشٍا فْ ىفذ الػقت تكػف خاضعة لخقابة وتحكع ا٘دارة العميا.
 -10التكاليف السالئسة:

وٌْ تمظ العشاصخ التْ تتأثخ باتخاذ قخار هعيغ ،ىتيجة السقارىة بيغ عجة بجائل ،وتؤثخ فيً فإذا تع تجشب اتخاذ ٌحا

القخار أو البجٓل ،فإىً بالتالْ يسكغ تجشب تحسل ٌحي التكاليف .وفْ هعطع اٖحياف تكػف التكاليف السٛئسة

تكاليف هتغيخة ،و بعزٍا يسثل تكمفة ثابتة ،هثل قخار إضافة شاقة آلية ججٓجة ( ٓشتج عشٍا تكمفة ثابتة).
 -11التكاليف غيخ السالئسة :

وٌْ التْ  ٚتتأثخ باتخاذ قخار هعيغ أو اٚختيار بيغ عجة بجائل ،وٓ ٚتػقف وجػدٌا أو تجشبٍا عمِ اتخاذ قخار

هعيغ ،هغ ٌشا فإف السشذأة تتحسمٍا فْ جسيع اٖحػاؿ ،وقج تكػف التكاليف غيخ السٛئسة تكاليف هتغيخة أو تكاليف
ثابتة ،ويصمق عادة هرصمح (التكاليف الغارقة) عمِ ٌحا الشػع هغ التكاليف .وهغ اٖهثمة عمِ التكاليف الغارقة،

التكاليف التاريخية ٖصل ثابت قجيع ( بفخض عجـ وجػد قيسة ىفاية لً) ،عشج اتخاذ قخار باستبجاؿ ذلظ اٖصل

بآخخ قجيع .ذلظ أف التكمفة تسثل إىفاؽ تع فْ الساضْ ىتيجة لقخار هعيغ ،ويرعب استخدادي فْ الػقت الحاضخ أو

هدتقب ًٛىتيجة الخجػع فْ ٌحا القخار أو الخغبة فْ تعجٓمً .بفخض أىً تع شخاء آلة بسبمغ  50000ليخة ،يحدب لٍا

استٍٛؾ سشػؼ بقدط ثابت ( ،)%10وبعج هخور خسدة أعػاـ قخرت السشذأة التخمز هغ ألة ببيعٍا ،حيث
بمغت القيسة البيعية لٍا فْ ٌحا التاريخ ب  10000ليخة .حيث تبمغ التكمفة الغارقة  15000ؿ.س (التكمفة

التاريخية البالغة  – 50000هجسع اٚستٍٛؾ البالغ  – 25000القيسة البيعية البالغة . )10000
 -12نعام التكاليف عمى أساس األنذطة :ABC
ويسثل هجخل ٌاـ فْ تخريز التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة وفق أسذ كسية (هثل ساعات العسل السباشخ أو
ساعات دوراف أٚت) وىػعية (عجد هخات البجء بتذغيل أٚت وعجد أواهخ الذخاء) ،تعكذ شبيعة الشذاط

ا٘ىتاجْ ،بحيث ٓتع تحجٓج ىريبً هغ تمظ التكاليف بذكل عادؿ كػف الشذاط ٌػ هدتشفح هػارد السشذأة وبالتالْ
يسكغ تجسيع ٌيكل التكاليف بذكل صحيح ٖغخاض اتخاذ ق اخرات التدعيخ فْ السشذآت ،وخرػصاً تغيخ ٌيكل
تكاليف تمظ السشذآت لتكػف ٓشدب هختفعة هغ التكاليف غيخ السباشخة وتسثل تكاليف تحػيمية.
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 -13مجاخل أو نعخيات التكاليف :وٌشاؾ ثٛثة هجاخل تػاجً هحاسب التكاليف عشج تجسيع التكاليف واستخخاج
تكمفة وحجة السشتج والتكمفة ا٘جسالية لمسشتج خٛؿ فتخة هعيشة ،تتسثل فْ:
 -1التجسيع وفق وحجات ا٘ىتاج الستغيخ (وتجعِ بشطخية التكاليف الستغيخة).
 -2والتجسيع وفق وحجات أو حجع الصاقة ا٘ىتاجية (وتجعِ بشطخية التكاليف السدتغمة).

 -3والتجسيع وفق كاهل اٖىذصة الػضيفية لمسشذأة (وتجعِ بشطخية التكاليف الكمية /ا٘جسالية).
وٌحي الشطخيات ٌاهة فْ تحجٓج ٌيكل التكاليف وفق كل ىطخية وتصبيق هفاٌيع السحاسبة ا٘دارية وسمػؾ

التكاليف ٚتخاذ الق اخرات السشاسبة ،هثل إحجاث هشتج ججٓج فْ الدػؽ أو التخمْ عغ هشتج خاسخ أو ححؼ
ىذاط  ٚيزيف قيسة لمسشذأة.

 -14تكاليف أوامخ التذغيل:
ٌْ شمبيات خاصة غيخ هتجاىدة لدبائغ السشذأة الرشاعية حيث يحسل اٖهخ ا٘ىتاجْ رقساً هسي اًد لً يختمف هغ
حيث ٌيكل التكاليف الخاصة بً عغ اٖواهخ ا٘ىتاجية اٖخخػ  ،وعسمياً يحجد هغ خٛؿ شمبية ٓخسمٍا الدبػف إلِ
السشذأة يصمب فيٍا إىتاج هشتج هعيغ أو هجسػعة هغ السشتجات بسػاصفات هحجدة .ويحسل كل أهخ إىتاجْ بسا

يحسل هغ تكاليف صشاعية غيخ هباشخة فْ ىٍاية الدشة
يخرً هغ ٌيكل التكاليف بذكل هدبق وقبل هعخفة ها ّ
السالية ،وفق السعادلة التالية :السػاد السباشخة  +اٖجػر السباشخة  +ها ٓتقخر تحسيمً هغ تكاليف صشاعية غيخ
هباشخة.
 -15تكاليف السخاحل اإلنتاجية:
ٓتدع ا٘ىتاج بكػىً هتجاىداً وىسصياً وكبي اًخ هغ حيث غ ادرة عجد وحجاتً وعمِ هخاحل بحيث تتكػف تكمفة الػحجة هغ
تطافخ جٍػد اٖىذصة ا٘ىتاجية فْ السشذأة وفقاً لسػاصفات هحجدة .ويتع تحجٓج هتػسط تكمفة الػحجة فْ ىٍاية

الدشة السالية وبعج ا٘ىتاج الفعمْ لكافة السخاحل السداٌسة فْ العسمية ا٘ىتاجية ولكل خط إىتاجْ فْ حاؿ تعجد

هشتجات السشذأة.

 2-1أىجاف محاسبة التكاليف وعالقتيا بالسحاسبة السالية
تتعجد أٌجاؼ هحاسبة التكاليف فْ عٛقتٍا بالسحاسبة السالية هغ خٛؿ أوجً اٚختٛؼ وأوجً التذابً فيسا بيشٍسا.

ويبجو واضحاً أف هدتخجهْ هخخجات هحاسبة التكاليف يختمفػف عغ هدتخجهْ هخخجات السحاسبة السالية .كسا

أف ٌشاؾ فخوقاً جػٌخية بيغ هحاسبة التكاليف و أساليبٍا و بيغ السحاسبة السالية و أساليبٍا اٖهخ الحؼ تصمب
وجػد هجسػعة دفتخية وهدتشجية خاصة بكل هشٍا.

7

ISSN: 2617-989X

 1-2-1اختالف مجاالت محاسبة التكاليف عؼ السحاسبة السالية:
 -1تٍتع السحاسبة السالية بالشتائج التاريخية عغ فتخة زهشية تصػؿ إلِ عاـ عادة ،بيشسا تٍتع هحاسبة التكاليف
بتقجيع بياىات تفريمية عغ جسيع أوجً الشذاط لمخقابة عمِ عشاصخ التكاليف بأؼ فتخة زهشية تخغب بحلظ

إدارة السشذأة الرشاعية.

 -2تتشاوؿ السحاسبة السالية بياىات إجسالية تاريخية بيشسا تتجخل هحاسبة التكاليف فْ وضع الخصط السدتقبمية
و رسع الدياسات ،تداعج فْ التشبؤ بالسدتقبل.

 -3تقجـ السحاسبة السالية عادةً تقخي اًخ واحجاً برػرة إجسالية آخخ الفتخة السالية عغ التذغيل و الستاجخة و
السخكد السالْ ،عغ فتخة  ٚتقل عادة عغ سشة هالية .بيشسا تقجـ هحاسبة التكاليف تقاريخ دورية و كل
أسبػع أو شٍخ بٍجؼ الخقابة عمِ عشاصخ ا٘ىتاج و التعخؼ عمِ التكاليف أوؿ فأوؿ.

 -4تكػف أرقاـ السحاسبة السالية هعب اًخ عشٍا بػحجات ىقجية فقط ،بيشسا تٍتع هحاسبة التكاليف ليذ فقط بقيع

العشاصخ السختمفة بل كحلظ بالكسيات هغ ا٘ىتاج و كسية العسل السدتشفح و هعجؿ الخجهة الحؼ دخل فْ

ا٘ىتاج وٌكحا ،بٍجؼ الخقابة وتحديغ الكفاءة ا٘ىتاجية باستخجاـ كسيات أقل لتحقيق أكبخ عجد هغ وحجات

السشتج الشٍائْ.

 2-2-1أوجو االرتباط بؼ محاسبة التكاليف و السحاسبة السالية:
ٌشاؾ أوجً ارتباط بيغ كل هغ هحاسبة التكاليف والسحاسبة السالية تتسثل بأتْ:
 -1تعتبخ بياىات هحاسبة التكاليف وسيمة لمخقابة ولمتأكج هغ صحة البياىات السدتخخجة هغ السحاسبة السالية.
 -2تبيغ السحاسبة السالية ىتيجة السشذأة كػحجة و برفة إجسالية بيشسا تبيغ هحاسبة التكاليف تكاليف تجسيعية
لعشاصخ التكاليف وهدتػػ أداء اٖقداـ ا٘ىتاجية و الخجهات و أقداـ التػزيع بالتفريل وذلظ برفة
تحميمية تفيج فْ تجشب أؼ ضياع أو إسخاؼ.

-3تحتاج السحاسبة السالية هغ أجل إعجاد ىتائج اٖعساؿ و السيداىية آخخ العاـ التكاليف التفريمية التالية:

السشتجات تحت التذغيل -السشتجات تاهة الرشع  -السػاد الستبقية -تكاليف ا٘ىتاج .وٌحي السعمػهات

التكاليفية تكػف جاٌدة لجػ هحاسبة التكاليف .وبالسقابل تدتفيج هحاسبة التكاليف هغ السحاسبة السالية فْ
الحرػؿ عمِ هعمػهات هحاسبية عغ تكمفة السػاد السذتخاة -بياف أجػر العسالية السجفػعة-قيسة السدتمدهات

السختمفة كالشػر والسياي و القػػ السحخكة والتجفئة-قيسة اٖصػؿ الثابتة .وكمٍا عسميات تثبت أو ًٚفْ الجفاتخ

السالية – فْ دفاتخ السحاسبة السالية  -ثع ٓتع تحميمٍا فْ دفاتخ هحاسبة التكاليف أو استخجاهٍا لمتػصل إلِ
بياىات تفريمية أخخػ تتعمق بتحجٓج عشاصخ التكاليف.
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ويتزح هسا سبق أف ٌشاؾ عٛقة بيغ هحاسبة التكاليف و السحاسبة السالية ،فالبياىات اٖساسية لمسحاسبة السالية

تشبع هغ عسميات تقع بيغ الػحجة اٚقترادية و بيغ الغيخ.

وتتع عسمية تتبع التكاليف عمِ هخاكد التكمفة و عمِ السشتجات بٍجؼ قياس تكاليف اٖداء بيشسا تٍجؼ السحاسبة

السالية إلِ قياس أداء السشذأة كػحجة.

وكاف هغ ىتا ئج ٌحا اٚرتباط بيغ السحاسبتيغ أف يقػـ كل هغ السحاسب السالْ و هحاسب التكاليف فْ ىٍاية العاـ
بإيجاد الخبط الٛزـ بيغ الحدابات السالية وحدابات التكاليف هغ الشاحية السحاسبية و إجخاء التدػيات الٛزهة

لتحقيق ٌحا الخبط.

و ٓتجً السحاسبػف فْ تفكيخٌع إلِ ترسيع ىطع هحاسبية تقػـ بتجسيع بياىات التكاليف والبياىات السحاسبية هعاً

فْ هجسػعة دفتخية واحجة بسا يحقق التكاهل و تدٍيل التحميل.

 3-1ترشيفات عشاصخ التكاليف وفقا لمتقديسات السختمفة في السشذآت الرشاعية
إف عشاصخ التكاليف يجب أٓ ٚتع تػفيخٌا فْ شكل إجسالْ ،وإىسا يجب أف يحمل الخقع ا٘جسالْ إلِ هكػىاتً
التحميمية الفخعية ،حتِ ٓتدشِ هعخفة هرجر التكمفة ،و أوجً الشفع التْ تع الحرػؿ عميٍا .ولتحميل عشاصخ

التكاليف سػاء كاىت هػاد أولية أو عسالة وأجػر أو هراريف هباشخة ٓتصمب جٍجا وخبخة هغ قبل هحاسبْ
التكاليف ،حيث ٓتختب عميٍع القياـ بشذاط التحميل والعخض ضسغ إشار تكاليفْ ٓتسثل بقػائع تكاليفية وحدابات

وبياىات تفريمية لٍا صفة التجسيع لعشاصخ التكاليف بٍجؼ هعخفة تكمفة وحجة صشع السشتج .وىط اًخ لتغيخ

هػاصفات السشتجات التْ تشتجٍ ا السشذآت الرشاعية وغياب التجاىذ بيغ السشتجات وهػاصفاتٍا اٖساسية عادة ها
ٓتع اتخاذ أواهخ تذغيل تتشاسب وشبيعة إىتاج تمظ السشتجات بذكل يعكذ وحجة ا٘ىتاج وقياسٍا هتسث ٛذلظ بػحجة

التكمفة .وقج تكػف وحجة التكمفة عمِ شكل سمعة أو هجسػعة هغ الدمع الستذابٍة ،أو هغ خٛؿ إىتاج شمبية أو

أهخ إىتاج ،أو هغ خٛؿ هخحمة إىتاجية أو عسمية تكشػلػجية ،أو عس ًٛهعيشاً وخجهة هحجدة .كسا يسكغ أف تكػف
وحجة التكمفة بسثابة وحجة قياس تعبخ عغ ا٘ىتاج وتػصيفً وقياسً بالعجد أو الحجع أو الػزف أو الصػؿ كسقياس
لػحجة التكمفة وقياسٍا .وعشج اختيار وحجة التكمفة اٖخح باٚعتبار شخؽ صشع السشتجات وشبيعة السشتجات
واٌٖجاؼ لمسشذأة هغ حداب تكمفة الػحجة السرشعة.
ٍٓجؼ تبػيب التكاليف عادة إلِ التعخؼ عمِ تكاليف كل هشتج ثع تحجٓج أرباح السشذأة كػحجة .ويعج ذلظ التقديع

وقياسً .إف أؼ هشذأة صغيخة كاىت أـ كبيخة
ٌجفاً رئيداً هغ أٌجاؼ التكاليف حيث يداعج فْ التعخؼ عمِ الجخل
ُ
الحجع تشتج هشتجات هتعجدة عمِ اٖغمب تحت ضخوؼ اقترادية سخيعة التغيخ اٖهخ الحؼ ٓجعػ إلِ اٚستعجاد
ىػعً ،و لسػاجٍة تمظ الطخوؼ فإف
اصفاتً و
حجسً أو هػ
لمتأقمع و العسل بكفاءة كمسا تغيخت ضخوؼ ا٘ىتاج و
ُ
ُ
ُ
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إدارة تمظ السشذآت تقػـ بإجخاء عجة تحميٛت وترشيفات لعشاصخ التكاليف بذكل يداٌع فْ الخقابة عمِ التكاليف

وتحقيق كفاءة وفاعمة استخجاهٍا ضسغ أىذصة تمظ السشذآت.
أوال" -التحميل الشؽعي لعشاصخ التكاليف

يقرج بالتحميل الشػعْ لعشاصخ التكاليف تقديسٍا تبعاً لٗىػاع السختمفة التْ تحتػؼ عميٍا وضائف السشذأة

الرشاعية  ،وبالتالْ يسكغ تقديع كل ىػع هغ أىػاع التكاليف الثٛثة اٖساسية التالية (السػاد اٖولية و اٖجػر و
السرخوفات ا٘ضافية) بتحميمٍا وتبػيبٍا لكل وضيفة رئيدية هغ وضائف السشذأة وٌْ :وضيفة ا٘ىتاج أو الترشيع

(حيث تػجج خصػط إىتاج السشتجات وصياىة وإشخاؼ آٚت لمسرشع ،ويكػف هجٓخ السرشع أو هجٓخ ا٘ىتاج هدئػًٚ
عغ أدائٍا) ،ووضيفة التدػيق والسبيعات (حيث ٓػجج أسصػؿ البيع وأبحاث الدػؽ وا٘عٛىات ،ويكػف هجٓخ
السبيعات هدئػ "ٚعغ أدائٍا) ،ووضيفة ا٘دارة العاهة (حيث ٓػجج السجٓخ العاـ وهجراء السذتخيات والسخازف وأليات

والسالية والتكاليف كل وفق تػصيفٍع الػضيفْ بالسشذأة الرشاعية).
 -1وظيفة اإلنتاج:

وٌشا يسكغ تقديع عشاصخ التكاليف إلِ تخجـ الػضيفة ا٘ىتاجية حدب ىػعٍا إلِ:
 مؽاد أولية لمترشيع (مؽاد إنتاجية) :وهغ أهثمتٍا السػاد الخاـ السدتخجهة فْ ا٘ىتاج ،وها ٓختبط هشٍا هغهٍسات صشاعية كالديػت والذحػـ وغيخٌا.

 أجؽر وحؽافد العامميؼ بالسرشع (أجؽر إنتاجية) :تتسثل فْ أجػر عساؿ الرشع وكافة اٖجػر السجفػعةٖفخاد ٓختكد عسمٍع فْ الػضيفية ا٘ىتاجية ،هثل هذخفْ ا٘ىتاج ،وهداعجؼ عساؿ ا٘ىتاج ،وغيخٌع.

 تكاليف إضافية تتعمق بسدانجة عسمية الترشيع (تكاليف إنتاجية مدانجة):وٌْ تمظ التكاليف السجفػعةلتدٍيل العسمية ا٘ىتاجية هثل تكاليف صياىة أٚت لجػ الغيخ ،الػقػد وا٘ضاءة و القػة السحخكة

السدتخجهة فْ أقداـ ا٘ىتاج.
 -2وظيفة التدؽيق:

وٌشا يسكغ أيزاً تقديع عشاصخ التكاليف السدتخجهة فْ وضيفة التدػيق .حدب الشػع إلِ العشاصخ التالية:
 السؽاد البيعية والتدؽيقية:وذلظ هثل هراريف ا٘عٛف والتدػيق وأوراؽ المف و الحدـ لمسشتجات التاهةالرشع والجاٌدة لمبيع.

 األجؽر البيعية والتدؽيقية:وتذسل أجػر رجاؿ البيع ،والعسػٚت السجفػعة لٍع ىطيخ بيع هشتجات أو كسيةهبيعات هعيشة.
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 السرخوفات التدؽيقية األخخى :وتذتسل عمِ استٍٛكات آليات السشجوبيغ التابعيغ لمسشذأة ٖغخاض البيعوىػافح العخض (ستا ىجات) ،وىفقات ا٘عٛف و الجعاية عغ السشتجات لتدٍيل عسمية البيع والتدػيق.
 -3وظيفة اإلدارة العامة:
وٌْ كل ها ٓشفق هغ عشاصخ التكمفة ا٘دارية عشاصخ ا٘ىفاؽ أتية:
 السؽاد اإلدارية :تذسل كافة عشاصخ السػاد الخاـ السدتخجهة فْ تشفيح الشذاط ا٘دارؼ ،هثل السػاد والسمفاتالكتابية و اٖوراؽ التْ تدتخجـ فْ إعجاد الخصط والتدجيل و ها شابً ذلظ.

 الخواتب واألجؽر اإلدارية:تذسل رواتب العاهميغ فْ الجٍاز ا٘دارؼ ،هثل رواتب أعزاء هجمذ ا٘دارة والسجراء العاهييغ ورواتب عساؿ الحخاسة.

 السرخوفات اإلدارية األخخى :يقرج بٍا كافة السرخوفات ا٘دارية اٖخخػ التْ لع تجرج ضسغ البشػدالدابقة هثل استٍٛؾ اٖثاث السكتبْ لٙدارة العميا وىفقات ا٘دارة والتكييف لسكاتب السجراء وهجمذ

ا٘دارة ،وأية ىفقات أخخػ ىطيخ اجتساعات هجمذ ا٘دارة أو ها شابً ذلظ.

بصً بالػضائف الخئيدة لمسشذأة -يسكغ هغ
ويسكغ القػؿ أف التحميل الشػعْ لعشاصخ التكاليف -خاصة عشج ر ُ
يسكغ ا٘دارة
تبديط دراسة عشرخ التكمفة ،وهغ تيديخ اكتذاؼ ىػاحْ الزياع والتمف وا٘سخاؼ السختمفة بسا ّ

هغ هعخفة هدببات حجوث ا٘سخاؼ والتمف لبياف أسبابً وتقجيع العٛج فْ الػقت السشاسب.
ثانيا -التحميل حدب عالقة عشرخ التكمفة بؽحجة اإلنتاج

هغ أجل تحميل العٛقة بيغ عشرخ التكمفة هع ٌجؼ التكمفة أو ها ٓجعِ وحجة ا٘ىتاج ٓثار التداؤؿ التالْ:
هدؤولية ا٘دارة عغ حجوث عشرخ التكمفة ،سػاء كاف لمسػاد أو اٖجػر أو السراريف ا٘ضافية /السداىجة؟ و

لٙجابة عمِ ٌحا التداؤؿ ٚبج هغ تحميل سبب حجوث التكمفة واىعكاسٍا عمِ وحجة السشتج و ٚبج هغ التسييد

بيشٍسا وإيجاد العٛقة الستبادلة بيغ عشرخ التكمفة ووحجة ا٘ىتاج وٌشا قج يكػف عشرخ التكمفة سبباً لػجػد
وحجة ا٘ىتاج ،أو قج تكػف وحجة ا٘ىتاج ٌْ التْ احتاجت عشرخ التكمفة وكاىت سبباً فْ وجػدي ،وتبعاً لحلظ
فإف عشرخ التكمفة الحؼ ٓتدبب فْ وجػد وحجة ا٘ىتاج أو الحؼ يحجث بدبب وحجة إىتاج هعيشة ويسكغ تسييدي

وتتبعً فيٍا بػضػح بأف يصمق عميً العشرخ السباشخ ،بيشسا تػجج عشاصخ أخخػ ،تعتبخ وحجات ا٘ىتاج تحتاج
إلِ هدببات حجوثٍا ولكشٍا ليدت الستدبب الػحيج لػجػدٌا وٌْ ها يسكغ أف يصمق عميٍا العشاصخ غيخ

السباشخة كػىٍا  ٚيسكغ تتبعٍا بذكل هباشخ.
 -1التكاليف الرشاعية السباشخة
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تتسثل العشاصخ السباشخة فْ تمظ التْ تحجث برفة خاصة هغ إىتاج وحجة إىتاج هعيشة أو ىػع هعيغ هغ

ا٘ىتاج  ،ىط اًخ ٚرتباط العشرخ السباشخ بػجػد ا٘ىتاج وضخورتً لػجػد ا٘ىتاج بحيث أف عجـ وجػد تمظ
العشاصخ لغ ٓؤدؼ إلِ وجػد ا٘ىتاج .كسا أف العشرخ السباشخ عادة ها ٓبجأ هع بجاية العسمية ا٘ىتاجية ،أؼ

هغ ىقصة صفخ إىتاج و ٓتػقف أيزاً عشج تػقف ا٘ىتاج .ويصمق عمِ إجسالْ تكمفة السػاد (اٖولية) السباشخة
واٖجػر السباشخة بػ "التكمفة اٖولية أو التكمفة السباشخة" ،وعادة ها تقاس تمظ العشاصخ بػضػح ىط اًخ ٘هكاىية

تتبعٍ ا عمِ ٌجؼ التكمفة وٖف ىريب وحجة واحجة هغ ا٘ىتاج هغ كل هشٍسا ثابت ،ويسكغ تحجٓج قيستٍا

وقياسٍا بسا ٓؤيج وجػد هدتشجات ودفاتخ هشطسة .كفػاتيخ شخاء السػاد اٖولية/السباشخة التْ تكػف هؤيجة

وهدجمة فْ سجٛت وحدابات هخاقبة السخازف .أها اٖجػر السباشخة فٍْ أيزاً هؤيجة بدجٛت الػقت
وبصاقات تذغيل العساؿ .وكحلظ السراريف السباشخة السؤيجة بسدتشجات ووثائق أجػر الشقل البخؼ أو البحخؼ أو

الجػؼ لسذتخيات السػاد اٖولية.

 -2التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة (التكاليف اإلضافية)
وتذسل كافة عشاصخ التكاليف اٖخخػ بخٛؼ السػاد السباشخة و اٖجػر السباشخة .وتعتبخ العشاصخ غيخ

السباشخة عشاصخ عاهة تشفق هغ أجل السشذأة ككل أو هغ أجل عجة أىػاع غيخ هتساثمة هغ ا٘ىتاج .وأحياىاً
يصمق عمِ التكاليف غيخ السباشخة " العشاصخ الٛزهة لتجٍيد السرشع"(حالة الشذاط ا٘ىتاجْ) ،لمقياـ بالعسمية

ا٘ىتاجية وأف هرصمح غيخ هباشخ يصمق عمِ أؼ بشج هغ بشػد التكاليف ا٘ضافية ىط اُخ لرعػبة تتبع أو
الخبط بيغ العشاصخ غيخ السباشخة وبيغ وحجة إىتاج هعيشة أو ىػع هعيغ هغ ا٘ىتاج ،أؼ أف ىريب وحجة

ا٘ىتاج هشٍا هتغيخ ،وكسثاؿ عميٍا عشرخ تكمفة ا٘ضاءة حيث أىً بغس الشطخ عغ عجد أٚت التْ تعسل

أو عجد العساؿ الحٓغ يعسمػف فْ أحج أقداـ ا٘ىتاج ،فإف عجد السرابيح وكسية ا٘ضاءة  ٚتتغيخ.
 -3تأثيخ التقجم التقشي عمى العشاصخ السباشخة وغيخ السباشخة

بيشت العجٓج هغ الجراسات التْ أجخيت فْ أهخيكا أف ىدبة السػاد السباشخة إلِ إجسالْ عشاصخ التكاليف

تخاوحت بيغ  ،%50-40واٖجػر السباشخة تذغل ىدبة تتخاوح بيغ  ،%30-15أها التكاليف غيخ السباشخة

فكاىت تذغل ىدبة تتخاوح بيغ  ،%40-35بيشسا بيشت دراسات أخخػ أف ىدبة السػاد اٖولية  ٚتتجاوز %40

بدبب تصبيق ىطاـ ا٘ىتاج الفػرؼ ،وأف عشرخ العسالية تسيل لتربح أكثخ ثباتاً هثمٍا هثل السراريف
ا٘ضافية حيث العشرخ الثابت هشٍا ٌػ الجدء السديصخ عمِ إجسالْ قيستٍا.

وهع التصػر فْ تقشية ا٘ىتاج ،وتحػؿ السشذآت الرشاعية ،برفة خاصة ،إلِ السديج هغ ألية فْ ا٘ىتاج،

اىخفس تأثيخ عشرخ العسل السباشخ ،واف التغيخ الحجٓث فْ السٍاـ ا٘ىتاجية ،فقج تحػلػا إلِ عسالة ذات
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رواتب ثابتة ،هسا جعل أجػرٌع بالتالْ تأخح الذكل غيخ السباشخ .هغ كل ذلظ فإف إحجػ الدسات الخئيدة
لمتحػؿ إلِ ألية فْ ا٘ىتاج و الترشيع ٌْ اتجاي هقجار عشرخ اٖجػر السباشخة إلِ اٚىخفاض الذجٓج

بالجرجة التْ تفقجي اٌٖسية التْ كاف يذغمٍا فْ العٍج الساضْ ،وبالتالْ تحػؿ ٌيكل التكاليف ىحػ التكاليف

غيخ السباشخة وضخورة رقابتٍا وتحميمٍا ٚتخاذ الق اخرات السشاسبة.

يزاؼ إلِ ها تقجـ ،ضٍػر أىػاع ججٓجة هغ التكاليف غيخ السباشخة ،بػصفٍا هدبباً آخخ لديادة ٌحا البشج هغ
التكمفة ،وهغ أهثمة ذلظ زيادة هبالغ اٚستٍٛؾ عغ أٚت و السعجات .خاصة التْ اقتشيت ىتيجة التصػر

التقشْ ،وبغس الشطخ عغ التغي خ فْ حجع ا٘ىتاج ،فدبب التغيخ ٌحا ٌػ التغيخ فْ تقشية ا٘ىتاج و ليذ فْ
حجع ا٘ىتاج.
ثالثا -تحميل عشاصخ التكاليف حدب سمؽكيا تجاه التغيخ في حجػ الشذاط
ويقرج هغ ٌحا التحميل التعخؼ عمِ رد الفعل الحؼ يحجث عمِ هدتػػ إجسالْ التكمفة حيشسا يحجث تغييخ
فْ حجع الشذاط ( كحجع ا٘ىتاج أو ساعات العسل السباشخ أو ساعات دوراف أٚت) .وٌشا يسكغ أف تطٍخ
عشاصخ تكاليف تجسع بيغ صفتْ التغيخ والثبات وٌْ التْ يسكغ أف يصمق عميٍا العشاصخ شبً الستغيخة ،أو

أحياىاً تدسِ التكمفة السختمصة.
 -1التكاليف الستغيخة:

ٌْ عشاصخ التكمفة التْ تتغيخ فْ هجسمٍا هع التغيخ فْ حجع ا٘ىتاج بشفذ الشدبة وفْ ىفذ ا٘ىتاجية
ويسكغ تتبعٍا عمِ ىذاط هعيغ ،كسا أىٍا تسثل العشاصخ الٛزهة لٙىتاج بحيث  ٚيسكغ لٙىتاج أف يطٍخ

بجوىٍا ،وتتسيد تمظ التكاليف بػجػد عٛقة تداهغ وارتباط كاهل بيغ وجػد ا٘ىتاج و وجػد ٌحي العشاصخ .وتبعاً

لكل ٌحا يسكغ تعخيف ٌحي العشاصخ بأىٍا تمظ التْ تبجأ هع ىقصة صفخ ا٘ىتاج و تتػقف أيزاً عشج ىقصة

الرفخ .ويػضح الذكل ( ،)1هشحشِ التكمفة الستغيخة الحؼ يأخح اتجاي تغيخ حجع ا٘ىتاج ىفدً.
التكمفة (ؿ.س)
التكمفة الستغيخة

حجع ا٘ىتاج (وحجات)
الذكل ( -)1عٛقة إجسالْ التكاليف الستغيخة وحجع الشذاط
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 -2التكاليف الثابتة
وٌْ التكاليف التْ  ٚتتأثخ فْ حجود زهشية هعيشة ،بالتغيخ الحؼ يص أخ عمِ حجع الشذاط أو حجع ا٘ىتاج .وقج

تختب عمِ ذلظ أف أشار البعس إلِ أف تمظ العشاصخ ليدت بالعشاصخ ا٘ىتاجية وإىسا عشاصخ زهشية ،تختبط
بالدهغ أكثخ هغ ارتباشٍا با٘ىتاج .كسثاؿ عمِ ذلظ استٍٛؾ أٚت و السعجات ا٘ىتاجية وإيجار هباىْ السرشع،

حيث أف ٌحي العشاصخ تجفع بذكل زهشْ ،سػاء بذكل ىقجؼ هثل ا٘يجار ،أو بذكل غيخ ىقجؼ هثل اٚستٍٛؾ،
فكل هغ ٌحي العشاصخ لع ٓتدبب فيٍا ا٘ىتاج لمعسل سػاء بػردية واحجة أو أكثخ ،إىسا ىتجت عشج حمػؿ هػعجٌا
الدهشْ .واف تحميل ٌحا الشػع هغ التكاليف يدتمدـ هعخفة اٖجل الحؼ ٓتع صخؼ تمظ التكاليف ففْ هجاؿ حجع

ىذاط هحجد تكػف ٌحي التكاليف قريخة اٖجل فْ حيث سمػكٍا ويتع تحميمٍا عمِ ٌحا اٖساس (هث "ٛعشج حجع
إىتاج لصاقة إىتاجية هتاحة ٓبمغ  1000وحجة تكػف التكاليف الثابتة  50000ؿ.س فإذا ازداد ا٘ىتاج  ٚتتغيخ

هعً التكاليف الثابتة) ،أها عشجها ٓتغيخ حجع الشذاط لسدتػػ ججٓج هختمف عغ حجود الصاقة الستاحة فٍشا يكػف
تحميل تمظ التكاليف شػيل اٖجل وىشتقل إلِ هدتػػ ىذاط ججٓج لً تكاليفً الثابتة الججٓجة (هث "ٛعشج حجع إىتاج
ضسغ حجود الصاقة ا٘ىتاجية الستاحة الججٓجة ىط اخ لذخاء خط إىتاج ججٓج تدتفيج هشً السشذأة لدشػات عجٓجة قادهة

عشجٌا ىجج أف حجع ا٘ىتاج السعادؿ لمصاقة الستاحة ٓبمغ  10000وحجة وتكػف التكاليف الثابتة 2500000
ؿ.س فإذا ازداد ا٘ىتاج ضسغ هجػ الصاقة الستاحة ف ٛتتغيخ هعً التكاليف الثابتة الججٓجة).
 -3التكاليف السختمطة
التكمفة السختمصة تتسيد بكػىٍا خميط هغ جدء هغ عشرخ التكمفة الستغيخة وجدء آخخ هغ عشرخ التكمفة الثابتة ،لحا
فإىٍا تكتدب صفات ك ٛالشػعيغ الدابقيغ هغ التكمفة .فٍْ تحاوؿ أف تتغيخ هع تغيخ حجع الشذاط ،بشفذ ىدبة

تغيخيُ إ ٚأف وجػد الجدء الثابت يزعف هغ تغيخٌا ،وهغ ىاحية أخخػ ،وىط اًخ لصبيعتٍا وكػىٍا هختمصة ،فإف ىدبة
الستغيخ الثابت فْ التكاليف السختمصة ٓتحكع فْ درجة تغيخ تمظ العشاصخ وثباتٍا تجاي التغيخ الحؼ يحجث فْ
حجع الشذاط .ولجراسة وتحميل ٌحي العشاصخ ورقابتٍا بذكل دقيقٓ ،تصمب اٖهخ هغ القائع بالتحميل و الجراسة

تحميل تمظ العشاصخ إلِ شقيٍا الستغيخ و الثابت وبحلظ يسكغ رقابتٍا بذكل دقيق .وكسثاؿ عمِ ذلظ ،فاتػرة

استٍٛؾ الكٍخباء ،حيث أىٍا تحتػؼ عمِ حج أدىِ يجب دفعً حتِ ولػ كاف استٍٛؾ الكٍخباء صف اًخ وٌػ الجدء
الثابت ،وجدء آخخ هتغيخ ٓتػقف هبمغً عمِ حجع الشذاط و اٚستٍٛؾ الفعمْ .وكسثاؿ آخخ هراريف صياىة
أٚت بجدٌا الثابت الستسثل بخواتب السذخفيغ وجدأٌا الستغيخ الستسثل بالديػت والذحػـ والتْ تتغيخ هع تكخار

استخجاـ ت مظ أٚت .والسذكمة تكسغ فْ إيجاد شخيقة لفرل الجدء الثابت عغ الجدء الستغيخ هغ التكاليف

السختمصة ،فٍشاؾ الصخيقة الٍشجسية وشخيقة اٚىحجار وشخيقة السدتػػ اٖعمِ واٖدىِ لمشذاط .وتعتبخ شخيقة
السدتػييغ اٖعمِ واٖدىِ لمشذاط اٖكثخ شيػعا فْ هحاسبة التكاليف.

14
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 -4طخيقة أعمى وأقل مدتؽى نذاط:
تعتسج ٌحي الصخيقة عمِ اختيار ىقصتيغ إحجاٌسا تسثل أعمِ تكمفة والثاىية تسثل أقل تكمفة هسثمة داخل هدتػيات

الشذاط الستاحة .ويعبخ الخط الػاصل بيغ ىقصتْ أعمِ وأقل تكمفة فْ ٌحي الحالة عغ سمػؾ التكمفة السقجر .وتبعاً

لسعادلة الخط السدتقيع:
Y= a + b x

وهشً إجسالْ التكاليف السختمصة = الجدء الثابت ( +هعجؿ التغيخ هزخوباً بػحجات الشذاط)
ويتع حداب هعجؿ التغيخ عمِ الشحػ التالْ:
هعجؿ التغيخ ( =)bالفخؽ بيغ تكاليف السدتػييغ اٖعمِ واٖدىِ ÷ الفخؽ بيغ حجسْ السدتػييغ اٖعمِ واٖدىِ
مثال:
الججوؿ التالْ ٓبيغ هدتػيات الشذاط وإجسالْ التكمفة خٛؿ العاـ السشتٍْ فْ  ،2015/12/30هقدسة إلِ فتخات
ربع سشػية:

الفتخة

مدتؽى الشذاط (س) بالؽحجات

إجسالي التكمفة (ص) بالميخات

الخبع اٖوؿ

25000

60000

الخبع الثاىْ

40000

90000

الخبع الثالث

55000

120000

الخبع الخابع

45000

100000

وفْ ضػء البياىات الدابقة ،السصمػب تحجٓج قيسة هعاهل التغيخ ( ،)bوالتكمفة الثابتة لمسشذأة ( )aوذلظ وفقاً
لصخيقة أعمِ وأدىِ هدتػػ ىذاط .وبالصبع فإف ىقصة البجاية ٌْ هعادلة الخط السدتقيع:
Y= a + bx
ويسثمً  55000وحجة
وبالخجػع إلِ هدتػيات الشذاط الدابقة ،يٛحع أف أعمِ هدتػػ ىذاط ٌػ السدتػػ الثالث
ُ
بتكمفة هختمصة هبمغٍا  120000ليخة .كسا أف أقل هدتػػ ىذاط ٌػ السدتػػ اٖوؿ  25000وحجة بتكمفة هختمصة
هبمغٍا  60000ليخة وهغ واقع ذلظ يسكغ تحجٓج قيسة (:)b
هعاهل التغيخ ( 2=30000/60000=(25000-55000)/(60000-120000) = )bليخة/لمػحجة.

15
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وبالتعػيس فْ هعادلة الخط السدتقيع عشج أؼ هدتػػ هغ السدتػيات الدابقة وليكغ السدتػػ اٖعمِ هث:ًٛ
y=a + b x
وفق السعصيات أعٛي ٓتع استخخاج التكاليف الستغيخة كسا ٓمْ:
bx=55000* 2 = 110000
ثع ٓتع استخخاج قيسة التكاليف الثابتة  aكسا ٓمْ:
 10000 =110000-120000 = aليخة.
وكسا بيشا سابقاً ،فإف قيسة ) ٚ (aتختمف هغ هدتػػ ىذاط الِ آخخ ىط اًخ ٖىٍا تسثل تكمفة ثابتة ،و لمتحقق هغ
صحة ا٘جابة ،يعاد حداب قيسة  aهخة أخخػ بسدتػػ ىذاط آخخ وليكغ  2500وحجة.
بالتعػيس فْ هعادلة الخط السدتقيع عشج هدتػػ أقل:
=60000التكاليف الثابتة )25000×2( +
التكاليف الثابتة ( 10000=50000-60000 =)aليخة.
فيسا يمي ممخرا تفريميا لألنؽاع الثالثة مؼ ترشيفات عشاصخ التكاليف في الذخكات الرشاعية وفق الججول

رقػ .1

الججول رقػ -1ترشيفات عشاصخ التكاليف التكاليف في الذخكات الرشاعية
أنذطة السشذأة الرشاعية

ترشيف

التكاليف
لمسشذأة

الرشاعية

 -1وظيفيا"

عشاصخ تكاليف

السرشع= تكمفة
الرشع

ترشيف

التكاليف
وظيفيا":
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 -1السؽاد :هثل

عشاصخ تكاليف التدؽيق
والسبيعات

والسالية

 -1السؽاد :مثل هػاد التغميف -1 -السؽاد :مثل هػاد

هػاد أولية هباشخة أو هػاد ٚزهة لمسصبػعات -هػاد
ىرف هرشعة-

عشاصخ تكاليف اإلدارية

ٚزهة ٘جخاء البحػث التدػيقية

الشطافة -هػاد صياىة اٖصػؿ
السدتخجهة فْ ا٘دارات
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(وضيفة
الترشيع –

وضيفة التدػيق
والسبيعات-

الػضيفة
ا٘دارية

والسالية)

هػاد غيخ هباشخة

– هػاد تداعج عمِ عسمية المف السختمفة -السصبػعات و

كسػاد الرياىة وهػاد والتعبئة -هػاد ٚزهة لتذغيل

الشطافة.

آليات الشقل لمسشجوبيغ.

 -2العسالة

 -2العسالة (األجؽر):

(األجؽر) :هثل
أجػر عساؿ
هباشخيغ عمِ

خصػط ا٘ىتاج –
أجػر عسا غيخ

هباشخيغ كعساؿ

الرياىة وا٘شخاؼ
وحخاسة السرشع
 -3السراريف غيخ

السباشخة :هثل

صياىة لمسرشع-
تأهيشات عمِ

العاهميغ فْ

السرشع -ىطافة
السرشع -إيجار

السرشع -ضخائب
عمِ هباىْ

السرشع -اٌتٛؾ
آٚت وأثاث

السرشع -قػة
هحخكة.

عسػلة وكٛء البيع-
أجػر هشجوبيغ السبيعات –

أجػر هػضفْ السبيعات فْ

اٖقداـ و السعارض -أجػر

العاهميغ لعسميات الشقل لمخارج/

السبيعات -رواتب هػضفْ

الديارات الٛزهة لشقل
العاهميغ.

 -2العسالة (األجؽر) :مثل
هكافآت أعزاء هجمذ ا٘دارة
لمسشذأة الرشاعية-
أجػر العاهميغ فْ صياىة

ا٘دارات العاهة وىطافتٍا-

رواتب هػضفْ السعمػهاتية

إدارييغ ضسغ وضيفة التدػيق و لٙدارة العاهة  -رواتب السجراء

اٖقداـ التابعة لٍا.

 -3السراريف غيخ السباشخة:
مثل هرخوفات ا٘عٛف
والحسٛت ا٘عٛىية-

هرخوفات الذحغ لمخارج-
هرخوفات التاهيغ عمِ

و السػضفيغ بسكاتب ا٘دارات

العاهة.

 -3السراريف غيخ

السباشخة :مثل التأهيغ عمِ

هبشِ ا٘دارة -الزخائب عمِ
هبشِ ا٘دارة -ىطافة السكتب

السشتجات التاهة السخدىة-

لٙدارة العاهة  -هرخوفات

الٍاتف و البخيج والبخؽ الستعمقة

هبشِ ا٘دارة -اٌتٛكات

هرخوفات اٚىتقاؿ -هرخوفات صياىة هبشِ ا٘دارة -إٌتٛؾ
بالبيع والتػزيع -ـ .إيجارات

هخاكد البيع -هرخوفات

الزيافة و اٚستقباؿ لمعسٛء-

هرخوفات وعسػٚت تحريل

الجٓػف -اشتخاؾ السجٛت

والكتالػجات -اٌتٛؾ اٖصػؿ

17

اٖدوات الكتابية -هػاد تذغيل

اٖثاث با٘داراتٌ -اتف
وبخيج و إىتخىت لٙدارة -

استقباؿ وضيافة لسكتب السجٓخ
العاـ -أتعاب الخبخاء ا٘دارييغ
والسحمميغ السالييغ

والسدتذاريغ بسكتب السجٓخ
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الستعمقة بشذاط التدػيق.

العاـ -هرخوفات قزائية
وأتعاب السجققيغ.

 -2وحجات
التكمفة

ترشيف

التكاليف وفق

تكاليف مباشخة

تكاليف غيخ مباشخة لمسرشع والتدؽيق واإلدارة العامة

 -1السؽاد

 -1السؽاد غيخ السباشخة:

لمسرشع

وحجات اإلنتاج

السباشخة :مثل

أ -الرشاعية  :مثل هػاد زيػت صياىة تذغيل آٚت السرشع أو

الخذب فْ صشاعة

هػاد ىطافة السرشع.

هباشخة)

ثٛجات -الغدؿ فْ

(تكاليف هباشخة السفخوشات -الراج ب -التدؽيقية :مثل هػاد تخز التدػيق والسبيعات كسػاد
وتكاليف غيخ فْ صشاعة
التغميف و هػاد تدييخ سيارات السشذأة وهشجوبيٍا لشقل السبيعات.
صشاعة الشديج
 -2األجؽر

السباشخة :مثل
أجػر القائسيغ عمِ

العسمية ا٘ىتاجية

ضسغ خصػط إىتاج

صشاعة اٖثاث

والسفخوشات -أجػر

القائسيغ عمِ

ج -اإلدارية :مثل هػاد ٖغخاض إدارية وتقجيع خجهات عاهة
كسػاد ىطافة هباىْ ا٘دارة.
 -2األجؽر غيخ السباشخة:
أ -الرشاعية  :مثل اٖجػر الرشاعية غيخ السباشخة كا٘شخاؼ
فْ عمِ السرشع وهدتمدهاتً وأجػر صياىة أٚت وعسالة
تذغيل وسائل الشقل الجاخمْ ضسغ خصػط ا٘ىتاج.
ب -التدؽيقية :مثل اٖجػر التدػيقية غيخ السباشخة هثل تقجيع
الخجهات البيعية هسثمة بعسػلة وخجهات البائعيغ وعسػٚت

السبيعات.

خصػط اىتاج الراج ج -اإلدارية :مثل اٖجػر ا٘دارية غيخ السباشخة كخواتب السجراء

لترشيع الثٛجة.

و هكافآت أعزاء هجمذ ا٘دارة.

 -3السراريف

 -3السراريف غيخ السباشخة:

السباشخة :مثل

هرخوفات الشقل

لمجاخل /هذتخيات
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أ -الرشاعية  :مثل السرخوفات التْ تخز السرشع
كسرخوفات صياىة السرشع و التٍػية والتجفئة و التأهيغ.
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هػاد أولية -الخسػـ

ب -التدؽيقية :مثل هرخوفات غيخ هباشخة تدػيقية هثل إيجار

عمِ استيخاد هػاد

والسشجوبيغ وهرخوفات الزيافة لمعاهميغ فْ قدع التدػيق

الجسخكية السجفػعة
أولية -التاهيغ عمِ

السػاد الػاردة-

عسػٚت وكٛء

الذخاء لمسػاد الخاـ.

هخازف السشتجات وهقابل الشقل و اٚىتقاؿ السجفػع لمبائعيغ
والسبيعات.

ج -اإلدارية :مثل هرخوفات غيخ هباشخة إدارية لٗغخاض
ا٘دارية هثل صياىة هبشِ ا٘دارة هرخوفات اٚستقباؿ و الزيافة
لسكتب السجٓخ العاـ وىطافة السكاتب ا٘دارية ،وإتعاب الخبخاء و

الزخائب العقارية عمِ هباىْ ا٘دارة أتعاب الخبخاء ا٘دارييغ
والسحمميغ السالييغ والسدتذاريغ بسكتب السجٓخ العاـ

 -3حجػ

تكاليف ثابتة

تكاليف متغيخة

تكاليف مختمطة ()%100

ترشيف

تمظ الستعمقة

 -السػاد السباشخة .

 -1التكاليف شبً الستغيخة:

الشذاط

التكاليف وفق
حجػ الشذاط

(ثابتة وهتغيخة
وهختمصة)

()%100

بالػضائف الثٛثة

 -اٖجػر السباشخة.

لمسشذأة الرشاعية :

 -السرخوفات

الرشاعية والتدػيقية
وا٘دارية كسا ٓمْ:

-راتب هجٓخ

السرشع.

 -أجػر السذخفيغ

فْ الػرشات.

 الزخائب عمِالسباىْ السدتغمة فْ

السرشع.

 -التأهيغ عمِ
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()%100

السباشخة.

أ -الرشاعية ،هثل:
-عٛوة اٖجخ ا٘ضافْ.

 -سمػؾ التكاليف

-الػقػد و القػػ السحخكة.

التْ تتغيخ بتغيخ

 -تكاليف الرياىة الجورية

حجع الشذاط

 -سمػؾ التكمفة

الستغيخة بالػحجة

 هراريف التدييت والتذحيعب -التدػيقية ،هثل:

تبقِ ثابتة هٍسا

-تكاليف المف و الجدـ.

تغيخت وحجات

-تكاليف الشقل لمخارج.

ا٘ىتاج

عسػلة هػضفْ البيع.ج ػ -ا٘دارية ،هثل:
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هباىْ السرشع.

-السصبػعات و اٖدوات الكتابية.

-إيجار هباىْ

-هرخوفات اٚىتقاؿ لمسػضفيغ.

السرشع إف كاىت
با٘يجار.

 -أجػر عساؿ

 -2تكاليف شبً ثابتة  :الرشاعية

والتدػيقية وا٘دارية ضسغ ها سبق ذكً

بحيث يكػف ٌشاؾ جدء لمتكمفة الثابتة

الحخاسة بالسرشع.

ضسغ كل بشج هغ البشػد أعٛي .كسا يسكغ

ب -التكاليف غيخ

وضع هثاؿ :

السباشخة التدػيقية

(العشاصخ الثابتة)

كا٘شخاؼ والخقابة عمِ العساؿ والسػضفيغ
هع زيادة ا٘ىتاج أو تعجد الػرديات الحؼ

-رواتب هجٓخو

ٓتصمب زيادة عجد العسالة لتحقيق الخقابة

-رواتب هجٓخو

السحجدة ،حيث يأخح السرخوؼ صفة

البيع.

وأهشاء هخازف

السشتجات.

 -الزخائب عمِ

السباىْ السدتغمة فْ
أعساؿ التدػيق.

وا٘شخاؼ السصمػبيغ ضسغ حجود الصاقة

الثبات عشج حج هعيغ بجدئً الثابت هخة

أخخػ.

 -3يسكغ استخجاـ شخيقة السدتػييغ

اٖعمِ واٖدىِ لفرل التكاليف الستغيخة
عغ التكاليف الثابتة لشذاط ها.

 -ا٘يجار الستعمق

براٚت البيع.

 -رواتب العاهميغ

بأقداـ التحريل.

ج -سمػؾ التكاليف
التْ تبقِ با٘جساؿ
ثابتة هٍسا بتغيخ

حجع ا٘ىتاج .بيشسا

20
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يكػف سمػؾ التكمفة
الثابتة بالػحجة هتغي اخ
هع تغيخ حجع

ا٘ىتاج.

21
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الفرل األول -تساريؼ تطبيقية محمؽلة
مدائل محمؽلة:
 -1إليظ ىذاط صياىة آٚت هرشع شخكة اٚتحاد والحؼ ٓتألف هغ هدتػيات وتكاليف الشذاط التالية والسصمػب

فرل التكاليف الثابتة الستسثمة بخواتب السذخفيغ عغ التكاليف الستغيخة الستسثمة بالديػت والقػػ السحخكة لٍحا

الشذاط هتبعا شخيقة السدتػػ اٖعمِ والسدتػػ اٖدىِ لمشذاط :
هدتػػ الشذاط التكمفة
 -1صياىة آٚت ( 520 )1وحجة  54800ؿ .س
 -2صياىة آٚت ( 500 )2وحجة  53200ؿ .س
 -3صياىة آٚت ( 1100 )3وحجة  101200ؿ.س
 -4صياىة آٚت ( 2400 )4وحجة  205200ؿ.س
 -5صياىة آٚت ( 400 )5وحجة  45200ؿ.س
الحل :

 -1اختيار السدتػػ اٖعمِ والسدتػػ اٖدىِ لمشذاط كسا ٓمْ:
 /عشج  1300وحجة و  200وحجة
 -2تحجٓج هعجؿ التغيخ (الثابت) لمػحجة الػاحجة هغ التكاليف الستغيخة كسا ٓمْ:
( 80 = )400 -2400( ÷ )45200 - 205200ؿ .س لمػحجة الػاحجة هغ ت  .ـ.
 -3التصبيق عمِ السدتػػ اٖدىِ كسا ٓمْ :
 45200ؿ .س (تسثل تكاليف كمية هختمصة لسدتػػ الشذاط)  -ت.ـ( .هعجؿ تغيخ × وحجات

السدتػػ) = ت .ث /.تكاليف ثابتة

 80 ×400( – 45200ؿ .س) =  32000 – 45200ؿ.س =  13200ؿ.س
 -4التصبيق عمِ السدتػػ اٖعمِ كسا ٓمْ:
 205200ؿ .س (تسثل تكاليف كمية لسدتػػ الشذاط)  -ت.ـ( .هعجؿ تغيخ × وحجات السدتػػ) =

ت .ث /.تكاليف ثابتة
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 80 ×2400( – 205200ؿ .س)=  192000 – 205200ؿ.س =  13200ؿ.س
ٓ -5تع التصبيق عمِ أؼ هدتػػ لشذاط صياىة أٚت شالسا تع تحجٓج هعجؿ التغيخ لمػحجة الػاحجة هغ
التكاليف الستغيخة.
هث ٛبالتصبيق عمِ الشذاط رقع ( )1ؿ  520وحجة بتكاليفً البالغة  35280ىجج ها ٓمْ:
 80 × 520( – 54800ؿ.س)=  13200 = 41600 - 54800ؿ.س
أسئمة مقالية غيخ محمؽلة:
 -1ها ٌْ العٛقة بيغ السحاسبة السالية وهحاسبة التكاليف؟
 -2ها ٌػ التبػيب اٖساسْ لعشاصخ التكاليف و بيغ كيف ٓتع التقديع وفقاً لصبيعة عشاصخ ا٘ىتاج؟
 -3بيغ الفخؽ بيغ التكاليف الثابتة و الستغيخة ،وشبً الثابتة و الستغيخة بالشدبة لكل بشج هغ البشػد التالية:
-اٖجػر السباشخة- ،اٌتٛؾ أٚت- ،هػاد التذغيل- ،ا٘ىارة السدتٍمكة- ،ا٘عٛف- ،عسػلة وكٛء

البيع - ،رواتب السذخفيغ.

أسئمة متعجد الخيارات وتساريؼ غيخ محمؽلة:
ٌ -1شاؾ حاجة لتقجيع تبػيبات تحميمية تخز الذخكة الرشاعية شبقا" :
ب -لعٛقتٍا بػحجات التكمفة الخاصة بخصػط ا٘ىتاج

أ -لمتقديع الػضيفْ وحجع ا٘ىتاج

د -أ +ب أعٛي

ج -لمتكاليف الستغيخة والثابتة
 -2تقدع التكاليف بعٛقتٍا بػحجات التكمفة إلِ :
أ -تكاليف هباشخة وغيخ هباشخة
ج -تكاليف هتغيخة وثابتة

ب -تكاليف إىتاج وتدػيق وإدارية
د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -3فيسا ٓمْ أهثمة عمِ عشاصخ تكاليف ا٘ىتاج فْ الذخكات الرشاعية :
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أ -أجػر عساؿ صياىة أٚت وهػاد الخاـ وهػاد الرياىة
ب -تأهيغ عمِ عغ السرشع وتأهيغ العاهميغ بالسرشع
ج  -اٌتٛؾ أٚت والقػػ السحخكة والزخائب عمِ هباىْ السرشع
د -كل ها ذكخ هغ خيارات صحيح

-4فيسا ٓمْ أهثمة عمِ عشاصخ التكاليف غيخ السباشخة فْ الذخكات الرشاعية :
أ -صياىة أٚت وعسػٚت البيع وهكافآت أعزاء هجمذ ا٘دارة
ب -هػاد ىطافة السرشع وهػاد التغميف والسصبػعات والتجفئة والتٍػية لمسرشع
ج -إيجار السخازف وهراريف الزيافة لمعاهميغ وىطافة السكاتب ا٘دارية وأتعاب الخبخاء
د -كل ها ذكخ هغ خيارات صحيح
 -5تتصمب وحجة هشتج هعيغ هػاد هباشخة قيستٍا  300ؿ.س وكاىت أحجاـ ا٘ىتاج كسا ٓمْ 200 :وحجة – 300
وحجة  400 -وحجة  .ها ٌْ التكاليف الستغيخة عشج حجع  400وحجة ؟
أ 12000 -ؿ.س

ب 60000 -ؿ.س ج 120000 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -6تتصمب وحجة هشتج هعيغ هػاد هباشخة قيستٍا  300ؿ.س وكاىت أحجاـ ا٘ىتاج كسا ٓمْ 200 :وحجة – 300
وحجة  400 -وحجة  .ها ٌْ التكمفة الستغيخة بالػحجة عشج حجع  200وحجة ؟

أ 200 -ؿ.س

ب 300 -ؿ.س

ج 250 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -7تػاجً إدارة إحجػ الذخكات الرشاعية هذكمة التسييد بيغ الجدء الستغيخ والجدء الثابت لتكاليف الرياىة ٔٚتٍا

وخرػصا ها ٓتعمق هشٍا بالديػت والقػػ السحخكة ورواتب السذخفيغ ،إذا عمست السدتػيات الستعجدة لشذاط

الرياىة كسا فْ الججوؿ التالْ:
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مدتؽى الشذاط /وحجة

تكمفة مدتؽى الشذاط

-1صياىة آٚت رقع 2100

900

185000

 -2صياىة آٚت رقع 2200

700

160000

 -3صياىة آٚت رقع 2300

600

147500

 -4صياىة آٚت رقع 2400

800

172500

-5صياىة آٚت رقع 2500

500

135000

البيان

إذا شبقت الذخكة شخيقة السدتػػ اٖعمِ والسدتػػ اٖدىِ لمشذاط ،ها ٌْ قيسة رواتب السذخفيغ لسدتػػ الشذاط
رقع  2200؟
أ 160000 -ؿ.س ب 145000 -ؿ.س ج 72500 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
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الفرل الثاني
تحميل تكمفة السؽاد األولية وبيان انحخافاتيا
Cost of raw materials analysis and their variances

كمسات مفتاحية Key words

هخاكد التكمفة  ،Cost centersالسػاد اٖولية السباشخة وغيخ السباشخة

Direct and indirect material

 ،costsشخؽ تدعيخ السػاد اٖولية  ،Methods of raw materials pricingهحاسبة السػاد اٖولية

 ،Accounting of raw materialsاىحخافات هػاد أولية .Variances of raw materials

األىجاف التعميسية Learning Objectives

 .1عخض هخاكد التكمفة الستعمقة بعسمية الترشيع لمسشذأة الرشاعية

 .2هشاقذة آلية رقابة السػاد اٖولية السباشخة وغيخ السباشخة ضسغ أىذصة الذخكة الخئيدية

 .3عخض وتحميل شخؽ تدعيخ السػاد اٖولية بيغ السخدف والسرشع وفق ىطاـ الجخد السدتسخ
 .4تحميل العادـ والسخمفات والتالف هغ السػاد اٖولية وهعالجتٍا هحاسبيا"
 .5تحميل اىحخافات السػاد اٖولية وكيفية هعالجتٍا هحاسبيا"
 .6عخض التساريغ العسمية السحمػلة

مخطط الفرل Chapter Outlines

 -1-2أٌسية هخاكد التكمفة لقياس اٖداء التذغيمْ لمسشذأة

Importance of cost centers to measure operational performance for a firm

 -2-2رقابة حخكة السػاد فْ هخازف السشذأة

Monitoring raw materials movement in firm's warehouses

 -3-2تحميل تكمفة السػاد السباشخة وغيخ السباشخة وسياسات تدعيخ السشرخؼ هغ السػاد لمترشيع
Analyzing direct and indirect costs of raw materials and pricing policies of raw
materials for manufacturing

- 4-2تحميل هذاكل السػاد اٖولية فْ هخحمتْ التخديغ والترشيع والسعالجة السحاسبية ٚىحخافات السػاد اٖولية
Analyzing obstacles of raw materials in two phases of warehousing and
manufacturing and accounting treatment for raw materials variances

تساريغ تصبيقية هحمػلة solutions to practical assignments
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 1-2أىسية مخاكد التكمفة لقياس األداء التذغيمي لمسشذأة
تعتبخ ﺍلهَﺍﺩ أو ﺍلهستمﺯهاﺕ ﺍلسمعٓة فْ السشذآت الرشاعية ﺃحﺩ ﺍلعىاصﺭ ﺍلﺭئٓسٓة لمﺩَﺭﺓ حياة السشتج وتهثؿ

ىدبيا جدءاً هٍسا هغ ٌيكل التكاليف وعمِ ا٘دارة اتخاذ ا٘جخاءات الكفيمة بزبط حخكة السػاد اٖولية بكفاءة
وفاعميةٍَٓ .ﺩﻑ ىﻅان ﺍلضبﻁ ﺍلﺩﺍخمْ لمهشتﺭٓاﺕ تحقٓﻕ ها ٓمْ:
 .1تسمن ﻁمباﺕ الذخاء َتجهٓعٍا هو اٖىذصة ﺍلهختمفة.

 .2ﺍلتصﺭٓح بالعهمٓة بإصﺩﺍﺭ ﺃَﺍهﺭ الذخاء بعﺩ ﺍلتأكج هو جﺩٓة ﺍلﻁمباﺕ َﺍختٓاﺭ ﺍلهَﺭﺩ ﺍلهىاسﺏ َﻜﺫلﻙ
ﺍختٓاﺭ َسٓمة ﺍلىقؿ ﺍلهىاسبة هو حٓﺙ تﻜمفتٍا َسﺭعتٍا.

 .3تسمن ﺍلهَﺍﺩ ﺍلتْ سبﻕ ﺃو ﻁمبتٍا ﺍلهىشأﺓ َﺍلتأكج هو ﺃىٍا هﻁابقة لمهَﺍصفاﺕ َﺍلﻜهٓاﺕ ﺍلهﻁمَبة حتِ ٚ
تقبؿ ﺍلهىشأﺓ ﺃصىافاﹰ تقؿ فْ جَﺩتٍا عو ﺍلهﻁمَﺏ ﺃَ تقبؿ ﺃصىافاﹰ تﺯٓﺩ عمِ ﺍلحاجة هها ٓعﻁؿ ﺭﺃﺱ

ﺍلهاؿ.
 .4ﺍلتأكج هو ﺃو ﺍلهىشأﺓ تﺩفع فقﻁ قٓهة ها تﻁمبً هو هَﺍﺩ َباٖسعاﺭ ﺍلهتفﻕ عمٍٓا هع ﺍلتأكج هو عﺩن َجَﺩ
ﺃخﻁاء ﺃَ غﺵ َﺃو ﺍلفَﺍتٓﺭ ﺍلتْ تسﺩﺩٌا ﺍلهىشأﺓ لٓسﺕ صَﺭٓة .وﺇتباﻉ عهمٓاﺕ الذخاء فْ ﺍلحساباﺕ
بﻁﺭٓقة صحٓحة.

 2-2رقابة حخكة السؽاد في مخازن السشذأة
تتسثل حخكة السػاد فْ هذتخيات السػاد اٖولية الٛزهة لٙىتاج وإدخالٍا هخازف السشذأة وهغ ثع صخفٍا لخصػط

بشاء عمِ أهخ شخاء وشمب السادة أو
ا٘ىتاج أو هخاكد ا٘ىتاج أو اٖىذصة ا٘ىتاجيةٓ .ﻜَو شخاء السػاد اٖولية ً
السػاد هغ السػردٓغ السعتسجٓغ وهقارىة عخوض اٖسعار السقجهة هشٍع واختيار العخض الفائد ليتع الذخاء هشٍع.

وتسخ دورة الذخاء وثائقياً بسػافقة ا٘دارة العميا عمِ الذخاء حيث تخفق بالسػافقة خصة الذخاء الجورية وججوؿ تػريج
اىتٍاء بإرساؿ السعاهمة إلِ قدع ا٘دارة السالية لمرخؼ لمسػردٓغ بعج أف ٓتع إدخاؿ السادة السذتخاة
أو شخاء دورؼ و ً

إلِ السخازف بسػجب هحكخة إدخاؿ هخدىْ عمِ عجة ىدخ (ىدخة لمسذتخيات وىدخة لٙدارة السالية وىدخة تبقْ
كأروهة لجػ السخازف) وهػافقة قدع الجػدة عميٍا .ويكػف صﺭﻑ ﺍلهَﺍﺩ هو ﺍلهخاﺯو إلِ اٖىذصة السختمفة فْ

بشاء عمِ ﻁمﺏ َﺇﺫو صﺭﻑ هﺭفقﹰا بً عاﺩﺓ
السشذأة وخرػصاً إلِ السرشع (هخاكد ا٘ىتاج أو اٖىذصة ا٘ىتاجية) ً
ﺃهﺭ ﺍلتشغٓؿ هعتهﺩ هو هﺩٓﺭ ﺍلتخﻁٓﻁ ﺃَ ﺍ٘ىتاﺝ .وٌشا تشذأ إهكاىية التدجيل السحاسبْ بيغ السخازف والشذاط
السعشْ هغ خٛؿ حدابات هخاقبة هخازف السػاد وحدابات هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل ،كسا سيخد ٚحقاً .وهغ
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أجل ضبط حخكة السػاد هغ بجاية الجورة الذخائية وحتِ وصػلٍا هخازف السشذأة وهغ ثع صخفٍا إلِ هخاكد ا٘ىتاج
وهخاكد الخجهات ا٘ىتاجية والتدػيقية وا٘دارية ٚبج هغ اتباع ها ٓمْ:

 -1ضبط هػاصفات السادة السصمػبة هغ السػردٓغ بالتشديق هع قدع الجػدة فْ السشذأة.
 -2ضبط العسميات التخديشية لمسادة ضسغ هخازف السشذأة وبياف بذكل هدتقل العػادـ والسخمفات الصبيعية هشٍا
(ىتيجة عػاهل شبيعية وﺍلتْ ٓ ٚهﻜو تجشبٍا وتؤﺩّ ﺇلِ فﺭَﻕ جﺭﺩٓة بٓو ﺍٖﺭصﺩﺓ ﺍلﺩفتﺭٓة َﺍٖﺭصﺩﺓ ﺍلفعمٓة)
وتحسيمٍا عمِ هخاكد ا٘ىتاج أو غيخ الصبيعْ هشٍا (ىتيجة عػاهل غيخ شبيعية ىاتجة عغ سػء ترخؼ هغ العساؿ

أو إٌساؿ وﺍلتْ ٓهﻜو تجشبٍا لػ تع اتباع إجخاءات رقابية وبالتالْ تؤﺩّ ﺇلِ فﺭَﻕ جﺭﺩٓة بٓو ﺍٖﺭصﺩﺓ ﺍلﺩفتﺭٓة
َﺍٖﺭصﺩﺓ ﺍلفعمٓة) وتحسيمٍا بسعخفة ا٘دارة عمِ همخز الجخل لمسشذأة .هع هٛحطة أىً يسكغ لبعس العػادـ

والسخمفات قيسة بيعية هثل هخمفات بخادة اٖلسشيػـ الشاتجة عغ ترشيع الثٛجات والغداٚت والتْ تباع بالدػؽ

لسشذآت حيث تجخل بخادة اٖلسشيػـ فْ صشاعتٍا أو تجارتٍاَ ،تحصٓؿ ﺇٓﺭﺍﺩ هف عسمة البيع ،كسا قﺩ تقَن ﺍلهىشأﺓ

بإىفاﻕ هبالغ ﺇضافٓة لمتخمﺹ هىً .وتكػف السعالجة السحاسبية لمعػادـ والسخمفات بأو ٓعﺩ ﺍلفﺭﻕ بٓو ﺍلقٓهة ﺍلبٓعٓة

َتﻜمفة ﺍلعواﺩن خساﺭﺓ أو عائجا" يحسل عمِ قائهة ﺩخؿ عغ الفتخة الحالية.

 -3ضبط عسميات استٛـ وتدميع السادة إلِ أىذصة السرشع والتدػيق والسبيعات وا٘دارة العاهة بالسشذأة.
مثال -1حػؿ تحميل العػادـ والسخمفات:
بفﺭﺽ ﺃو ﺍلﺭصٓﺩ ﺍلﺩفتﺭّ لهخﺯَو السادة اٖولية  Xبمغ  50٠٠٠لٓﺭﺓَ ،قﺩ ﺃﻅٍﺭ ﺍلجﺭﺩ ﺃو ﺍلهخﺯَو
ﺍلهَجَﺩ فعٛﹰ ٓبمغ  48500ليخة فإﺫﺍ عمهت بأو ىسبة ﺍلعجﺯ ﺍلهسهَﺡ بٍا لٍﺫي ﺍلهاﺩﺓ ٌْ  %2هو ﺍلﺭصٓﺩ

ﺍلﺩفتﺭّ.
ﺍلحل:

ففْ ٌﺫي ﺍلحالة ٓﻜَو التحميل كسا ياْ:
 -1ﺍلعجﺯ ﺍ٘جهالْ فْ ﺍلهَﺍﺩ =  1500=48500-50٠٠٠ؿ.س
 -2ﺍلعجﺯ ﺍلﻁبٓعْ فْ ﺍلهَﺍﺩ =  1000 =%2 × 50000ؿ.س
 -3ﺍلعجﺯ غٓﺭ ﺍلﻁبٓعْ =  500 = 1000 – 15٠٠لٓﺭﺓ ٌََ بهثابة خساﺭﺓ ٓتع تحهٓمٍا عمِ همخز
ا٘ىتاج.
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مثال -2حػؿ تحميل ﺍلتالف هغ السػاد اٖولية
يسكغ التسييد بيغ ﺍلتالﻑ ﺍلﻁبٓعْ الحؼ يحسل عمِ حساﺏ هخاقبة ﺍ٘ىتاﺝ تحﺕ ﺍلتشغٓؿ ،والتالف غيخ الصبيعْ

بعج إثباتً َتحسيمً عمِ قائسة الجخل عغ الفتخة الحالية.

فإذا كاىﺕ ﺍلﻜهٓة ﺍلهصﺭَفة هو ﺍلهَﺍﺩ ﺇلِ هخاكد ﺍ٘ىتاﺝ 1000كغ ،تﻜمفة ﺍلﻜغ ﺍلَﺍحػﺩ  500لٓﺭﺓ َقﺩﺭﺕ
ىسبة ﺍلتمﻑ ﺍلﻁبٓعْ بػ َ % 2تبٓو ﺃو كسية ﺍلهَﺍﺩ ﺍلتالفة فْ ىٍآة ﺍلهﺩﺓ بمغﺕ  50كغ.

الحلٓ :ﻜَو التحميل كسا ٓمْ:
 -1تﻜمفة ﺍلتالﻑ ﺍلﻁبٓعْ =  10000 = 500× %2 ×1000ؿ.س يحسل عمِ حساﺏ هخاقبة ﺍ٘ىتاﺝ تحﺕ
ﺍلتشغٓؿ

 -2تﻜمفة ﺍلتالﻑ غٓﺭ ﺍلﻁبٓعْ = ( 15000 =500 × )20-50ؿ.س ٌََ بهثابة خساﺭﺓ ٓتع تحهٓمٍا عمِ
همخز ا٘ىتاج.

 3-2تحميل تكمفة السؽاد السباشخة وغيخ السباشخة وسياسات تدعيخ السشرخف مؼ السؽاد لمترشيع
 سياساﺕ تسعيﺭ ﺍلمًﺍﺩ ﺍلمنصﺭفة ﺇلى األنذطة التذغيميةٚبج هغ تدجيل ﺍلهَﺍﺩ السذتخاة بقيسة استشاداً إلِ تﻜمفة شخاء ﺍلهَﺍﺩ اٖولية الٛزهة لٙىتاج حتِ تصؿ ﺇلِ

ﺍلهخاﺯو هتزسشة كل هغ هراريف الذخاء التالية :تﻜالٓﻑ ﺍلشحو َﺍلتأهٓو -ﺭسَن جهﺭﻜٓة عمِ الذخاء –
عسػٚت وكٛء الذخاء -هراريف ﺍلىقؿ حتِ الػصػؿ الِ هخازف السشذأة.

كسا ٚبج هغ تسعٓﺭ ﺍلهَﺍﺩ ﺍلهىصﺭفة هغ هخازف السشذأة إلِ خصػط ا٘ىتاج وفق شخؽ التدعيخ التالية :شخيقة
الػارد أو ٚهشرخؼ أو – ٚوشخيقة الػارد أخيخا" هشرخؼ أو -ٚوشخيقة الستػسطَ .لﻜؿ شخيقة تدعيخ هﺯﺍٓاٌا
َعَٓبٍا سَﺍء كاىت هو ﺍلىاحٓة ﺍلهحاسبٓة ﺃن هو ىاحٓة هىاسبتٍا لمتﻁبٓﻕ ،و إيجاد العٛقة بٓو تﻜمفة ﺍلَﺍﺭﺩ

إلِ هخازف السشذأة َبٓو تسعٓﺭ ﺍلهىصﺭﻑ إلِ السرشع بها ٓﺅﺩّ ﺇلِ تحهٓؿ ﺍ٘ىتاﺝ بقٓن تقتﺭﺏ هو ﺍلحقٓقة
َبالتالْ ٓﻜَو تقٓٓن ﺍلهَﺍﺩ ﺍلجﺭﺩٓة بأسعاﺭ تتهشِ هع ﺍلتﻜالٓﻑ ﺍلفعمٓة.

 -1ﺍلتﻜمفة ًفقﹰا لسياسة ما يﺭﺩ ﺃًالﹰ يصﺭﻑ ﺃًالﹰ FIFO
وفقا لٍحي ٌﺫي ﺍلﻁﺭٓقة ٓتن تسعٓﺭ ﺍلهىصﺭﻑ عمِ ﺃساﺱ ﺃسعاﺭ ﺃقﺩن ﺍلهشتﺭٓاﺕ ٓميً اٖحجث فاٖحجث حتِ
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الػصػؿ إلِ الكسيات السشرخفة لمترشيعَ .تتهٓﺯ ٌﺫي ﺍلﻁﺭٓقة بأتْ:
 ٚفْ ﺍلتسعٓﺭ.
• تعتسج عمِ هبجأ القياس السحاسبْ وفق التﻜالٓﻑ ﺍلفعمٓة ﺍلتاﺭٓخٓة ﺍلتْ تعﺩ ﺃساساﹰ هعقَ ﹰ
• تحهؿ ﺍ٘ىتاﺝ بتﻜالٓﻑ ﺍلهَﺍﺩ حسﺏ تﺭتٓﺏ َقَعٍا ﺍلﺯهىْ َبالتالْ تتهٓﺯ بالﻁبٓعٓة.
• ﺃو ﺍلهَﺍﺩ ﺍلهتبقٓة ﺁخﺭ ﺍلهﺩﺓ تسعﺭ َفقاﹰ ٖقﺭﺏ ﺃسعاﺭ كسيات تسمهتٍا ﺍلهىشأﺓ َبﺫلﻙ تعﻁْ صَﺭﺓ حقٓقٓة
لمسخكد ﺍلهالْ لمسشذأة.
مثال -حػؿ تحميل التكاليف وفق سياسة التدعيخ:
إليظ البياىات السدتخخجة هغ إحجػ السشذآت الرشاعية والستعمقة بحخكة الػارد والسشرخؼ لحداب هخاقبة

هخازف السػاد اٖولية (لمسادة × رقع  )010150السشرخفة إلِ خصػط ا٘ىتاج داخل السرشع وفق سياسة
الػارد أو ًٚصادر أو ًٚخٛؿ الخبع اٖوؿ هغ عاـ :2016

فْ  2016-1-5بمغ رصيج حداب هخاقبة هخازف السػاد اٖولية  1000وحجة بدعخ  500ؿ.س لمػحجة
فْ  2016-1-20ورد لمسخازف هذتخيات هػاد  1500وحجة بدعخ  600ؿ.س لمػحجة
فْ  2016-1-25صخؼ لخصػط ا٘ىتاج  400وحجة
فْ  2016-2-5صخؼ لخصػط ا٘ىتاج  600وحجة
فْ  2016-2-25ورد لمسخازف هذتخيات هػاد  2200وحجة بدعخ  800ؿ.س لمػحجة
فْ  2016-3-5صخؼ لخصػط ا٘ىتاج  1000وحجة
فْ  2016-3-25صخؼ لخصػط ا٘ىتاج  500وحجة
فْ  2016-3-31ورد لمسخازف هذتخيات هػاد  1200وحجة بدعخ  1000ؿ.س لمػحجة
السصمػب :إعجاد بصاقة السادة × إذا عمست أف السشذاة تصبق ىطاـ الجخد السدتسخ فْ هحاسبة وتدعيخ

السشرخؼ هغ حخكة بيغ السخازف والسرشع عغ الخبع اٖوؿ هغ عاـ .2016
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الحل:
بطاقة السادة × رقػ  010150وفق أسمؽب الؽارد أخي اخ صادر أوال
الؽارد

التاريخ/البيان
كسية

الرادر

تكمفة قيسة

كسية تكمفة قيسة

رصيج السادة
 1-20ورد -شخاء

الخصيج
كسية

تكمفة قيسة

500000 500 1000
500000 500 1000

900000 600 1500

900000 600 1500
600 200000 500 400

 1-25صخؼ لمسرشع

300000 500

900000 600 1500
 2-5صخؼ لمسرشع
 2-25ورد -شخاء

900000 600 1500 300000 500 600
900000 600 1500

1760000 800 2200

1760000 800 2200
500 600000 600 1000

 3-5صخؼ لمسرشع

300000 600

1760000 800 2200
 3-25صخؼ لمسرشع
 3-31ورد -شخاء

1760000 800 2200 300000 600 500
1200000 1000 1200

1760000 800 2200
1200000 1000 1200

5900

2500 4360000

3400 1400000

2960000

ووفق ٌﺫي ﺍلﻁﺭٓقة ٓتن تسعٓﺭ ﺍلهىصﺭﻑ هو ﺍلهَﺍﺩ عمِ ﺃساﺱ ﺍستىفاﺫ ﺍلَﺍﺭﺩ حﺩٓثاﹰ ﺃَٚﹰ ،ﺃّ ٓتن تسعٓﺭ
ﺍلهىصﺭﻑ عمِ ﺃسعاﺭ ﺃحﺩﺙ ﺍلهشتﺭٓاﺕ ٌَﻜﺫﺍَ ،بالتالْ تﻜَو تﻜمفة ﺍلهىصﺭﻑ هو ﺍلهَﺍﺩ هتقاﺭبة هع

ﺍلقٓن ﺍلساﺭٓة لٍا.
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َتﻅٍﺭ هٓﺯﺓ ٌﺫي ﺍلﻁﺭٓقة فْ حاٚت ﺍﺭتفاﻉ ﺍٖسعاﺭ ﺇﺫ ﺃىٍا تﺅﺩّ ﺇلِ تحهٓؿ ﺍ٘ىتاﺝ باٖسعاﺭ ﺍلهﺭتفعة
َتقٓن ﺍلهخﺯَو هو ﺍلهَﺍﺩ باٖسعاﺭ ﺍٖقؿ هها ٓقمؿ هو ﺍٖﺭباﺡ ﺍلﻅاٌﺭﺓ َبﺫلﻙ تخفﻑ هو حﺩﺓ ﺍلتضخن

ﺍلهالْ َتساعﺩ عمِ ﺍٚىﻜهاﺵ.
 -2ﺍلتﻜمفة ًفقﹰا لسياسة ما يﺭﺩ ﺃخيﺭﺍﹰ يصﺭﻑ ﺃًالﹰ
تتسيد ٌحي الصخيقة فْ تحقيق هقابمة ﺇٓﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍلبٓع بتﻜالٓﻑ ﺍ٘ىتاﺝ َفقاﹰ ٖسعاﺭ هتقاﺭبة لﻜمٍٓها والػصػؿ

إلِ أساس سميع لقٓاﺱ ﺍٖﺭباﺡ .ولكغ لٍحي الصخيق عيػب أٌسٍا:

• قﺩ  ٚتعبﺭ تﻜمفة ﺍلهىصﺭﻑ لمترشيع عو ﺍٖسعاﺭ ﺍلساﺭٓة ﺇﺫﺍ ﻁالﺕ ﺍلﺩَﺭﺓ ﺍ٘ىتاجٓة.
• غٓﺭ هىاسبة ﺇﺫﺍ كاىت ﺍٖسعاﺭ هتقمبة.
• عﺩن عﺩﺍلة ﺍلتﻜالٓﻑ بٓو عهمٓة َﺃخﺭُ بالىسبة لٙىتاﺝ ﺍلﺫّ ٓتن فْ ﺃَقاﺕ هتقاﺭبة.
• تﻜمفة ﺍلهتبقْ هو ﺍلهخﺯَو  ٚتعﺩ ﺃساساﹰ سمٓهﹰا لمتقٓٓن لٗغخاض الزخيبية حٓﺙ
ﺇو ﺍلتﻜمفة هغآﺭﺓ تهاهﹰا لٗسعاﺭ ﺍلساﺭٓة.
مثال -حػؿ تحميل التكاليف وفق سياسة التدعيخ:
استشادا إلِ السثاؿ الدابق ،السصمػب إعادة الحل هدتخجها أسمػب الػارد أخي اخ صادر أو."ٚ
الحل:
بطاقة السادة × رقػ  -010150وفق أسمؽب الؽارد أخيخا" صادر أوال"
الؽارد

التاريخ/البيان
كسية

تكمفة قيسة

رصيج السادة
 1-20ورد -شخاء

 1-25صخؼ لمسرشع

32

900000 600 1500

الرادر
كسية تكمفة قيسة

الخصيج
كسية

تكمفة

قيسة

500 1000

500000

500 1000

500000

600 1500

900000

500 1000 240000 600 400

500000
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 2-5صخؼ لمسرشع

600 1100

660000

500 1000 360000 600 600

500000

600

300000

500 1000

500000

600

300000

500
 2-25ورد -شخاء

1760000 800 2200

500

800 2200
 3-5صخؼ لمسرشع

500 1000 800000 800 1000

500000

600

300000

800 1200

960000

500 1000 400000 800 500

500000

500

600

300000

700

800

560000

500 1000

500000

500

600

300000

700

800

560000

500

 3-25صخؼ لمسرشع

 3-31ورد -شخاء

1760000

1200000 1000 1200

1200000 1000 1200
5900

2500 4360000

3400 1800000

2560000

 -3ﺍلتﻜمفة ًفقﹰا لسياسة ﺍلمتًسﻁ
تقع ٌحي الصخيق بشتائجٍا بيغ الصخيقتيغ الدابقتيغ هغ حيث إيجاد ﻁﺭٓقة ﺍلهتَسﻁاﺕ فْ تسعٓﺭ ﺍلهىصﺭﻑ

لٙىتاﺝ .هع هٛحطة أىً يسكغ استخخاج الستػسط الستحخؾ عشج اتباع السشذأة الجخد الجورؼ بيشسا ٓتع استخخاج
الستػسط الستحخؾ فْ حالة اتباع السشذأة أسمػب الجخد السدتسخ .عمسا بأف هعطع السشذآت الرشاعية تصبق
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الستػسط الستحخؾَ .بهقتضِ ٌﺫي ﺍلﻁﺭٓقة:
ٓ -1.تن ﺍستخﺭﺍﺝ الستػسط الستحخؾ لمتكمفة بعﺩ كل عهمٓة شخاء أو إدخاؿ لمسادة أو لمصىﻑ َﺫلﻙ
َفقﹰا لمهعاﺩلة ﺍٔتٓة:
(تكمفة رصيج الكسية السػجػدة  +تكمفة الكسية الػاردة) ÷ (رصيج الكسية السػجػدة  +الكسية الػاردة)
ٓ .2تن تسعٓﺭ ﺍلهىصﺭﻑ لٙىتاﺝ َفقاﹰ لمهتَسﻁ ﺍلهستخﺭﺝ حتِ ٓتن شخاء كسية ﺃخﺭُ َحٓىئﺫ ٓستخﺭﺝ
هتَسﻁ ﺍلتﻜمفة هو جﺩٓﺩ .ولٍحي ﺍلﻁﺭٓقة هدايا أٌسٍا:

-3ﺍلتخفٓﻑ هو حﺩﺓ تغٓٓﺭ ﺍٖسعاﺭ َهو ثن هو ﺍلهفضؿ ﺍستخﺩﺍن ﺍلهتَسﻁ فْ حالة عﺩن ﺍستقﺭﺍﺭ هستَُ

ﺍٖسعاﺭ.

-4تقاﺭﺏ ﺃسعاﺭ ﺍلهَﺍﺩ ﺍلهىصﺭفة لٙىتاﺝ ،ﺍٖهﺭ ﺍلﺫّ ٓتﺭتﺏ عمًٓ تقاﺭﺏ تﻜالٓﻑ ﺍ٘ىتاﺝ.
ٓ -5عﺩ تقٓٓن ﺍلهخﺯَو عمِ ﺃساﺱ ﺍلهتَسﻁ هقبَٚﹰ فْ ﺍلعاﺩﺓ ،خاصة فْ ﺍلحاٚﺕ ﺍلتْ ٓﻜَو فٍٓا صﺭﻑ
ﺍلهَﺍﺩ بﻜهٓاﺕ صغٓﺭﺓ.
َٓعاﺏ عمِ ﺍلﻁﺭٓقة ﺃو تﻜمفة ﺍلهىصﺭﻑ لمَحﺩﺓ هو ﺍلهاﺩﺓ قﺩ  ٚتﻜَو هتقاﺭبة هع ﺍٖسعاﺭ ﺍلساﺭٓة لٍا بؿ قﺩ

ٓﻜَو ﺍلهتَسﻁ غٓﺭ هَجَﺩ عهمٓاﹰ ،ﺍٖهﺭ ﺍلﺫّ ٓبﺩَ غٓﺭ ﻁبٓعْ.

مثال-حػؿ تحميل التكاليف وفق سياسة التدعيخ الستػسط الستحخؾ:
استشادا إلِ السثاؿ الدابق السصمػب إعادة الحل هدتخجهاً أسمػب الستػسط الستحخؾ.
بطاقة السادة × رقػ  010150وفق أسمؽب الستؽسط الستحخك
الؽارد

التاريخ/البيان
كسية

تكمفة قيسة

رصيج السادة

كسية

تكمفة

قيسة

500 1000

500000

560 2500

1400000

 1-25صخؼ لمسرشع

560 2100 224000 560 400

1176000

 2-5صخؼ لمسرشع

560 1500 336000 560 600

840000

 1-20ورد -شخاء

 2-25ورد -شخاء
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الرادر
كسية تكمفة قيسة

الخصيج

900000 600 1500

1760000 800 2200

2600000 702.7 3700
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 3-5صخؼ لمسرشع

1897297 702.7 2700 702700 7.2.7 1000

 3-25صخؼ لمسرشع

1545946 702.7 2200 351350 7.2.7 500

 3-31ورد –شخاء

1200000 1000 1200
5900

2500 4360000

2745946 807.63 3400
3400 1614050

2745946

 4-2تحميل مذاكل السؽاد األولية في مخحمتي التخديؼ والترشيع والسعالجة السحاسبية النحخافات
السؽاد األولية
ٌشاؾ عجة هذكٛت تػاجً السشذأة الرشاعية فْ هخحمة التخديغ والترشيع وضخورة هعالجتٍا هغ قبل إدارة

التكاليف سػاء لشاحية حدابات هخاقبة السخازف لمسػاد  :كالسختجعات والتالف والعادـ والعجد والفاقج فْ السػاد
اٖولية وكيفية تحميل وهعالجة تمظ السذكٛت وصػ ٚإلِ السعالجة السحاسبية لمسػاد الٛزهة ا٘ىتاج.
 -1تحميل مذكالت السؽاد األولية في مخحمتي التخديؼ والترشيع
 1-1فْ هخحمة التخديغ :
ٓتع تدجيل تﻜمفة ﺍلهَﺍﺩ ﺍلَﺍﺭﺩﺓ لمهخاﺯو بثهو شخاء ﺍلهَﺍﺩ هزافا إليٍا هراريف الذخاء السباشخة وحتِ إيرالٍا

ﺇلِ ﺍلهخاﺯوَٓ ،هﻜو ﺇثباﺕ السعالجة السحاسبية هغ خٛؿ عخض قَٓﺩ ﺍلَٓهٓة ﺍلٛﺯهة َﺍلهتعمقة بالهَﺍﺩ كسا
ٓمْ:
 -1قٓﺩ شراء َاستٛـ ﺍلهَﺍﺩ.
 -2قٓﺩ صﺭﻑ ﺍلهَﺍﺩ ﺍَٖلٓة هو ﺍلهخاﺯو ﺇلِ هراكد ﺍ٘ىتاﺝ.
 -3قَٓﺩ هخدودات ﺍلهَﺍﺩ ﺍَٖلٓة الِ السػردٓغ.
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 -1تدجيل قيﺩ شخاء ًاستالم ﺍلمًﺍﺩ السباشخة وغيخ السباشخة بسبمغ  100000ل.س ومؽاد غيخ مباشخة بسبمغ
 50000ل.س تقجا":

هو حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ
100000

(هخدف السػاد السباشخة )

50000

(هخدف السػاد غيخ السباشخة )
ﺇلِ حػ /ﺍلهَﺭﺩٓو أو ﺇلِ حػ /ﺍلهصﺭﻑ

150000

-2أ -تدجيل قيﺩ صﺭﻑ ﺍلمًﺍﺩ ﺍألًلية (السباشخة) مﻥ ﺍلمخاﺯﻥ ﺇلى األنذطة اإلنتاجية أو مخاكد ﺍإلنتاﺝ لسبمغ
 80000ل.س :

هو حػ /هﺭﺍقبة ﺍ٘ىتاﺝ تحﺕ ﺍلتشغٓؿ (هخكد اىتاج أو عجة هخاكد

80000

اىتاج)

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ اٖولية

80000

 -2ب -تدجيل قيﺩ صﺭﻑ ﺍلمًﺍﺩ غبخ السباشخة مﻥ ﺍلمخاﺯﻥ ﺇلى أنذطة خجمات إنتاجية أو مخاكد خجمات

ﺍإلنتاﺝ لسبمغ  30000ل.س :

هو حػ /هﺭﺍقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

30000

(هخكد خجهة اىتاج أو عجة هخاكد خجهات اىتاج هثل هخكد

الرياىة)
30000

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ(هخدف هػاد غيخ هباشخة)

-2ج -تدجيل قيﺩ صﺭﻑ ﺍلمًﺍﺩ غيخ السباشخة مﻥ ﺍلمخاﺯﻥ ﺇلى أنذطة خجمات تدؽيقية  8000ل.س :
هو حػ /هﺭﺍقبة هخاكد خجهات تدػيقية

8000

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ (هخدف هػاد غيخ هباشخة)
8000
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 -2د -تدجيل قيﺩ صﺭﻑ ﺍلمًﺍﺩ غبخ السباشخة مﻥ ﺍلمخاﺯﻥ ﺇلى أنذطة خجمات إدارية لسبمغ  7000ل.س :
هو حػ /هﺭﺍقبة هخاكد خجهات ادارية

7000

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ(هخدف هػاد غيخ هباشخة)
7000
××× ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة ﺍلتﻜالٓﻑ ﺍلػصىاعٓة
 -3قيًﺩ مخدودات ﺍلمًﺍﺩ ﺍألًلية إلى السؽرديؼ:
تسثل هخدودات السػاد اٖولية قيسة السػاد السعادة إلِ السػردٓغ .ويجب التسييد بيغ كػف السادة اٖولية ٚزالت

ضسغ هخازف السشذأة أـ أىٍا دخمت جدئياً أو كمياً فْ عسمية الترشيع سػاء ضسغ هخاكد ا٘ىتاج أو هخاكد

الخجهات ا٘ىتاجية كسا ٓمْ:

-1حالة أعادة السادة األولية إلى السؽرديؼ وكؽنيا ضسؼ مخازن السشذأة ،فيسكؼ تدجيل قيﺩ مخدودات أو
مخدودات مًﺍﺩ بسبمغ  15000ل.س :

هو حػ /الهَﺭﺩٓو

15000

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ

15000

-2حالة إعادة مؽاد غيخ مباشخة مؼ مخاكد خجمات إنتاجية إلى مخازن السشذأة ،فيسكؼ التدجيل لسبمغ
 15000ل.س :

هو حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ

15000
15000

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة ﺍلتﻜالٓﻑ ﺍلصىاعٓة غٓﺭ ﺍلهباشﺭﺓ (هخكد القػة

السحخكة)

 -3حالة إعادة مؽاد غيخ مباشخة مؼ مخاكد خجمات تدؽيقية وإدارية إلى مخازن السشذأة ،فيسكؼ التدجيل

لسبمغ  4000ل.س مشاصفة:
4000

هو حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ
الِ هحكػريغ
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2000

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هﺭﺍﻜﺯ ﺍلخﺩهاﺕ ﺍلتسَٓقٓة

2000

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هﺭﺍﻜﺯ ﺍلخﺩهاﺕ ﺍ٘ﺩﺍﺭٓة َﺍلهالٓة

 2-1فْ هخحمة الترشيع :
يسكغ إعادة هػاد أولية فْ هخحمة الترشيع وليذ فْ هخحمة التخديغ وٌشا ىجج هعالجة هحاسبية هختمفة .وهغ واقع

السثاؿ الدابق تكػف حالة إعادة السادة اٖولية إلِ السػردٓغ بفخض أىٍا دخمت هخحمة الترشيع جدئيا بسا يعادؿ

 ،%50فيسكغ تدجيل قٓﺩ هخدودات أو هختجعات هَﺍﺩ البالغة  40000ؿ.س ،عمسا بأف إجسالْ هراريف الذخاء
بمغت  10000ؿ.س لكسية هػاد إجسالية هغ السػردٓغ تعادؿ  100كغ بدعخ الكغ الػاحج  1000ؿ.س:

هغ هحكػريغ
40000

هو حػ /الهَﺭﺩٓو (ثسغ الذخاء)

4000

هغ حػ /تسَٓة فﺭَقات ﺃسعاﺭ ﺍلهَﺍﺩ (ىريب الكسية السختجعة هغ ـ.

44000

الذخاء)

ﺇلِ حػ /هﺭﺍقبة هخاﺯو ﺍلهَﺍﺩ (هخدف السػاد السختجعة)
هٛحطة :تع احتداب ىريب الػحجة هغ السػاد اٖولية السذتخاة هغ ـ.
الذخاء كسا ٓمْ:

إجسالْ هراريف الذخاء ÷ كسية السػاد السذتخاة  100 ÷ 10000كغ =

2000

 100ؿ.س /كغ الػاحج

2000
4000

فالكسية السعادة لمسػردٓغ تبمغ  40 = 1000 ÷40000 :كغ هشاصفة

بيغ السرشع والسخدف

هغ السحكػريغ
هغ حػ /هﺭﺍقبة ﺍلتﻜالٓﻑ ﺍلصىاعٓة غٓﺭ ﺍلهباشﺭﺓ
(ضسغ الحج السدسػح بً)
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هغ حػ /همخز الجخل (ضسغ الحج غيخ السدسػح بً)
حػ /تسَٓة فﺭَقات ﺃسعاﺭ ﺍلهَﺍﺩ

 -2تحميل انحخافات تكاليف السؽاد في ظل تطبيق نعام التكمفة السعيارية
يسكغ تصبيق ىﻅان ﺍلتﻜالٓﻑ ﺍلهعٓاﺭٓة لتحﺩٓﺩ وتحميل تﻜمفة عىاصﺭ ﺍ٘ىتاﺝ لمَحﺩﺓ بشﻜؿ هسبﻕ وبسا يخز

الفتخة السقبمة ،بحيث ٓهﻜو تحﺩٓﺩ ﺍٚىحخافات َقٓاﺱ كفاءة ﺍ٘ىتاﺝ َﺍلﺭقابة عمِ ٌيكل ﺍلتﻜالٓﻑ .وهغ أٌع

اىحخافات تكمفة السػاد ٌْ :ﺍىحﺭﺍﻑ كسية ﺍلهَﺍﺩ (ﺍلهستعهمة) -ﺍىحﺭﺍﻑ سعﺭ ﺍلهَﺍﺩ -اىحﺭﺍﻑ هﺯٓج ﺍلهَﺍﺩ .وفْ
جسيع أىػاع اٚىحخافات لمسػاد اٖولية ٓتع تصبيق السعادلة التالية :
(التكاليف السعيارية – التكاليف الفعمية = اٚىحخاؼ الكمْ أو الرافْ لمسػاد اٖولية) ويسكغ تحميل ٌحا اٚىحخاؼ
الكمْ إلِ اىحخاؼ الدعخ والكسية وهديج السػاد اٖولية ،كسا ٓمْ:
 -1اىحخاؼ الدعخ لمسادة اٖولية (سػاء السذتخاة أو السدتخجهة فْ اٚىتاج) :
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(الكسية السعيارية لمسادة – الكسية الفعمية لمسادة) × الدعخ السعيارؼ لمسادة
 -2اىحخاؼ الكسية لمسادة اٖولية :
(الدعخ السعيارؼ لمسادة – الدعخ الفعمْ لمسادة) × الكسية الفعمية لمسادة
 -3اىحخاؼ هديج السػاد  :ويطٍخ ٌحا الشػع هغ اٚىحخافات عشجها ٓ ٚتػفخ كسية هصمػبة لمترشيع فْ فتخة هحجدة
وعشجٌا يقػـ هجٓخ ا٘ىتاج بإحٛؿ كسية هغ ىػع آخخ لسادة شبيٍة ولكغ بدعخ وكسية هختمفة عسا تع تحجٓجٌا

هدبقا فْ ىطاـ التكمفة السعيارية فيشذأ اىح اخؼ هديج السػاد .وتكػف السعادلة لٍحا الشػع هغ اٚىحخاؼ كسا ٓمْ:

(إجسالي كسية فعمية مشدؽبة معياريا لكل مادة × الدعخ السعياري)( -كسية فعمية لكل مادة × الدعخ السعياري)

وفيسا ٓمْ هثاؿ شاهل لبياف كيفية تحميل واستخخاج اىحخافات السػاد عشج تصبيق ىطاـ التكاليف السعيارية لمسػاد

اٖولية فْ السشذآت الرشاعية:
مثال شامل:

تدتعسل إحجػ الذخكات الرشاعية هادتيغ ( )y1, y2فْ ترشيع الدمعة  Xوفيسا ٓمْ السديج السعيارؼ التالْ

لمدمعة:

القيسة لمسادة :كسية وسعخ

التكمفة السعيارية

:y1

 42كغ

بدعخ  100ؿ.س لمكغ

 4200ؿ.س

:y2

 18كغ

بدعخ  300ؿ.س لمكغ

 5400ؿ .س
 9600ؿ .س

إجسالْ التكمفة السعيارية

وخٛؿ إحجػ الػرديات ا٘ىتاجية اضصخت إدارة السرشع ٘حٛؿ كسية أكبخ هغ السادة  y1هكاف السادة  .y2وفيسا
ٓمْ بياىات السػاد الفعمية لمػحجة هغ الدمعة السشتجة:
القيسة لمسادة :كسية وسعخ

التكمفة الفعمية

:y1

 70كغ

بدعخ  110ؿ.س لمكغ

 7700ؿ.س

:y2

 10كغ

بدعخ  350ؿ.س لمكغ

 3500ؿ .س

إجسالْ التكمفة
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السطمؽب :
 -1تحجٓج اٚىحخاؼ الكمْ (صافْ اىحخاؼ تكمفة السػاد) وبخٌغ بالتحميل لعشاصخي الفخعية لٍحا اٚىحخاؼ:
اىحخاؼ الدعخ واىحخاؼ الكسية واىحخاؼ هديج السػاد.

الحل:
 -1تحجٓج اٚىحخاؼ الكمْ (صافْ اىحخاؼ تكمفة السػاد)
=  /1600 - = 11200 - 9600غيخ هخغػب فيً
تحميمً إلِ:
 -1انحخاف الكسية السدتعسمة لمسؽاد:
أٓ -تع استخخاج هتػسط الدعخ السخجح هعيارياً كسا ٓمْ:
(تكمفة هعيارية إجسالية ÷ كسية هعيارية إجسالية) =
 60÷ 9600كغ =  160ؿ.س
ب -ىصبق قاىػف اىحخاؼ الكسية السدتعسمة=
(كسية هعيارية – كسية فعمية) × هتػسط الدعخ السخجح =
( 80 – 60كغ) ×  160ؿ.س =  3200 -ؿ.س /اىحخاؼ سالب /غيخ هخغػب فيً
 -2انحخاف سعخ السؽاد :
 70 × )110-100( = y1كغ =

 700 -ؿ.س

 10 × )350-300( = y2كغ =

 500 -ؿ.س

  1200ؿ.س  /وٌػ اىحخاؼ سالب  /غيخ هخغػب فيً -3اىحخاؼ هديج السػاد /لمسادتيغ أعٛي :
(إجسالْ كسية فعمية هشدػبة هعياريا لكل هادة × الدعخ السعيارؼ) ( -كسية فعمية لكل هادة × الدعخ

السعيارؼ) =

( 42×60÷ 80أو  18لكل هادة × الدعخ السعيارؼ لكل هادة) –
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( 70كغ هزخوب بدعخٌا السعيارؼ  10+كغ هزخوبا بدعخٌا السعيارؼ) =
(= )300 ×10 + 100 ×70( - )7200 + 5600
 / 2800 = 10000 - 12800اىحخاؼ هخغػب فيً
البخىان :
  1600 - = 2800 + 3200 – 1200ؿ.سوٌػ يعادؿ اٚىحخاؼ الكمْ (الرافْ) الدمبْ أو غيخ السخغػب فيً.
هغ واقع الشتائج أعٛي يسكششا تحميل اٚىحخافات وأسبابٍا كسا ٓمْ:
 -1ﺃو ﺍلﻜهٓة ﺍلفعمٓة ﺍلهستخﺩهة هو ﺍلهَﺍﺩ كاىت أكبخ هو ﺍلﻜهٓة ﺍلهعٓاﺭٓة.
 -2هغ أسباب اىحخاؼ الكسية ٓتعمق با٘ىتاج بيشسا اىحخاؼ الدعخ ٓتعمق بالسذتخيات لمسشذأة
 -3كاىت ىتيجة اىحخاؼ السديج هخغػبة كػىٍا هػجبة ويعػد ذلظ إلِ إهكاىية هدج هػاد أقل تكمفة وبحات الكفاءة
ا٘ىتاجية .وفْ اٖصل أف وجػد اىحخاؼ السدج يعػد استخجاـ ىسﺏ هدج هختمفة لسػاصفات سمعة عغ غيخٌا

لتعػيس ىقز هغ كسية هادة ها ويسكغ إحٛؿ هحمٍا هادة أخخػ بكسية هختمفةَ ،فْ ٌﺫي ﺍلحالة ٓىتج ﺍىحﺭﺍﻑ
هﺯٓج ﺍلهَﺍﺩ با٘ضافة ﺇلِ ﺍٚىحﺭﺍفاﺕ ﺍٖخﺭُ ذات الرمة – اىحخافْ الكسية والدعخ.
 -4شخؽ التدجيل السحاسبْ ضسغ خصػط ا٘ىتاج وفق ىطاـ التكاليف السعيارية:
ٌشاؾ ثٛث شخؽ يسكغ لسحاسب التكاليف التدجيل فْ سجٛت التكاليف ٌْ:
 -1التدجيل هعيارياً بجءاً هغ اٚستٛـ هغ السػردٓغ وحتِ الترشيع
 -2التدجيل فعمياً بجءاً هغ اٚستٛـ هغ السػردٓغ وحتِ الترشيع
 -3التدجيل هعيارياً بجءاً هغ اٚستٛـ هغ السػردٓغ وحتِ الترشيع هع تعجٓل رصيج هخدوف آخخ السجة هغ
حداب هخاقبة هخازف السػاد اٖولية بتدػيتً بالقيسة الفعمية بعج اٖخح باٚعتبار قيسة اٚىحخافات السجٓشة أو الجائشة.
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مثال :تدتعسل إحجػ الذخكات الرشاعية هادتيغ ( )y1, y2فْ ترشيع الدمعة  Xوفيسا ٓمْ السديج السعيارؼ
التالْ لمدمعة:
التكمفة السعيارية

القيسة لمسادة :كسية وسعخ
:y1

 42كغ

بدعخ  100ؿ.س لمكغ

 4200ؿ.س

:y2

 18كغ

بدعخ  300ؿ.س لمكغ

 5400ؿ .س
 9600ؿ .س

إجسالْ التكمفة السعيارية

وخٛؿ إحجػ الػرديات ا٘ىتاجية اضصخت إدارة السرشع ٘حٛؿ كسية أكبخ هغ السادة  y1هكاف السادة  .y2وفيسا
ٓمْ بياىات السػاد الفعمية لمػحجة هغ الدمعة السشتجة:
التكمفة الفعمية

القيسة لمسادة :كسية وسعخ
:y1

 70كغ

بدعخ  110ؿ.س لمكغ

 7700ؿ.س

:y2

 10كغ

بدعخ  350ؿ.س لمكغ

 3500ؿ .س
 11200ؿ .س

إجسالْ التكمفة
السصمػب :

 .1تحجٓج اٚىحخاؼ الكمْ (صافْ اىحخاؼ تكمفة السػاد) وبخٌغ بالتحميل لعشاصخي الفخعية لٍحا اٚىحخاؼ:
اىحخاؼ الدعخ واىحخاؼ الكسية واىحخاؼ هديج السػاد.

 .2إعجاد ح /هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل لمذخكة وفقا لمثٛث شخؽ هغ ىطاـ التكاليف السعيارية الستعمق
بسعآخة تكمفة السػاد.
الحل:
 -1تحجٓج اٚىحخاؼ الكمْ (صافْ اىحخاؼ تكمفة السػاد)
=  /1600 - = 11200 - 9600غيخ هخغػب فيً
تحميمً الِ:
 1-1اىحخاؼ سعخ السػاد :
 70 × )110-100( = y1كغ =  700 -ؿ.س
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 10 × )350-300( = y2كغ =  500 -ؿ.س
-

 1200ؿ.س

 2-1اىحخاؼ كسية السػاد السدتعسمة:
 y2+ y1كسية هعيارية =  60كغ بيشسا فعميا تعادؿ  80كغ
هتػسط الدعخ هخجح لمدعخ السعيارؼ=
(تكمفة هعيارية إجسالية ÷ كسية هعيارية إجسالية) =
 60÷ 9600كغ =  160ؿ.س
اىحخاؼ كسية هدتعسمة=
(كسية هعيارية – كسية فعمية) × هتػسط الدعخ السخجح =
( 80 – 60كغ) ×  160ؿ.س =  3200 -ؿ.س /سمبْ
 3-1اىحخاؼ هديج السػاد /لمسادتيغ :
(إجسالْ كسية فعمية هشدػبة هعياريا لكل هادة × الدعخ السعيارؼ)
– (كسية فعمية لكل هادة × الدعخ السعيارؼ) =
( 42×60÷ 80أو  18لكل هادة × الدعخ السعيارؼ لكل هادة) –
( 70كغ هزخوب بدعخٌا السعيارؼ  10+كغ هزخوبا بدعخٌا السعيارؼ) =
(= )300 ×10 + 100 ×70( - )7200 + 5600
 / 2800 = 10000 - 12800هخغػب فيً
البخىان :
  1600 - = 2800 + 3200 – 1200ؿ.سوٌػ يعادؿ اٚىحخاؼ الكمْ الدمبْ.
 -2ح /هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل وفق الصخؽ السعيارية الثٛثة:
ح /هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل ط1
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كسية معيارية ×سعخ معياري
( 60كغ ×  160الدعخ السخجح)

9600

يزاف انحخاف مديج مجيؼ
 2800ويطخح انحخاف كسية
دائؼ  3200كسا يمي:
الِ هحكػريغ
 10000ح /هخازف هػاد
( × 80سعخ هعيارؼ لكل
هادة عمِ حجة=  10الف ؿ.س)
 2800 +الِ ح /اىحخاؼ السديج
  3200الِ ح /اىحخاؼ كسيةهػاد هدتعسمة ()160 × 20
ح /هخاقبة اٚىتاج تحت التذغيل ط( 2ادخاؿ الِ هخازف بدعخ فعمْ واىتاج
تحت التذغيل هعياريا  -أكثخ شيػعا
واستخجاها)
كسية معيارية ×سعخ معياري
9600

( 160 × 60الدعخ السخجح)
إلِ هحكػريغ
 11200ح /هخازف هػاد
 × 80سعخ فعمْ لكل
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هادة عمِ حجة=  11.2الف ؿ.س)
 2800 +الِ ح /اىحخاؼ هديج
  3200الِ ح /اىحخاؼ كسيةهػاد هدتعسمة ()160 × 20
  1200الِ اىحخاؼ سعخ (هغواقع اٚحتداب اعٛي)

ح /هخاقبة اٚىتاج تحت التذغيل ط3
كسية معيارية ×سعخ معياري
9600

( 160 × 60الدعخ السخجح)
يزاف انحخاف مديج مجيؼ
 2800ويطخح انحخاف كسية
دائؼ  3200كسا يمي:
الِ هحكػريغ
 10000ح /هخازف هػاد
( × 80سعخ هعيارؼ لكل
هادة عمِ حجة=  10الف ؿ.س)

 2800 +الِ ح /اىحخاؼ السديج
  3200الِ ح /اىحخاؼ كسيةهػاد هدتعسمة ()160 × 20
مالحعة ىامة :يعجؿ رصيج ح /هخاقبة هخازف السػاد
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باٚىحخاؼ لمدعخ بشػعيً لسػاد هذتخاة وهدتعسمة
(واىحخاؼ هديج هػاد اف وجج) ،ليربح رصيج ح /هخاقبة

هخازف السػاد بالتكمفة الفعمية وليذ هعياريا.
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الفرل الثاني -تساريؼ تطبيقية
مدائل محمؽلة:
 -1بمغﺕ تﻜمفة ﺍلهَﺍﺩ ﺍلهصﺭَفة ﺇلِ هخاكد ﺍ٘ىتاﺝ  ٠٠٠٠٠٠ؿ.ﺱَ ،قﺩ قﺩﺭﺕ ىسبة ﺍلعاﺩن ﺍلﻁبٓعْ  %١هو
تﻜمفة ﺍلهَﺍﺩ السشرخفةَ ،فْ ىٍآة ﺍلعهمٓة ﺍ٘ىتاجٓة بمغ ﺍلعاﺩن ﺍ٘جهالْ بتﻜمفة  8٠٠٠ؿ.ﺱَ ،بفﺭﺽ ﺃىً بيع

امعاﺩن ﺍلﻁبٓعْ بسبمغ  ٣٠٠٠ؿ.ﺱ ىقجا" بيشسا بيع العادـ غٓﺭ ﺍلﻁبٓعْ بسبمغ  20٠٠ؿ.ﺱ ىقجا".
ﺍلهﻁمَﺏ :تسجٓؿ قَٓﺩ ﺍلَٓهٓة ﺍلٛﺯهة وفق الحالتيغ التاليتيغ:
 -1حالة عجـ وجػد قيسة بيعية لمعػادـ
 -2حالة وجػد قيسة بيعية لمعػادـ.
ﺍلحل:
 -1حالة عجـ وجػد قيسة بيعية لمعػادـ
هغ ح /هخاقبة هخازف السػاد -هخدف هخمفات وعػادـ

8000
8000
3000

إلِ ح /هخاقبة اىتاج تحت التذغيل
هغ ح /همخز الجخل
إلِ ح /هخاقبة هخازف السػاد -هخدف

3000
هخمفات وعػادـ

 -2حالة وجػد قيسة بيعية لمعػادـ
هغ ح /هخاقبة هخازف السػاد -هخدف هخمفات وعػادـ

5000

إلِ ح /هخاقبة اىتاج تحت التذغيل

5000

هغ هحكػريغ
3500

هغ ح /الرشجوؽ

1500

هغ ح /خدارة بيع عػادـ وهخمفات
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الِ ح /هخاقبة هخازف السػاد -هخدف هخمفات

5000
وعػادـ
1500
1500

هغ ح /همخز الجخل
الِ ح /خدارة بيع عػادـ وهخمفات
هغ ح /هخاقبة هخازف السػاد -هخدف هخمفات وعػادـ

3000

إلِ ح /هخاقبة اىتاج تحت التذغيل

3000
هغ هحكػريغ
2000

هغ ح /الرشجوؽ

1000

هغ ح /همخز الجخل
3000

إلِ ح /همخز الجخل

 -2فيسا ٓمْ البياىات السدتخخجة هغ سجٛت إحجػ الذخكات الرشاعية عغ السجة السشتٍية فْ :2015-12-31
 -1بمغ رصيج أوؿ السجة هغ السػاد اٖولية السباشخة  40000ؿ.س
 -2بمغ رصيج أوؿ السجة هغ البزاعة تحت التذغيل  145000ؿ.س
 -3بمغ رصيج أوؿ السجة هغ البزاعة التاهة الرشع  170000ؿ.س
 -4بمغت السراريف الرشاعية وا٘دارية والتدػيقية  650600ؿ.س ،هػزعة عمِ الذكل اٖتْ:
رواتب وأجػر هباشخة  160000ؿ.س -هذتخيات الخاهات والسػاد  190000ؿ.س – أجػر ىقل الخاهات
 60000ؿ.س – هراريف صشاعية هباشخة  36000ؿ.س – هراريف صشاعية هختمفة  60000ؿ.س –

هراريف إدارية وهالية  90000ؿ.س – هراريف بيع وتػزيع  34600ؿ.س -إيجار السرشع  20000ؿ.س.
 -5بمغ رصيج آخخ السجة هغ الخاهات والسػاد اٖولية السباشخة  80000ؿ.س
 -6بمغ رصيج آخخ السجة هغ البزاعة تحت التذغيل  68000ؿ.س
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السطمؽب : :إعجاد هآمْ:
ثسغ تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج – وثسغ تكمفة الرشع -التكمفة ا٘جسالية لمذخكة -بياف ثسغ

تكمفة الػحجة السرشعة (بفخض  1000وحجة هشتجة) -ىدبة إجسالْ التكاليف الرشاعية إلِ إجسالْ التكاليف
لمذخكة – ىدبة إجسالْ التكاليف لذخكة إلِ إجسالْ إٓخاداتٍا.
الحل:
ط :1إعجاد قائسة التكاليف التحميمية
ؿ.س /كمْ

ؿ.س/جدئْ

البياف

40000

هػاد أولية أوؿ السجة

190000

هذتخيات هػاد أولية

60000

أجػر ىقل لمجاخل

290000

هػاد أولية هتاحة لمترشيع

()80000

يصخح  :هػاد أولية آخخ السجة

210000

ثسؼ تكمفة السؽاد األولية السدتخجمة في اإلنتاج

160000

أجػر هباشخة

36000

هراريف هباشخة

406000

ثسؼ التكمفة السباشخ
التكاليف غيخ السباشخة:

50

20000

إيجار السرشع

60000

هراريف صشاعية هختمفة

486000

إجسالْ التكاليف الرشاعية خٛؿ الفتخة

145000

يزاؼ :هخدوف ىحت الرشع أوؿ السجة

631000

التكاليف الرشاعية لٙىتاج عغ الفتخة
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805600

()68000

يصخح :هخدوف ىحت الرشع آخخ السجة

563000

ثسؼ تكمفة الرشع لإلنتاج التام

170000

يزاؼ :بزاعة تاهة الرشع أوؿ السجة

733000

تكمفة الرشع لٙىتاج الستاح لمبيع

()52000

يصخح  :بزاعة تاهة الرشع آخخ السجة

681000

ثسؼ تكمفة البزاعة السباعة

34600

هراريف بيعية وتدػيقية

90000

هراريف إدارية وهالية
إجسالي التكاليف عؼ الفتخة

 -3إليظ البياىات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية :
 -1رصيج هػاد أولية فْ ٓ 2013-7-1بمغ  20000ؿ.س
 -2أجػر هباشخة فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-7-1تبمغ  1000ؿ.س
 -3خاهات وهػاد فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-7-1تبمغ  1350ؿ.س
 -4بزاعة تاهة الرشع فْ  2013-7-1بسبمغ  1100ؿ.س
 -5هذتخيات هػاد خاـ خٛؿ الخبع اٖوؿ هغ الفتخة التكاليفية  5500ؿ.س
 -6أجػر ىقل لمجاخل  500ؿ.س
 -7أجػر ىقل لمخارج  1500ؿ.س
 -8هػاد فْ السخازف فْ  2014-12-31تبمغ  850ؿ.س
 -9هػاد فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2014-12-31تبمغ  250ؿ.س
 -10أجػر هباشخة فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-12-31تبمغ  2000ؿ.س
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 -11أجػر هباشخة خٛؿ الفتخة التكاليفية تبمغ  15000ؿ.س
 -12هراريف هباشخة خٛؿ الفتخة التكاليفية تبمغ  2000ؿ.س
السصمػب :
 -1إعجاد قائسة تبيغ تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج عغ الفتخة التكاليفية
السشتٍية فْ .2014-12-31
 -2إعجاد ثسغ التكمفة اٖولْ (السباشخ) عغ الفتخة التكاليفية
السشتٍية فْ .2014-12-31
الحل:
ؿ.س

ؿ.س

ؿ .س

البياف
التكاليف السباشخة :
 -1السػاد السباشخة:
أرصجة اوؿ السجة هغ السػاد:
خاهات وهػاد أولية 7-1
هػاد فْ بزاعة تحت الرشع 7-1

20000
1350
21350

هذتخيات هػاد خٛؿ الفتخة هغ العاـ:
هذتخيات هػاد
أجػر ىقل لمجاخل

5500
500
6000

يصخح :أرصجة آخخ السجة هغ السػاد السباشخة:
هػاد أولية 2014-12-31
هػاد فْ بزاعة تحت الرشع 2014-12-31
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850
250
()1100

تكمفة السػاد السدتخجهة فْ ا٘ىتاج
 -2اٖجػر السباشخة:
أرصجة أوؿ السجة هغ اٖجػر:

26250

أجػر هباشخة فْ بزاعة تحت الرشع2014-7-1
أجػر هباشخة خٛؿ الفتخة :

1000

أجػر هباشخة خٛؿ الفتخة

يصخح :أرصجة آخخ السجة هغ اٖجػر السباشخة:
أجػر هباشخة فْ بزاعة تحت الرشع -12-31
2014 15000
16000

14000

()2000

 -3السراريف هباشخة:
ـ .هباشخة خٛؿ الفتخة
ثسغ التكمفة اٖولْ (السباشخ)

2000
42250
=====
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 -4إليظ أرصجة الحدابات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية فْ :2013-12-31
 955000ؿ.س ح /هخاقبة هخازف السػاد اٖولية
 358000ؿ.س ح /هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل (هخكديغ لٙىتاج)
 160000ؿ.س ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة
(هخكديغ لمخجهات ا٘ىتاجية)
فإذا عمست ها ٓمْ:
 -1ىتج عغ العسمية الترشيعية عػادـ وهخمفات بمغت قيستٍا التقجٓخية  21000ؿ.س أعيجت لمسخازف ثع
بيعت فْ الدػؽ بسبمغ  25000ؿ .س بذيظ.

 -2ىتج عغ العسمية الترشيعية فاقج وعجد شبيعْ بقيسة  10000ؿ.س
 -3ىتج عغ العسمية الترشيعية فاقج وعجد غيخ شبيعْ بقيسة  7500ؿ.س
السصمػب:
 -1إعجاد قيػد اليػهية الٛزهة لمعػادـ والسخمفات وفق اٚفتخاضات التالية:
أ -أف العادـ والسخمفات ىجست عغ الػضع التذغيمْ الصبيعْ لعسمية ا٘ىتاج فْ لمذخكة.
ب -أف العادـ والسخمفات ىجست عغ الػضع التذغيمْ غيخ الصبيعْ لعسمية الترشيع فْ الذخكة ولع تتسكغ
إدارة الذخكة بيعً.
ج -أف العادـ والسخمفات الشاتجة عغ الػضع التذغيمْ الصبيعْ قج بيعت فْ الدػؽ بسبمغ  13000ؿ.س
ىقجا.

د -أف العادـ والسخمفات الشاتجة عغ الػضع التذغيمْ الصبيعْ ولع تتسكغ الذخكة هغ بيعً عمِ ا٘شٛؽ.
-2إعجاد قيػد اليػهية الٛزهة لمعجد والفاقج الصبيعْ وغيخ الصبيعْ.
 -3إعجاد حدابات هخاقبة تكاليف صشاعية غيخ هباشخة و هخاقبة هخازف
هػاد أولية وهخاقبة إىتاج تحت التذغيل
 -4إعجاد حداب همخز الجخل لمذخكة .
الحل :قيؽد اليؽمية:

54

ISSN: 2617-989X

 -1حالة العادم والسخمفات وبيعو بخبح:
هغ ح /هخاقبة هخازف السػاد

21000
21000

(ح /هخازف العادـ والسخمفات)
إلِ ح /هخاقبة اٚىتاح تحت التذغيل
هغ ح /البشظ

25000

إلِ السحكػريغ
21000

ح /ح /هخاقبة هخازف السػاد
(ح /هخازف العادـ والسخمفات)

4000

ح /أرباح بيع العػادـ والسخمفات
هغ ح /أرباح بيع العػادـ والسخمفات

4000
4000

الِ ح /همخز الجخل
 -2حالة العادم والسخمفات غيخ الطبيعية وليذ ليا قيسة بيعية:
هغ ح /هخاقبة هخازف السػاد
(ح /هخازف العادـ والسخمفات)

21000

الِ ح /هخاقبة اٚىتاح تحت التذغيل

21000
هغ ح /همخز الجخل

ح /هخاقبة هخازف السػاد

21000

(ح /هخازف العادـ والسخمفات)
21000
 -3حالة العادم والسخمفات الطبيعية وبيعو بخدارة:
هغ ح /هخاقبة هخازف السػاد
21000
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الِ ح /هخاقبة اٚىتاح تحت التذغيل
21000

هغ السحكػريغ
هغ ح /الرشجوؽ
هغ ح /خدارة بيع العػادـ والسخمفات

13000

ح /ح /هخاقبة هخازف السػاد

8000

(ح /هخازف العادـ والسخمفات)
21000
8000

هغ ح /همخز الجخل
الِ ح /خدارة بيع العػادـ والسخمفات

8000
 -4حالة العادم والسخمفات الطبيعية وليذ ليا قيسة بيعية:
هغ ح /هخاقبة هخازف السػاد
(ح /هخازف العادـ والسخمفات)

21000
21000

الِ ح /هخاقبة اٚىتاح تحت التذغيل
هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة
إلِ ح /هخاقبة هخازف السػاد

21000

(ح /هخازف العادـ والسخمفات)
21000
أ -السعالجة السحاسبية لمعجد والفاقج الطبيعي :
هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

10000
10000

الِ ح /هخاقبة هخازف السػاد
(ح /العجد والفاقج)
ب -السعالجة السحاسبية لمعجد والفاقج غيخ الطبيعي:
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هغ ح /همخز الجخل

7500

الِ ح /هخاقبة هخازف السػاد

7500

(ح /العجد والفاقج)
ط : 3اعجاد حدابات السخاقبة :
ح /هخاقبة هخازف هػاد أولية
 155000رصيج

 21000بشظ (هخمفات)

 21000ح /هخاقبة اىتاج تحت

 10000ح /هخاقبة ت.ص .غ .هباشخة (عجد شبيعْ)

التذغيل (هخمفات)

 7500همخز دخل (عجد غيخ شبيعْ)
 137500رصيج هجٓغ
176000

176000

ح /هخاقبة اىتاج تحت التذغيل
 158000رصيج

 10000ح /هخاقبة هخازف هػاد أولية (عجد شبيعْ)
 21000ح /هخاقبة هخازف هػاد أولية (هخمفات شبيعية)
 127000رصيج هجٓغ
158000

158000

ح /هخاقبة ت .ص .غ .هباشخة
 160000رصيج
 21000ح /هخاقبة اىتاج تحت
التذغيل (هخمفات)
 10000الِ ح /هخاقبة هخازف
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هػاد (ح /العجد والفاقج)
191000

191000

ح /أ .خ  /همخز الجخل
 21000الِ ح /هخاقبة هخازف هخمفات

 4000أرباح بيع عػادـ وهخمفات

ليذ لٍا قيسة بيعية
8000
7500

الِ ح خدارة بيع هخمفات وعػادـ
الِ ح /هخاقبة هخازف السػاد

 32500رصيج هجٓغ خدارة افية

(ح /العجد والفاقج)
36500

36500

=====

=====

أسئمة متعجد الخيارات وتساريؼ غيخ محمؽلة:
 -1فيسا ٓمْ حخكة السادة "ص" ٘حجػ الذخكات الرشاعية التْ تصبق شخيقة الػارد أو "ٚصادر أو-FIFO – "ٚ
فْ تدعيخ السشرخؼ هغ السخدف إلِ خصػط ا٘ىتاج خٛؿ شٍخ كاىػف الثاىْ هغ عاـ  ، 2014إذا عمست أف
الذخكة تصبق ىطاـ الجخد لسدتسخ ،ها ٌْ تكمفة ا٘ىتاج خٛؿ الذٍخ اٖوؿ؟
عجد الػحجات

التاريخ

البياف

1-5

ورد لمسخدف

500

1-15

صخؼ لٙىتاج

500

1-20

ورد لمسخدف

2500

1-30

صخؼ لٙىتاج

1500

سعخ الذخاء
 60ؿ.س لمػحجة

 80ؿ.س لمػحجة

أ 200000 -ؿ.س ب 160000 -ؿ.س ح 150000 -ؿ.س د  -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
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 -2تدتعسل إحجػ الذخكات الرشاعية السادة  Yفْ ترشيع الدمعة  Xوفيسا ٓمْ البياىات السعيارية والفعمية
لمدمعة:
القيسة لمسادة :كسية وسعخ /هعياريا"
:y

 50كغ

بدعخ  300ؿ.س لمكغ

القيسة لمسادة :كسية وسعخ /فعميا"
:y

 55كغ

بدعخ  410ؿ.س لمكغ

التكمفة السعيارية
 15000ؿ.س
التكمفة الفعمية
 22550ؿ.س

هاٌػ اىحخاؼ الكسية السدتعسمة هغ السادة Y؟
أ 1500 -ؿ.س

ب )1500( -ؿ.س ج 550 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -3إليظ البياىات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية والسصمػب إيجاد التغيخ فْ بزاعة تحت الرشع عغ
عاـ : 2013

 رصيج هػاد أولية فْ ٓ 2013-7-1بمغ  90000ؿ.س أجػر وهراريف صشاعية فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-7-1تبمغ  30500ؿ.س خاهات وهػاد فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-7-1تبمغ  2350ؿ.س بزاعة تاهة الرشع فْ  7000 2013-7-1ؿ.س هػاد أولية فْ السخازف فْ  2013-12-31تبمغ  1650ؿ.س هػاد وخاهات فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-12-31تبمغ  1250ؿ.سأ 38600 -ؿ.س ب 31600 -ؿ.س ج 29950 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -4تػاجً إدارة إحجػ الذخكات الرشاعية هذكمة التسييد بيغ الجدء الستغيخ والجدء الثابت لتكاليف
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عساؿ السرشع غيخ السباشخة اٖسبػعية وتكاليف ساعات عسل أٚت ،إذا عمست أف السدتػيات الستعجدة هغ

تمظ التكاليف ٌْ كسا فْ الججوؿ التالْ:
ساعات عسل أٚت

تكمفة العسالة غيخ السباشخة/ؿ.س اٖسبػع

65

12600

1

85

14200

2

45

11000

3

95

15000

4

هاٌْ التكاليف الستغيخة عغ هدتػػ لمشذاط فْ اٖسبػع الخابع ؟
أ 8000 -ؿ.س ب 4700 -ؿ.س

ج 7600 -ؿ.س

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -5إليظ البياىات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية والسصمػب إيجاد قيسة السػاد اٖولية
السدتخجهة فْ ا٘ىتاج عغ الفتخة التكاليفية السشتٍية فْ :2015-12-31
 رصيج هػاد أولية فْ ٓ 2015-1-1بمغ  295000ؿ.س أجػر وهراريف صشاعية فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2015-1-1تبمغ  10500ؿ.س خاهات وهػاد فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2015-1-1تبمغ  12600ؿ.س بزاعة تاهة الرشع فْ  150000 2015-1-1ؿ.س هذتخيات هػاد خاـ خٛؿ الخبع اٖوؿ هغ الفتخة التكاليفية  15500ؿ.س أجػر ىقل لمخارج  1000ؿ.س هػاد أولية فْ السخازف فْ  2015-12-31تبمغ  7600ؿ.س هػاد وخاهات فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2015-12-31تبمغ  15500ؿ.س–هراريف صياىة آٚت خٛؿ الدشة  5000ؿ.س
 -بزاعة تاهة الرشع فْ  250000 2015-12-31ؿ.س
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أ 297450 -ؿ.س ب 3033450 -ؿ.س ج 300000 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -6إليظ البياىات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية والسصمػب إيجاد
تكمفة ا٘ىتاج (الرشع) لمذخكة عغ الفتخة التكاليفية السشتٍية فْ :2015-12-31
 رصيج هػاد أولية فْ ٓ 2015-1-1بمغ  295000ؿ.س أجػر وهراريف صشاعية فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2015-1-1تبمغ  10500ؿ.س خاهات وهػاد فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2015-1-1تبمغ  9350ؿ.س بزاعة تاهة الرشع فْ  150000 2015-1-1ؿ.س هذتخيات هػاد خاـ خٛؿ الخبع اٖوؿ هغ الفتخة التكاليفية  15500ؿ.س أجػر ىقل لمخارج  1000ؿ.س هػاد أولية فْ السخازف فْ  2015-12-31تبمغ  7600ؿ.س هػاد وخاهات فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2015-12-31تبمغ  15500ؿ.س– هراريف صياىة آٚت خٛؿ الدشة  5000ؿ.س
 -بزاعة تاهة الرشع فْ  250000 2015-12-31ؿ.س

أ 313450 -ؿ.س ب 313950 -ؿ.س ج 310500 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -7تدتعسل إحجػ الذخكات الرشاعية السادة  Yفْ ترشيع الدمعة  Xوفيسا ٓمْ البياىات السعيارية
والفعمية لمدمعة ،والسصمػب  :هاٌػ اىحخاؼ الكسية السدتعسمة هغ السادة Y؟:
القيسة لمسادة :كسية وسعخ /هعياريا"
:y

 1000كغ

بدعخ  500ؿ.س لمكغ

القيسة لمسادة :كسية وسعخ /فعميا"
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:y

 850كغ

بدعخ  600ؿ.س لمكغ

أ 75000 -ؿ.س ب )75000( -ؿ.س

 510000ؿ.س
ج )90000( -ؿ.س د 90000 -ؿ.س

 -8إليظ البياىات التالية السدتخخجة هغ دفاتخ إحجػ الذخكات الرشاعية فْ :2015-12-31
هػاد أولية هباشخة  175000ؿ.س – أجػر هباشخة  155000ؿ.س  -أجػر غيخ هباشخة  35000ؿ.س

 الكٍخباء  40000ؿ.س .السصمػب :هاٌْ التكاليف السباشخة لمذخكة عغ تمظ الفتخة؟أ 680000 -ؿ.س

ب 330000 -ؿ.س

ج 720000 -ؿ.س

د 370000 -ؿ.س .

 -9فيسا ٓمْ حخكة السادة "ص" ٘حجػ الذخكات الرشاعية التْ تصبق شخيقة الػارد أو "ٚصادر أو-FIFO – "ٚ
فْ تدعيخ السشرخؼ هغ السخدف إلِ خصػط ا٘ىتاج خٛؿ شٍخ كاىػف الثاىْ هغ عاـ  ، 2015إذا عمست أف

الذخكة تصبق ىطاـ الجخد السدتسخ ،ها ٌْ تكمفة ا٘ىتاج خٛؿ الذٍخ اٖوؿ؟
البياف

التاريخ

عجد الػحجات

1-5

ورد لمسخدف

1500

1-15

صخؼ لٙىتاج

500

1-20

ورد لمسخدف

2500

1-30

صخؼ لٙىتاج

1500

أ 275000 -ؿ.س

ب 300000 -ؿ.س

سعخ الذخاء
 100ؿ.س لمػحجة

 150ؿ.س لمػحجة

ح 225000 -ؿ.س

د –  250000ؿ.س

 -10ىتج عغ العسمية الترشيعية ٘حجػ الذخكات الرشاعية عػادـ وهخمفات بمغت قيستٍا التقجٓخية  5000ؿ.س

أعيجت لمسخازف ثع بيعت فْ الدػؽ بسبمغ  5300ؿ .س ىقجا .بفخض أف العادـ والسخمفات ىجست عغ الػضع
التذغيمْ الصبيعْ لعسمية ا٘ىتاجٓ ،تغيخ ح /هخاقبة هخازف السػاد هغ العػادـ والسخمفات :

أ -بالديادة بسبمغ  5000ؿ.س ب -بالشقز بسبمغ  5000ؿ.س ج -بالشقز بسبمغ  5300ؿ.س
د -كل ها ذكخ غيخ صحيح
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 -11ىتج عغ العسمية الترشيعية ٘حجػ الذخكات الرشاعية عػادـ وهخمفات بمغت قيستٍا التقجٓخية  5000ؿ.س

أعيجت لمسخازف ثع بيعت فْ الدػؽ بسبمغ  5300ؿ .س ىقجا.بفخض أف العادـ والسخمفات ىجست عغ الػضع
التذغيمْ غيخ الصبيعْ لعسمية ا٘ىتاجٓ ،تغيخ ح /هخاقبة هخازف السػاد هغ العػادـ والسخمفات :
أ -بالديادة بسبمغ  5000ؿ.س

ب -بالشقز بسبمغ  5000ؿ.س

ج -بالشقز بسبمغ  5300ؿ.س

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
 -12ىتج عغ العسمية الترشيعية ٘حجػ الذخكات الرشاعية فاقج وعجد غيخ شبيعْ بقيسة  3000ؿ.س ،يقفل
ٌحا الفاقج فْ:
أ -ح /همخز الجخل

ب -ح /هخاقبة هخازف السػاد

ج-ح /هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل

د -ح /هخاقبة ت .ص .غيخ هباشخة

 -13ىتج عغ العسمية الترشيعية ٘حجػ الذخكات الرشاعية فاقج وعجد شبيعْ بقيسة  2500ؿ.س ،يقفل ٌحا
الفاقج فْ:
ب -ح /هخاقبة هخازف السػاد

أ -ح /همخز الجخل
ج -ح /هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل

د -ح /هخاقبة ت .ص .غيخ هباشخة

 -14ىتج عغ العسمية الترشيعية ٘حجػ الذخكات الرشاعية عادـ وهخمفات بقيسة  5000ؿ.س  %80هشٍا
غيخ شبيعْ ،يقفل ٌحا العادـ فْ:
أ -ح /همخز الجخل

ب -ح /هخاقبة هخازف السػاد

ح /هخاقبة ا٘ىتاج تحت التذغيل

د -غيخ ذلظ

 -15تدتعسل إحجػ الذخكات الرشاعية السادة  Yفْ ترشيع الدمعة  Xوفيسا ٓمْ البياىات السعيارية والفعمية
لمدمعة:

القيسة لمسادة :كسية وسعخ /هعياريا"
:y
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القيسة لمسادة :كسية وسعخ /فعميا"
:y

 60كغ

بدعخ  110ؿ.س لمكغ

التكمفة الفعمية
 6600ؿ.س

هاٌػ اىحخاؼ سعخ السادة Y؟
أ 650 -ؿ.س

ب )600( -ؿ.س

ج )650( -ؿ.س

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -16تدتعسل إحجػ الذخكات الرشاعية السادة  Yفْ ترشيع الدمعة  Xوفيسا ٓمْ البياىات السعيارية والفعمية
لمدمعة:

القيسة لمسادة :كسية وسعخ /هعياريا"
:y

 32كغ

بدعخ  100ؿ.س لمكغ

القيسة لمسادة :كسية وسعخ /فعميا"
:y

 60كغ

بدعخ  110ؿ.س لمكغ

التكمفة السعيارية
 3200ؿ.س
التكمفة الفعمية
 6600ؿ.س

ها ٌػ اىحخاؼ الكسية السدتعسمة هغ السادة Y؟
أ 2500 -ؿ.س
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ج 2850 -ؿ.س

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
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الفرل الثالث -تحميل تكمفة األجؽر وبيان انحخافاتيا
Analyzing cost of wags and its variances

كمسات مفتاحية Key words

رقابة تكمفة العسالة  ،Control of wages costخصط حػافد اٖجػر  ،wages incentive schemesالػقت
الزائع الصبيعْ وغيخ الصبيعْ لٗجػر ،Normal and abnormal wages timesهذكٛت هحاسبة اٖجػر
 ،Obstacles of wages accountingاىحخافات اٖجػر .Variances of wages

األىجاف التعميسية Learning Objectives

 .1فٍع كيفية تدجيل حزػر وخخوج العساؿ ضسغ السشذأة الرشاعية
 .2تحميل شخؽ حػافد اٖجػر وهعالجتٍا هحاسبيا"

 .3فٍع كيفية حداب الػقت الزائع الصبيعْ وغيخ الصبيعْ وهعالجتٍا هحاسبيا"
 .4عخض وهشاقذة السذكٛت الستعمقة باٖجػر والسعالجات السحاسبية
 .5تحميل اىحخافات اٖجػر وكيفية هعالجتٍا هحاسبيا"
 .6عخض التساريغ العسمية السحمػلة

مخطط الفرل Chapter Outlines

 -1-3آلية هخاقبة عشرخ العسالة وخصط الحػافد فْ السشذأة الرشاعية
A control mechanism of wages and incentive schemes in manufacturing firms

 -2-3تحميل السذكٛت الستعمقة بالسحاسبة عغ عشرخ تكمفة اٖجػر

Analyzing obstacles related to wages cost accounting

 -3-3تحميل اىحخافات تكاليف اٖجػر فْ ضل تصبيق ىطاـ التكاليف السعيارية

Analyzing variances of wages costs under the application of the standard cost

تساريغ تصبيقية هحمػلة Solutions to practical assignments
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تعتبﺭ تﻜمفة ﺍلعهؿ عىصﺭﹰﺍ هٍساً فْ العسمية ا٘ىتاجية لمسشذأة وذلظ هغ خٛؿ عهمٓة تحَٓؿ ﺍلهَﺍﺩ ﺍلخان ﺇلِ
ﺇىتاﺝ تان ،هع اٌٚتساـ اليػـ ٚعتبار تكمفة العسل أكثخ تحػ ًٚإلِ تكمفة شبً ثابتة بدبب التقجـ التكشػلػجْ وبيئة
الترشيع الحجٓثة.

 1-3آلية مخاقبة عشرخ العسالة وخطط الحؽافد في السشذأة الرشاعية
تكسغ آلية هخاقبة عشرخ العسالية هغ خٛؿ عجة خصػات أٌسٍا:
 -1تسجٓؿ ﺍلَقﺕ الفعمْ (حيثسا ٓتػاجج العساؿ عمِ خصػط ا٘ىتاج وهخافق السرشع السختمفة) الحؼ عمِ أساسً
ٓتع احتداب أجخ العاهل وهحاسبة اٖجػر،

 -2تدجيل الػقت الزائع الصبيعْ وغيخ الصبيعْ والسحاسبة عغ هشفحٌا،

 -3إعجاد كذػفات باٖجػر لعساؿ السرشع وعساؿ التدػيق والسبيعات وهػضفْ ا٘دارة العاهة والسالية واٖىذصة

الخجهية اٖخخػ كأليات واٚستقباؿ والسػارد البذخية والسذتخيات والتخصيط ،بحيث ٓتع تعبئة تمظ الكذػفات
هغ واقع ها تع تدجيمٍا هغ بصاقات الػقت وبصاقات العسل أو التػاقيع لمسػضفيغ أو هؤشخات البرسة لمعاهل

والسػضف (وفق ىطاـ السخاقبة السعتسج بالسشذأة) هغ أجل حصﺭ ﺍٖجَﺭ َﺍلهحاسبة عىٍػا فػْ سػبٓؿ تحمٓمٍػا

َتحهٓمٍا عمِ ﺍ٘ىتاﺝ َﺍلخﺩهاﺕ،

 -4بعج إتساـ الخصػات الدابقة ٓتع اٚستعجاد فْ ىٍاية كل شٍخ بالتعاوف بيغ إدارة التكاليف وا٘دارة السالية
لرخؼ ﺍٖجَﺭ بَﺍسﻁة شخﺹ هسﺅَؿ  ٚعٛقة لً بتحضٓﺭ ﺍلﻜشَﻑَ ،تػﺫٓؿ ﺍلﻜشَﻑ فْ ﺍلىٍآة بتَقٓع
هعتسج الخواتب وﺍٖجَﺭ َﺭئٓﺱ ﺍلقسن َﺍلهﺩٓﺭ بها ٓفٓﺩ ﺇتهان آلية ﺍلصﺭﻑ.

 أسذ ﺍلحًﺍفﺯ لعشرخ العسالةٓقصﺩ بأسذ ﺍلحَﺍفﺯ تمظ الخصط التْ تقخٌا ا٘دارة العميا بالسشذأة بحيث ٓتع ﺭبﻁ ﺍٖجﺭ باٖﺩاء لمعاهل أو

السػضف بسا يحقق أٌجافٍا فْ ﺯٓاﺩﺓ ﺍلﻜفآة ﺍ٘ىتاجٓة وتحقيق الفاعمية .ولمحػافد أىػاع هشٍا ها ٌػ فخدية (أو
تذجيعية بسا ٓتػافق هع تػفيخ وقت خٛؿ ساعات العسل اليػهية لثساىْ ساعات ٓػهيا" ولخسدة أياـ أسبػعيا)
وهشٍا ها ٌػ جساعية (لتشفيح شمبية هدتعجمة والعسل كفخيق عسل لمعاهميغ وبالتالْ هشح كل عاهل هبمغ ثابت لكل

هغ شارؾ كجساعة فْ تشفيح تمظ الصمبية) وهشٍا ها ٌػ هذاركة باٖرباح (وذلظ هغ خٛؿ تػزيع ىدبة هحجدة لكل

عاهل وهػضف وفق لخاتبً اٖساسْ).
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وىط اخ ٌٖسية الحػافد أو العٛوات التذجيعية أو الفخدية لمعاهل يسكغ التسييد بيغ عجة شخؽ لحداب عٛوة أجخ
العاهل بذكل عادؿ ىحكخ هشٍا شخيقتيغ  :شخيقة ٌالدْ وشخيقة رواف.
 -1ﻁﺭيقة ىمسي
تقػـ ٌحي الصخيقة عمِ تحجٓج ﺍلﺯهو ﺍلهعٓاﺭّ ﺍلٛﺯن ٖداء عهؿ هعٓف ويحرل ﺍلعاهػل عمِ العٛوة اذا اقترج
فْ الػقت السحجد هدبقا" تعادؿ ىصﻑ ﺍلَقﺕ السقترج ٌَﺫي ﺍلعَٛﺓ تﻜَو ىػسبتٍا ثابتة  ٚتتغٓﺭ .وٓهﻜو

ﺍستخﺭﺍﺝ ﺍلهبمغ ﺍلهستحﻕ كعٛوة لمعاهل َفقﹰا لمهعاﺩلة ﺍلتالٓة:

الحافد الفخدي أو العالوة = (الؽقت السقترج ×  × )%50معجل أجخ الداعة
هثاؿ :بفخض أف هعجؿ اجخ العاهل فْ الداعة  1200ؿ.س والػقت السحجد ٘ىتاج وحجة واحجة ٌػ  12ساعة

ويسشح العاهل عمِ الػقت الستػفخ عٛوة وفق شخيقة ٌالدْ ،وقج استغخؽ العاهل شادؼ باىجازي بسجة  8ساعات –
ها ٌْ قيسة العٛوة وها ٌػ أجخي بٍحا اليػـ عمِ التػالْ ؟

الحل:
 -1ىصبق القاىػف لحداب العٛوة لمعاهل شادؼ:
الحافد الفخدي أو العالوة = (الؽقت السقترج ×  × )%50معجل أجخ الداعة
( 4ساعة ×  2400 = 1200 × )%50ؿ.س
ٓ -2تع حداب اٖجخ اليػهْ لمعاهل شادؼ:
اٖجخ اليػهْ  +العٛوة= ( 14400 = 2400 + )12000 = 10 × 1200ؿ .س
 -2ﻁﺭيقة ﺭًﺍﻥ
تقػـ ٌحي ﺍلﻁﺭٓقة عمِ تعجٓل هعادلة الصخيقة الدابقة بحيث تكػف العٛوة هتغيخة وليدت ثابتة تتغيخ شخداً هع
زيادة الػقت السقترج أو الستػفخ لتكػف حافﺯﺍﹰ إىتاجياً هػجباً فْ َقﺕ ﺃقؿ .ويتع حداب ﺍلعػَٛﺓ َفقاﹰ لمهعاﺩلة

ﺍلتالٓة:
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الحافد الفخدؼ أو العٛوة = (الػقت السقترج ÷ الػقت السحجد)× الػقت الفعمْ × هعجؿ أجخ الداعة

هثاؿ :بفخض أف هعجؿ اجخ العاهل فْ الداعة  1200ؿ.س والػقت السحجد ٘ىتاج وحجة واحجة ٌػ  12ساعة

ويسشح العاهل عمِ الػقت الستػفخ عٛوة وفق شخيقة رواف ،وقج استغخؽ العاهل شادؼ باىجازي بسجة  8ساعات –

ها ٌْ قيسة العٛوة وها ٌػ أجخي بٍحا اليػـ عمِ التػالْ ؟
الحل:
القاىػف ( :الػقت السقترج ÷ الػقت السحجد)× الػقت الفعمْ × هعجؿ أجخ الداعة الػاحجة)
 -1ىصبق القاىػف لحداب العٛوة لمعاهل شادؼ :
( 3200 = 1200 × 8 × )12 ÷4ؿ.س
ٓ -2تع حداب اٖجخ اليػهْ لمعاهل شادؼ:
اٖجخ اليػهْ  +العٛوة= ( 15200 = 3200 + )12000 = 10 × 1200ؿ .س

 2-3تحميل السذكالت ﺍلمتعمقة بالمحاسبة عﻥ عنصﺭ تﻜمفة ﺍلعمل
تتسثل تمظ السذكٛت فْ السدايا العيشية وعٛوة اٖجخ ا٘ضافْ والػقت الزائع وأجخ ا٘جازات .وفيسا ٓمْ شخح

هػجد لكل هذكمة هع اٖهثمة لكل هشٍا.

-1ﺍلمﺯﺍيا ﺍلعينية كجدء مؼ التكاليف غيخ السباشخة
تعتبخ أحج عشاصخ اٖجػر ،وهغ أهثمتٍا سكغ العساؿ والغحاء والسمبذ والعٛج الصبْ وخجهات تشقٛت العساؿ
وخجهات ثقافية واجتساعية ورياضية و ها شابً .وتعالج هحاسبياً عمِ أىٍا جدء التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

إذا كاىت تخز السرشع وتكاليف عيخ هباشخة تدػيقية إذا كاىت التدػيق والسبيعات وتكاليف غيخ هباشخة إدارية
إذا كاىت تخز ا٘دارة العاهة لمذخكة الرشاعية.
 -2عالًﺓ ﺍألجﺭ ﺍإلضافي كجدء مؼ التكاليف غيخ السباشخة
تعصِ تمظ العٛوة إذا عسل العاهل وقتا إضافياً َٓتقاضِ فْ ٌﺫي ﺍلحالة ﺃجﺭﺍﹰ ﺇضػافٓاﹰ ٓحسﺏ ﺇها عمِ ﺃساﺱ

ﺍلهعﺩؿ ﺍلعاﺩّ لٗجﺭ ﺃَ عمِ ﺃساﺱ هعﺩؿ ٓﺯٓﺩ عمِ ﺍلهعﺩؿ ﺍلعاﺩَّٓ .ستحﻕ ﺍلعاهؿ عاﺩﺓ عو ﺍلَقﺕ ﺍ٘ضافْ
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ﺍلﺫّ ٓعهمً ﺍٖجﺭ عو ﺍلساعاﺕ ﺍ٘ضافٓة بالهعﺩؿ ﺍلعاﺩّ وتكػف ىدبة عَٛﺓ ﺍلعهؿ ﺍ٘ضافْ َتتﺭﺍَﺡ بٓو –٢٠

 %٠٠وفق ﺍلهعﺩؿ ﺍلعاﺩّ لٗجﺭ .وبالتالْ يكػف ﺍلفﺭﻕ بٓو هعﺩؿ ﺍٖجﺭ ﺍلعاﺩّ َهعﺩؿ ﺍٖجﺭ ﺍ٘ضافْ
هضﺭَبﹰا فْ عﺩﺩ ساعاﺕ ﺍلعهؿ ﺍ٘ضافْ قيسة لتمظ العٛوة ،التْ تحدب وفق السعادلة التالية :
ﺍلفﺭﻕ فْ هعﺩؿ ﺍٖجﺭ × عﺩﺩ ساعاﺕ ﺍلعهؿ ﺍ٘ضافْ
هثاؿ :عسل العاهل شادؼ  65ساعة أسبػعيا" عمسا باف عجد الداعات اليػهية العادية تحجد ب  8ساعات ولسجة

خسدة أياـ أسبػعيا"ٓ .بمغ أجخ الداعة  500ؿ.س فْ الػقت العادؼ ( )%100وبفخض أف إدارة الذخكة حجدت

سياسة عٛوة اٖجخ ا٘ضافْ  %50إضافية عغ الػقت العادؼ ،فٓهﻜو حداب عٛوة أو هﻜافأﺓ ﺍلَقﺕ ﺍ٘ضافْ
كسا ٓمْ:
( 6250 =25 × )500-750لٓﺭﺓ
ويكػف أجخ العاهل كاه "ٛعغ ذلظ اٖسبػع كسا ٓمْ:
 -1اٖجخ اٖسبػعْ العادؼ =  65ساعة ×  32500 = 500ؿ.س
 -2عٛوة أو هكافأة اٖجخ ا٘ضافْ=  6250كسا حدبت أعٛي
 -3هجسػع اٖجخ الحؼ يدتحق العاهل شادؼ = اٖجخ اٖسبػعْ العادؼ  +العٛوة
=  38750 = 6250 + 32500ؿ.س
عمسا" باف العجٓج هغ الذخكات الرشاعية تعتبخ هثل تمظ العٛوات غيخ السشتطسة كجدء هغ التكاليف غيخ السباشخة
لمشذاط السعشْ صشاعيا أو تدػيقيا أو إدارياً .كسا يسكغ اعتبارٌا تكاليف هباشخة بالسرشع تحجٓجا إذا كاىت شبيعة
تمظ العٛوات لٍا صفة هشتطسة.

 -3ﺍلًقﺕ ﺍلضائع كجدء مؼ التكاليف غيخ السباشخة
يقاس الػقت الزائع عادة بعجد الداعات ،ويسكغ التسييد بيغ الػقت الزائع الصبيعْ أو العادؼ هثل وقت دخػؿ

وخخوج العساؿ هغ السشذأة (حيث عمِ إدارة السشذأة هخاقبتً وتخفيس أثخي السالْ إلِ حجي اٖدىِ ويتع تحسيمً

عمِ تكمفة الرشع ويعتبخ جدء هغ التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة إذا كاف يخز السرشع) والػقت الزائع
غيخ الصبيعْ أو غيخ العادؼ هثل أعصاؿ أٚت أو اىقصاع التيار الكٍخبائْ (حيث تقع هدؤولية السجٓخ السدؤوؿ
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لمشذاط السعشْ هخاقبتً وتحجٓج السدؤوؿ عشً ويتخؾ لٙدارة اتخاذ القخار السشاسب وتغخيع العاهل السدؤوؿ عغ تعسج

حجوث الػقت الزائع غيخ الصبيعْ إف حجث ،ولتجشب تك اخري ،ويتع تحسيمً عمِ حداب همخز الجخل ويعتبخ
كجدء هغ التكاليف الفتخية) .ويقاس الػقت الزائع بعجد الداعات عغ الػقت الزائع هزخوبا بأجخ الداعة.
مثال :1بفخض أف أجخ الداعة  1850ؿ.س وأف العسل اليػهْ العادؼ  8ساعات وٌشاؾ وقت ضائع عادؼ بػاقع
ساعتيغ ٓػهيا ،ها ٌْ قيسة الػقت الزائع الصبيعْ و ها ٌْ السعالجة السحاسبية لمػقت الزائع الصبيعْ؟
خطؽات الحل:
 -1اٖجخ اليػهْ =  8 × 1850ساعات =  14800ؿ.س
 -2تكمفة الداعة الػاحجة هغ الػقت السشتج =  6 ÷ 14800ساعات =  2467ؿ.س
 -3تكمفة الداعة الػاحجة هغ الػقت الزائع الصبيعْ =  617 = 1850 – 2467ؿ.س
 -4قيسة الػقت الزائع الصبيعْ =  2 × 617ساعة =  1234ؿ.س
 -5السعالجة السحاسبية :
1234

 1234هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

الِ ح /هخاقبة اٖجػر

مثال :2بفخض أف أجخ الداعة  1850ؿ.س وأف العسل اليػهْ العادؼ  8ساعات وٌشاؾ وقت ضائع عيخ عادؼ
بػاقع ساعتيغ ٓػهيا ،ها ٌْ قيسة الػقت الزائع غيخ الصبيعْ وها ٌْ السعالجة السحاسبية لمػقت الزائع غيخ

الصبيعْ؟

خطؽات الحل:
 -1اٖجخ اليػهْ =  8 × 1850ساعات =  14800ؿ.س
 -2تكمفة الداعة الػاحجة هغ الػقت السشتج =  6 ÷ 14800ساعات =  2467ؿ.س
 -3تكمفة الداعة الػاحجة هغ الػقت الزائع غيخ الصبيعْ =  617 = 1850 – 2467ؿ.س
 -4قيسة الػقت الزائع غيخ الصبيعْ =  2 × 617ساعة =  1234ؿ.س
 -5السعالجة السحاسبية :
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1234

1234

هغ ح /همخز الجخل

الِ ح /هخاقبة اٖجػر

 -4ﺃجﺭ ﺍإلجاﺯﺍﺕ كجدء مؼ التكاليف غيخ السباشخة
تتكػف عشاصخ ا٘جازات هغ أجﺭ ﺍ٘جاﺯﺍﺕ ﺍلسىَٓة وأجخ ﺇجاﺯﺍﺕ ﺍٖعٓاﺩ وﺃجﺭ ﺍ٘جاﺯﺍﺕ ﺍلهﺭضٓة .وتكػف

السعالجة السحاسبية باعتبار أجخ ا٘جازات جدءًا هغ التﻜالٓﻑ غٓﺭ ﺍلهباشﺭﺓ ﺍلصىاعٓة ﺃَ ﺍلتسَٓقٓة ﺃَ ﺍ٘ﺩﺍﺭٓة

حسﺏ فئات واىتساء العساؿ إلِ أىذصة الذخكة .ويقاس أجخ ا٘جازات عغ شخيق احتداب تﻜمفة ساعة ﺍلعهؿ
هتضهىة ىصٓبٍا هو ﺃجﺭ ﺍ٘جاﺯﺍﺕ َفقﹰا لمهعاﺩلة ﺍلتالٓة:

اٖجػر الدشػية هتزسشة أجخ ا٘جازات ÷ عجد ساعات العسل الرافْ
مثال :لفخض لجٓشا البياىات التالية ٚحجػ السشذآت الرشاعية :
وفق البياىات أدىاي  :الخواتب الدشػية لمعساؿ =  100000ؿ.س  -عجد الداعات الرافية  2112ساعة

(حدبت كسا ٓمْ 8 :ساعات ٓػهيا" × ٓ 22ػـ عسل شٍخيا" ×  12شٍخ) ،والسصمػب :هاٌْ تكمفة ساعة العسل
بسا فيٍا أجخ ا٘جازات .
الحل :تبمغ تكمفة ساعة العسل هتزسشة أجخ ا٘جازات وفق البياىات  47.35ؿ.س/سا
حدبت كسا يمي 47.35 = 2112÷100000 :ؿ.س/سا.

 -5تحميل ﺍألجًﺭ عمى أنذطة السشذأة الرشاعية
استشادا إلِ بصاقات تسجٓؿ ﺍلَقﺕ َبﻁاقاﺕ ﺍلعهؿ لٗىذصة ا٘ىتاجية والتدػيقية وا٘دارية ٓتع تحميل اٖجػر إلِ

أجػر هباشخة وأجػر غيخ هباشخة .وعادة ها ٓتحجد اٖجخ استشاداً إلِ هكػىاتً التْ تتسثل فْ إجسالْ اٖجخ
وعشاصخ اٚقتصاعات وفق أصػؿ السحاسبة السالية – و إجسالْ اٖجخ وعشاصخ العٛوات كسا ذكخت أعٛي هبػبة
وفق هخاكد ا٘ىتاج وهخاكد الخجهات ا٘ىتاجية والتدػيقية وا٘دارية.

مثال :إليظ البياىات التالية السدتخخجة هغ سجٛت إحجػ الذخكات الرشاعية:
رواتب وأجػر  10000ؿ.س – تأهيشات اجتساعية  500ؿ.س – ضخيبة الخواتب واٖجػر  1500ؿ.س.
السطمؽب:
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 -1إثبات اٖجػر وفق أصػؿ السحاسبة السالية.

 -2تػزيع اٖجػر عمِ هخاكد وأىذصة السشذأة وفق هعجٚت اٚستفادة التالية  %50 :لمسرشع (%60لسخاكد
ا٘ىتاج والباقْ لسخاكد الخجىات ا٘ىتاجية) والباقْ هشاصفة بيغ التدػيق وا٘دارة العاهة.
الحل :
 -1إثبات اٖجػر وفق أصػؿ السحاسبة السالية:
 10000هغ ح /هخاقبة اٖجػر
إلِ السحكػريغ
8000

ح /أجػر هدتحقة (أو السرخؼ)

500

ح /تأهيشات اجتساعية

1500

ح /ضخيبة الخواتب واٖجػر

 -2تػزيع تكمفة اٖجػر عمِ هخاكد التكمفة السدتفيجة وفق حدابات التكاليف:
هغ السحكػريغ
3000

هغ ح /هخاقبة إىتاج تحت التذغيل– هخاكد إىتاج (لٗجػر السباشخة)
(كسا ٓتع فتح حدابات فخعية لسكافأة الػقت ا٘ضافْ إذا كاىت
تتعمق بأجػر هباشخة)

2000

هغ ح/هخاقبة ت.ص.غ هباشخة– هخاكد خجهات (لٗجػر غيخ هباشخة)
(ٓتع فتح حدابات فخعية لكل هغ الػقت الزائع الصبيعْ  +هكافأة
الػقت ا٘ضافْ إذا كاىت تتعمق بأجػر غيخ هباشخة)

2500

هغ ح /هخاقبة هخاكد خجهات تدػيقية

(لٗجػر غيخ السباشخة)

2500

هغ ح /هخاقبة هخاكد خجهات إدارية

(لٗجػر غيخ السباشخة)

10000
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 3-3تحميل انحخافات تكاليف األجؽر في ظل تطبيق نعام التكمفة السعيارية
يسكغ تصبيق ىﻅان ﺍلتﻜالٓﻑ ﺍلهعٓاﺭٓة لتحﺩٓﺩ وتحميل تﻜمفة عىاصﺭ ﺍ٘ىتاﺝ لمعسل بشﻜؿ هسبﻕ وبسا يخز الفتخة

السقبمة ،بحيث ٓهﻜو تحﺩٓﺩ ﺍٚىحخافات َقٓاﺱ كفاءة ﺍ٘ىتاﺝ َﺍلﺭقابة عمِ ٌيكل ﺍلتﻜالٓﻑ .وهغ أٌع اىحخافات
تكمفة اٖجػر ٌْ :ﺍىحﺭﺍﻑ كفاءة العسل – هعجؿ اٖجخ  -اىحﺭﺍﻑ هﺯٓج اٖجػر .وفْ جسيع أىػاع اٚىحخافات

لتكمفة اٖجػر ٓتع تصبيق السعادلة التالية :
(التكاليف السعيارية – التكاليف الفعمية = اٚىحخاؼ الكمْ أو الرافْ لتكمفة اٖجػر)
ويسكغ تحميل ٌحا اٚىحخاؼ الكمْ الِ اىحخافات كفاءة العسل – هعجؿ اٖجخ  -هﺯٓج اٖجػر  ،كسا ٓمْ:
 -1اىحخاؼ ﺍىحﺭﺍﻑ كفاءة العسل(اىحخاؼ الػقت /الداعات)::
(ساعات هعيارية – ساعات فعمية) × هعجؿ أجخ هعيارؼ
مثال :
بمغت بياىات العسل السعيارية ٘ىتاج سمعة × ها ٓمْ:
ساعات عسل هباشخ بمغت  3ساعات  -هعجؿ أجخ الداعة لمعسل السباشخ  400ؿ.س .بيشسا أضٍخت الدجٛت
الفعمية ها ٓمْ:
وحجات هشتجة  1500وحجة  -ساعات العسل السباشخ الفعمية  4200ساعة -هعجؿ اٖجخ السجفػع  410ؿ.س.

السصمػب احتداب اىحخاؼ كفاءة العسل وبياف شبيعتً السحاسبية.
الحل:

اىحخاؼ كفاءة العسل = (( 120000 =400 ×)4200 – )1500×3ؿ.س وٌػ اىحخاؼ هخغػب فيً (ويكػف
رصيجي دائشا" ويقفل فْ ىٍاية الفتخة فْ حداب همخز الجخل).

 -2اىحخاؼ هعجؿ اٖجخ:
(أجخ هعيارؼ – أجخ فعمْ) × ساعات فعمية
مثال :بالتطبيق عمى السثال أعاله نجج :
اىحخاؼ هعجؿ اٖجخ = ( 42000 - =4200 ×)410 -400ؿ.س وٌػ اىحخاؼ غيخ هخغػب فيً (ويكػف

رصيجي هجٓشا" ويقفل فْ ىٍاية الفتخة فْ حداب همخز الجخل).
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 -3اىحخاؼ هﺯٓج اٖجػر :ويطٍخ ٌحا الشػع هغ اٚىحخافات عشجها ٓ ٚتػفخ عسالة كافية لفئة العساؿ السٍخة لتشفيح

شمبية هعيشة وفْ فتخة هحجدة وعشجٌا يقػـ هجٓخ ا٘ىتاج بإحٛؿ عساؿ هغ هدتػػ هختمف كاف ٓتع تذغيل عساؿ

اقل خبخة وبسعجٚت أجػر هختمفة لتشفيح تمظ الصمبية وفق ىطاـ التكمفة السعيارية فيشذأ اىحخاؼ هديج اٖجػر.
وتكػف السعادلة لٍحا الشػع هغ اٚىحخاؼ كسا ٓمْ:

(زهغ فعمْ هشدػبا هعياريا لكل فئة عساؿ × اجخ هعيارؼ) ( -زهغ فعمْ لكل فئة عساؿ × اجخ هعيارؼ)
مثال :
٘ىتاج سمعة × ٓتصمب فئتيغ هغ العساؿ أ و ب وكاىت البياىات السعيارية والفعمية كسا ٓمْ:
فئة أ هغ

فئة ب هغ

اجسالْ

ساعات /البياف
هعيارية

 4ساعات

 8ساعات

 12ساعة

فعمية

 10ساعات

 6ساعات

 16ساعة

هعجؿ أجخ

 300ؿ.س

 200ؿ.س

----

 300ؿ.س

 200ؿ.س

-----

إجسالْ تكاليف

 1200ؿ.س

 1600ؿ.س

 2800ؿ.س

إجسالْ تكاليف

 3000ؿ.س

 1200ؿ.س

 4200ؿ.س

الداعة هعيارؼ

هعجؿ أجخ

الداعة الفعمْ
هعيارية

فعمية

العساؿ

العساؿ

ها ٌػ اٚىحخاؼ الكمْ (الرافْ) واىحخاؼ كفاءة العسل وهعجؿ اٖجخ وهديج العسل؟
الحل:
اٚىحخاؼ الكمْ
ت.ـ–ت.ؼ
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واىحخاؼ

اىحخاؼ هعجؿ

كفاءة العسل

اٖجخ

()16-12

ٓ ٚػجج

اىحخاؼ السديج
((300 ×)4×)12÷16
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= 1400 -

× 233.33

ؿ.س كسا ٓمْ:

=

=4200 -2800

لتداوؼ

السعيارؼ هع
الفعمْ

200 ×)8×)12÷16( +
= 2133+1600
 3733ؿ.س
يصخح التكاليف الفعمْ

بسعجؿ اٖجخ السعيارؼ

لٗجػر والبالغة = 4200

 1400ؿ.س=

933-

 467 -ؿ.س

ؿ.س +
هتػسط أجخ

هعيارؼ =

=12÷2800
 233.33ؿ.س

/سا
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الفرل الثالث -تساريؼ تطبيقية محمؽلة
مدائل محمؽلة:
 -1بفخض أجخ العاهل بالداعة  750ؿ.س فْ الػقت العادؼ و %140فْ الػقت ا٘ضافْ وقج عسل العاهل
فادؼ  65ساعة فْ اٖسبػع عمسا بأف أياـ العسل  5أياـ وبسعجؿ  8ساعات أسبػعيا .ها ٌْ هكافأة الػقت
ا٘ضافْ وأجخي اٖسبػعْ عمِ التػالْ ؟
أ 8500 -و  37500ؿ.س

ب 37500 -و  7500ؿ.س ج 7500 -و  37500ؿ.س د -كل ها

ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
تفاصيل الحل :يجب هعخفة القاىػف الستعمق بالػقت ا٘ضافْ كسا ٓمْ:
(أجخ الداعة هتزسشة الػقت ا٘ضافْ  -أجخ عادؼ بالداعة  × )-الداعات ا٘ضافية=
 -1الداعات العادية =  40 = 5×8ساعة
 -2الداعات ا٘ضافية=  40 – 65ساعة =  25ساعة

 -3ىصبق القاىػف أعٛي = ( 750 – 1050ؿ.س) ×  25ساعة =  7500ؿ.س
أجخة اٖسبػعْ = ( 37500 = 7500 + )750 × 40ؿ.س
 -2فيسا ٓمْ البياىات السدتخخجة هغ سجٛت إحجػ الذخكات الرشاعية عغ السجة السشتٍية فْ :2015-12-31
 -1بمغ رصيج أوؿ السجة هغ السػاد اٖولية السباشخة  40000ؿ.س
 -2بمغ رصيج أوؿ السجة هغ البزاعة تحت التذغيل  145000ؿ.س
 -3بمغ رصيج أوؿ السجة هغ البزاعة التاهة الرشع  170000ؿ.س
 -4بمغت السراريف الرشاعية وا٘دارية والتدػيقية  650600ؿ.س ،هػزعة عمِ الذكل اٖتْ:
رواتب وأجػر هباشخة  160000ؿ.س -هذتخيات الخاهات والسػاد  190000ؿ.س – أجػر ىقل الخاهات
 60000ؿ.س – هراريف صشاعية هباشخة  36000ؿ.س – هراريف صشاعية هختمفة  60000ؿ.س –

هراريف إدارية وهالية  90000ؿ.س – هراريف بيع وتػزيع  34600ؿ.س -إيجار السرشع 20000
ؿ.س.
 -5بمغ رصيج آخخ السجة هغ الخاهات والسػاد اٖولية السباشخة  80000ؿ.س
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السطمؽب :إعجاد ما يمي:
 -1قائسة التكاليف التْ تبيغ ثسغ تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج
 -2قائسة التكاليف التْ تبيغ ثسغ التكمفة السباشخ (اٖولْ).
الحل:
إعجاد قائسة التكاليف التحميمية (لبيان التكمفة األولية أو التكمفة السباشخة مؼ ىيكل التكاليف)
ؿ.س /كمْ

البياف

ؿ.س/جدئْ
40000

هػاد أولية أوؿ السجة

190000

هذتخيات هػاد أولية

60000

أجػر ىقل لمجاخل

290000

هػاد أولية هتاحة لمترشيع

()80000

يصخح  :هػاد أولية آخخ السجة

210000

ثسؼ تكمفة السؽاد األولية السدتخجمة في اإلنتاج

160000

أجػر هباشخة

36000

هراريف هباشخة

406000

ثسؼ التكمفة السباشخ

 -3بفخض أجخ العاهل بالداعة  750ؿ.س فْ الػقت العادؼ و %140فْ الػقت ا٘ضافْ وقج عسل العاهل
فادؼ  65ساعة فْ اٖسبػع عمسا بأف أياـ العسل  5أياـ وبسعجؿ  8ساعات أسبػعيا .ها ٌْ هكافأة الػقت
ا٘ضافْ وأجخي اٖسبػعْ عمِ التػالْ ؟
أ 8500 -و  37500ؿ.س

ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

ب 37500 -و  7500ؿ.س ج 7500 -و  37500ؿ.س د -كل ها

تفاصيل الحل :يجب هعخفة القاىػف الستعمق بالػقت ا٘ضافْ كسا ٓمْ:
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(أجخ الداعة هتزسشة الػقت ا٘ضافْ  -أجخ عادؼ بالداعة  × )-الداعات ا٘ضافية=
 -1الداعات العادية =  40 = 5×8ساعة
 -2الداعات ا٘ضافية=  40 – 65ساعة =  25ساعة

 -3ىصبق القاىػف أعٛي = ( 750 – 1050ؿ.س) ×  25ساعة =  7500ؿ.س
أجخة اٖسبػعْ = ( 37500 = 7500 + )750 × 40ؿ.س
 -4إليظ البياىات السعيارية والفعمية ٘حجػ الذخكات الرشاعية والسصمػب :ها ٌػ اىحخاؼ كفاءة العسل ؟
ساعة  /ؿ.س

البياف
بياىات هعيارية

 5ساعات

بياىات فعمية

 8ساعات

هعجؿ أجخ الداعة هعيارؼ

 400ؿ.س

هعجؿ أجخ الداعة الفعمْ

 500ؿ.س

إجسالْ تكاليف هعيارية

 2000ؿ.س

إجسالْ تكاليف فعمية

 4000ؿ.س

أ 1200 -ؿ.س

ب )1200( -ؿ.س ج )1500( -ؿ.س

د 1500 -ؿ.س

خصػات الحل :
اىحخاؼ كفاءة العسل =
(ساعات هعيارية – ساعات فعمية) × هعجؿ أجخ هعيارؼ = ( 1200 - =400 )8 -5ؿ.س

 -5بفخض أجخ العاهل بالداعة  1750ؿ.س فْ الػقت العادؼ و %140فْ الػقت ا٘ضافْ
وقج عسل العاهل داىْ  40ساعة فْ اٖسبػع عمسا بأف أياـ العسل  5أياـ وبسعجؿ  8ساعات
أسبػعيا .هاٌْ هكافأة الػقت ا٘ضافْ ؟
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أ 1265 -ؿ.س

ب 1625 -ؿ.س ج 2625 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

تفاصيل الحلٓ ٚ :ػجج هكافأة الػقت ا٘ضافْ.

 -6بفخض أجخ العاهل  800ؿ.س بالداعة فْ الػقت العادؼ و %150فْ الػقت ا٘ضافْ وقج عسل العاهل
فادؼ  55ساعة فْ اٖسبػع عمسا بأف أياـ العسل  5أياـ وبسعجؿ  8ساعات أسبػعيا .ها ٌْ هكافأة الػقت
ا٘ضافْ وأجخي اٖسبػعْ عمِ التػالْ ؟
أ 12000 -و  44000ؿ.س

ذكخ غيخ صحيح

ب 6000 -و  38000ؿ.س ج 6000 -و  44000ؿ.س د -كل ها

تفاصيل الحل :يجب هعخفة القاىػف الستعمق بالػقت ا٘ضافْ كسا ٓمْ:
(أجخ الداعة هتزسشة الػقت ا٘ضافْ  -أجخ عادؼ بالداعة  × )-الداعات ا٘ضافية=
 -1الداعات العادية =  40 = 5×8ساعة
 -2الداعات ا٘ضافية=  40 – 55ساعة =  15ساعة

 -3ىصبق القاىػف أعٛي = ( 800 – 1200ؿ.س) ×  15ساعة =  6000ؿ.س
 -4أجخة اٖسبػعْ = ( 38000 = 6000 + )800 × 40ؿ.س

 -7بفخض أف أجخ الداعة  900ؿ.س وأف العسل اليػهْ العادؼ  8ساعات وٌشاؾ وقت ضائع عادؼ بسعجؿ
ساعة واحجة باليػـ ،ها ٌْ السعالجة السحاسبية لمػقت الزائع الصبيعْ؟
أ 129 -هغ ح /هخاقبة اٖجػر

100

الِ ح /وقت ضائع عادؼ

ب 100 -هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة  100الِ ح /هخاقبة اٖجػر
ج-

 129هغ ح /وقت ضائع عادؼ

129

 129هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة 129

الِ ح /هخاقبة اٖجػر

الِ ح /وقت ضائع عادؼ

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
تفاصيل الحل 8( × 900 :ساعات ÷  7ساعات)=  1029ؿ.س وبالتالْ يحسل عمِ اٚىتاج – ت .ص .غيخ

هباشخة ب  1029ؿ.س وليذ  900ؿ.س .ويكػف القيج التالْ:
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 129هغ ح /وقت ضائع عادؼ

129

الِ ح /هخاقبة اٖجػر

 129هغ ح /ت .ص .غيخ هباشخة

129

الِ ح /وقت ضائع عادؼ

أسئمة متعجد الخيارات وتساريؼ غيخ محمؽلة:
 -1بفخض أف أجخ الداعة  1500ؿ.س وأف العسل اليػهْ العادؼ  8ساعات وٌشاؾ وقت ضائع عادؼ بسعجؿ
ساعتيغ باليػـ ،ها ٌْ قيسة الػقت الزائع الصبيعْ ؟
أ 500 -ؿ.س

ب 600 -ؿ.س

ج 300 -ؿ.س

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -2بفخض أف أجخ الداعة  1500ؿ.س وأف العسل اليػهْ العادؼ  8ساعات وٌشاؾ وقت ضائع عادؼ بسعجؿ
ساعتيغ باليػـ ،ها ٌْ السعالجة السحاسبية لمػقت الزائع الصبيعْ؟
أ 600 -هغ ح /هخاقبة اٖجػر

600

الِ ح /وقت ضائع عادؼ

ب 300 -هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة  300الِ ح /هخاقبة اٖجػر
ج-

 500هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

 500الِ ح /هخاقبة اٖجػر

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -3بفخض أف هعجؿ اجخ العاهل فْ الداعة  1200ؿ.س والػقت السحجد ٘ىتاج وحجة واحجة ٌػ  12ساعة

ويسشح العاهل عمِ الػقت الستػفخ عٛوة وفق شخيقة رواف ،وقج استغخؽ العاهل شادؼ باىجازي بسجة  10ساعات –

ها ٌْ قيسة العٛوة وها ٌػ أجخي بٍحا اليػـ عمِ التػالْ ؟

القاىػف ( :الػقت الستػفخ ÷ الػقت السحجد)× الػقت الفعمْ × هعجؿ أجخ الداعة الػاحجة)
أ 2000 -و  12000ؿ.س ب 2400 -و  14000ؿ.س ج 2000 -و  14000ؿ.س د -كل ها
ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
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-4بفخض هعجؿ اجخ العاهل فْ الداعة  1000ؿ.س والػقت السحجد ٘ىتاج وحجة واحجة ٌػ  12ساعة ويسشح

العاهل عمِ الػقت الستػفخ عٛوة وفق شخيقة رواف ،وقج استغخؽ العاهل شادؼ باىجازي بسجة  8ساعات – ها ٌْ
قيسة العٛوة وها ٌػ أجخي بٍحا اليػـ عمِ التػالْ ؟

القاىػف ( :الػقت الستػفخ ÷ الػقت السحجد)× الػقت الفعمْ × هعجؿ أجخ الداعة الػاحجة)
أ 667 -و  8667ؿ.س

ذكخ غيخ صحيح

ب 4000 -و  12000ؿ.س ج 2667 -و  10667ؿ.س د -كل ها

 -5تػاجً إدارة إحجػ الذخكات الرشاعية هذكمة التسييد بيغ الجدء الستغيخ والجدء الثابت لتكاليف عساؿ السرشع
غيخ السباشخة اٖسبػعية وتكاليف ساعات عسل أٚت ،إذا عمست أف السدتػيات الستعجدة هغ تمظ التكاليف ٌْ

كسا فْ الججوؿ التالْ:
ساعات عسل أٚت

تكمفة العسالة غيخ

اٖسبػع

السباشخة/ؿ.س
65

12600

1

85

14200

2

45

11000

3

95

15000

4

ها ٌْ التكاليف الستغيخة والتكاليف الثابتة عمِ التػالْ عغ هدتػػ الشذاط فْ اٖسبػع الثاىْ ؟
أ 7000 -ؿ.س و  7200ؿ.يذ
ج 6800 -ؿ.س و  7400ؿ .س

ب 9500 -ؿ.س و  4700ؿ.س
د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -6بفخض أف أجخ الداعة  2000ؿ.س وأف العسل اليػهْ العادؼ  8ساعات وٌشاؾ وقت ضائع عادؼ
بسعجؿ ثٛث ساعات باليػـ ،ها ٌْ السعالجة السحاسبية لمػقت الزائع الصبيعْ؟

أ 3200 -هغ ح /هخاقبة اٖجػر
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ب 500 -هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة  500الِ ح /هخاقبة اٖجػر
ج-

 1200هغ ح /هخاقبة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

 1200الِ ح /هخاقبة اٖجػر

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
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الفرل الخابع
تحميل التكاليف اإلضافية وبيان انحخافاتيا
Analyzing overhead costs and their variances
كمسات مفتاحية Key words

هعجٚت تحسيل تكاليف إضافية  ،Charging rates of overhead costsأسذ تخريز تكاليف غيخ

هباشخة  ،Bases of allocating overhead costsشخؽ تػزيع تكاليف إضافية عمِ هخاكد التكمفة
 ،Methods of distributing overheads costs to cost centersزيادة أو تخفيس التخريز Over-

 ، and under allocationاىحخافات التكاليف ا٘ضافية  ،Variances of overhead costsىطاـ احتداب

التكاليف عمِ أساس اٖىذصة ).Activity-based costing (ABC

األىجاف التعميسية Learning Objectives

 .1فٍع ضخورة وجػد هعجٚت تحسيل لمتكاليف غيخ السباشخة فْ السشذأة الرشاعية

 .2عخض أسذ تخريز التكاليف غيخ السباشخة بيغ السرشع والتدػيق وا٘دارة العاهة

 .3بياف كيفية تحميل شخؽ تػزيع التكاليف غيخ السباشخة الرشاعية عمِ هخاكد ا٘ىتاج أو اٖىذصة ا٘ىتاجية
 .4تحميل شخؽ تػزيع تكاليف اٖىذصة ا٘ىتاجية عمِ هخاكد ا٘ىتاج

 .5فٍع السعالجة السحاسبية لمديادة أو الشقز فْ تحسيل التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة عمِ هخاكد التكمفة
 .6تحميل اٚىحخافات الستعمقة بالتكاليف غيخ السباشخة

 .7فٍع آلية تصبيق ىطاـ التكاليف عمِ أساس اٖىذصة
 .8عخض التساريغ العسمية السحمػلة

مخطط الفرل Chapter Outlines

 1-4أسذ حداب هعجٚت التحسيل التقجٓخية لمتكاليف غيخ السباشخة
Bases of calculating charging rates of indirect costs

 2-4شخؽ تػزيع التكاليف غيخ السباشخة الرشاعية عمِ هخاكد ا٘ىتاج أو اٖىذصة ا٘ىتاجية

Methods of allocating indirect costs to production and service centers
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 3-4السعالجة السحاسبية لمديادة أو الشقز فْ تحسيل التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

Accounting treatments for over-and-under allocation of indirect costs

4-4

تحميل اىحخافات التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة فْ ضل تصبيق ىطاـ التكاليف السعيارية

Analyzing indirect cost variances under the application of standard cost

 5-4ىطاـ التكاليف عمِ أساس اٖىذصة ABC

accounting

تساريغ تصبيقية هحمػلة Solutions to practical assignments
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مقجمة:
تتكػف عشاصخ التكاليف ا٘ضافية هغ تجسيع تﻜالٓﻑ ﺍلهػَﺍﺩ غٓػﺭ ﺍلهباشﺭﺓ َ ﺍٖجَﺭ غٓﺭ ﺍلهباشﺭﺓ

َﺍلهصﺭَفاﺕ ا٘ضافية ﺍٖخﺭُ غٓﺭ ﺍلهباشﺭﺓ َتعتبخ تكاليف هداىجة لمػصػؿ إلِ تكمفة الرشع أو تكمفة
ا٘ىتاج .وهغ أجل تحميل التكاليف ا٘ضافية التْ تحسل عمِ ا٘ىتاج لمسشذأة الرشاعية ٚبج هغ تحميل هعجٚت

التحسيل لمتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة وتحميل كيفية تحسيل الصمبيات بشريبٍا هغ تمظ التكاليف وكيف ٓتع
تػزيع تكاليف هخاكد أو اٖىذصة الخجهية الرشاعية عمِ هخاكد ا٘ىتاج أو اٖىذصة ا٘ىتاجية فْ هخحمة السرشع.

وٚبج هغ التشػيً أف شبيعة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة ذات سسات هتغيخة وثابتة بسعشِ أف جدء هشٍا لً
شبيعة ثابتة هثل إيجار السرشع ،وبعزٍا ذو شبيعة هتغيخ هثل تكاليف الرياىة الستغيخ الستسثمة بالديػت

والذحػـ لٕٚت .وتبخز هذكمة تحسيل التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة عمِ ا٘ىتاج عشجها يكػف لجػ السشذأة

الرشاعية عجة هشتجات حيث عشجها يكػف ٌشاؾ هشتج وحيج  ٚتػجج هذكمة لتخريز أو تػزيع تمظ التكاليف
عمِ ا٘ىتاج .كسا ٓبخز فْ حاؿ تعجد السشتجات ضخورة إيجاد أساس عادؿ لٍحا التخريز فٍشاؾ اٖسمػب

التقميجؼ فْ التخريز باستخجاـ أساس واحج هثل ساعات العسل السباشخ أو ساعات عسل أٚت ،وٌحت

التخريز غيخ هػضػعْ كسا سشخػ ىط اخ لتصبيقً عمِ هخاكد تكمفة وأقداـ إىتاجية تختمف شبيعة عسمٍا هع
استخجاـ ٌحا اٖساس .وهغ ٌشا ٓتع تحسيل الصمبية بالتكاليف غيخ السباشخة السقجرة باستخجاـ أحج اٖسمػبيغ

التقميجؼ أو ىطاـ التكاليف عمِ أساس اٖىذصة أو ها يعخؼ بشطاـ .ABC

 1-4أسذ حداب معجالت التحسيل التقجيخية لمتكاليف غيخ السباشخة
بٍجؼ احتداب تكمفة شمبية ها ٚبج هغ هعخفة دقيقة وسميسة لعشاصخ التكاليف اٖساسية الٛزهة لمػصػؿ إلِ

تكمفة الرشع وٌْ :تكمفة السػاد الخاـ وتكمفة العسالة هسثمة بعجد الداعات وتكمفة صشاعية غيخ هباشخة  .فسغ
السسكغ هعخفة العشرخيغ السباشخيغ هغ السػاد الخاـ وتكمفة العسالية هغ خٛؿ اٚستعاىة بخبخة الفشييغ بالسشذأة،

ولكغ هغ الرعػبة هعخفة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الٛزهة لتحسيمٍا عمِ تمظ الصمبية ،وٌشا يدتعاف

بالتقجٓخات هغ سشػات سابقة أو باستخجاـ أساس هٛئع ٓتػافق وشبيعة إىتاج تمظ الصمبية .وبذكل هذابً ٓتع تقجٓخ

ها يسكغ تخريرً هغ تكاليف غيخ هباشخة تدػيقية وإدارية عمِ تمظ الصمبية بٍجؼ الػصػؿ إلِ تكمفة الصبية

واتخاذ قخار التدعيخ السشاسب لتمظ الصمبية بج ٚهغ اٚىتطار حتِ ىٍاية الدشة السالية لسعخفة التكاليف الفعمية
لمتكاليف غيخ السباشخة الرشاعية والتدػيقية و ا٘دارية .وىتيجة لحلظ ٓػاجً هحاسب التكاليف فخوقات تحسيل بأقل

أو أكثخ هسا سيتع حجوثً فع ًٛفْ ىٍاية الدشة السالية ويتع عشجٌا هعالجتٍا فْ همخز الجخل.
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يسكغ حداب هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ لمتكاليف غيخ السباشخة وفق أساس التحسيل التالْ:
 -1أساس التحسيل لمتكاليف غيخ السباشخة الرشاعية:
تكاليف الرشاعية غيخ السباشخة ÷ ساعات العسل السباشخ (أو ساعات عسل أٚت أو ىدبة هئػية هغ

السػاد أو

التكمفة اٖولية أو عجد الػحجات)
 -2أساس التحسيل لمتكاليف غيخ السباشخة التدػيقية والبيعية:
تكاليف غيخ السباشخة تدػيقية × ىدبة هئػية تقجٓخية (أو ذات الشدبة لسا تع إىفاقً فعميا فْ الدشة الدابقة)
 -3أساس التحسيل لمتكاليف غيخ السباشخة ا٘دارية:
تكاليف غيخ السباشخة إدارية × ىدبة هئػية تقجٓخية (أو ذات الشدبة لسا تع إىفاقً فعميا فْ الدشة الدابقة)
وها ٓساعﺩ عمِ تخصٓﺹ ﺍلتﻜالٓﻑ هعخفة العٛقة الدببية بيغ هخاكد التكمفة السختمفة إضافة إلِ ضخورة التسييد

الجدء الستغيخ والثابت بحيث ٓتع تخريز الجدء الستغيخ بدٍػلة بعكذ الجدء الثابت اٖهخ الحؼ يجب تخريرً
أو تػزيعً عمِ السخاكد السدتفيجة هشً ،فسث"ٛ

مثال:
إليظ البياىات التالية :

ت .غ .هباشخة تقجٓخية  56000ؿ.س – ت .غ .هباشخة فعمية  58000ؿ،س – عجد ساعات العسل السباشخ
السقجرة  1400ساعة  -عجد ساعات العسل السباشخ الفعمية  1200ساعة.
السصمػب:

 -1ها ٌػ هعجؿ تحسيل ت .ص .غ .هباشخة
 -2ها ٌػ ىريب ا٘ىتاج هشٍا؟

الحل:

 -1هعجؿ تحسيل ت .ع .هباشخة التقجٓخؼ=  40 = 1400 ÷ 56000ؿ.س لكل ساعة عسل هباشخة
 -2ىريب ا٘ىتاج هغ ت .غ .هباشخة السقجرة=
عجد الداعات الفعمية × هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ=  40 × 1200ؿ.س =  48000ؿ.س،
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ويفدخ ذلظ بأف ٌشاؾ ىقز فْ التحسيل كػف التكاليف الفعمية أعمِ هغ التكاليف السحسمة هقجاري  10000ؿ.س
ىاجع عغ اختٛؼ بيغ التكاليف التقجٓخية والتكاليف الفعمية بسقجار  2000ؿ.س +

 8000ؿ.س ىتيجة

اٚختٛؼ بيغ ساعات العسل التقجٓخية والداعات الفعمية بسقجار(1400ساعة –  1200ساعة) ×  40ؿ.س

وتعادؿ  8000ؿ.س ،أؼ( :تكاليف هحسمة – تكاليف فعمية =  48000ؿ.س –  58000ؿ.س= 10000 -
ؿ.س) غيخ هخغػب فيً
سعخت أهخ إىتاجْ بسبمغ  48000ؿ.س فٍشا قج حسمت ٌحا اٖهخ ا٘ىتاجْ بأقل
فسث ٛلػ أف السشذأة خٛؿ العاـ ّ
هغ الفعمْ بسقجار  10000ؿ.س ويدسِ ذلظ ىقز بالتحسيل ،والعكذ صحيح.
وها ٓساعﺩ عمِ تخصٓﺹ ﺍلتﻜالٓﻑ هعخفة العٛقة الدببية بيغ هخاكد التكمفة السختمفة ،إضافة إلِ ضخورة التسييد
الجدء الستغيخ والثابت بحيث ٓتع تخريز الجدء الستغيخ بدٍػلة بعكذ الجدء الثابت اٖهخ الحؼ يجب تخريرً

أو تػزيعً عمِ السخاكد السدتفيجة هشً .وهغ اٖهثمة الذائعة عمِ اٖسذ الستبعة لتػزيع التكاليف الرشاعية غيخ

السباشخة عمِ هخاكد التكاليف السختمفة ٌْ كسا ٓمْ:

 -1السداحة  :هثل التأهيغ عمِ السباىْ وا٘يجار والتجفئة
 -2عجد العساؿ  :هثل تػزيع رواتب هذخفيغ وتكاليف العٛج الصبْ لمعاهميغ بالسشذأة
 -3قيسة أٚت :هثل استٍٛؾ آٚت وأدوات وحػاسيب وآليات السشذأة
 -4ساعات دوراف أٚت وساعات عسل أٚت  :هثل تكاليف الرياىة والقػة السحخكة
 -5ىدب هئػية  :تكاليف الرياىة الثابتة وفػاتيخ الكٍخباء والسياي فْ حاؿ عجـ وجػد عجادات هفرمة لمسرشع
والتدػيق وا٘دارة العاهة.

مثال :إليظ البياىات التالية السدتخخجة هغ دفاتخ إحجػ الذخكات الرشاعية فْ :2015-12-31
هػاد أولية هباشخة  75000ؿ.س – أجػر هباشخة  55000ؿ.س  -أجػر غيخ هباشخة  15000ؿ.س –
الكٍخباء  40000ؿ.س – تأهيغ عمِ السرشع وأٚت  30000ؿ.س – تأهيغ عمِ عساؿ السرشع 10000
ؿ.س -صياىة وإصٛح  25000ؿ.س .فإذا عمست ها ٓمْ:

 -1أف الكٍخباء التْ تخز السرشع خٛؿ الفتخة تبمغ تعادؿ  %80هغ إجسالْ قيسة الكٍخباء و%20

لٙدارة العاهة .

87

ISSN: 2617-989X

 -2تذكل الرياىة ا٘صٛح الستغيخة ىدبة  %60هغ إجسالْ رصيج الرياىة وا٘صٛح ،أها الرياىة

الجورية الثابتة فتػزع هشاصفة بيغ السرشع وا٘دارة العاهة.
.

السصمػب :ها ٌْ التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة لمذخكة عغ تمظ الفتخة؟

أ 117000 -ؿ.س ب 130000 -ؿ.س ج 107000 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح.

خطؽات الحل:
بشج التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة

ل.س

أجػر غيخ هباشخة

15000

الكٍخباء (تعادؿ  %80هغ ا٘جسالْ)

32000

تأهيغ عمِ السرشع وأٚت

30000

تأهيغ عمِ عساؿ السرشع

10000

صياىة وإصٛح هتغيخة (تعادؿ )%60

15000

صياىة وإصٛح ثابتة (هشاصفة)

5000

السجسػع

107000

 -2-4طخق تؽزيع التكاليف غيخ السباشخة الرشاعية عمى مخاكد اإلنتاج أو األنذطة اإلنتاجية
بعج أف ٓتع تحسيل هخاكد ا٘ىتاج أو اٖىذصة ا٘ىتاجية بحرتٍا هغ التكاليف غيخ السباشخة سػاء هغ السػاد
السباشخة أو العسالية السباشخة كسا أشخىا فْ الفرػؿ الدابقة وىط اًخ ٘هكاىية فرل تكاليف هخاكد الخجهات ا٘ىتاجية
أو اٖىذصة السداىجة عغ تكاليف هخاكد ا٘ىتاج أو اٖىذصة ا٘ىتاجية خٛؿ الدشة الساليةٓ ،تع فْ ىٍاية الدشة
السالية الخبط بيغ السحاسبة السالية وهحاسبة التكاليف بتػزيع تكاليف اٖىذصة السداىجة الرشاعية فْ اٖىذصة
الخئيدية أو ا٘ىتاجية وذلظ لسعخفة تكمفة الرشع الحؼ يحسل عمِ ٌجؼ التكمفة الستسثل بعجد الػحجات أو أهخ

إىتاجْ هعيغ أو عقج هعيغ أو عسمية هعيشة أو خجهة هعيشة تقجهٍا السشذأة الرشاعية لدبائشٍا.

88

ISSN: 2617-989X

 -1طخيقة التؽزيع اإلجسالي (وتشاسب السرانع الرغيخة الحجػ)  :بحيث ٓتع تػزيع إجسالْ هخاكد الخجهات
ا٘ىتاجية عمِ هخاكد ا٘ىتاج عمِ أساس وحجات ا٘ىتاج أو ساعات العسل السباشخة بشدبة هث 1-2-3 ٛلثٛثة

هخاكد خجهات إىتاجية عمِ هخاكد ا٘ىتاج.

هثاؿ :إليظ البياىات التالية  :هخكدؼ إىتاج أ و ب (بتكمفة  100ألف ؿ.س و  200ألف عمِ التػالْ) وهخكدؼ
خجهات ج ود (بتكمفة  50ألف و  75ألف عمِ التػالْ ) .ها ٌْ تكاليف كل هغ هخكدؼ ا٘ىتاج بعج التػزيع

بشدبة  2-3عمِ التػالْ ؟
الحل:
مخاكد خجمات إنتاجية

مخاكد إنتاجية
أ

ب

ج

د

100000

200000

50000

75000

75000

50000

البيان

ت .ص .غ .هباشخة
أسذ تػزيع عمِ هخاكد ا٘ىتاج 2-3

(5÷3×)125000

(5÷2× )125000

175000

250000

---

----

ت .ص .غيخ هباشخة

 -2طخيقة التؽزيع االفخادي (االنفخادي لسخكد خجمي واحج) :حيث ٓتع تػزيع كل هخكد خجهْ بذكل هشفخد عمِ
هخاكد ا٘ىتاج عمِ حجي.
مثال  :وفق السثاؿ أعٛي ٓػزع هخكد خجهة ج بالتداوؼ عمِ هخاكد ا٘ىتاج وهخكد د بشدبة  4-2عمِ التػالْ
عمِ هخاكد ا٘ىتاج  .ها ٌْ تكاليف كل هغ هخكدؼ ا٘ىتاج بعج التػزيع؟

الحل:
مخاكد إنتاجية

89

مخاكد خجمات إنتاجية

أ

ب

ج

د

100000

200000

50000

75000

25000

25000

()2÷50000

البيان

ت .ص .غ .هباشخة
أسذ تػزيع اٚىفخادؼ عمِ

هخاكد ا٘ىتاج بالتداوؼ
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()2÷50000

50000

25000

()6÷4×75

()6÷2×75
150000

275000

وبشدبة  4-2عمِ التػالْ

----

---

ت .ص .غيخ هباشخة

 -3طخيقة التؽزيع التشازلي :تدتخجـ ٌحي الصخيقة بحاؿ قياـ بعس السخاكد الخجهية بتقجيع خجهات إلِ هخاكد
خجهية وهخاكد إىتاجية أيزاً .وٌشا ٚبج هغ تحجٓج إؼ السخاكد الخجهية التْ ٓتع تػزيعٍا أو( ًٚوالتْ تكػف تكاليفٍا
أكبخ هغ أؼ هخكد خجهْ آخخ ٓميً السخكد الخجهْ اٖقل تكمفة وٌكحا )..وبذكل تشازلْ هغ حيث أكبخ خجهة

يقجهٍا هخكد الخجهة وٌكحا تشازلياً.

مثال :هغ واقع بياىات السثاؿ الدابق ىبجأ بتػزيع هخكد خجهة د قبل ج ٓميً هخكد خجهة د كسا ٓمْ:
بفخض أف هخكد خجهة ج وهخكدؼ إىتاج أ و ب يدتفيجوف هغ هخكد خجهة د كسا ٓمْ:
أ  - %35ب  - %55والباقْ هخكد خجهة ج ( )%10ويتع تػزيع هخكد خجهة ج عمِ هخكدؼ ا٘ىتاج

بالتداوؼ .السصمػب ها ٌْ تكاليف كل هغ هخكدؼ ا٘ىتاج بعج التػزيع؟
الحل:
مخاكد خجمات إنتاجية

مخاكد إنتاجية

البيان

أ

ب

ج

د

100000

200000

50000

75000

26250

41250

7500

----

28750

28750

()57500

-----

تػزيع بالتداوؼ عمِ هخكدؼ

155000

270000

---

----

ت .ص .غيخ هباشخة

ت .ص .غ .هباشخة
تػزيع هخكد خجهة د أوٚ
بشدب - %55 - %35

%10
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 -4طخيقة التؽزيع التبادلي  :وفقا لٍحي الصخيقة فالرعػبة تشذأ عشجها يدتفيج كل هخكد خجهة هغ أخخ بذكل
تبادلْ وٚبج هغ حل ذلظ جبخيا.
هثاؿ  :هغ واقع بياىات السثاؿ الدابق بفخض أف هخكد خجهة ج يدتفيج هغ هخكد خجهة د بشدبة  %40بيشسا
يدتفيج هخكد خجهة د هغ هخكد ج بشدبة  ، %20وبتكمفة إجسالية بيشٍسا تبمغ  54347ؿ.س .بافتخاض أف

تكاليف هخكدؼ الخجهة ٓػزعاف عمِ هخاكد ا٘ىتاج هشاصفة ،ها ٌْ تكاليف هخكدؼ ا٘ىتاج أ وب ؟
الحل :ىبجأ بسعالجة العٛقة التبادلية بيغ هخكدؼ الخجهة بالسعادلة الجبخية التالية:
× = تكاليف هخكد خجهة د بعج إضافة ىريبً هغ هخكد خجهة ج
 = yتكاليف هخكد خجهة ج بعج إضافة ىريبً هغ هخكد خجهة د
وبالتعػيس أعٛي ىجج ها ٓمْ:
× = y 0.20 + 75000
وبالتعػيس بسا يعادؿ × و  yىجج:

× 0.40 + 50000 = Y

× = )× 0.40 + 50000( 0.20+ 75000
× = ×0.08 + 10000 + 75000
× 85000 = × 0.08 -
85000 = × 0.92

× =  92391 = 0.92 ÷85000ؿ.س وتسثل إجسالْ تكاليف هخكد الخجهة د
وبالتالْ تكػف قيسة  yكسا ٓمْ:

)%40× 92391( + 50000 = Y
36956 + 50000 = y

 86956 = Yؿ.س وتسثل إجسالْ تكاليف هخكد الخجهة ج
ويكػف التػزيع كسا ٓمْ:
مخاكد إنتاجية
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مخاكد خجمات انتاجية

البيان

أ

ب

ج ()y

د (×)

100000

200000

50000

 75000ت .ص .غ .هباشخة
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----

----

---

17391

----

----

36956

----

46195.5

46195.5

43478

43478

86956

189673.5

289673.5

---

تػزيع تبادلْ بيغ هخكدؼ
خجهات
تػزيع تبادلْ بيغ هخكدؼ
خجهات

 92391تػزيع تكاليف هخكد د
تػزيع تكاليف هخكد ج
----

اجسالْ ت .ص .غيخ هباشخة

البخٌاف عمِ الججوؿ أعٛي :
 36956 = %40 × 92391 -1ؿ.س وٌْ هجػ استفادة هخكد خجهة ج هغ هخكد خجهة د
 17391 = %20 × 86956 -2ؿ.س وٌْ هجػ استفادة هخكد خجهة د هغ هخكد خجهة ج

 3-4السعالجة السحاسبية لمديادة أو الشقز في تحسيل التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة
كسا بيشا آىفا" تشذأ صعػبة هعخفة التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الٛزهة لتحسيمٍا عمِ الصمبية خم ٛالدشة
السالية اٖهخ الحؼ ٓتصمب الدخعة فْ تدعيخ تمظ الصمبية وعجـ فػات تحقيق ربح الصمبية خٛؿ الدشة بجؿ
اٚىتطار حتِ ىٍاية الدشة لسعخفة التكاليف غيخ السباشخة الفعمية وضياع فخصة عقج إبخاـ تشفيح الصمبية  ،وىتيجة

لحلظ ٓػاجً هحاسب التكاليف فخوقات تحسيل بأقل أو أكثخ هسا سيتع حجوثً فع "ٛفْ ىٍاية الدشة السالية ويتع

عشجٌا هعالجتٍا فْ همخز الجخل ،هع ضخورة التسييد بيغ كػف تمظ الفخوقات ضئيمة وبالتالْ ٓتع تجسيمٍا عمِ
همخز الجخل ضسغ حداب تكمفة البزاعة السبا عة .أها إذا كاىت تمظ الفخوقات كبيخة بحيث  ٚيجػز تخفيس
الخبح السجسل عشج تحسيمٍا بالكاهل عمِ تكمفة البزاعة السباعة ولتحقيق العجالة فْ التػزيع ٓتع تحسيل تمظ

الفخوقات عمِ الحدابات التْ ساٌست فْ تحقيقٍا وٌْ :تكمفة ا٘ىتاج تحت التذغيل وتكمفة ا٘ىتاج التاـ وتكمفة

البزاعة السباعة .استشادا لسا سبقٓ ،عتبﺭ تحمٓؿ ﺍلفﺭﻕ بٓو ﺍلتﻜمفة ﺍلفعمٓةَ ،ﺍلتﻜمفة ﺍلهحهمة هٍسا لتحقٓﻕ
ﺃغﺭﺍﺽ ﺍلتخﻁٓﻁ َﺍلﺭقابة ضسغ أىذصة السشذأة الرشاعية.
مثال:
أضٍخت سجٛت التكاليف ٘حجػ السشذآت الرشاعية البياىات التالية فْ : 2016-12-31
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رصيج تكاليف صشاعية غيخ هباشخة هحسمة خٛؿ العاـ بمغت  300000ؿ.س – رصيج تكاليف صشاعية غيخ

هباشخة فعمية ىٍاية العاـ بمغت  400000ؿ.س – وقج وزعت التكاليف ص .غ .السباشخة السحسمة خٛؿ العاـ
عمِ حدابات تكمفة البزاعة السباعة  -ا٘ىتاج تحت التذغيل – -ح /ا٘ىتاج التاـ الرشع ،كسا ٓمْ عمِ التػالْ

 60000 – 90000 -150000 :ؿ.س .السصمػب  :بياف كيفية هعالجة الفخؽ بيغ تػزيع ت.ص .غ.هباشخة
السحسمة والفعمية عمِ حدابات التكاليف أعٛي وإعجاد قيػد اليػهية الٛزهة؟
الحل:
 -1تػزيع الفخؽ بيغ ت.ص .غ.هباشخة السحسمة والفعمية عمِ حدابات التكاليف الثٛثة:
ت.ص .غ.

البيان

 %لمبشج إلى

تؽزيع الشقز أو الفخق

ت.ص.غ.م.

ت.ص.غ .مباشخة وفق ما

مباشخة محسمة /

إجسالي

(السدتؽعبة)

محسمة

تكمفة بزاعة هباعة

150000

%50

=%50×100000

إىتاج تحت التذغيل

90000

%30

30000

ا٘ىتاج التاـ الرشع

60000

%20

20000

إجسالْ

300000

%100

100000

السقجرة

بيؼ السحسل والفعمي ل
يمي:

الفخق × %
50000

 -2السعالجة السحاسبية فْ ::2016 -12-31
هغ السحكػريغ

هغ ح /تكمفة بزاعة هباعة

50000

هغ ح /إىتاج تحت التذغيل

55000
70000

100000
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هغ ح /ا٘ىتاج التاـ الرشع

إلِ ح /فخوقات تحسيل تكاليف صشاعية غيخ هباشخة

هغ ح /فخوقات تحسيل تكاليف صشاعية غيخ هباشخة
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100000
400000

400000

إلِ ح /هخاقبة ت.ص .غ .هباشخة هحسمة
هغ ح /هخاقبة ت.ص .غ .هباشخة هحسمة

إلِ ح /هخاقبة ت.ص .غ .هباشخة فعمية

 4-4تحميل انحخافات التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة في ظل تطبيق نعام التكاليف السعيارية
يسكغ تصبيق ىﻅان ﺍلتﻜالٓﻑ ﺍلهعٓاﺭٓة لتحﺩٓﺩ وتحميل التكاليف غيخ السباشخة كعشرخ ٌاـ هغ عىاصﺭ ﺍ٘ىتاﺝ
بشﻜؿ هسبﻕ وبسا يخز الفتخة السقبمة ،بحيث ٓهﻜو تحﺩٓﺩ اٚىحخافات َقٓاﺱ كفاءة ﺍ٘ىتاﺝ َﺍلﺭقابة عمِ ٌيكل

ﺍلتﻜالٓﻑ .وتعتبخ السػازىات التقجٓخية أداة رقابة ٌاهة لمتسييد بيغ الجدء الستغيخ والجدء الثابت لمتكاليف غيخ

السباشخة واٚتجاي الحجٓث اليػـ يقػـ عمِ إعجاد السػازىات السخىة بج "ٚهغ إعجاد السػازىات الثابتة أو الداكشة

ولٛستفادة هغ ه اديا سمػؾ التكاليف ٖىذصة السشذأة وخرػصا" سمػؾ التكاليف الثابتة التْ تتسيد بالثبات
با٘جساؿ والتغيخ بالػحجة الػاحجة .ويكسغ استخجاـ السػازىات السخىة هغ خٛؿ تصبيق هعادلة الخط السدتقيع التالية

:
Y = a + bx
حيث :
 =Yإجسالْ التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة
 =aالتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الثابتة
 =bهعجؿ التغيخ الثابت لػحجة واحجة هغ التكاليف الرشاعية الستغيخة
 =Xحجع الشذاط هسث "ٛبعجد الػحجات/عجد الداعات
مثال :بفخض أف هدتػػ الصاقة العادؼ ٓبمغ  1200ساعة – ت.صشاعية غيخ هباشخة عشج هدتػػ الصاقة العادؼ
هؤلفة هغ تكاليف ثابتة تبمغ  90000ؿ.س وتكاليف صشاعية غيخ هباشخة هتغيخة تبمغ  180000ؿ.سٓ -تألف
هعجؿ التحسيل لمتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة ها ٓمْ :السعجؿ الثابت لمتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة البالغ

 7.5ؿ.س – والسعجؿ الستغيخ  22.5ؿ.س– وبحلظ يكػف السعجؿ الكمْ لمتحسيل لمتكاليف الرشاعية غيخ

السباشخة  30ؿ.س -ساعات العسل السباشخ السعيارية  1275ساعة .السصمػب احتداب هدسػحات السػازىة السخىة
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وفق الداعات السعيارية لمسشذأة.
الحل:
ىقػـ بتصبيق هعادلة السػازىة السخىة لمسشذأة كسا ٓمْ:
هدسػحات السػازىة السخىة
وفق الداعات السعيارية = التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الثابتة ( +ساعات هعيارية × هعجؿ التغيخ لمتكاليف
غيخ السباشخة )
هدسػحات السػازىة السخىة
وفق الداعات السعيارية =  118688 = 28688 + 90000 = ) 22.5 × 1275( + 90000ؿ.س

وهغ أٌع اىحخافات التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة ٌْ :ﺍىحﺭﺍﻑ ا٘ىفاؽ – اىحخاؼ كفاءة التكاليف الستغيخة -
اىحخاؼ كفاءة التكاليف الثابتة -اىحخاؼ الصاقة العاشمة .ويسكغ عخض السعادٚت لٛىحخافات اٖربعة كسا ٓمْ:
 -1اىحخاؼ ا٘ىفاؽ = (هدسػحات السػازىة وفق ساعات فعمية – ت.ص .غ .ـ .فعمية)
= (ت.ث + .ت .ـ .عشج شاقة عادية وساعات فعمية)  -ت.ص .غ .ـ .فعمية
 -2اىحخاؼ كفاءة ت .هتغيخة = (ساعات هعيارية – ساعات فعمية) × هعجؿ التحسيل هتغيخ
 -3اىحخاؼ كفاءة ت .ثابتة = (ساعات هعيارية – ساعات فعمية) × هعجؿ التحسيل الثابت
 -4اىحخاؼ الصاقة العاشمة = (ساعات فعمية – ساعات عشج هدتػػ الصاقة العادية) × هعجؿ التحسيل الثابت
مثال :بفخض أف هدتػػ الصاقة العادؼ ٓبمغ  1200ساعة – ت.ص.غ .هباشخة عشج هدتػػ الصاقة العادؼ هؤلفة
هغ ت.ث 90000 .وهتغيخة  18000ؿ.س -هعجؿ التحسيل لمتكاليف غيخ السباشخة = هعجؿ ثابت  7.5ؿ.س

– وهعجؿ هتغيخ  22.5ؿ.س– والسعجؿ الكمْ لمتحسيل  30ؿ.س -ساعات العسل السباشخ السعيارية 1275

ساعة – ساعات العسل السباشخ الفعمية  1313ساعة -تكاليف صشاعية غيخ هباشخة فعمية  27300ؿ.س.
السصمػب  -1 :احتداب اٚىحخافات الستعمقة بالسراريف الرشاعية غيخ السباشخة.
 -2البخٌاف عمِ أف اٚىحخاؼ الكمْ يعادؿ جبخياً هجسػع اٚىحخافات اٖربعة لمتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة
 -3بياف السعالجة السحاسبية ٘قفاؿ اٚىحخافات السجٓشة والجائشة فْ سجٛت السشذأة الرشاعية.
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الحل:
 -1اٚىحخاؼ الرافْ  /الكمْ= تكاليف ص .غ.ـ .هعيارية – تكاليف ص .غ .ـ .فعمية
(ساعات هعيارية × هعجؿ تحسيل كمْ)  -تكاليف ص .غ .ـ .فعمية
( 1275ساعة ×  30ؿ.س)  27300 -ؿ.س
 10950 + = 27300 – 38250اىحخاؼ هخغػب فيً
 -2لبياف البخٌاف ٚبج هغ تحميل ٌحا اٚىحخاؼ الكمْ إلِ أربعة اىحخافات كسا ٓمْ:
 -1اىحخاؼ ا٘ىفاؽ = (هدسػحات السػازىة وفق ساعات فعمية – ت.ص .غ .ـ .فعمية)
= (ت.ث + .ت .ـ .عشج شاقة عادية وساعات فعمية)  -ت.ص .غ .ـ .فعمية
=

=

( 1313( + 9000ساعة × 22.5ؿ.س) ) 27300 -

 112313 + = 273000 - 385313ؿ.س اىحخاؼ هخغػب فيً

 -2اىحخاؼ كفاءة ت .هتغيخة = (ساعات هعيارية – ساعات فعمية) × هعجؿ التحسيل هتغيخ
( 13125 – 12750ساعة) ×  22.5ؿ.س =  8438 -ؿ.س اىحخاؼ غيخ هخغػب فيً.
 -3اىحخاؼ كفاءة ت .ثابتة = (ساعات هعيارية – ساعات فعمية) × هعجؿ التحسيل الثابت
(13125 - 12750ساعة ) ×  7.5ؿ.س

  7.5 × 375ؿ.س =  2813 -ؿ .س اىحخاؼ غيخ هخغػب فيً -4اىحخاؼ الصاقة العاشمة = (ساعات فعمية – ساعات عشج هدتػػ الصاقة العادية) × هعجؿ التحسيل
الثابت

( 12000 - 13125ساعة) ×  7.5ؿ.س
 7.5 × 1125ؿ.س=  8438 +ؿ.س اىحخاؼ هخغػب فيً
البخٌاف عمِ الحل أعٛي :
اٚىحخاؼ الرافْ /الكمْ= الجسع الجبخؼ لٛىحخافات اٖربعة أعٛي
109500 +
109500 +
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 -3إقفاؿ اٚىحخافات اٖربعة فْ حداب همخز الجخل كسا ٓمْ:
ٓتع إقفاؿ اىحخافات السجٓشة (غيخ السخغػب بٍا) واٚىحخافات الجائشة (السخغػب بٍا) التكاليف الرشاعية غيخ

السباشخة وتمظ الستعمقة بعشرخؼ السػاد واٖجػر فْ همخز الجخل :
××
××

هغ ح /همخز الجخل
××

إلِ ح /اٚىحخافات السجٓشة (غيخ السخغػب بٍا)
هغ ح /اٚىحخافات الجائشة (السخغػب بٍا)

××

الِ ح /همخز الجخل

 5-4نعام التكاليف عمى أساس األنذطة ABC
ّيعج تخريز التكمفة هغ السػضػعات السٍسة التْ تجعع التػجٍات الحجٓثة لٙدارة فْ ضل بيئة الترشيع الحجٓثة.
ويعج ىطاـ التكمفة حدب اٖىذصة هحاولة حجٓثة ىحػ عٛج هذكمة تخريز التكمفة.
 -1العؽامل التي ساعجت عمى التحؽل نحؽ نعام التكمفة حدب األنذطة:
أدػ تصػر اٖىذصة ا٘ىتاجية الحجٓثة لمسشذآت الرشاعية واستخجاـ الحاسب ألْ فْ هجاٚت عجٓجة الِ ضخورة

تصػيخ أىطسة التكاليف وبرفة خاصة فْ هجاؿ تخريز التكمفة عمِ وحجات ا٘ىتاج .فقج كاف الستبع فْ أىطسة

التكاليف التقميجية اٚعتساد عمِ أساس هعيغ ٘يجاد هعجؿ التحسيل ،ولكغ اٚتجاي الرشاعْ الحجٓث ىتج عشً تعجد
وتشػع السشتجات التْ  ٚتتصمب ضخورة التػقف وإعادة التذغيل ،وٌػ ها أشمق عميً ىطع ا٘ىتاج السخىة ،صاحبً

تعجد وتشػع اٖىذصة التْ تدبب أساساً فْ تشػع ا٘ىتاج ،اعتساداً عمِ تعجيٛت فْ بخىاهج الحاسب ألْ الحؼ
ٓخاقب التذغيل ،وإلِ اعتبار أف اٖىذصة ٌْ التْ تتحكع وتتدبب فْ إىتاج السشتجات الستشػعة.

يعتسج الشطاـ التكاليفْ الحجٓث عمِ دعع الق اخرات السختمفة والتخريز حدب اٖىذصة السدببة لحجوث التكمفة
بج ًٚهغ التخريز وفقاً لمسشتجات الشٍائية ،وذلظ فْ هجاٚت ٌاهة:
 -1تحميل ربحية السشتجات،
 -2فْ رقابة التكمفة،
 -3فْ هجاؿ تخريز التكمفة.
وتتسثل أٌسية ٌحا الشطاـ فْ صٛحيتً لزبط عسميات رقابة تخريز التكاليف فْ اٖجل الصػيل ،وفْ عٛج

السذاكل الشاجسة عغ التخريز غيخ السػضػعْ فْ ضػء أىطسة التكاليف التقميجية.
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 -2أوجو القرؽر في نعػ التكمفة التقميجية
إف خمفية أغمبية السحاسبيغ فْ السحاسبة السالية ،اىعكذ سمباً فْ تقجيع تقاريخ إىتاجية ذات ىسصية هتقادهة لحا فإف
احتساؿ حجوث أخصاء ىتيجة ٚستخجاـ بياىات التقاريخ السالية السبشية عمِ أساس التكمفة ا٘جسالية فْ اتخاذ

الق اخرات ا٘دارية لع تكغ واضحة لٍع .إضافة إلِ اٚعتقاد الخاشئ بأف اٚحتفاظ بشطاهيغ لمتكمفة يكػف هكمفاً
(ىتيجة ازدواجية الشطاـ) ،وأف فػائج الحرػؿ عمِ الشطاـ الثاىْ الحجٓث  ٚتعادؿ تكاليفً ا٘ضافية ،وعجـ إهكاىية
اٚحتفاظ بشطاهيغ لمتكاليف ،أحجٌسا هتػافق هع أٌجاؼ السحاسبة السالية والزخيبية ،وأخخ هٛئع لصبيعة الق اخرات

ا٘دارية ،حتِ أصبح هغ اٖهػر الشطاهية السمدهة أف ٓجعع ىطاـ هحاسبة التكاليف ،ىطاـ السحاسبة السالية الخاص

بٍا .عٛوة عمِ تصػر فْ اٌٖسية الشدبية لعشاصخ التكاليف ىتيجة اٚىخفاض فْ حجع العسالة السباشخة الشاتج

عغ التصػر الرشاعْ وتحػؿ هعطع العسل اليجوؼ إلِ عسل ٓتع آلياَ ،حيث اىخفزت وضعفت العٛقة القائسة بيغ
العاهل و وحجة ا٘ىتاج ،هسا أدػ إلِ اىخفاض أٌسية ساعات العسل السباشخ ٘عجاد هعجٚت التحسيل لمتكاليف
ا٘ضافية وازدياد هبالغ التكمفة ا٘ضافية و تحػؿ العسالة السباشخة إلِ عسالة ثابتة ،وازدياد اٖىذصة السجعسة
لٙىتاج والشذاط الخجهْ أكثخ هغ زيادة اٖىذصة ا٘ىتاجية ،هسا تختب عميً حقيقة زيادة التكمفة الرشاعية غيخ

السباشخة و اىخفاض فْ حجع التكمفة السباشخة.كسا أف ضخورة أخح باٚعتبار تػقيت السعمػهات التكاليفية الٛزهة

وىػعيتٍا ،وخرػصا" فْ هػاجٍة درجات السشافدة الذجٓجة فْ الدػؽ ،ولتقػية وزيادة هدتػػ جػدة السشتجات،
وكدب رضا السدتٍمظ ،ولتحقيق ذلظ أصبحت تقاريخ التكاليف السدتسجة هغ التقاريخ السالية هتقادهة لعجـ هٛءهة

هحتػياتٍا هغ هعمػهات لتحقيق اٌٖجاؼ الدابقة ولصػؿ فتخات إعجاد تمظ التقاريخ ،التْ أصبحت عائقاً أهاـ إدارة
السشذآت ٚتخاذ ق اخرات فػرية ،اٖهخ الحؼ استجعِ ضخورة التحػؿ الدخيع إلِ أىطسة التكاليف السجعسة لمشذاط

ا٘دارؼ ،والتخكيد برفة خاصة عمِ استخجاـ ىطاـ التكمفة حدب اٖىذصة.
 -3مبخرات استخجام نعام التكمفة حدب األنذطة

لتصػيخ ىطاـ التكمفة حدب اٖىذصة ،يسكغ تقجيع عجد هغ اٖسذ التْ يقػـ عميٍا والتْ يسكغ إيجازٌا فْ أتْ:
هكشت هغ تصبيق العجٓج هغ اٖفكار وأراء العسمية التْ
 -1إف تػفيخ أساليب القياس والتحميل الحجٓثة ،قج ّ
كاف هغ الرعب تصبيقٍا سابقا ،حيث أف الٍجؼ اٖساسْ هغ عسمية تخريز التكمفة ٌػ تحقيق
التخريز بقجر اٚستفادة الحقيقية .لكغ هع التقجـ السذٍػد لمحاسبات ألية اليػـ ،أصبح هغ السفيج

تصبيق اٖفكار العسمية الساضية ،التْ كاىت هحل صعػبة سابقاً.
 -2ىطاـ هحاسبة التكاليف الستقجـ يجب أف يكػف هشاسبا" ،بسعشِ أف الشطاـ غيخ السشاسب وعجيع الفائجة قج
يذكل عقبة أهاـ تصػر السشذأة ،ويؤدؼ حتساً إلِ فذمٍا ،فالدبب اٖساسْ لخقْ السشذآت ٌػ تقجيع
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هشتجات وخجهات بأسعار تشافدية وجػدة هختفعة ،وفقاً لسا ٓتصمبً الدػؽ ،ويجب تػجيً ىطاـ هحاسبة
التكاليف ىحػ عشاصخ التكاليف لمسشتجات اٖكثخ ربحية وتشافدية.

 -3هغ اٖفزل أف تكػف دقيقاً ولػ بذكل تقخيبْ بج ًٚهغ أف تكػف هتذجداً بسبادغ خاشئة ،فالجقة أفزل هغ
التذجد ،فإف وضع ىطاـ لمتكمفة حدب اٖىذصة ٚبج أف يكػف الٍجؼ هشً الجقة وليذ التذجد والتسدظ
بالقػاعج الرارهة أو حتِ هجخد التقميج،اٖهخ الحؼ  ٚيجب إٌسالً.
 -4ىيكل التكمفة في الشعام التقميجي ونعػ التكمفة حدب األنذطة
تعتبخ عشاصخ التكاليف كسرجر هعمػهات جدء هغ ىطاـ السعمػهات تداٌع فْ تػفيخ هعمػهات ذات صفة تحميمية

تبعاً لٍجؼ هعيغ أو غخض هعيغ ،بسعشِ أف عشاصخ التكاليف يجب أٓ ٚتع تػفيخٌا فْ شكل إجسالْ ،وإىسا يجب
تحميل الخقع ا٘جسالْ إلِ هكػىاتً التحميمية الفخعية ضسغ ٌيكل التكاليف ،حتِ ٓتدشِ بحلظ هعخفة هرجر

التكمفة ،و أوجً الشفع التْ تع الحرػؿ عميٍا .ولتحميل عشاصخ التكاليف سػاء كاىت هػاد أولية أو عسالة وأجػر

أو هراريف غيخ هباشخة ٓتصمب جٍجا وخبخة هغ قبل هحاسبْ التكاليف ،حيث ٓتختب عميٍع القياـ بشذاط التحميل
والعخض ضسغ إشار تكاليفْ ٓتسثل بقػائع تكاليفية وحدابات وبياىات تفريمية لٍا صفة التجسيع لعشاصخ التكاليف

بٍجؼ هعخفة تكمفة صشع السشتج .كل ذلظ فإف إحجػ الدسات الخئيدة لمتحػؿ إلِ ألية فْ ا٘ىتاج و الترشيع
ٌْ اتجاي هقجار عشرخ اٖجػر السباشخة إلِ اٚىخفاض الذجٓج بالجرجة التْ تفقجي اٌٖسية التْ كاف يذغمٍا فْ

الدشػات الدابقة ،وبالتالْ تحػؿ ٌيكل التكاليف ىحػ التكاليف غيخ السباشخة وضخورة رقابتٍا وتحميمٍا ٚتخاذ
القخارات السشاسبة .يزاؼ إلِ ها تقجـ ،ضٍػر أىػاع ججٓجة هغ التكاليف غيخ السباشخة ،بػصفٍا هدبباً آخخ لديادة
ٌحا البشج هغ التكمفة ،وهغ أهثمة ذلظ زيادة هبالغ اٚستٍٛؾ عغ أٚت و السعجات .خاصة التْ اقتشيت ىتيجة

التصػر التقشْ ،وبغس الشطخ عغ التغيخ فْ حجع ا٘ىتاج ،فدبب ٌحا التغيخ ٌػ التغيخ فْ تقشية ا٘ىتاج و ليذ
فْ حجع ا٘ىتاج.
وعشج التعخض لشطاـ التكمفة التقميجؼ فْ إجخاءاتً الخاصة بتخريز التكمفة عمِ وحجات ا٘ىتاج ،فإىً يأخح
أسمػبا ثشائْ السخاحل ،حيث ٓبجأ بتخريز عشاصخ التكمفة عمِ هخاكد التكمفة ،ثع ٓمْ ذلظ تخريز تكمفة كل
هخكد تكمفة عمِ وحجات ا٘ىتاج التْ استفادت هغ تمظ السخاكد ،وهغ السٛحع أف هخاكد ا٘ىتاج بصبيعة الحاؿ

تحتاج إلِ هخاكد خجهات لتجعيسٍا .لحا فإىً بجاية فْ السخحمة اٖولِ ٓتع ها ٓمْ:

اء أكاىت هخاكد إىتاج أـ هخاكد
 -1تخريز عشاصخ التكمفة الرشاعية عمِ هخاكد التكمفة السختمفة ،سػ ً
خجهات.
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 -2تخريز تكاليف هخاكد الخجهات ا٘ىتاجية عمِ هخاكد ا٘ىتاج السدتفيجة ،حيث أىً بعج اٚىتٍاء هغ
تجسيع عشاصخ التكاليف فْ كل هخكد هغ هخاكد ا٘ىتاج ،فإىً عادة ها ٓتع استخجاـ أحج ىػعيغ هغ أسذ

التحسيل ،إها ساعات العسل السباشخ أو ساعات دوراف أٚت .وٖف اٖساسيغ الدابقيغ ٓتأثخ بحجع
ا٘ىتاج ،ولتفديخ ذلظ فإف السشتجات ذات اٖحجاـ الكبيخة ،عادة ها تحتاج إلِ قجر أكبخ هغ أسذ

التحسيل الدابقة ،اٖهخ الحؼ ٓؤدؼ إلِ تحسل اٖحجاـ ا٘ىتاجية الكبيخة بشريب أكبخ هغ التكمفة

ا٘ضافية ،هسا ٓؤثخ فْ ىٍاية اٖهخ عمِ تحجٓج تكمفة وحجة ا٘ىتاج وأيزاً عمِ هقجار الخبحية السحقق

هغ كل هشٍا.

 -5تحميل األنذطة والعسميات في نعام ABC
يعتسج هجخل تحجٓج التكمفة عمِ أساس اٖىذصة عمِ تقديع اٖىذصة ا٘ىتاجية إلِ ثٛث هجسػعات رئيدة

تتسثل فْ:

 -1أنذطة وحجات اإلنتاج:
وٌْ اٖىذصة التْ ٓتع القياـ بٍا فْ كل هخة ٓتع فيٍا إىتاج وحجات إىتاجية ججٓجة ،فٍحي اٖىذصة
يسكغ ترشيفٍا عمِ أىٍا اٖىذصة السباشخة ،حيث أف ا٘ىتاج يحتاج إليٍا بذكل هباشخ ،هثل ىفقات

استٍٛؾ أٚت وىفقات صياىتٍا وكحلظ الػقػد و القػة السحخكة.
 -2أنذطة دفعات اإلنتاج:

ٌْ اٖىذصة التْ تتع برفة خاصة هع البجء فْ تشفيح شمبية ججٓجة أو أهخ إىتاجْ ججٓج هثل أىذصة

تجٍيد أٚت أو العسميات السراحبة ٘صجار أهخ شخاء خاهات .وهغ السٛحع أف عشاصخ التكمفة

وبشاء
السراحبة لٍحا الشػع هغ اٖىذصة ٓ ٚتأثخ بحجع الصمبية وعجد الػحجات التْ تحتػؼ عميٍا.
ً
عمِ ذلظ فإف عشاصخ التكمفة السراحبة لتمظ اٖىذصة تتغيخ هع تغيخ عجد دفعات ا٘ىتاج أو عجد
اٖواهخ ا٘ىتاجية ،إ ٚأىٍا  ٚتتأثخ بحجع ا٘ىتاج الحؼ سيتع إىتاجً داخل الجفعة الػاحجة ،هثل أىذصة

ججولة ا٘ىتاج وأىذصة فحز الػحجات اٖولِ هغ ا٘ىتاج ،وأيزاً أىذصة هشاولة السػاد ،فكمٍا تعتبخ
أىذصة هدتقمة  ٚتتأثخ ٌْ أو عشاصخ التكمفة السراحبة لٍا بحجع ا٘ىتاج داخل الجفعة الػاحجة.

 -3أنذطة خجمة ومدانجة لألنذطة اإلنتاجية:
وٌْ اٖىذصة السعاوىة التْ تتع برفة عاهة لجعع العجٓج هغ السشتجات عمِ خط ا٘ىتاج الػاحج.

فٍْ أىذصة عاهة تداعج فْ إىتاج السشتجات السختمفة وبيعٍا بغس الشطخ عغ حجع ا٘ىتاج هغ كل
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ىػع أو حجع ها يحتػؼ عميً كل أهخ إىتاجْ ،وهغ أهثمة ٌحا الشػع السػاد وعشاصخ التكمفة السراحبة
لٍحي اٖىذصة هدتقمة عغ حجع ا٘ىتاج هغ كل هشتج أو دفعة إىتاجية ،وهغ أهثمة ٌحا الشػع ،اٖىذصة

الخاصة و الشفقات السراحبة لٍا ٘تساـ تصػيخ فشْ هعيغ عمِ أحج اٖىذصة ا٘ىتاجية ،أو اختيار
شخيقة فشية ججٓجة.

 -6تحميل الخبحية في نعام التكمفة حدب األنذطة
وفقا" لجراسة روبخت كابٛف (  )1990تحتدب الخبحية عغ شخيق شخح التكمفة عمِ هدتػػ وحجة ا٘ىتاج هغ

إٓخاد السشتج ،بعج ذلظ ٓتع شخح الشفقات السجعسة لٗواهخ والصمبيات ثع الشفقات العاهة لمسشتج بٍجؼ الػصػؿ

الِ ٌاهر السداٌسة (الخبح الحجؼ) لمسشتج عمِ هدتػػ خط ا٘ىتاج الػاحج .وٌحا يداعج فْ إجخاء السقارىة
يسكغ هغ الػصػؿ إلِ أؼ
عمِ هدتػػ ٌاهر السداٌسة لمسشتجات السختمفة ،عشج تعجد السشتجات ،بحيث ّ
السشتجات يجب ا٘بقاء عميً أو التػسع فيً وأٍٓا هغ اٖفزل التخمز هشً ،كشذاط هزيف لمقيسة لٙبقاء

عميً أو  ٚيزيف قيسة لمتخمز هشً .كسا أىً عمِ هدتػػ خصػط ا٘ىتاج السختمفة يسكغ تحجٓج أكثخ

الخصػط ربحية وأقمٍا وبالتالْ تحجٓج خصػط ا٘ىتاج التْ يجب ا٘بقاء عميٍا وتمظ التْ يجب التخمز هشٍا

لعجـ ربحية هشتجاتٍا ،والتعخؼ عمِ هدببات اىخفاض ربحيتٍا وهحاولة عٛجٍا.
 -7تحميل تكمفة الؽحجة بعل نعام التكاليف عمى أساس األنذطة ABC

هغ السٛحع أف حداب هتػسط تكمفة وحجة ا٘ىتاج وخرسٍا هغ سعخ البيع لسعخفة ربحية ا٘ىتاج ٓتأثخ كثي اًخ
بالتغيخ فْ حجع ا٘ىتاج ،بغس الشطخ عغ اٖسمػب السدتخجـ ،فعمِ فخض أف التكمفة الستغيخة بمغت

 500000ليخة والتكمفة الثابتة أيزاً  500000ليخة وعجد الػحجات السشتجة  500000وحجة ،ففْ ٌحي الحالة
يكػف ىريب وحجة ا٘ىتاج عمِ الشحػ التالْ:
ىريب وحجة ا٘ىتاج هغ التكمفة الستغيخة =  1=500000/500000ليخة/الػحجة
ىريب وحجة ا٘ىتاج هغ التكمفة الثابتة = 1 =500000/500000ليخة/وحجة.
تكمفة وحجة ا٘ىتاج =  2ليخة  /وحجة.
فإذا تغيخ حجع ا٘ىتاج وأصبح  50000وحجة فقط ،ىتج عغ ذلظ اىخفاض فْ التكمفة الستغيخة بشفذ الشدبة

لتربح  50000ليخة ،وضل هتػسط ىريب الػحجة هشٍا  1ليخة /وحجة ،أها بالشدبة لمتكمفة الثابتة فإىٍا تطل
ثابتة فْ هجسمٍا ،أؼ يطل هبمغٍا ا٘جسالْ  500000ليخة أيزاً .وٌشا يربح ىريب وحجة ا٘ىتاج  10ليخة/

وحجة ( )50000/500000بحيث يربح هتػسط تكمفة الػحجة الذاهمة  11ليخة وٌػ ها يطٍخ التغيخ الحؼ
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حجث فْ تكمفة وحجة السشتج ىتيجة لمتغيخ فْ حجع ا٘ىتاج ،اٖهخ الحؼ ٓؤثخ عمِ أٌسية تكمفة الػحجة استشادا

لٍيكل التكاليف السحتدبة بالصخيقة الدابقة فْ تحميل الخبحية وفْ اتخاذ الق اخرات السختمفة.

ولعٛج ٌحي السذكمة اقتخح روبخت كابٛف ،أىً يجب عمِ السجراء عجـ ا٘صخار عمِ احتداب هتػسط تكمفة

وحجة السشتج بٍجؼ إجخاء تحميل ربحية السشتجات ،وأىً بج ًٚهغ ذلظ يجب إجخاء التحميل الدابق فْ شكل

تجسيعْ ،وٌػ ها يداعج حقيقة عمِ تجشب تأثيخ التغيخ فْ حجع ا٘ىتاج عمِ تحجٓج هتػسط ىريب وحجة

ا٘ىتاج هغ ٌيكل التكمفة.

 -8العؽامل السؤثخة عمى درجة استخجام السؽارد
يعتبخ ىطاـ التكمفة حدب اٖىذصة ىسػذجاً لقياس الصمب عمِ استخجاـ السػارد وليذ ىسػذجاً لقياس ا٘ىفاؽ،
حيث أف ٌحا الشطاـ يحاوؿ قياس هقجار ها استخجـ هغ هػارد عمِ هدتػػ السشذأة ككل ،وتجدئة ذلظ عمِ
هدتػػ كل ىذاط فخعْ ورئيدْ داخل السشذأة ،وفْ ٌحا الذأف يحاوؿ ىطاـ التكمفة عمِ أساس اٖىذصة
قياس السػارد الكمية الٛزهة ٘ىتاج هشتج هعيغ .كسا يقػـ بالتشبؤ باستخجاـ السػارد الستػقعة لمتشبؤ با٘ىفاؽ

السدتقبمْ ،وٌحا ٓػضح أىً فْ اٖجل الصػيل ،غالباً ها ٓتجً عشرخ ا٘ىفاؽ إلِ التغيخ هع تغيخ استخجاـ
السػارد ،اٖهخ الحؼ ٓ ٚشصبق فْ اٖجل القريخ ،ولحلظ فإف التغيخ فْ حجع ا٘ىتاج يعتبخ أحج عشاصخ

التغيخ فْ استخجاـ بعس عشاصخ السػارد فْ اٖجل القريخ.
 -9مخاحل إنذاء نعام تكمفة حدب األنذطة ABC
عشجها ٓتزح أف البجٓل السشاسب ٌػ إىذاء ىطاـ تكمفة عمِ أساس اٖىذصة ،فسغ الػاجب القياـ باتخاذ
الخصػات التالية:
 -1تحجٓج اٖىذصة السٛئسة وتعخيفٍا.

 -2تقديع اٖىذصة إلِ هخاكد التكمفة.
 -3تحجٓج العشاصخ الخئيدية لمتكمفة.

 -4تحجٓج العٛقات بيغ اٖىذصة والتكاليف.
 -5تحجٓج هدببات التكمفة.

 -6تكػيغ ىسػذج لتجفق التكمفة.

 -7اختيار اٖساليب السٛئسة لتشفيح الشطاـ.
 -8تخريز ىسػذج تجسيع التكمفة.

 -9تجسيع البياىات الزخورية لبشاء ىسػذج تجسيع التكمفة.
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بشاء ىسػذج تجسيع التكمفة.

-10
مثال شامل:

إليظ البياىات السدتخخجة هغ دفاتخ إحجػ الذخكات الرشاعية:
السشتجا
ت/

طبيعة

السشتج

ساعات

العسل

كسية

السدتيمغ

التكاليف مؼ حيث السباشخ

مؼ السؽاد

وحجات

(كغ)

/

أ 20/

الحجػ

صغيخ

السباشخة

ساعات
دوران

اآلالت

عجد مخات

بجء التذغيل

عجد

عجد

الطمبيات مخات

عجد

إجخاءات غ.

مشاولة /

السؽاد عشاصخ

السكؽنة

20

240

20

4

4

4

200

2400

200

12

12

12

2

ج20/

كبيخ

60

720

60

4

4

4

2

د200/

كبيخ

600

7200

600

12

12

12

2

إجسالْ

احتياجا

8800

1056

3840 13200

4000

800

8000

ا٘ضاف

الػحجة

ية

هغ

التكاليف ت

الداعات
-1-1

3-3

ساعة
عمِ

التػالْ

103

مباشخة

ل.س

لمسشتج

2

ب 200/صغيخ

ت.ص.
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39696

السطمؽب:
بفخض أف سعخ البيع لكل هشتج هغ السشتجات اٖربعة عمِ التػالْ كاىت كسا ٓمْ:
 175ؿ.س –  150ؿ.س –  225ؿ.س –  270ؿ.س.
 -1إعجاد ججوؿ تػزيع التكاليف ا٘ضافية وفق الشطاـ التقميجؼ-عمِ أساس واحج لمتػزيع  -ساعات العسل
السباشخ.

 -2إعجاد ججوؿ تػزيع التكاليف ا٘ضافية وفق ىطاـ  ABCعمِ عجة أسذ لمتػزيع – عجة هحخكات تكمفة.
 -3إعجاد ججوؿ ٓبيغ الفخؽ بيغ الشطاهيغ التقميجؼ و  ABCواىعكاسٍسا عمِ ق اخرات التدعيخ لمسشتجات
اٖربعة.

الحل:
 -1ججوؿ تػزيع التكاليف ا٘ضافية وفق الشطاـ التقميجؼ-
عمِ أساس واحج لمتػزيع  -ساعات العسل السباشخ
البيان
ساعات

اإلجسالي أ 20 /وحجة مشتجة
880

20

وحجة مشتجة

ج 20/وحجة
مشتجة

د 200/وحجة

ب200/
200

60

600

مشتجة

العسل

السباشخ

ت.ص.غ.
هباشخة

ىريب

الػحجة /

902 39696

9022

2707

27065

ؿ.س
 45ؿ.س

 45ؿ.س

 135ؿ.س

 135ؿ.س

تكمفة الػحجة

السشتجة
 -2ججوؿ تػزيع التكاليف ا٘ضافية وفق ىطاـ ABC
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عمِ عجة أسذ لمتػزيع – عجة هحخكات تكمفة
السشتجات ساعات العسل
 /عجد

الػحجات

السشتجة
أ 20/

عجد هخات

بجء التذغيل

السباشخ

عجد إجخاءات  /عشاصخ

السكػىة لمسشتج

 8000ؿ.س
 23056ؿ.س
20

524

هجسعة

ؿ.س

39696
ؿ.س

 8640ؿ.س
4

تكمفة

ىريب الػحجة /

2 1080

2000

3604

180

ب5240 200 200/

2 3240 12

2000

10480

52

ج20/

60

1572

2 1080

2000

4652

233

د200/

2 3240 12 15720 600

2000

20960

105

8 8640 32 23056 880

 8000ؿ.س

39696

4

ؿ.س

ؿ.س

 -3ججوؿ ٓبيغ الفخؽ بيغ الشطاهيغ التقميجؼ و ABC
واىعكاسٍسا عمِ ق اخرات التدعيخ لمسشتجات اٖربعة.
البيان

الشعام التقميجي

نعام ABC

أساس التخريز/

واحج

ثٛثة

ت.ص.غ .هباشخة

 39696ؿ.س

 39696ؿ.س

سعخ بيع الػحجة  /أ

175

175

تكمفة الػحجة  /أ

45

180

هحخؾ التكمفة

ربح/خدارة بيع
الػحجة/أ

105

 130ؿ.س

قخار التدعيخ

--خاشئ :ويكػف

( )5ؿ.س السخدف فارغ هقارىة
هع السشافديغ
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سعخ بيع الػحجة  /ب

150

150

خاشئ ىدبيا" ويكػف

تكمفة الػحجة  /ب

45

52

أكثخ خصػرة إذا كاىت

ربح بيع الػحجة/ب

 105ؿ.س

سعخ بيع الػحجة  /ج

225

225

تكمفة الػحجة  /ج

135

233

ربح بيع الػحجة/ج

 90ؿ.س

سعخ بيع الػحجة  /د

270

تكمفة الػحجة  /د

135

105
 135ؿ.س

خاشئ :ويكػف

السخدف فارغ هقارىة
( )8ؿ.س

270

ربح بيع الػحجة/د

106

 98ؿ.س

ٌشاؾ هشافدة حادة

هع السشافديغ

خاشئ ىدبيا" ويكػف

أكثخ خصػرة إذا كاىت
 165ؿ.س

ٌشاؾ هشافدة حادة
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الفرل الخابع -تساريؼ تطبيقية

تساريؼ غيخ محمؽلة :
 -1عخؼ باخترار السقرػد بالسرصمحات التالية:
هدببات حجوث التكمفة – هخاكد اٖىذصة – هخاكد التكمفة – خٛيا اٖىذصة – وحجات اٖىذصة
 -2عخؼ ىطاـ التكمفة حدب اٖىذصة وىطاـ التكمفة حدب السشتجات.
 -3بيغ لساذا تقادهت أىطسة التكاليف التقميجية؟ وهاٌْ هعآيخ الحكع عمِ هجػ صٛحية الشطاـ؟
 -4حجد هخاحل تخريز التكمفة فْ ضػء ىطع التكمفة عمِ أساس اٖىذصة؟ وها أٌسية التقديع حدب اٖىذصة
فْ التخريز السػضػعْ لمتكاليف؟

 -5وضح أٌسية أسمػب تحميل الخبحية فْ ضل ىطاـ التكمفة حدب اٖىذصة عغ ذلظ اٖسمػب الستبع فْ ضل
ىطاـ التكمفة حدب السشتجات.
 -6بيغ لساذا يعتبخ ىطاـ التكمفة عمِ أساس اٖىذصة ىسػذجاً لقياس استخجاـ السػارد وليذ ىسػذجاً لمتعبيخ عغ
هبالغ ا٘ىفاؽ التْ تست.

 -7بيغ لساذا يعتبخ الشسػذج التجسيعْ لتحميل الخبحية أكثخ فاعمية فْ تحميل ربحية السشتجات وفْ إتخاذ الق اخرات
ا٘دارية؟

ٓ -8تزسغ ىطاـ التكمفة التقميجؼ فيسا ٓتعمق بتخريز عشاصخ التكاليف
أسمػب ثشائْ السخاحل الستسثل فْ :
أ -تخريز عشاصخ التكمفة عمِ هخاكد التكمفة ثع تخريز تكمفة كل هخكد تكمفة عمِ وحجات اٚىتاج
التْ استفادت هغ تمظ السخاكد
ب . -تخريز عشاصخ التكمفة عمِ هخاكد التكمفة ثع تخريز تكمفة كل هخكد تكمفة عمِ اٚىذصة
التْ استفادت هشٍا.
ج -تخريز عشاصخ التكمفة عمِ اٚىذصة ثع تخريز تكمفة كل هخكد تكمفة عمِ وحجات اٚىتاج
وفقا لسا استفادت هشٍا.
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د -غيخ ذلظ
ٓ -9تبشِ ىطاـ التكمفة عمِ أساس الشذاط أسمػب ثٛثْ السخاحل الستسثل فْ :
أ -تخريز عشاصخ التكمفة عمِ هخاكد التكمفة ثع تخريز تكمفة كل هخكد تكمفة عمِ وحجات اٚىتاج
التْ استفادت هغ تمظ السخاكد
ب -تحجٓج اٖىذصة ثع تخريز تكمفة اٖىذصة عمِ السشتجات بذكل هباشخ وارتباط اٖىذصة والسشتجات
بسعآيخ كسية وهالية
ج -تحجٓج اٖىذصة ثع تخريز تكمفة اٖىذصة عمِ السشتجات بذكل هباشخ وارتباط اٖىذصة والسشتجات
بسعآيخ كسية وىػعية

د -غيخ ذلظ
 -10يداٌع ىطاـ التكاليف عمِ أساس اٖىذصة فْ:
أ -تخصيط التكاليف واستخجاـ هعآيخ كسية واتخاذ ق اخرات تدعيخ سميسة
ب -تخريز هػضػعْ لمتكاليف باستخجاـ هعآيخ كسية وىػعية واتخاذ ق اخرات تدعيخ سميسة
ج -تخريز غيخ هػضػعْ لمتكاليف ولكشً يداٌع فْ اتخاذ ق اخرات تدعيخ سميسة
د -غيخ ذلظ
 -11فيسا ٓمْ أهثمة عمِ عشاصخ التكاليف غيخ السباشخة فْ الذخكات الرشاعية:
أ -صياىة أٚت وعسػٚت البيع وهكافآت أعزاء هجمذ ا٘دارة
ب -هػاد ىطافة السرشع وهػاد التغميف والسصبػعات والتجفئة والتٍػية لمسرشع
ج -إيجار السخازف وهراريف الزيافة لمعاهميغ وىطافة السكاتب ا٘دارية وأتعاب الخبخاء
د -كل ها ذكخ هغ خيارات صحيح
تساريؼ محمؽلة :
 -1إليظ البياىات السدتخخجة هغ دفاتخ إحجػ الذخكات الرشاعية:
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السشتجات/

ساعات العسل

ساعات

عجد هخات

التكاليف/

السباشخ

دوراف

بجء التذغيل

وحجات

أٚت

عجد الصمبيات ت.ص.غ .هباشخة
ؿ.س

أ 100/

50

50

4

4

ب350/

250

250

12

12

ج150/

75

75

4

4

20500

9500

10500

5500

46000

بفخض أف الذخكة تصبق ىطاـ  ABCلتخريز التكاليف ا٘ضافية .ها ٌْ تكمفة الػحجة الػاحجة هغ السشتج أ ؟
أ 72 -ؿ.س ب 84.6 -ؿ.س ح 61.3 -ؿ.س د – كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
تفاصيل الحل:
ججوؿ تػزيع التكاليف ا٘ضافية وفق ىطاـ ABC
عمِ عجة أسذ لمتػزيع – عجة هحخكات تكمفة

السشتجات

ساعات العسل

 /عجد

الػحجات

السباشخ 20500
ؿ.س – بسا فيٍا

– بسا فيٍا عجد

السشتجة

السحخكات الكسية

السػاد الشػعية وليدت

أ 100/

الصمبياف وعجد هشاولة

لٕٚت = 9500

كسية

 30000ؿ.س

 16000ؿ.س

 46000ؿ.س

الػحجة  /ؿ.س

50

4000

4

3200

7200

72

ب250 350/

20000

12

9600

29600

84.6

75

6000

4

3200

9200

61.3

375

30000

20

16000

46000

ج150/

109

عجد هخات بجء التذغيل

تكمفة هجسعة

ىريب /تكمفة

ؿ.س

ؿ.س
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 -2استشادا لمدؤاؿ الدابق ها ٌْ تكمفة الػحجة هغ السشتج أ وفق ىطاـ التكاليف التقميجؼ بفخض تع ابتاع ساعات
العسل السباشخة كأساس لمتخريز؟
أ 72 -ؿ.س ب 84.6 -ؿ.س ح 61.3 -ؿ.س د – كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
تفاصيل الحل:
ججوؿ تػزيع التكاليف ا٘ضافية وفق ىطاـ تقميجؼ
ساعات العسل السباشخ

إجسالْ التكاليف ص .غيخ هباشخة

السشتجات /عجد

الػحجات السشتجة

ىريب /تكمفة الػحجة /
ؿ.س

 46000ؿ.س

أ 100/

50

6133

61.3

ب350/

250

30667

87.6

ج150/

75

9200

61.3

375

 46000ؿ.س

 -3إليظ البياىات التالية :

هخكدؼ إىتاج أ و ب بتكمفة  200000ؿ.س و  300000عمِ التػالْ وهخكدؼ خجهات ج و د (بتكمفة

 75000و  100000عمِ التػالْ .بفخض أف الذخكة تتبع شخيقة التػزيع اٚفخادؼ ا٘جسالْ بيغ تكاليف

ا٘ىتاج والخجهات ا٘ىتاجية ،ها ٌْ تكاليف كل هغ هخكدؼ ا٘ىتاج أ و ب بفخض اىً ٓتع تػزيع هخكد خجهة ج
بشدبة  4-2عمِ هخاكد ا٘ىتاج عمِ التػالْ وهخكد د بالتداوؼ عمِ هخاكد ا٘ىتاج ؟

الحل:
هخاكد خجهات إىتاجية

هخاكد إىتاجية
أ
200000

110

ب
300000

ج
75000

البياف

د
100000

ت .ص .غ .هباشخة
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97222

77778

أسذ تػزيع عمِ هخاكد
ا٘ىتاج 2-3

()175000( ×)175000
×9÷5
9÷4
397222

277778

---

ت .ص .غيخ هباشخة

----

 -4إعادة الحل لمسثاؿ الدابق باستخجاـ شخيقة التػزيع اٚفخادؼ،حيث ٓتع تػزيع كل هخكد خجهْ بذكل هشفخد عمِ
هخاكد ا٘ىتاج عمِ حجي ،بحيث ٓػزع هخكد خجهة ج بشدبة  4-2عمِ هخاكد ا٘ىتاج وهخكد د بالتداوؼ عمِ

هخاكد ا٘ىتاج .
الحل:

هخاكد خجهات إىتاجية

هخاكد إىتاجية
ب

أ
100000

200000

16667

33333

()6÷2

ج
50000

د
75000

37500
154167

270833

ت .ص .غ .هباشخة
أسذ تػزيع اٚىفخادؼ عمِ

()6÷4

37500

البياف

هخاكد ا٘ىتاج 4-2

وبالتداوؼ عمِ التػالْ

---

----

ت .ص .غيخ هباشخة

 -5إليظ البياىات التالية  :هخكدؼ إىتاج أ وب وهخكدؼ خجهات ج و د ها ٌْ قيسة السجٍػؿ بالججوؿ أدىاي،

بفخض أف هخكد خجهة ج وهخكدؼ ا٘ىتاج يدتفيجوف هغ هخكد خجهة د كسا ٓمْ :أ  - %35ب  - %55والباقْ

لسخكد خجهة ج ،ويتع تػزيع هخكد خجهة ج عمِ هخكدؼ ا٘ىتاج بالتداوؼ:
أ
200000
؟

111

ب
400000

ج

د

100000

150000

ت .ص .غ .هباشخة

---

----

ت .ص .غيخ هباشخة
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ب

أ

400000

200000

؟

د

ج
100000

150000

ت .ص .غ .هباشخة

---

----

ت .ص .غيخ هباشخة

الحل:
ب

أ

د

ج

ت .ص .غ .هباشخة

200000

400000

100000

150000

52500

82500

15000

----

57500

57500

()115000

-----

تػزيع بالتداوؼ عمِ

310000

540000

---

----

ت .ص .غيخ هباشخة

تػزيع هخكد خجهة د
هخكدؼ اٚىتاج

 -6إليظ البياىات التالية :

تكاليف غيخ هباشخة تقجٓخية  112000ؿ.س – ت .غ .هباشخة فعمية  116000ؿ،س – عجد ساعات العسل

السباشخ السقجرة  40000ساعة  -عجد ساعات العسل السباشخ الفعمية  39000ساعة .ها ٌػ هعجؿ تحسيل ت.
ص .غ .هباشخة لكل ساعة عسل هباشخ ؟
أ 2 -ؿ.س

ب 2.5 -ؿ.س

ج 2.6 -ؿ.س

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

الحل:

 -1هعجؿ تحسيل ت .ع .هباشخة التقجٓخؼ =

ت .غ .هباشخة تقجٓخية ÷ ساعات العسل السباشخ السقجرة =

 112000ؿ.س ÷  40000ساعة =  2.8ؿ.س لكل ساعة عسل هباشخة
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 -7إليظ البياىات التالية :
تكاليف غيخ هباشخة تقجٓخية  112000ؿ.س – ت .غ .هباشخة فعمية  114800ؿ،س – عجد ساعات العسل
السباشخ السقجرة  40000ساعة  -عجد ساعات العسل السباشخ الفعمية  39000ساعة .ها ٌػ ىريب ا٘ىتاج
هغ التكاليف غيخ السباشخة السقجرة؟
أ 109200 -ؿ.س

خيارات غيخ صحيح

ب 112000 -ؿ.س

ج 116000 -ؿ.س

د -كل ها ذكخ هغ

الحل:
عجد الداعات الفعمية × هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ=  39000ساعة ×  2.8ؿ.س/سا = 109200ؿ.س،
 -8إليظ البياىات التالية :
تكاليف غيخ هباشخة تقجٓخية  112000ؿ.س – ت .غ .هباشخة فعمية  114800ؿ،س – عجد ساعات العسل
السباشخ السقجرة  40000ساعة  -عجد ساعات العسل السباشخ الفعمية  39000ساعة .يعالج الشقز أو الديادة
فْ تحسيل التكاليف غيخ السباشخة فْ ىٍاية الدشة السالية؟
أ -فْ ح /هخاقبة تكاليف صشاعية غيخ هباشخة
ج -فْ ح /همخز الجخل

ب -فْ ح /هخاقبة هخازف السػاد
د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

تفاصيل الحل:
يعالج الشقز أو الديادة بالتحسيل بتخحيمً إلِ همخز الجخل (ضسغ تكمفة البزاعة السباعة إذا كاف
هبمغٍا صغيخ أو بشدبة وتشاسب هع حدابات ا٘ىتاج تحت التذغيل وا٘ىتاج التاـ وتكمفة البزاعة

السباعة) اذا كاف هبمغٍا كبي اخ.
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الفرل الخامذ

تحميل قؽائػ التكاليف وفق نعخيات التكاليف ألنذطة السشذآت الرشاعية
Analyzing costs statements under costing theories in
كمسات مفتاحية Key words

manufacturing firms

قػائع التكاليف  ،Costs statementsقائسة تكمفة الرشع  ،Statement of manufacturing costقائسة
تكمفة البزاعة السباعة  ،Statement of cost of goods soldقائسة الجخل  ،Income statementحداب

التذغيل  ،Operating accountحداب الستاجخة  ،Trading accountحداب اٖرباح والخدائخ Profit and
.loss account

األىجاف التعميسية Learning Objectives
 .1فٍع السقرػد بقػائع التكاليف لمسشذآت الرشاعية
 .2تحميل عشاصخ تكمفة الرشع لمسشذأة الرشاعية

 .3تحميل عشاصخ تكمفة البزاعة السباعة لمسشذأة الرشاعية

 .3تحميل عشاصخ قائسة الجخل فْ السشذأة الرشاعية بياف كيفية إعجاد حداب التذغيل لمسشذأة
 .4بياف كيفية إعجاد حدابات التذغيل والستاجخة واٖرباح والخدائخ لمسشذآت الرشاعية
 .5فٍع آلية ربط هحاسبة التكاليف هع السحاسبة السالية لمسشذآت الرشاعية
 .6عخض التساريغ العسمية السحمػلة

مخطط الفرل Chapter Outlines

 -1-5تجسيع عشاصخ التكاليف

Elements of costs accumulation

 -2-5هجاخل (ىطخيات) تحسيل التكاليف عمِ هخاكد التكمفة

Approaches (theories) of charging costs on costs centers

 -3-5قػائع التكاليف فْ السشذآت الرشاعية
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Closing accounts in manufacturing firms

 الحدابات الختاهية فْ السشذآت الرشاعية-4-5

Solutions to practical assignments تساريغ تصبيقية هحمػلة
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ٓتشاوؿ ٌحا الفرل كيفية تحميل ٌيكل التكاليف ضسغ هفاٌيع هحاسبة التكاليف هتسثمة بشطخيات (هجاخل لتحسيل)

التكاليف وكيفية عخض قػائع التكاليف وفق كل ىطخية والخبط بيغ هحاسبة التكاليف والسحاسبة السالية هغ خٛؿ
إعجاد الحدابات الختاهة فْ ىٍاية الدشة السالية لمسشذآت الرشاعية.

 -1-5تجسيع عشاصخ التكاليف
يقػـ هحاسب التكاليف بتجسيع عشاصخ التكاليف الخاصة بالسػاد و العسالة والسرخوفات و ٓػزعٍا شبقاً لعٛقتٍا
بػحجات التكمفة أؼ عمِ أساس التفخقة بيغ السباشخ و غيخ السباشخ ،أو الستغيخ والثابت ،أو وضيفيا عمِ السرشع

او التدػيق والسبيعات أو ا٘دارة العاهة كسا ٓبشا فْ الفرل الثاىْ .كسا ٓتع استخخاج التكاليف و هدتػػ الشذاط
يقابمً هغ واقع الدجٛت التاريخية خٛؿ فتخات زهشية هتتالية ،ويتع اختيار تمظ السعمػهات عمِ أساس أف
الحؼ
ُ
ياىً خٛؿ فتخة السػازىة .فسث ًٛبالشدبة لبعس البشػد شبً الستغيخة التالية ىجج
يكػف ا٘ىتاج هساث ًٛلسا ٌػ هتػقع سخ ُ
أف اٚرتباط يكػف كأتْ :ىفقات الرياىة :تختبط بشذاط ألة هعب اًخ عشٍا بداعات التذغيل ،و اٌتٛؾ أٚت:
ٓختبط بشذاط ألة هعب اًخ عشٍا بداعات التذغيل ،وهرخوفات الٍاتف :تختبط بحجع الشذاط عسػهاً( عجد الػحجات

ا لسشتجة والسباعة) ،وهرخوؼ ا٘عٛفٓ :ختبط بحجع السبيعات .وٌشاؾ ثٛثة أساليب تػاجً هحاسب التكاليف عشج
تجسيع التكاليف واستخخاج تكمفة وحجة السشتج والتكمفة ا٘جسالية لمسشتج خٛؿ فتخة هعيشة تتسثل فْ:
 -1التجسيع وفق وحجات ا٘ىتاج الستغيخ (وتجعِ بشطخية التكاليف الستغيخة)
 -2والتجسيع وفقا وحجات لحجع الصاقة ا٘ىتاجية (وتجعِ بشطخية التكاليف السدتغمة)
 -3والتجسيع وفقا لكاهل اٖىذصة الػضيفية لمسشذأة (وتجعِ بشطخية التكاليف الكمية /ا٘جسالية) .وقبل عخض
السفاٌيع ذات الرمة بكل ىطخية تكاليف أو هجخل تكاليف ٚبج هغ استعخاض هجاخل التكاليف التْ تعتبخ اٖساس

لمػصػؿ إلِ هكػىات وٌيكل التكاليف لكل ىطخية هغ الشطخيات الثٛثة.

 2-5مجاخل تحسيل التكاليف
(التحسيل الكمْ أو الذاهل  +التحسيل الجدئْ هغ خٛؿ التحسيل الستغيخ والتحسيل السدتغل) لمتسييد بيغ التكاليف

الفتخية أو آٚخادية والتكاليف الخأسسالية والجٍة السدئػلة عشٍا وهجػ استسخارٌا أو ٚ؟
هجخل التحسيل الكمْ:

ٓتع تحميل ت .ص .غيخ هباشخة ضسغ إجسالْ التكاليف الرشاعية (تكمفة

ا٘ىتاج /التذغيل) إلِ:
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أ -ت.ص.غ .هباشخة هتغيخة
ب -ت.ص.غ .هباشخة ثابتة (هدتغمة وغيخ هدتغمة) والتْ (تحدب وفق
السعادلة التالية :ت .ص .غ .هباشخة ثابتة ÷ حجع ا٘ىتاج الفعمْ.

هجخل التحسيل الستغيخ:
ٓ -1تع تحميل ت .ص .غيخ هباشخة الستغيخة فقط ضسغ تكمفة ا٘ىتاج .

ٓ -2تع إدخاؿ التكاليف التدػيقية الستغيخة فقط ضسغ تكمفة البزاعة السباعة

ٓ -3تع اعتبار ت.ص.غ .هباشخة ثابتة  +ت .تدػيقية وإدارية ثابتة كتكاليف
فتخيً فْ همخز الجخل ذات السخاحل الستعجدة.

هجخل التحسيل السدتغل:
ٓتع تحميل ت .ص .غيخ هباشخة إلِ:
أ -ت.ص.غ .هباشخة هتغيخة ضسغ تكمفة ا٘ىتاج.

ب -ت.ص.غ .هباشخة ثابتة هدتغمة (يحدب كشدبة هئػية  :شاقة فعمية ÷
شاقة هتاحة (عادية) × التكاليف صشاعية الثابتة الكمية) ضسغ تكمفة

ا٘ىتاج.

ت -ت.ص.غ .هباشخة ثابتة غيخ هدتغمة (ليدت ضسغ ت.ص .غيخ
هباشخة بل تعتبخ تكاليف فتخية ضسغ همخز الجخل)

ث -احتداب اىحخاؼ الصاقة غيخ السدتغمة وشخحٍا هغ الخبح الرافْ

السعيارؼ (فْ حاؿ تع استخجاـ هعجؿ تحسيل تقجٓخؼ وليذ  %هغ الصاقة

السدتغمة) (شاقة هتاحة – إىتاج فعمْ × هعجؿ التحسيل الثابت) أها

هعجؿ التحسيل الثابت التقجٓخؼ فيحدب  :ت .ص .غ .هباشخة ثابتة ÷

الصاقة الستاحة (العادية) لتحػيل الخبح الرافْ السعيارؼ إلِ ربح صافْ

فعمْ.
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مثال :بفخض أف الصاقة الستاحة ٘حجػ الذخكات الرشاعية بمغت  40000وحجة بيشسا حجع ا٘ىتاج
الفعمْ بمغ  36000وحجة فإذا عمست أف التكاليف الثابتة الكمية لمذخكة بمغت  15000ؿ.س .
السصمػب :

 -1ها ٌػ ىريب وحجة ا٘ىتاج هغ التكمفة الثابتة السدتغمة

 -2بفخض أف حجع ا٘ىتاج الفعمْ ٓبمغ  38000وحجة ها ٌػ ىريب وحجة ا٘ىتاج هغ التكمفة الثابتة
السدتغمة.

 -3ها ٌػ ىريب الػحجة هغ التكمفة الكمية وفقا لٛفتخاضيغ أعٛي.
الحل:
 -1ىدبة اٚستغٛؿ = (شاقة فعمية – شاقة عادية )× %100
= (%90 = %100 × )40000 ÷ 36000
التكمفة الثابتة السدتغمة (ت.ث .هدتغمة) = ت.ث .كمية × ىدبة اٚستغٛؿ
=  13500 = %90 × 15000ؿ.س

ىريب وحجة ا٘ىتاج هغ التكمفة الثابتة السدتغمة =
(ت.ث .هدتغمة) ÷ اٚىتاج الفعمْ

 36000 ÷ 13500وحجة =  0.38ؿ.س  /لمػحجة

 -2ىدبة اٚستغٛؿ = (شاقة فعمية ÷ شاقة عادية )× %100
= (%95 = %100 × )40000 ÷ 38000

التكمفة الثابتة السدتغمة (ت.ث .هدتغمة) = ت.ث .كمية × ىدبة اٚستغٛؿ
=  14250 = %95 × 15000ؿ.س

ىريب وحجة ا٘ىتاج هغ التكمفة الثابتة السدتغمة =
(ت.ث .هدتغمة) ÷ ا٘ىتاج الفعمْ

 38000 ÷ 14250وحجة =  0.38ؿ.س  /لمػحجة
أؼ أف التكمفة السدتغمة لمػحجة ثابتة لمػحجة وتعاهل تكاليفيا هثل التكمفة الستغيخة لمػحجة.
 -3ىريب الػحجة وفق السجخل الكمْ:
وفق اٚفتخاض اٖوؿ = التكاليف الثابتة الكمية ÷ الػحجات الفعمية
=  36000 ÷ 15000وحجة =  0.42ؿ /.لمػحجة
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وفق اٚفتخاض الثاىْ= التكاليف الثابتة الكمية ÷ الػحجات الفعمية
=  38000 ÷ 15000وحجة =  0.39ؿ /.لمػحجة

 -1بالسثاؿ أعٛي ٌشاؾ تأثيخ عمِ تكمفة الرشع التْ تكػف أعمِ بالتحسيل الكمْ ٓميٍا السدتغل وأخي اخ
الستغيخ ،أها التأثيخ عمِ الخبح الرافْ فشسيد بيغ :
أ -حالة عجـ وجػد هخدوف أوؿ وآخخ السجة أؼ ها ٓشتج ٓباع بالكاهل:

تعادؿ رقع الخبح الرافْ بيغ السجاخل الثٛث ،كػف اٚختٛؼ بتػزيع ت.ص.غ .هباشخة تكػف قبل

الػصػؿ الِ الخبح الرافْ.

ب -حالة وجػد هخدوف وكاف هخدوف آخخ السجة أعمِ هغ أوؿ السجة ٓشتج ربح صافْ أعمِ فْ السجخل
الكمْ ٓميً بالتختيب السدتغل وهغ ثع ٓميً الستغيخ بأقل رقع ربح صافْ .وفق قاعجة بالسحاسبة

السالية أىً كمسا زاد هخدوف آخخ السجة زاد الخبح شخدا والعكذ صحيح.

ت -حالة وجػد هخدوف وكاف أوؿ السجة أعمِ هغ آخخ السجة ٓشتج ربح صافْ أعمِ فْ السجخل الستغيخ
ٓميً بالتختيب السدتغل وهغ ثع ٓميً الكمْ بأقل رقع ربح صافْ ،وفق قاعجة بالسحاسبة السالية أىً

كمسا زاد هخدوف أوؿ السجة اىخفس الخبح (أؼ بذكل عكدْ) والعكذ صحيح.

ث -فْ حاؿ تصبيق ىطاـ التكاليف السعيارية يختفْ السجخل الكمْ ٚعتسادي عمِ التكاليف الفعمية وفق
الصاقة العادية وتطٍخ السقارىة بيغ هجخميغ ٌسا الستغيخ والسدتغل ٚستخجاـ هعجٚت تحسيل تقجٓخية

عمِ ضػء الصاقة العادية لعشاصخ التكاليف ا٘ضافية والتْ يكػف هدتػػ التذغيل بأقل أو أعمِ هغ

الصاقة العادية.

وفيسا ٓمْ هعادٚت تجسيع عشاصخ التكاليف وفقا لمشطخيات الثٛثة لمػصػؿ الِ  -1 :تكمفة الرشع -2 ،تكمفة

البزاعة السباعة -3 ،التكمفة ا٘جسالية وفقاً لكل ىطخية:

 -1تجسيع عشاصخ التكاليف وفقا" لمستغيخ والثابت (تجسيع عشاصخ التكاليف وفق نعخية التكاليف الستغيخة):
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ٓتع تجسيع عشاصخ التكاليف وفقا لشطخية التكاليف الستغيخة حيث ٓتع التسييد بيغ التكاليف الستغيخة والثابتة كسا

ٓمْ:

 -1تكمفة أولية هباشخة /هتغيخة (تتسثل فْ السػاد اٖولية  +اٖجػر السباشخة  +السراريف السباشخة) +
 -2تكاليف صشاعية غيخ هباشخة هتغيخة=
 -4تكمفة الرشع الستغيخة +
 -5هراريف تدػيقية هتغيخة  -+التغيخ فْ إىتاج تاـ الرشع =
 -6تكمفة البزاعة السباعة +
 -7تكاليف صشاعية ثابتة +
 -8تكاليف تدػيقية ثابتة +
 -9تكاليف إدارية =
 -10التكمفة اإلجسالية
وهغ واقع ذلظ التجسيع يسكغ أف يدتخخج ٌاهر اٖرباح الستغيخة ا٘جسالية وذلظ بصخح تكمفة السبيعات الستغيخة هغ
رقع صافْ السبيعات ،ثع يدتخخج رقع صافْ اٖرباح وذلظ بصخح التكاليف الثابتة الستعمقة بالتكاليف الرشاعية و

التدػيقية و ا٘دارية هغ رقع اٖرباح الستغيخة ا٘جسالية.

 -2تجسيع عشاصخ التكاليف وفقا" لحجػ الطاقة اإلنتاجية (وتجعى بشعخية التكاليف السدتغمة):
ٓتع تجسيع عشاصخ التكاليف وفقا لشطخية التكاليف السدتغمة حيث ٓتع التسييد بيغ التكاليف السدتغمة وغيخ السدتغمة

كسا ٓمْ:

 -1تكمفة أولية هباشخة /هدتغمة (تتسثل فْ السػاد اٖولية  +اٖجػر السباشخة  +السراريف السباشخة) +
 -2تكاليف صشاعية غيخ هباشخة هتغيخة +
 -3تكاليف صشاعية غيخ هباشخة ثابتة (بشدبة هئػية هغ استغٛؿ الصاقة ا٘ىتاجية) =
 -4تكمفة الرشع  /وفق الطاقة السدتغمة -+
 -5التغيخ فْ إىتاج تاـ الرشع =
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 -6تكمفة البزاعة السباعة +
 -7تكاليف صشاعية ثابتة غيخ هدتغمة +
 -8تكاليف تدػيقية +
 -9تكاليف إدارية =
 -10التكمفة اإلجسالية
وهغ واقع ذلظ التجسيع يسكغ أف يدتخخج ٌاهر اٖرباح ا٘جسالية وذلظ بصخح تكمفة السبيعات وفق السدتغمة هغ
رقع صافْ السبيعات ،ثع يدتخخج رقع صافْ اٖرباح وذلظ بصخح التكاليف الثابتة الستعمقة بالتكاليف الرشاعية

وفق هدتػػ الصاقة السدتغمة و التدػيقية و ا٘دارية هغ رقع اٖرباح ا٘جسالية.

 -3تجسيع عشاصخ التكاليف وفقا" لكامل األنذطة الؽظيفية لمسشذأة (وتجعى بشعخية التكاليف الكمية/

اإلجسالية):

ٓتع تجسيع عشاصخ التكاليف وفقا لشطخية التكاليف اٚجسالية حيث ٓتع التسييد بيغ التكاليف التشػع الػضيفْ ٖىذصة

السشذأة الرشاعية كسا ٓمْ:

 -1تكمفة أولية هباشخة (تتسثل فْ السػاد اٖولية  +اٖجػر السباشخة  +السراريف السباشخة) +
 -2تكاليف صشاعية غيخ هباشخة هتغيخة وثابتة =
 -3تكمفة الرشع +
 -4التغيخ فْ إىتاج تاـ الرشع =
 -5تكمفة البزاعة السباعة +
 -6تكاليف تدػيقية +
 -7تكاليف إدارية =
 -8التكمفة اإلجسالية
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وهغ واقع ذلظ التجسيع يسكغ أف يدتخخج ٌاهر اٖرباح ا٘جسالية وذلظ بصخح تكمفة السبيعات هغ رقع صافْ

السبيعات ،ثع يدتخخج رقع صافْ اٖرباح وذلظ بصخح التكاليف الستعمقة بػضيفتْ التدػيق و ا٘دارة العاهة هغ رقع
اٖرباح ا٘جسالية.

 3-5قؽائػ التكاليف في السشذآت الرشاعية
بيشا فْ الفرػؿ الدابقة أٌسية تجسيع عشاصخ التكاليف الستسثمة بعشرخ السػاد اٖولية وتكاليف العسالة
والتكاليف غيخ السباشخة الرشاعية والتدػيقية وا٘دارية لمػصػؿ إلِ هخاحل هتعجدة هغ ٌيكل التكاليف ٌْ:
 -1تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج
 -2تكمفة الرشع
 -3التكمفة ا٘جسالية وفق هفاٌيع هحاسبة التكاليف
 -4تكمفة البزاعة السباعة كجدء هغ قائسة الجخل وفق هفاٌيع السحاسبة السالية.
والجدء الستكاهل لمخبط بيغ السحاسبة السالية وهحاسبة التكاليف ٓتسثل فْ الػصػؿ إلِ تكمفة الرشع لٍجؼ

التكمفة أو لٙىتاج ضسغ هخحل الترشيع أو خصػط ا٘ىتاج لمسشذأة .والجدء السكسل لتكمفة الرشع ٌػ التغيخ فْ

هخدوف ا٘ىتاج تاـ الرشع لمػصػؿ إلِ تكمفة البزاعة السباعة كسفٍػـ هتعارؼ عميً فْ السحاسبة السالية.
ولبياف كيفية تحميل وقياس ٌيكل التكاليف فْ هخاحل الترشيع والتدػيق و ا٘دارة العاهة لتكاهل وربط هحاسبة

التكاليف التْ تعتسج عمِ التفريل والتجسيع لٍيكل التكاليف الرشاعية هع السحاسبة السالية السحاسبة لمػصػؿ
ىتائج أعساؿ السشذأة الرشاعية الستسثمة بالخبح السجسل والخبح الرافْ ضسغ قائسة الجخل.
استشادا لسا سبقٓ ،هﻜو ﺇعﺩﺍﺩ قَﺍئن ﺍلتﻜالٓﻑ تبعﹰا لٗىذصة ا٘ىتاجية السشذأة كسا ٓمْ:
 .1قائمة تﻜاليﻑ ﺍلمًﺍﺩ ﺍألًلية ﺍلمستخﺩمة في ﺍإلنتاﺝ.
ويتع التػصل إليٍا وفق السعادلة التالية:
هػاد أولية أوؿ السجة  +هذتخيات هػاد أولية  +أجػر ىقل لمجاخل = هػاد أولية هتاحة لمترشيع  -هػاد أولية
آخخ السجة = ثسغ تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج
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 .2قائمة ﺍلتﻜاليﻑ ﺍلصناعية.
ويتع التػصل إليٍا وفق السعادلة التالية:
هػاد أولية أوؿ السجة  +هذتخيات هػاد أولية  +أجػر ىقل لمجاخل = هػاد أولية هتاحة لمترشيع  -هػاد أولية
آخخ السجة = ثسغ تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج  +أجػر هباشخة  +هراريف هباشخة=
ثسغ التكمفة السباشخ  +التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة (هثل إيجار السرشع)  +هخدوف ىحت الرشع
أوؿ السجة = التكاليف الرشاعية لٙىتاج عغ الفتخة  -هخدوف ىحت الرشع آخخ السجة = ثسغ تكمفة
الرشع لٙىتاج التاـ
 .3قائمة ﺍلتﻜاليﻑ ﺍإلجمالية.
ويتع التػصل إليٍا وفق السعادلة التالية:
هػاد أولية أوؿ السجة  +هذتخيات هػاد أولية  +أجػر ىقل لمجاخل = هػاد أولية هتاحة لمترشيع  -هػاد أولية
آخخ السجة = ثسغ تكمفة السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج  +أجػر هباشخة  +هراريف هباشخة=
ثسغ التكمفة السباشخ  +التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة (هثل إيجار السرشع)  +هخدوف ىحت الرشع
أوؿ السجة = التكاليف الرشاعية لٙىتاج عغ الفتخة  -هخدوف ىحت الرشع آخخ السجة = ثسغ تكمفة
الرشع لٙىتاج التاـ  +بزاعة تاهة الرشع أوؿ السجة = تكمفة الرشع لٙىتاج الستاح لمبيع  -بزاعة
تاهة الرشع آخخ السجة= تكمفة البزاعة السباعة  +هراريف بيعية وتدػيقية  +هراريف إدارية
وهالية= إجسالْ التكاليف  +ربح صافْ هدتٍجؼ = صافْ السبيعات (وتسثل إجسالْ السبيعات –
هخدودات وهدسػحات السبيعات والخرع الشقجؼ عمِ السبيعات)
 -4قائسة الجخل
ويتع التػصل إليٍا وفق السعادلة التالية:
صافْ السبيعات – تكمفة البزاعة السباعة = ربح أو خدارة هجسمة – هراريف تدػيقية وبيعيً –
هراريف إدارية وهالية = ربح صافْ أو خدارة صافية
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 4-5ﺍلحساباﺕ ﺍلختامية في السشذآت الرشاعية
تعج فْ ىٍاية الدشة السالية
وفقا لقػاعج هحاسبة التكاليف والسحاسبة السالية يسكغ تحميل الحدابات الختاهية التْ ّ
سػاء لتمظ الستعمقة بسفاٌيع ٌيكل عشاصخ التكمفة وتمظ الستعمقة بسفاٌيع عشاصخ السراريف وا٘ٓخادات لمسحاسبة
السالية .وتتكػف الحدابات الختاهية استشادا" لحلظ عمِ ها ٓمْ:

 -1حداب التذغيل أو ما يجعى حداب يبيؼ تكمفة الرشع
ويتكػف هغ عشاصخ التكاليف لمسػاد اٖولية واٖجػر السباشخة والتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة والتغيخ فْ

هخدوف ا٘ىتاج تحت الترشيع ،وصػ "ٚإلِ تكمفة الرشع خٛؿ فتخة زهشية هحجدة.
 -2حداب الستاجخة

ويتكػف هغ عشاصخ السراريف وا٘ٓخادات التالية لمػصػؿ الخبح أو الخدارة السجسمة:
صافْ السبيعات – تكمفة البزاعة السباعة (تكمفة الرشع هغ واقع حداب التذغيل  -+الغيخ فْ هخدوف ا٘ىتاج
التاـ الرشع) = ربح هجسل أو خدارة هجسمة.
 -3حداب األرباح والخدائخ
ويتكػف هغ عشاصخ السراريف وا٘ٓخادات التالية لمػصػؿ الخبح أو الخدارة الرافية:
الخبح السجسل هغ واقع حداب الستاجخة  +ا٘ٓخادات الستشػعة – السراريف التدػيقية والبيعية – السراريف
ا٘دارية والسالية = ربح صافْ أو خدارة صافية.

 -4حداب ممخز الجخل
وٌػ حداب شاهل يعج لمػصػؿ إلِ قائسة الجخل .ويتكػف هغ هخحمتيغ أساسيتيغ لعشاصخ السراريف وا٘ٓخادات
التالية:
السخحمة اٖولِ :صافْ السبيعات – تكمفة البزاعة السباعة (تكمفة الرشع هغ واقع حداب التذغيل  -+الغيخ فْ
هخدوف ا٘ىتاج التاـ الرشع) = ربح هجسل أو خدارة هجسمة.

السخحمة الثاىية :الخبح السجسل هغ واقع السخحمة اٖولِ  +ا٘ٓخادات الستشػعة – السراريف التدػيقية والبيعية –
السراريف ا٘دارية والسالية = ربح صافْ أو خدارة صافية.
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مثال شامل :
فيسا ٓمْ البياىات السدتخخجة هغ سجٛت إحجػ الذخكات الرشاعية عغ السجة السشتٍية فْ :2015-12-31
 -1بمغ رصيج أوؿ السجة هغ السػاد اٖولية السباشخة  40000ؿ.س
 -2بمغ رصيج أوؿ السجة هغ البزاعة تحت التذغيل  145000ؿ.س
 -3بمغ رصيج أوؿ السجة هغ البزاعة التاهة الرشع  170000ؿ.س
 -4بمغت السراريف الرشاعية وا٘دارية والتدػيقية  650600ؿ.س ،هػزعة عمِ الذكل اٖتْ:
رواتب وأجػر هباشخة  160000ؿ.س -هذتخيات الخاهات والسػاد  190000ؿ.س – أجػر ىقل الخاهات
 60000ؿ.س – هراريف صشاعية هباشخة  36000ؿ.س – هراريف صشاعية هختمفة  60000ؿ.س –

هراريف إدارية وهالية  90000ؿ.س – هراريف بيع وتػزيع  34600ؿ.س -إيجار السرشع  20000ؿ.س.
 -5بمغ رصيج آخخ السجة هغ الخاهات والسػاد اٖولية السباشخة  80000ؿ.س
 -6بمغ رصيج آخخ السجة هغ البزاعة تحت التذغيل  68000ؿ.س
 -7بمغ رصيج آخخ السجة هغ البزاعة التاهة الرشع  52000ؿ.س
 -8بمغت السبيعات ا٘جسالية  880600ؿ.س
 -9بمغت هخدودات وهدسػحات السبيعات  20000ؿ.س
 -10بمغ الخرع الشقجؼ عمِ السبيعات  20000ؿ.س
السطمؽب:
 -1إعجاد قػائع التكاليف التالية :قائسة تكاليف السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج – قائسة التكاليف الرشاعية -
قائسة التكاليف التحميمية (ا٘جسالية) – قائسة الجخل هبيشا فيٍا الخبح أو الخدارة السجسمة والخبح الرافْ أو
الخدارة الرافية.
 -2إعجاد الحدابات الختاهية (حداب التذغيل – حداب الستاجخة – حداب اٖرباح والخدائخ -حداب همخز
الجخل)
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 -2بياف ثسغ تكمفة الػحجة السرشعة (بفخض  1000وحجة هشتجة) -ىدبة إجسالْ التكاليف الرشاعية إلِ إجسالْ
التكاليف لمذخكة – ىدبة إجسالْ التكاليف لذخكة إلِ إجسالْ إٓخاداتٍا.

-3بياف ىدبة ٌاهر الخبح السجسل وىدبة الخبح الرافْ إلِ صافْ السبيعات ،هع تفديخ الشتائج التْ تػصمت
إليٍا.

الحل:
ط : 1-1إعجاد قائسة التكاليف التحميمية (اإلجسالية)
ؿ.س /كمْ

البياف

ؿ.س/جدئْ
40000

هػاد أولية أوؿ السجة

190000

هذتخيات هػاد أولية

60000

أجػر ىقل لمجاخل

290000

هػاد أولية هتاحة لمترشيع

()80000

يصخح  :هػاد أولية آخخ السجة

210000

ثسؼ تكمفة السؽاد األولية السدتخجمة في اإلنتاج

160000

أجػر هباشخة

36000

هراريف هباشخة

406000

ثسؼ التكمفة السباشخ
التكاليف غيخ السباشخة:
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20000

إيجار السرشع

60000

هراريف صشاعية هختمفة

486000

إجسالْ التكاليف الرشاعية خٛؿ الفتخة

145000

يزاؼ :هخدوف ىحت الرشع أوؿ السجة

631000

التكاليف الرشاعية لٙىتاج عغ الفتخة
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()68000

يصخح :هخدوف ىحت الرشع آخخ السجة

563000

ثسؼ تكمفة الرشع لإلنتاج التام

170000

يزاؼ :بزاعة تاهة الرشع أوؿ السجة

733000

تكمفة الرشع لٙىتاج الستاح لمبيع

()52000

يصخح  :بزاعة تاهة الرشع آخخ السجة

681000

ثسؼ تكمفة البزاعة السباعة

34600

هراريف بيعية وتدػيقية

90000

هراريف إدارية وهالية

805600

إجسالي التكاليف عؼ الفتخة

35000

الخبح الرافي

840600

840600

880600

صافي السبيعات مؽزعة كسا يمي:

()20000

إجسالي السبيعات

()20000

يطخح :السخدودات
الخرػ الشقجي

ط 2-1قائسة الجخل:
ؿ.س /كمْ

ؿ.س/جدئْ
880600

إجسالْ السبيعات

()20000

يصخح :السخدودات

()20000
840600
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الخرع الشقجؼ
صافْ السبيعات
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يصخح تكمفة البزاعة السباعة:

()681000

563000

ثسغ تكمفة الرشع لٙىتاج التاـ

170000

يزاؼ :بزاعة تاهة الرشع أوؿ السجة

()52000

يصخح  :بزاعة تاهة الرشع آخخ السجة
الخبح السجسل

159600

يصخح:
()124600

34600

هراريف تدػيقية وبيعيً

90000

هراريف إدارية وهالية
ربح صافي

35000

ط :2الحدابات الختامية :
ط -1-2حداب التذغيل عؼ السجة السشتيية في :2015-12-31
طخف دائؼ/

طخف مجيؼ /

ل.س

ل.س

40000

هػاد أولية أوؿ السجة

190000

هذتخيات هػاد أولية

60000

أجػر ىقل لمجاخل

210000

290000

هػاد أولية هتاحة لمترشيع

290000

======
210000
160000
36000
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80000

======

هػاد أولية آخخ السجة

ثسؼ تكمفة السؽاد

األولية السدتخجمة
في اإلنتاج

تكمفة السؽاد األولية السدتخجمة في

اإلنتاج

أجػر هباشخة

406000

ISSN: 2617-989X

406000

هراريف هباشخة

======

ثسغ التكمفة السباشخ

ثسغ التكمفة السباشخ
406000

406000
ثسغ التكمفة السباشخ

======

20000

التكاليف غيخ السباشخة:

68000

60000

إيجار السرشع

145000

هراريف صشاعية هختمفة

563000

هخدوف تحت الرشع

631000

هخدوف تحت الرشع أوؿ السجة

631000

آخخ السجة

=======

التكاليف الرشاعية لٙىتاج عغ الفتخة

======
ثسؼ تكمفة الرشع

563000

لإلنتاج التام
ثسؼ تكمفة الرشع لإلنتاج التام

ط -2-2حداب الستاجخة عؼ السجة السشتيية في :2015-12-31
طخف مجيؼ /

ل.س
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880600

إجسالْ السبيعات

تكمفة البزاعة السباعة:
563000

ثسغ تكمفة الرشع لٙىتاج التاـ

()20000

يصخح :السخدودات

170000

بزاعة تاهة الرشع أوؿ السجة

()20000

159600

الخبح السجسل

الخرع الشقجؼ

840600

صافْ السبيعات

52000

بزاعة تاهة الرشع

892600

892600

======

======

آخخ السجة

ط-3-2حداب األرباح والخدائخ عؼ السجة السشتيية في :2015-12-31
طخف دائؼ/

طخف مجيؼ /

ل.س

34600

ل.س

هراريف تدػيقية وبيعيً

90000

هراريف إدارية وهالية

35000

ربح صافي

159600

159600

159600

======

======

الخبح السجسل

ط-4-2حداب ممخز الجخل عؼ السجة السشتيية في :2015-12-31
طخف مجيؼ /

ل.س

130

طخف دائؼ/
ل.س
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880600

إجسالْ السبيعات

تكمفة البزاعة السباعة:
563000

ثسغ تكمفة الرشع لٙىتاج التاـ

()20000

يصخح :السخدودات

170000

بزاعة تاهة الرشع أوؿ السجة

()20000

159600

الخبح السجسل

892600

الخرع الشقجؼ

840600

صافْ السبيعات

52000

بزاعة تاهة الرشع آخخ

892600

السجة

======
34600

هراريف تدػيقية وبيعيً

90000

هراريف إدارية وهالية

35000

ربح صافي

159600

159600

159600

======

======

الخبح السجسل

ط :3بيان ثسؼ تكمفة الؽحجة السرشعة (بفخض  1000وحجة مشتجة) -ندبة إجسالي التكاليف الرشاعية إلى
إجسالي التكاليف لمذخكة – ندبة إجسالي التكاليف
لذخكة إلى إجسالي إيخاداتيا.
 -1تسغ تكمفة صشع الػحجة = تسغ تكمفة الرشع ÷ عجد الػحجات السشتجة
=  563 = 1000 ÷ 563000ؿ.س لمػحجة
 -2ىدبة إجسالْ التكاليف الرشاعية إلِ إجسالْ التكاليف لمذخكة =
إجسالْ التكاليف الرشاعية ÷ إجسالْ التكاليف = % 69.9 = 805600 ÷ 563000
 -3ىدبة إجسالْ التكاليف لذخكة إلِ إجسالْ إٓخاداتٍا =
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إجسالْ التكاليف ÷ صافْ السبيعات = % 95.8 = 840600 ÷ 805600
ط -4إعجاد قائسة الجخل مبيشا فييا الخبح أو الخدارة السجسمة والخبح الرافي أو
الخدارة الرافية:
ؿ.س /كمْ

840600

البياف

ؿ.س/جدئْ
880600

إجسالْ السبيعات

()20000

يصخح :السخدودات

()20000

الخرع الشقجؼ
يصخح :تكمفة البزاعة السباعة:

563000

ثسؼ تكمفة الرشع
 - +التغيخ فْ البزاعة التاهة الرشع:

170000

يزاؼ :بزاعة تاهة الرشع أوؿ السجة

()52000

يصخح :بزاعة تاهة الرشع آخخ السجة
الخبح السجسل

()681000
159600

()124600

34600

يصخح  :السراريف التدػيقية

90000

يصخح :السراريف ا٘دارية والسالية
الخبح الرافْ

35000

ط -4بيان ندبة ىامر الخبح السجسل وندبة الخبح الرافي إلى صافي السبيعات ،مع تفديخ الشتائج التي
تؽصمت إلييا.

 -1ىامر الخبح السجسل إلى صافي السبيعات=
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الخبح السجسل÷ صافي السبيعات = %18.9 =840600 ÷ 159600
 -2ىامر الخبح الرافي إلى صافي السبيعات=
الخبح الرافي ÷ صافي السبيعات= % 4.2 =840600 ÷ 35000
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الفرل الخامذ -تساريؼ تطبيقية
مدائل وتساريؼ غيخ محمؽلة:
 -1إليظ البياىات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية والسصمػب إيجاد السػاد اٖولية السدتخجهة فْ ا٘ىتاج
عغ الفتخة التكاليفية السشتٍية فْ :2013-12-31

رصيج هػاد أولية فْ ٓ 2013-7-1بمغ  9000ؿ.س  -أجػر وهراريف صشاعية فْ بزاعة تحت الرشع فْ

 2013-7-1تبمغ  10500ؿ.س  -خاهات وهػاد فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-7-1تبمغ 1350

ؿ.س  -بزاعة تاهة الرشع فْ  7000 2013-7-1ؿ.س  -هذتخيات هػاد خاـ خٛؿ الخبع اٖوؿ هغ الفتخة
التكاليفية  15500ؿ.س  -أجػر ىقل لمجاخل  1000ؿ.س  -هػاد أولية فْ السخازف فْ 2013-12-31
تبمغ  1650ؿ.س  -هػاد وخاهات فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-12-31تبمغ  1250ؿ.س:

أ 34450 -ؿ.س ب 22950 -ؿ.س ج 23950 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -2إليظ البياىات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية والسصمػب إيجاد التغيخ فْ بزاعة تحت الرشع عغ
عاـ : 2013

رصيج هػاد أولية فْ ٓ 2013-7-1بمغ  9000ؿ.س  -أجػر وهراريف صشاعية فْ بزاعة تحت الرشع فْ
 2013-7-1تبمغ  10500ؿ.س  -خاهات وهػاد فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-7-1تبمغ 1350

ؿ.س  -بزاعة تاهة الرشع فْ  7000 2013-7-1ؿ.س  -هػاد أولية فْ السخازف فْ 2013-12-31
تبمغ  1650ؿ.س  -هػاد وخاهات فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2013-12-31تبمغ  1250ؿ.س:
أ 17600 -ؿ.س

ب 10600 -ؿ.س

ج 8950 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -3إليظ البياىات التالية العائجة إحجػ الذخكات الرشاعية عغ الدشة السالية  2014والسصمػب إيجاد
هجسل الخبح (أو الخدارة) لمذخكة فْ :2015-12-31
خاهات وهػاد أوؿ السجة  - 100000أجػر صشاعية تبمغ  100500ؿ.س  -بزاعة تاهة الرشع فْ -1-1
 170000 2015ؿ.س – هذتخيات هػاد خاـ خٛؿ الفتخة التكاليفية  149150ؿ.س  -أجػر ىقل لمجاخل
 10000ؿ.س  -هػاد أولية فْ السخازف فْ ىٍاية الفتخة التكاليفية تبمغ  19650ؿ.س  -بزاعة غيخ تاهة
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الرشع أوؿ السجة  175000ؿ.س  -بزاعة غيخ تاهة الرشع آخخ السجة  185000ؿ.س -تكاليف إدارية
 400000ؿ.س –هبيعات  850000ؿ.س – هخدودات السبيعات  50000ؿ.س :

أ 370000 -ؿ.س ب 328500 -ؿ.س ج 300000 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -4إليظ البياىات التالية العائجة إحجػ الذخكات الرشاعية عغ الدشة السالية 2015
والسصمػب إيجاد تكمفة الرشع (تكمفة ا٘ىتاج) لمذخكة فْ :2015-12-31
بزاعة تاهة الرشع فْ

خاهات وهػاد أوؿ السجة  - 100000أجػر صشاعية تبمغ  125000ؿ.س –

بجاية الدشة  150000ؿ.س – هذتخيات هػاد خاـ خٛؿ الفتخة التكاليفية  165000ؿ.س  -هػاد أولية فْ

السخازف فْ ىٍاية

الفتخة التكاليفية تبمغ  20000ؿ.س  -بزاعة تحت الرشع أوؿ السجة

 175000ؿ.س– بزاعة تحت الرشع آخخ السجة  155000ؿ.س –

هبيعات  550000ؿ.س:

ب 410000 -ؿ.س ج 390000 -ؿ.س

د 160000 -ؿ.س

أ 540000 -ؿ.س

 -5يداٌع ىطاـ التكاليف عمِ أساس اٖىذصة ( )ABCفْ:
أ -تخصيط التكاليف واستخجاـ هعآيخ كسية واتخاذ ق اخرات استثسارية سميسة
ب -تخريز غيخ هػضػعْ لمتكاليف باستخجاـ هعآيخ ىػعية واتخاذ ق اخرات هعيشة
ج -تخريز غيخ هػضػعْ لمتكاليف باستخجاـ هعآيخ كسية واتخاذ ق اخرات هعيشة د -كل ها ذكخ هغ خيارات
غيخ صحيح

 -6إليظ البياىات التالية العائجة ٘حجػ الذخكات الرشاعية والسصمػب إيجاد تكمفة البزاعة
السباعة لمذخكة عغ الفتخة التكاليفية السشتٍية فْ :2015-12-31
رصيج هػاد أولية فْ ٓ 2015-1-1بمغ  398250ؿ.س  -أجػر وهراريف صشاعية فْ بزاعة
تحت الرشع فْ  2015-1-1تبمغ  10500ؿ.س  -خاهات وهػاد فْ بزاعة تحت الرشع
فْ  2015-1-1تبمغ  9350ؿ.س  -بزاعة تاهة الرشع فْ  250000 2015-1-1ؿ.س -
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هذتخيات هػاد خاـ خٛؿ الخبع اٖوؿ هغ الفتخة التكاليفية  15500ؿ.س  -أجػر ىقل
لمخارج  1000ؿ.س  -هػاد أولية فْ السخازف فْ  2015-12-31تبمغ  7600ؿ.س -
هػاد وخاهات فْ بزاعة تحت الرشع فْ  2015-12-31تبمغ  15500ؿ.س –
هراريف صياىة آٚت خٛؿ الدشة  50000ؿ.س
بزاعة تاهة الرشع فْ  250000 2015-12-31ؿ.س.
أ 397450 -ؿ.س ب 4033450 -ؿ.سج 400000 -ؿ.س د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

 -7استشادا لمدؤاؿ الدابق ها ٌْ تكمفة ا٘ىتاج (الرشع) لمذخكة؟
أ 315450 -ؿ.س
ج 315000 -ؿ.س

ب 315950 -ؿ.س
د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

ٍٓ -8جؼ تبػيب التكاليف إلِ التعخؼ عمِ كل هشتج ثع تحجٓج ربح السشذأة هغ كل خط هغ خصػط ا٘ىتاج وهغ
ثع تحجٓج :

أ-أرباح قدع السبيعات

ب-خدائخ خصػط اٚىتاج

ج– أرباح السشذأة كػحجة

د -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح

مدائل وتساريؼ محمؽلة:
 -1بفخض لجٓشا البياىات التالية السدتخخجة هغ إحجػ الذخكات الرشاعية :
شاقة هتاحة (عادية)  1000وحجة – سعخ بيع الػحجة  250ؿ.س – تكاليف صشاعية
هتغيخة هعيارية  26ؿ.س لمػحجة – تكاليف صشاعية ثابتة  10000ؿ.س– ا٘ىتاج
الفعمْ خٛؿ الفتخة التكاليفة  1200وحجة بيع هشٍا  1000وحجة -هراريف تدػيقية
هتغيخة  10ؿ .س لمػحجة – هراريف تدػيقية وإدارية ثابتة  17500ؿ.س.
ها ٌػ الخبح الرافْ الفعمْ لمذخكة وفق ىطخية التكاليف الستغيخة ؟
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أ 186500 -ؿ.س ب 188500 -ؿ.س ح 184500 -ؿ.س د  -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
تفاصيل الحل:
( 1200وحجة هرشعة فعميا ×  36ؿ.س لمػحجة (أو  26ت .ـ .لمػحجة  10 +ت .ث .لمػحجة (أو

 1000 ÷10000وحجة) ؿ.س=  43200ؿ.س) –  7200ؿ .س هخدوف آخخ السجة  7200ؿ.س

(أو  200وحجة باقية ×  36ؿ.س=  50400 = )7200ؿ.س
 -1أ -ىطخية التكاليف السدتغمة :
إٓخاد السبيعات ( 1000وحجة ×  250ؿ.س)

 250000ؿ.س

يصخح :تكمفة بزاعة هباعة :
هخدوف أوؿ السجة

صفخ

تكمفة الرشع (ؿ  1200وحجة) ( 43200هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ = تكمفة صشاعية هتغيخة ( +تكمفة صشاعية
ثابتة ÷ الصاقة العادية )) أؼ هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ =

ؿ.س/لمػحجة

يصخح :هخدوف آخخ السجة ()7200

 26ؿ.س 36 = )) 1000 ÷ 10000( +

( 36000ؿ .س)

( 200وحجة كفخؽ بيغ ا٘ىتاج الفعمْ وكسيات السبيعات×  36ؿ.س)
 214000ؿ.س

هجسل الخبح
يصخح :ـ .تدػيقية هتغيخة ( 1000وحجة ×  10ؿ.س)
يصخح:

()10000

ـ .تدػيقية و إدارية ثابتة

صافْ الخبح السعياري وفق ىطخية التكاليف السدتغمة

()17500
 186500ل.س

يزاف :فخوقات اٚستغٛؿ بالديادة
(الصاقة الفعمية– الصاقة العادية × هعجؿ التحسل ت ص غ ـ ثابتة)
( 10 × )1000 -1200ؿ.س
صافْ الخبح الفعمي
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 -2أ -ىطخية التكاليف الستغيخة :
 250000ؿ.س

إٓخاد السبيعات ( 1000وحجة ×  250ؿ.س)
يصخح :تكاليف هتغيخة (تكمفة هبيعات هتغيخة) :
(ت .صشاعية هتغيخة ) = =1200 × 26

31200

يصخح :هخدوف آخخ السجة = =26 ×200

()5200

( +ت .تدػيقية هتغيخة ) = 10000 = 1000 × 10
( )36000ؿ.س
الخبح الحجؼ (ٌاهر السداٌسة)
يطخح:

 214000ل..س

تكاليف ثابتة :

(ت .صشاعية وغيخ صشاعية= ()17500+10000

()27500
 186500ل.س

صافي الخبح

 -2استشادا لمدؤاؿ الدابق ها ٌػ الخبح الرافْ لمذخكة وفق ىطخية التكاليف الستغيخة ؟
أ 186500 -ؿ.س

ب 188500 -ؿ.س

د  -كل ها ذكخ

ح 184500 -ؿ.س

 -3بفخض لجٓشا البياىات التالية السدتخخجة هغ إحجػ الذخكات الرشاعية :
شاقة هتاحة (عادية)  1000وحجة – سعخ البيع  50ؿ.س لمػحجة – تكاليف صشاعية هتغيخة
هعيارية  26ؿ.س لمػحجة – تكاليف صشاعية ثابتة  8000ؿ.س – ا٘ىتاج الفعمْ
خٛؿ الفتخة التكاليفة  1200وحجة بيع هشٍا  1000وحجة – هراريف تدػيقية
هتغيخة  10ؿ .س لمػحجة – هراريف تدػيقية وإدارية ثابتة  17500ؿ.س .
ها ٌْ تكمفة البزاعة السباعة وفق ىطخية التكاليف الستغيخة لمذخكة ؟
أ 36000 -ؿ.س ب 28000 -ؿ.س ح 31200 -ؿ.س د  -كل ها ذكخ هغ خيارات غيخ صحيح
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تفاصيل الحل:
( 1200وحجة هرشعة فعميا ×  26ؿ.س=  31200ؿ.س)  1000( +وحجة هباعة ×  10ؿ.س=

 200 – )10000وحجة باقية ×  26ؿ.س=  36000 = )5200ؿ.س
 -4إليظ البياىات التالية :

تكاليف غيخ هباشخة تقجٓخية  50000ؿ.س – ت .غ .هباشخة فعمية ىٍاية الفتخة  65000ؿ،س – عجد

الداعات السقجرة  100ساعة – عجد الداعات الفعمية  120ساعة .هاٌػ ىريب ا٘ىتاج هغ التكاليف غيخ
السباشخة السقجرة خٛؿ الفتخة؟

أ 60000 -ؿ.س ب 65000 -ؿ.س ج 50000 -ؿ.س

د 55000 -ؿ.س

تفاصيل الحل:
التكاليف السحسمة خٛؿ الدشة= عجد الداعات الفعمية × هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ=  120ساعة ×  500ؿ.س/سا
( 60000= )100÷50000ؿ.س،
ويفدخ ذلظ بأف ٌشاؾ ىقز فْ التحسيل كػف التكاليف الفعمية أعمِ هغ التكاليف السحسمة هقجاري  5000ؿ.س

ىاجع عغ اختٛؼ بيغ التكاليف التقجٓخية ( 50000ؿ.س) والتكاليف الفعمية ( 65000ؿ.س) بسقجار 15000 -

ؿ.س ىاجع عغ:
 -1اختٛؼ بيغ (تكاليف هحسمة – تكاليف فعمية =  60000ؿ.س –  65000ؿ.س=  5000 -ؿ.س)
اىحخاؼ غيخ هخغػب فيً ،يزاؼ اليً :
 -2اختٛؼ بيغ الداعات التقجٓخية ( 100سا) والداعات الفعمية ( 120سا) بسقجار  10000 -ؿ.س
( 50000سا – 120سا ×  500ؿ.س) =  10000 -ؿ.س اىحخاؼ غيخ هخغػب فيً

 -5إليظ البياىات السدتخخجة هغ دفاتخ هشذأة الػدياف خٛؿ عاـ :2014
أو -"ٚهعمػهات عغ شبيعة عسل الذخكة:
 -1شخكة صشاعية شاقتٍا ا٘ىتاجية العادية  36000وحجة سشػيا".
 -2تشتج هشتج وحيج.
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 -3وحجات البيع خٛؿ الفتخة اٖولِ ( 3أشٍخ) بمغت  8000وحجة بدعخ البيع
 200ؿ.س لمػحجة.
ثاىيا" -بياىات التكاليف الرشاعية :
 80ؿ.س تكمفة هتغيخة بالػحجة.
 72000ؿ .س التكاليف الثابتة الدشػية.
ثالثا" -بياىات ا٘ىتاج والسبيعات والسخدوف خٛؿ الفتخة اٖولِ ( 3أشٍخ):
 -1هخدوف أوؿ الفتخة صفخ
 -2إىتاج خٛؿ الفتخة  10000وحجة .
 -3هراريف تدػيقية وبيعية هتغيخة  4ؿ.س لمػحجة .
 -4هراريف بيعية وإدارية ثابتة  120000ؿ.س سشػيا".
السطمؽب :
 -1ها ٌػ هجسل الخبح وصافْ ربح الذخكة عغ الفتخة اٖولِ ( 3أشيخ) .
متبعا كل مؼ :
أ -ىطخية التكاليف السدتغمة

(.)%25

ب -ىطخية التكاليف الستغيخة

(.)%25

 -2إعجاد قائسة تدػية صافْ الخبح وفق لكمتا الشطخيتيغ (.)%25
 -3هشاقذة فخوقات استغٛؿ الصاقة بالديادة أو الشقز عغ الفتخة اٖولِ (.)%25
تفاصيل الحل:
 -1أ -ىطخية التكاليف السدتغمة :
إٓخاد السبيعات ( 8000وحجة ×  200ؿ.س)

 1600000ؿ.س

يصخح :تكمفة بزاعة هباعة :
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هخدوف أوؿ السجة

صفخ
( 820000هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ = تكمفة صشاعية هتغيخة ( +تكمفة صشاعية

تكمفة الرشع

ثابتة ÷ الصاقة العادية )) أؼ هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ =

 80ؿ.س ÷ 72000( +

 82 = )) 36000ؿ.س/لمػحجة

يصخح :هخدوف آخخ السجة ()164000

( 656000ؿ .س)

( 2000وحجة كفخؽ بيغ ا٘ىتاج الفعمْ وكسيات السبيعات×  82ؿ.س)
 944000ؿ.س

هجسل الخبح
يصخح :ـ .تدػيقية هتغيخة ( 8000وحجة ×  4ؿ.س)
يصخح:

()32000
()30000

ـ .تدػيقية و إدارية ثابتة ()4÷120000

صافْ الخبح السعياري وفق ىطخية التكاليف السدتغمة

 882000ؿ.س

يزاف :فخوقات اٚستغٛؿ بالديادة
(الصاقة العادية – ا٘ىتاج الفعمْ × هعجؿ التحسل ت ص غ ـ ثابتة)
 2000 +ؿ.س

( 2 × )10000 -9000ؿ.س

 884000ل.س

صافْ الخبح الفعمي

===========
 -2أ -ىطخية التكاليف الستغيخة :
إٓخاد السبيعات

( 8000وحجة ×  200ؿ.س)

 1600000ؿ.س

يصخح :تكاليف هتغيخة (تكمفة هبيعات هتغيخة) :
(ت .صشاعية هتغيخة ) = 800000 =10000 × 80
يصخح :هخدوف آخخ السجة = )160000( =80 ×2000
(ت .تدػيقية هتغيخة ) = = 8000 × 4
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( )672000ؿ.س

الخبح الحجؼ (ٌاهر السداٌسة)
يطخح:

 928000ؿ..س

تكاليف ثابتة :

(وحجات فعمية – وحجات عشج هدتػػ الصاقة العادية) × هعجؿ التحسيل الثابت
( 2 × )9000 - 10000ؿ.س =  2000ؿ.س هخغػب فيً
(ت .صشاعية وغيخ صشاعية= (4÷)120000+72000
صافي الخبح

()48000
 880000ل.س

 -3إعجاد قائسة تدػية صافْ الخبح وفق لكمتا الشطخيتيغ:
 884000ل.س

صافي الخبح الفعمي وفق نعخية التكاليف السدتغمة
 +ىريب هحدوف أوؿ الفتخة هغ التكاليف الثابتة

صفخ

يصخح :التكاليف ا٘ضافية الرشاعية الثابتة السحسمة لفتخات تالية
هع هخدوف آخخ الفتخة ( 8000 -10000وحجة)
أو ( 2000وحجة × 2ؿ.س)
صافي الخبح وفق نعخية التكاليف الستغيخة

  4000ؿ.س 880000ل.س

وفق قاعجة كمسا زاد هخدوف آخخ السجة كمسا زاد صافْ الخبح لمذخكة والعكذ صحيح وكػف السدتغمة فيٍا هخدوف
آخخ السجة هدتغل بجدء هغ الديادة فْ الصاقة ا٘ىتاجية التْ ٌْ أكبخ هغ الصاقة العادية (10000وحجة –

 9000وحجة) ×  2هعجؿ التحسيل لمػحجة =  2000ؿ.س هسا يعشْ أف الذخكة استغمت الصاقة ا٘ىتاجية بأكثخ

هغ ( %100شاقة فعمية ÷ شاقة هتاحة ×  %111 = %100بديادة تفػؽ  %11ولحات الحجع أو السبمغ الكمْ
لمتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الثابتة 9000وحجة×  2ؿ.س =  18000ؿ.س حيث بحات السبمغ تع إىتاج

10000وحجة فعمية) أؼ ضسغ ذات السبمغ هغ التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الثابتة و البالغ  18000ؿ.س

( 164000كسخدوف آخخ السجة وفق السدتغمة –  160000ؿ.س.

كسخدوف آخخ السجة وفق الستغيخة) وفقا ٚىحخاؼ الصاقة السدتغمة والصاقة العاشمة بالقاىػف التالْ:
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كسا أف هخدوف آخخ السجة ىاجع عغ الفخؽ بيغ الصاقة ا٘ىتاجية الفعمية البالغة  10000وحجة بيع هشٍا 8000

وحجة فيعشْ أف الخبح الرافْ وفق السدتغمة سيكػف أعمِ هسا ٌػ الحاؿ فْ الستغيخة بالفخؽ التالْ  2000وحجة

× هعجؿ التحسيل التقجٓخؼ لمتكاليف الرشاعية الثابشة والبالغ  2ؿ.س لمػحجة وبقيسة الفخؽ البالغ  4000ؿ.س

( 164000كسخدوف آخخ السجة وفق السدتغمة –  160000ؿ.س كسخدوف آخخ السجة وفق الستغيخة) وبالتالْ
سيكػف الخبح الرافْ وفق السدتغمة اكبخ بسبمغ  4000ؿ.س هقارىة بالخبح الرافْ وفق الستغيخة.
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الفرل الدادس
تحميل تقاريخ التكاليف وفقا" لشعػ التكاليف في السشذآت الرشاعية

Analyzing cost reports under costs systems in manufacturing
firms
كمسات مفتاحية Key words
هحاسبة اٖواهخ ا٘ىتاجية

 ،Job orders accountingهحاسبة السخاحل اٚىتاجية Statement of

 ،Production processes accountingتكمفة اٖهخ اٚىتاجْ  ،Cost of a job orderتكمفة السخحمة

ا٘ىتاجية  ،Cost of a production processتقاريخ التكاليف . costs reports

األىجاف التعميسية Learning Objectives

 .1فٍع شبيعة وضخوؼ تصبيق هحاسبة اٖواهخ ا٘ىتاجية لمسشذآت الرشاعية
 .2بياف كيفية إعجاد تقاريخ التكاليف وفقا" لٗواهخ ا٘ىتاجية خٛؿ الفتخة السحاسبية وفْ الفتخات التالية
 .3فٍع شبيعة وضخوؼ تصبيق هحاسبة العسميات ا٘ىتاجية لمسشذآت الرشاعية

 .3بياف كيفية إعجاد تقاريخ التكاليف وفقا" لمسخاحل ا٘ىتاجية خٛؿ الفتخة السحاسبية وفْ الفتخات التالية
 .6عخض التساريغ العسمية السحمػلة

مخطط الفرل Chapter Outlines

 -1-6تحميل تقاريخ التكاليف وفقا" ٖواهخ التذغيل
 -2-6تحميل تقاريخ ا٘ىتاج وفقا" لتكاليف السخاحل ا٘ىتاجية

Analyzing costs reports under job orders

Analyzing costs reports under production processes

تساريغ تصبيقية هحمػلة Solutions to practical assignments
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ٓتشاوؿ ٌحا الفرل شخح هبدط لتحميل تقاريخ التكاليف وفقا لشطاهْ تكاليف اٖواهخ التذغيمية وفق شمبات زبائغ

السشذأة والسخاحل ا٘ىتاجية لمػصػؿ إلِ هتػسط تكمفة الػحجة السشتجة.

 1-6تحميل تقاريخ التكاليف وفقا" تكاليف أوامخ التذغيل
ٌػ أحج أىطسة التكاليف الحؼ ٓشاسب هشذآت هعيشة ذات شبيعة إىتاجية خاصة ولً إجخاءات هحاسبية خاصة
ودورة هدتشجية وسجٛت هعيشة تٛئع شبيعة ٌحا الشطاـ .بحيث ٓتبع ىطاـ تكاليف اٖواهخ ا٘ىتاجية فْ السشذآت

ذات ا٘ىتاج الستقصع وذات ا٘ىتاج الستشػع التْ ٓتع فيٍا ا٘ىتاج شبقاً لصمبيات وأواهخ خاصة وبسػاصفات هعيشة،

وفْ حالة السذخوعات الرغيخة التْ تقػـ بإىتاج هعيغ لفتخة هحجدة ثع تشتقل إلِ إىتاج هشتج آخخ لفتخة هحجدة ثع

اٚىتقاؿ إلِ هشتج آخخ وٌكحا ،حيث ٓتصمب ٌحا اٚىتقاؿ هعخفة تكمفة كل شمبية هغ هشتج عمِ حجي .وتسثل

اٖواهخ التذغيمية شمبيات خاصة غيخ هتجاىدة لدبائغ السشذأة الرشاعية ويعخؼ اٖهخ ا٘ىتاجْ الحؼ يحسل رقساً
هسي اًد لً يختمف هغ حيث ٌيكل التكاليف الخاصة بً عغ اٖواهخ ا٘ىتاجية اٖخخػ  ،بأىً شمبية ٓخسمٍا الدبػف
إلِ السشذأة يصمب فيٍا إىتاج هشتج هعيغ أو هجسػعة هغ السشتجات بسػاصفات هحجدة .ورغع هعخفة هعطع عشاصخ

ٌيكل التكاليف لٍحا اٖهخ ا٘ىتاجْ تبقِ هذكمة تقجٓخ أو تحسيل عشرخ التكاليف غيخ السباشخة الرشاعية
والتدػيقة وا٘دارية التْ تخز ٌحا اٖهخ ا٘ىتاجْ .و إذا كاف هسكشا وفق ىدب هحجد تقجٓخ التكاليف غيخ

السباشخة التدػيقية وا٘دارية ولكغ هغ الرعػبة بسكاف تقجٓخ دقيق لمتكاليف الرشاعية غيخ السباشخة التْ ستحسل

عمِ ٌحا اٖهخ ا٘ىتاجْ .واف تجسيع عشاصخ التكاليف لجسيع اٖواهخ ا٘ىتاجية خٛؿ فتخة هعيشة يداعج عمِ بياف
ىتيجة أعساؿ السشذأة الرشاعية .وحػؿ السعالجة السحاسبية ٓتع التدجيل السحاسبْ فْ سجل اٖستاذ السداعج

لٗهخ ا٘ىتاجْ الحؼ يحسل رقع هسيد عغ غيخي هغ اٖواهخ ا٘ىتاجية تحت التذغيل وكأف ٌحا اٖهخ ا٘ىتاجْ
يسثل قائسة تكاليف خاصة بً وحداب تذغيل جدئْ لمسشذأة .بحيث ٓتع تحميل كل أهخ إىتاجْ بعشاصخ التكاليف

وفق السعادلة التالية:
السػاد السباشخة  +اٖجػر السباشخة  +ها ٓتقخر تحسيمً هغ تكاليف صشاعية غيخ هباشخة .
وكسا بيشا فْ الفرػؿ الدابقة حػؿ وجػد فخوقات التحسيل (إها ىقز فْ التحسيل أو زيادة فْ التحسيل) بيغ

التكاليف السحسمة وبيغ ها ٓتع إىفاقً فع ًٛهغ تمظ التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة لٗهخ ا٘ىتاجْ .وبذكل عاـ ٓتع

إقفاؿ تمظ الفخوقات فْ ىٍاية الدشة السالية فْ حداب همخز الجخل.

وتعتبخ وحجة التكمفة شبقاً لٍحي الشطاـ ٌْ أهخ التذغيل السصمػب إتساهً تبعاً لمكسية والسػاصفات السصمػبة.
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ويكػف اٖهخ ا٘ىتاجْ عادة هسث٘ ًٛحجػ الحاٚت أتية :
 -1قج يكػف أهخ التذغيل ٘ىتاج هشتج كاهل فْ شكمً الشٍائْ وتكػف تكمفة اٖهخ ٌْ تكمفة السشتج التاـ ،وبقدسة
ٌحي التكمفة عمِ عجد وحجات السشتج ٓشتج تكمفة الػاحجة.
 -2قج يكػف أهخ التذغيل ٘ىتاج جدء هغ أجداء السشتج الشٍائْ أو كسية هغ ذلظ فإف تكمفة أهخ التذغيل ٌْ تكمفة
ذلظ الجدء ،وبقدسة ٌحي التكمفة عمِ الكسية السشتجة هغ ذلظ الجدء تشتج تكمفة الػحجة هغ ذلظ .

 -3قج يكػف أهخ التذغيل ٘ىتاج هجسػعة هغ اٖجداء التْ تجخل فْ السشتج الشٍائْ ولكشٍا فْ هجسػعٍا  ٚتكػف
السشتج الشٍائْ ،وتكػف تكمفة أهخ التذغيل ٌْ تكمفة إىتاج وتجسيع ٌحي اٖجداء ،وبقدسة ٌحي التكمفة عمِ كسية
التجسعات الفخعية تشتج تكمفة الػحجة الػاحجة هشٍا
مثال:
البياىات التالية هدتخخجة هغ سجٛت شخكة اٖوائل الرشاعية ،التْ يدتخجـ فيٍا ىطاـ تكاليف اٖواهخ ا٘ىتاجية
و البياىات هغ شٍخ كاىػف اٖوؿ:

 -1بمغت تكمفة السػاد السباشخة السذتخاة  22000ليخة ،وتكمفة السٍسات والسػاد غيخ السباشخة اٖخخػ 2300
ليخة ،وكاف بياف السػاد التْ صخفت خٛؿ الذٍخ وكحلظ تكمفة العسالة لٗواهخ السختمفة ها ٓمْ:

رقع اٖهخ

تكمفة السػاد السباشخة

تكمفة العسالة

1

 4680ليخة

 2180ليخة

2

 4780ليخة

3980ليخة

3

 5960ليخة

 2880ليخة

4

 9530ليخة

 5780ليخة

5

 4480ليخة

1880ليخة

6

 3880ليخة

 2180ليخة

ها صخؼ لٛستخجاـ فْ السرشع- :هػاد غيخ هباشخة 1030 :ليخة- ،أجػر غيخ هباشخة 1380 :ليخة.
 -2بمغ إجسالْ التكاليف غيخ السباشخة اٖخخػ لمسرشع  6530ليخة.
 -3بمغت قيسة استٍٛؾ أٚت و السعجات  2680ليخة.

 -4هعجؿ تحسيل التكمفة غيخ السباشخة يعادؿ  %60هغ تكمفة العسل السباشخ.
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 -5تع استكساؿ اٖواهخ .5 ،4 ،2 ،1

 -6سمست اٖواهخ رقع  ،4 ،2 ،1لمعسٛء وتع تحريل قيستٍا التْ بمغت  11380ليخة18980 ،ليخة،
26580ليخة ،عمِ التػالْ.
و السصمػب:
 -1إجخاء قيػد اليػهية الٛزهة ٘ثبات العسميات الدابقة.

 -2ترػيخ حدابات هخاقبة اٖواهخ تحت التذغيل ،هخاقبة اٖواهخ التاهة وإجخاء قيػد التخحيل الٛزهة ،هع
تحجٓج أرصجة الحدابات الدابقة فْ ىٍاية الذٍخ.

 -3إعجاد ججوؿ لٗواهخ غيخ التاهة وتكمفتٍا لمتأكج هغ صحة رصيج حداب اٖواهخ تحت التذغيل آخخ
الذٍخ.

 -4إعجاد ججوؿ لٗواهخ التاهة وتكمفتٍا لمتأكج هغ صحة رصيج حداب هخدوف اٖواهخ التاهة آخخ الذٍخ.
خطؽات الحل :

 -1قيؽد اليؽمية:

44000
44000
4600
4600
35310

35310

1030
1030
18880

147

18880

حػَ هخاقبة السخدوف – هػاد هباشخة
حػَ السػردٓغ
(إثبات شخاء السػاد السباشخة)

حػَ هخاقبة السخدوف – هػاد غيخ هباشخة
حػَ السػردٓغ

(إثبات تكمفة السػاد السباشخة)

حػَ هخاقبة أواهخ تحت التذغيل
حػَ هخاقبة السخدوف – هػاد هباشخة

(إثبات تكمفة السػاد السباشخة)

حػَ هخاقبة تكاليف صشاعية غ هباشخة
حػَ هخاقبة السخدوف – هػاد غيخ هباشخة

(إثبات تكمفة السػاد غيخ السباشخة)
حػَ هخاقبة أواهخ تحت التذغيل
حػَ أجػر هباشخة

(إثبات اٖجػر السباشخة السدتحقة)
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1380
1380
6530

2680

6530

2680

11328
11328

حػَ هخاقبة تكاليف ص غ هباشخة
حػَ أجػر غ هباشخة

(إثبات اٖجػر غ السباشخة)

حػَ هخاقبة تكاليف ص غ هباشخة
حػَ السخدوف

(إثبات هذتخيات خجهات هغ الغيخ)
حػَ هخاقبة تكاليف ص غ هباشخة
حػَ استٍٛؾ آٚت وهعجات

(إثبات استٍٛؾ أٚت والسعجات)

حػَ هخاقبة أواهخ تحت التذغيل
حػَ هخاقبة تكاليف غيخ هباشخة هحسمة

(تحسيل التكمفة غ السباشخة بسعجؿ  %60هغ اٖجػر

السباشخة)
11328

11328

حػَ هخاقبة تكاليف غ هباشخة هحسمة
حػَ هخاقبة تكاليف ص غ هباشخة

(إقفاؿ التكاليف غيخ السباشخة السحسمة فذ حداب

التكاليف غيخ السباشخة الفعمية)

-2وبشاء عمى ذلغ يرؽر الحدابيؼ التالييؼ:
حػَ هخاقبة التكمفة غيخ السباشخة السحسمة
 11328حػَ هخاقبة تكاليف ص غ هباشخة

11328

11328

11328

حػَ هخاقبة اٖواهخ تحت التذغيل

حػَ هخاقبة تكاليف صشاعية غيخ هباشخة
 1030حػَ هخاقبة السخدوف -هػاد غ هباشخة
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 292حػَ اىحخافات التكاليف الرشاعية غيخ

 1380حػَ أجػر غ هباشخة هدتحقة

السباشخة

 6530حػَ السػردوف

 2680حػَ استٍٛؾ آٚت وهعجات
11620

11620

وبشاء عمِ ذلظ يجخؼ القيج التالْ ٘ثبات اىحخافات التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الشاتجة عغ زيادة التكمفة غيخ
ً
السباشخة الفعمية عغ التكمفة غيخ السباشخة السحسمة.
292
292

حػَ اىحخفات التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة
حػَ هخاقبة تكاليف صشاعية غيخ هباشخة

 -3تحجيج تكمفة إنتاج األوامخ التامة:
رقع اٖهخ

هػاد هباشخة

أجػر هباشخة

تكمفة غ هباشخة

(بالميخة)

(بالميخة)

هحسمة( بالميخة)

ا٘جسالْ (بالميخة)

()1

4680

2180

1308

8076

()2

6780

3980

2388

13148

()4

9530

5780

3468

18778

()5

4480

1880

1128

7488

25470

13820

8292

47582

ا٘جسالْ

إجسالْ اٖواهخ الدابقة = 47582 =8292 + 13820 +25470ليخة.
47582

حػَ هخاقبة إىتاج تاـ

 47582حػَ هخاقبة أواهخ تحت التذغيل
(إثبات تكمفة اٖواهخ ا٘ىتاجية)
األوامخ التي سمست لمعسالء:
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رقع اٖهخ
()1

إجسالْ تكمفتً
 8168ليخة

()2

 13148ليخة

()4

 18778ليخة

ا٘جسالْ

 40094ليخة

40094

حػَ تكمفة السبيعات

 40094حػَ هخاقبة إىتاج تاـ
(إثبات تكمفة اٖواهخ التْ بيعت)
56940

حػ الشقجية

56940

حػَ السبيعات

(إثبات إٓخاد اٖواهخ التْ بيعت)
حػَ هخاقبة أواهخ تحت التذغيل
 35330حػَ هخاقبة السخدوف -هػاد هباشخة

 47582حػَ هخاقبة إىتاج تاـ

 18880حػَ أجػر هدتحقة

17936الخصيج

 11328حػَ هخاقبة تكاليف غ هباشخة هحسمة
65518

65518

حػَ هخاقبة إىتاج تاـ
 47582حػَ هخاقبة إىتاج تحت التذغيل

40094

حػَ تكمفة السبيعات

 7548رصيج
47582

47582

 -4ججول لأل وامخ غيخ التامة:

150

ISSN: 2617-989X

رقع اٖهخ

هػاد هباشخة

أجػر هباشخة

تكاليف غ هباشخة اٖجسالْ
هحسمة

()3

 5960ليخة

 2880ليخة

 1728ليخة

 10568ليخة

()6

 3880ليخة

 2180ليخة

 1308ليخة

 7368ليخة
 17936ليخة

ا٘جسالْ
ججوؿ ٓبيغ تكمفة اٖهخ التاـ الحؼ لع يدمع لمعسيل ( اٖهخ رقع ،)5
هػاد هباشخة

 4480ليخة

أجػر هباشخة

 1880ليخة

تكمفة غيخ هباشخة هحسمة

 1128ليخة

ا٘جسالْ

 7488ليخة
قائسة التكاليف اإلجسالية

عشاصخ التكاليف :
السػاد السباشخة

35310

أجػر هباشخة

18880

إجسالْ العشاصخ السباشخة

54190

العشاصخ غيخ السباشخة

11328

إجسالْ تكمفة اٖواهخ تحت

65518

التذغيل
( )-تكمفة أواهخ تحت التذغيل

151

17936

ISSN: 2617-989X

آخخ السجة
تكمفة ا٘ىتاج
( )-تكمفة أواهخ تاهة
بالسخازف آخخ السجة
تكمفة السبيعات

47582
7488

40094

 2-6تحميل تقاريخ التكاليف وفقا" نعام تكاليف السخاحل اإلنتاجية
ٓتدع ا٘ىتاج فْ ىطاـ التكاليف عمِ أساس السخاحل ا٘ىتاجية كػىً هتجاىدا" وىسصيا" وكبي اخ هغ حيث غ ادرة عجد

وحجاتً وعمِ هخاحل بحيث تتكػف تكمفة الػحجة هغ تطافخ جٍػد اٖىذصة ا٘ىتاجية فْ السشذأة وفقاً لسػاصفات
هحجدة .ويتع تحجٓج هتػسط تكمفة الػحجة فْ ىٍاية الدشة السالية وبعج ا٘ىتاج الفعمْ لكافة السخاحل السداٌسة فْ

العسمية ا٘ىتاجية ولكل خط إىتاجْ عمِ حجة فْ حاؿ تعجد هشتجات السشذأة.
ويبجأ ا٘ىتاج فْ ىطاـ السخاحل ا٘ىتاجية هع بجاية العاـ ولفتخة هعيشة عادة شٍخ أو ربع سشة أو فْ ىٍاية سشة هالية
بسا ٓتػافق وخصط ا٘ىتاج السػضػعة هدبقا" هغ حيث ٌيكل التكاليف وبخاهج ا٘ىتاج الجورية هثل بخىاهج إىتاج

ٓػهْ أو بخاهج إىتاج شٍخية ،بحيث تجخؼ العسمية ا٘ىتاجية بذكل روتيشْ سمذ ويذارؾ فْ إىتاج وحجة السشتج
الشٍائية اٖىذصة ا٘ىتاجية والخجهية ىذكل هتتابع وبصخيقة تكاهمية وصػؿ إلِ السشتج الشٍائْ فْ آخخ هخحمة

إىتاجية هغ دورة حياة السشتج.
ويتع حداب هتػسط تكمفة الػحجة السشتجة فعميا هغ تمظ اٖىذصة جسيعٍا استشادا" إلِ إجسالْ التكمفة فْ ىٍاية

الفتخة السالية عمِ هدتػػ الخط ا٘ىتاجْ الػاحج فْ حاؿ تشتج السشذأة الرشاعية هشتج وحيج إها فْ حاؿ تعجد
خصػط ا٘ىتاج بدبب تعجد هشتجاتٍا فيكػف ٌشاؾ تقاريخ تكاليف عغ ٌيكل التكاليف لكل خط إىتاجْ وتحجد فيً

هتػسط تكمفة لمػحجة لكل خط إىتاجْ عمِ حجي كػف دورة حياة السشتج الػاحج تشتٍْ هع ىٍاية آخخ هخحمة إىتاجية
عمِ خط ا٘ىتاج الػاحج ،وٌكحا لباقْ خصػط ا٘ىتاج .وٚبج هغ هٛحطة أىً خٛؿ فتخة هحجدة تكػف ٌشاؾ وحجات

هشتجة بالكاهل كسا تكػف ٌشاؾ وحجات غيخ هكتسمة الرشع أوؿ وآخخ السجة بعج فيتع هعالجتٍا هحاسبيا بعج ايجاد
ها يعادلٍا هغ وحجات هعادلة أو هكافئة لجعمٍا هتجاىدة هع الػحجات السكتسمة الرشع وصػ :ٚإلِ هتػسط تكمفة

لمػحجة ضسغ السخحمة السعشية بذكل دقيق وبالتالْ تشقل لتقخيخ تكاليف لمفتخة التالية باستخجاـ إها شخيقة الػارد أوًٚ
صادر أو( "ٚالتْ تقػـ عمِ فرل تكاليف الفتخة الحالية عغ الفتخة الدابقة فيسا يخز الػحجات غيخ هكتسمة
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الرشع ) أو شخيقة الستػسط (التْ تقػـ عمِ عجـ فرل تكاليف الفتخة الحالية عغ الفتخة الدابقة وأخح الستػسط بكل

فتخة هحجد) المتاف تداعجاف عمِ تجاىذ بيغ الػحجات السكتسمة والػحجات غيخ هكتسمة الرشع ضسغ عشج إعجاد
تقاريخ التكاليف عغ فتخة زهشية هحجدة.
 1-2-6تعخيف السخحمة اإلنتاجية:
ٌْ حمقة فْ سمدمة عمسيات هتػالية لتكػيغ السشتج بذكمً الشٍائْ وتتسيد كل هخحمة هغ هخاحل ا٘ىتاجية بأىٍا

تزفْ عمِ خػاص ججٓجة تسٍيجا لتدميسً إلِ هخاحل إىتاجية ٚحقة أو تدمسً إلِ هخدف البزاعة الجاٌدة بالشدبة

لمسخحمة اٖخيخة.

ولتصبيق ىطاـ تكاليف السخاحل فْ السشذات يجب أف ٓتػافخ الذخوط التالية:
 )1أف تكػف شبيعة ا٘ىتاج هدتس اًخ وهتر ٛوليذ شبقاً لمسػاصفات العسٛء.
 )2أف يقدع السرشع إلِ هخاحل إىتاجية تديج أو تقل حدب شبيعة الرشاعة.
 )3أف تكػف الػحجات السشتجة فْ ىطاـ السخاحل هتساثمة.
تعتبخ السخحمة عسمية صشاعية كاهمة لٍا كياىٍا الخاص الحؼ يسيدٌا عغ غيخٌا هغ السخاحل اٖخخػ ،وقج تكػف
السخحمة قدع إىتاجْ هعيغ أو جدء هغ ٌحا قدع ،و غالبا ها يصمق عمِ السخحمة ا٘ىتاجية بالعسمية ا٘ىتاجية التْ

تشتٍْ عشجي السشتج.
مثال:
ٓتع ا٘ىتاج بذخكة العجسْ هغ خٛؿ هخحمتيغ لٙىتاج عمساً بأف ا٘ىتاج يحػؿ بسجخد اىتٍائً هغ القدع()1/5
هباشخة إلِ القدع( ،)2/5ثع ٓشقل بعج إتساهً إلِ هخازف الػحجات التاهة هباشخة.
والججوؿ التالْ يعخض البياىات الستعمقة با٘ىتاج فْ القدسيغ الدابقيغ خٛؿ أحج أشٍخ الدشة السشتٍية فْ .2016
البيان

قدػ 1/5

قدػ 2/5

إىتاج تحت التذغيل أوؿ  20000وحجة

 24000وحجة

وحجات ججٓجة بجأت خٛؿ  80000وحجة

 96000وحجة

وحجات تاهة هغ تمظ الػحجات  76000وحجة

 64000وحجة

الذٍخ
الذٍخ
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التْ بجأ عميٍا التذغيل خٛؿ
الذٍخ
وحجات تحت التذغيل آخخ  4000وحجة

 32000وحجة

الذٍخ
هدتػػ إضافة السػاد

بجاية السخحمة

ىٍاية السخحمة

هدتػػ إتساـ الػحجات تحت %40

% 66.6

هدتػػ إتساـ تحت التذغيل %50
آخخ الفتخة

%37.5

التذغيل أوؿ الفتخة

تكمفة تحت التذغيل أوؿ الفتخة
تكمفة هدتمسة
هػاد هباشخة

صفخ

19600

تكاليف تحػيل

12000

صفخ

تكمفة الفتخة الجارية:

3000

22400

تكمفة هػاد هباشخة

44000

26400

تكمفة تحػيل

36000

126000

والسطمؽب:
ترػيخ تقخيخ إىتاج وتكاليف كل قدع هغ اٖقداـ الدابقة ،بإتباع الػارد أو "ٚصادر أو."ٚ
الحل:
تقخيخ إنتاج وتكاليف السخحمة – قدػ ()1/5
ا٘ىتاج الفعمْ
وحجات تحت التذغيل أوؿ

السجة
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 20000وحجة
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وحجات ججٓجة وتاهة خٛؿ
السجة

وحجات تحت التذغيل آخخ

السجة

ا٘جسالْ

ا٘ىتاج التاـ والستجاىذ

(بالػحجة)

وحجات تحت التذغيل أوؿ

 76000وحجة
 4000وحجة
 100000وحجة
ا٘ىتاج الفعمْ
20000

السػاد السباشخة
0=0×20000

تكاليف التحػيل
12000=%60×20000

السجة

وحجات ججٓجة تست خٛؿ

السجة

وحجات تحت التذغيل آخخ

السجة

ا٘جسالْ

76000=%100×76000 76000

7600=100×76000
2000=%50×4000

4000

4000=%100×4000
80000

100000

90000

إجسالْ التكمفة
هػاد هباشخة=  12000ليخة

تكمفة الفتخة الدابقة

تكاليف تحػيل= 3000ليخة

تكمفة الفتخة الجارية

هػاد هباشخة=  44000ليخة

هتػسط تكمفة الػحجة:

هػاد هباشخة

تكاليف تحػيل=  36000ليخة

 0.55=80000÷44000ليخة/لمػحجة
0.40=90000÷36000ليخة/وحجة

تكاليف تحػيل

تكمفة ا٘ىتاج التاـ:
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إجسالْ

هػاد هباشخة

تكاليف تحػيل
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وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة:
هغ الفتخة الدابقة

هغ الفتخة الجارية

ا٘جسالْ

15000

12000

3000

0

4800=0.40×12000

4800
19800

وحجات ججٓجة وتاهة خٛؿ

12000

30400=0.40×76000 41800=0.55×76000

الفتخة:

2200 =0.55×4000

وحجات تحت التذغيل آخخ

السجة

7800

95000

800 =0.40×2000

56000

39000

ا٘جسالْ(بالميخة)
ويٛحع هغ تقخيخ إىتاج وتكاليف السخحمة الدابقة
 -1شالسا أف عشرخ السػاد السباشخة يزاؼ فْ القدع ( )1/5فْ بجاية السخحمة ،فإف هدتػػ إتساـ الػحجات
تحت التذغيل أوؿ الفتخة هشً كاف  ،%100لحا فإف هدتػػ استكساؿ تمظ الػحجات هغ السػاد السباشخة،

يربح صف اًخٖ ،ف تمظ الػحجات قج حرمت عمِ جسيع احتياجاتٍا هغ السػاد السباشخة فْ الفتخة الدابقة

لمقدع(.)1/5

 -2ىط اًخ ٖف هدتػػ الػحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة هغ تكاليف التحػيل  ،%40فإىٍا خٛؿ الفتخة الججٓجة
سػؼ تحتاج ٚستكسالٍا إلِ ىدبة إتساـ  %60هغ تمظ التكاليف فْ القدع (.)1/5

 -3تبعاً لصخيقة الػارد أو ًٚصادر أو ،ًٚفعشج الحرػؿ عمِ تكمفة الػحجة التاهة و الستجاىدة هغ عشاصخ
التكمفة ،استخجاـ ها يخز ٌحي الفتخة فقط هغ عشاصخ التكمفة ،لحا جاء هتػسط التكمفة هعب اًخ عغ

احتياجات وحجة ا٘ىتاج فقط هغ تكمفة الفتخة الجارية.

تقخيخ إنتاج وتكاليف السخحمة – قدػ ()2/5
ا٘ىتاج الفعمْ :
وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة

 24000وحجة

وحجات ججٓجة وتاهة خٛؿ السجة

 64000وحجة

وحجات تحت التذغيل آخخ السجة

 32000وحجة

ا٘جسالْ

 120000وحجة

ا٘ىتاج التاـ والستجاىذ( :بالػحجة)
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وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة

ا٘ىتاج الفعمْ

وحجات ججٓجة وتاهة خٛؿ الذٍخ

24000

وحجات تحت التذغيل آخخ السجة

64000

64000=%100×64000

32000

32000=%100×32000

ا٘جسالْ

120000

إجسالْ التكمفة:

تكمفة هدتمسة
صفخ

السجة
تكمفة جارية

السػاد السباشخة
24000=%100×24000

8000=33.3×24000

64000=%100×64000

64000= %100×64000

12000=%37.5×32000

صفخ
88000

96000

تكمفة وحجات تحت التذغيل أوؿ

تكاليف التحػيل

84000

هػاد هباشخة

تكمفة هدتمسة

إجسالْ

 42000ليخة

-

 244400ليخة

92000

تكاليف تحػيل

--

--

 126000ليخة

 26400ليخة

ليخة

إجسالْ

286400

هتػسط تكمفة الػحجة:
 0.958 =96000 ÷ 92000ليخة/لمػحجة

تكمفة هػاد هدتمسة

 0.3 =88000÷ 26400ليخة/لمػحجة

هػاد هباشخة

 1.5 =84000 ÷126000ليخة/لمػحجة

تكاليف تحػيل

تكمفة ا٘ىتاج التاـ
وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة:
هغ الفتخة الدابقة

42000

--

19200

هغ الفتخة الحالية
ا٘جسالْ

وحجات بجأت وتست خٛؿ الفتخة
وحجات تحت التذغيل آخخ السجة
ا٘جسالْ(بالميخة)

إجسالْ

تكمفة هدتمسة

(ىشاك فخق حدابي

بدبب التقخيب عشج حداب متؽسط تكمفة الؽحجة)

0

61200
176512

61312=0.958×64000

48656

30656=0.958×32000

286368

91968

هػاد هباشخة

تكاليف تحػيل

-

--

7200=0.3×24000

19200=0.3×64000

صفخ

12000 =1.5×8000

96000 =1.5×64000

18000 =1.5×12000

26400

126000

وبالخجػع إلِ التقخيخ الدابق ،يٛحع ها ٓمْ:
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()1

عشج الػصػؿ إلِ إعجاد تقخيخ القدع ( ،)2/5فإف التكمفة السدتمسة قج تع أخحٌا فْ صػرة رقع واحج

()2

الػحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة لع تحرل عمِ أؼ شْء هغ التكمفة السدتمسة لٍحي الفتخةٖ ،ف تمظ

دوف الجخػؿ فْ تفاصيمً.

الػحجات تع تدميسٍا فْ ٌحا القدع هغ الفتخة الدابقة ،وكاىت قج حرمت عمِ هدتػػ يعادؿ %100
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هغ التكمفة السدتمسة لمفتخة الدابقة ،لحا فٍْ  ٚتحتاج إلِ ها يسكغ وصفً بسدتػػ استكساؿ هغ

التكمفة السدتمسة لمفتخة الحالية.
()3

السػاد السباشخة فْ ٌحا القدع تزاؼ فْ ىٍاية السخحمة،لحا فإف الػحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة لع

تكغ قج وصمت فْ الفتخة الدابقة إلِ ىٍاية السخحمة ،وكاف هدتػػ إتساهٍا هغ السػاد السباشخة صفخ%

لحا فإف هدتػػ استكسالٍا ٌحي الفتخة هغ السػاد السباشخة يعادؿ  ،%100كسا أف اٖهخ ذاتً بالشدبة
لمػحجات تحت التذغيل آخخ الفتخة ،حيث أىٍا لع ترل بعج إلِ ىٍاية السخحمة الحالية ،لحا فإىٍا لع

تحرل عمِ أؼ ىريب هغ السػاد السباشخة،وبالتالْ فإف هدتػػ إتساهٍا هغ السػاد السباشخة صفخ.%
()4

هغ السٛحع أىً تع الفرل بيغ تكمفة الفتخة الحالية وتكمفة الفتخة الدابقة ،وذلظ بالشدبة لمػحجات تحت

التذغيل أوؿ الفتخة ،فسبمغ  42000ليخة ،ضٍخ بذكل إجسالْ فْ تقخيخ التكاليف ،كسا أىً لع ٓجخل فْ
رقع التكمفة الحؼ استخجـ فْ حداب هتػسط تكمفة وحجة ا٘ىتاج فْ القدع (.)2/5

إعادة الحل في حالة تطبيق طخيقة الستؽسط السخجح لمتكمفة:
ويٛحع عمِ التقخيخ التالْ لمقدع ( )1/5اٖهػر التالية:
 -1أضيفت تكمفة الػحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة إلِ تكمفة ٌحي الفتخة ،هػزعة حدب ىػعية عشاصخ التكمفة
وذلظ قبل احتداب هتػسط التكمفة.

 -2اعتبخت الػحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة هثمٍا هثل الػحجات التاهة وذلظ عشج احتداب ا٘ىتاج الستجاىذ
هشٍا ،وأيزاً عشج احتداب تكمفة ا٘ىتاج التاـ هشٍا.

 -3تقخيخ إىتاج وتكاليف السخحمة لمقدع ()1/5

اإلنتاج الفعمي :
وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة

وحجات ججٓجة وتاهة خٛؿ السجة
وحجات تحت التذغيل آخخ السجة

ا٘جسالْ

اإلنتاج التام والستجانذ:

وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة
وحجات ججٓجة تست خٛؿ السجة
وحجات تحت التذغيل آخخ السجة
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 20000وحجة
 76000وحجة

 4000وحجة

 100000وحجة
ا٘جسالْ

السػاد السباشخة

20000

20000

تكاليف التحػيل
20000

76000

76000

76000

4000

4000

2000=%50×4000

100000

100000

98000
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ا٘جسالْ (وحجة)

إجسالي التكمفة:

هغ الفتخة الدابقة

56000ليخة

39000ليخة

 44000ليخة

هغ الفتخة الجارية

ا٘جسالْ

متؽسط تكمفة الؽحجة:

36000ليخة

 0.56 =100000 ÷56000ليخة  /لمػحجة
 0.40 =98000 ÷39000ليخة  /لمػحجة

هغ عشرخ السػاد السباشخة

هػاد ـ.

هغ تكاليف التحػيل

تكمفة اإلنتاج التام:

11200=0.56 ×20000

42560=0.56× 76000

وحجات تاهة تحت التذغيل أوؿ السجة

2240 =0.56×4000

وحجات ججٓجة تست خٛؿ السجة
وحجات تحت التذغيل آخخ السجة

ا٘جسالْ (ليخة)

 12000ليخة

 3000ليخة

ت تحػيل

8000=0.40×20000

30400 =0.40×76000
800 =0.40×2000

56000

(ىشاك فخق حدابي بدبب التقخيب عشج حداب

39200

متؽسط تكمفة الؽحجة)

-4
 -5تقخيخ إنتاج وتكاليف السخحمة لمقدػ ()2/5
اإلنتاج الفعمي:
وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة

وحجات ججٓجة وتاهة خٛؿ السجة
وحجات تحت التذغيل آخخ السجة
ا٘جسالْ

اإلنتاج التام والستجانذ:
وحجات تحت التذغيل أوؿ السجة
وحجات ججٓجة تست خٛؿ السجة

وحجات تحت التذغيل آخخ السجة

ا٘جسالْ (وحجة)

إجسالي التكمفة:

تكمفة وحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة
تكمفة الفتخة الجارية
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 24000وحجة
66000وحجة
 32000وحجة
 120000وحجة
ا٘ىتاج الفعمْ

السدتمسة

السػاد السباشخة

24000

24000

24000

240000

66000

66000

66000

66000

صفخ

12000

88000

100000

42000

19600

صفخ

22400

244400

92000

26400

126000

32000
120000

32000
120000

تكاليف التحػيل
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ا٘جسالْ

متؽسط تكمفة الؽحجة:

تكمفة هدتمسة

 0.93 =120000÷111600ليخة /لمػحجة

هػاد هباشخة

= 0.30 =88000÷26400ليخة  /لمػحجة
= 1.48 =100000÷148400ليخة /لمػحجة

تكاليف التحػيل

تكمفة اإلنتاج التام:

وحجات تاهة تحت التذغيل أوؿ السجة
وحجات ججٓجة تست خٛؿ السجة
وحجات تحت التذغيل آخخ السجة

ا٘جسالْ (ليخة)

286400

111600

26400

148400

(ىشاك فخق حدابي بدبب

التقخيب عشج حداب متؽسط تكمفة الؽحجة)

تكمفة هدتسمة

تكاليف تحػيل

هػاد هباشخة

7200=0.30×24000 22320 =0.93×24000

35520=1.48×24000

94720 =1.48×64000 19200 =0.30×64000 59520 =0.93×64000
29760 =0.93×64000ػ

111600

17760 =1.48×12000 ---

26400

148000

ويٛحع برفة عاهة عمِ تقخيخ قدع ( )2/5وفقاً لصخيقة الستػسط السخجح ،هآمْ:
 -1أضيفت التكمفة السدتمسة لمػحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة وٌْ التْ استمست هغ القدع ( ،)1/5عمِ

التكمفة لٍحي الفتخة هغ القدع ( )2/5أيزاً اٖهخ الحؼ ٓؤدؼ إلِ دهج تكمفة فتختيغ هعاً ،وٌػ ها قج ٓؤدؼ
الِ أخح ا٘سخاؼ أو التػفيخ الحؼ حجث فْ فتخة سابقة ودهجً هع الفتخة الحالية ،هع كل ها بٍا هغ

عشاصخ تػفيخ أو إسخاؼ  ،وٌحا قج  ٚيداعج عمِ دقة السقارىة بيغ الفتخات الدابقة.

 -2أدػ دهج تكمفة الػحجات تحت التذغيل أوؿ الفتخة هع تكمفة الفتخة الحالية إلِ حجوث اىخفاض فْ إجسالْ
تكمفة الػحجات الججٓجة والتْ تست خٛؿ ٌحي الفتخة ،فبعج أف كاف إجسالْ تكمفة تمظ الػحجات هغ واقع

تقخيخ إىتاج وتكاليف القدع ( )2/5تبعاً لصخيقة اٖوؿ باٖوؿ هبمغ  176512ليخة ،فقج اىخفس وأصبح

 173440ليخة هغ واقع تقخيخ إىتاج وتكاليف القدع ( )2/5تبعاً لصخيقة الستػسط السخجح.

يسكغ هٛحطة اٖهخ الدابق ىفدً فْ تكمفة الػحجات تحت التذغيل آخخ الفتخة ،حيث أىٍا كاىت فْ

شخيقة الػارد أو "ٚصادر أو ٚلٍحا القدع هبمغ  243248ليخة وأصبحت لمسخكد ىفدً فْ شخيقة الستػسط
السخجح  47520ليخة (  )17760+29760إ ٚأىً بالشطخ إلِ تكمفة الػحجات التاهة تحت التذغيل أوؿ

الفتخة فإف تكمفتٍا فْ القدع ( )2/5فْ شخيقة الػارد أو "ٚصادر أو "ٚقج بمغت  61200ليخة ،بيشسا بمغت

وفقاً لصخيقة الستػسط السخجح  65040ليخةٓ،جؿ ذلظ عمِ ارتفاع تكمفتٍا فْ الصخيقة الثاىية حدب ٌحا

السثاؿ ،عغ تكمفتٍا هغ واقع شخيقة الػارد أو "ٚصادر أو ٚاٖهخ الحؼ يذيخ إلِ أىً حيشسا دهجت تكمفة

الفتخة الدابقة هع الفتخة الحالية ،أىخفس إجسالْ تكمفة كل هغ الػحجات الججٓجة والتاهة كسا اىخفزت
تكمفة الػحجات تحت التذغيل آخخ الفتخة ،هسا يذيخ بػضػح إلِ حجوث ارتفاع ىدبْ فْ تكمفة ٌحي الفتخة

عغ الفتخة الساضية ،اٖهخ الحؼ يدٍل اكتذافً فْ شخيقة الػارد أو "ٚصادر أو ،ٚبيشسا يحتاج فْ شخيقة
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الستػسط السخجح إلِ السديج هغ التجقيق حتِ ٓتع استشتاجً ،وٌحا يزعف هغ فاعمية شخيقة الستػسط

السخجح.

 -3هدتػػ إتساـ الػحجات تحت التذغيل آخخ الفتخة ٌػ صفخ ،%وذلظ ىط اًخ إلِ أف تمظ الػحجات لع ترل
فْ هدتػػ إتساهٍا بعج إلِ السدتػػ الحؼ تتع عشجي إضافة السػاد السباشخة وٌػ ىٍاية السخحمة.
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