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الكتــاب محتــويات  

 

ةرقم الصفح  الفصل الـموضـــــــــوع 

  المقدمـــــــــــــــــة 

العمل ) االجور (ة على عنصر محاسبال   االول 

كلفةتأهمية عنصر العمل في ال    

  ر (مكونات العمل ) األج 

كلفة العملالرقابة على     

ن ) طرق تسجيل الوقت (يطرق تحديد أوقات العامل    

كلفة العملالمستندية للرقابة والمحاسبة عن الدورة     

  طرق دفع األجور  

  الوقت الضائع 

  طرق المكافآت أو العالوات التشجيعية 

  إعداد قوائم األجور ودفعها 

  الرقابة الداخلية المتعلقة بقوائم األجور 

  إعداد كشوفات وخالصة األجور 

الفصل األول ريناتأسئلة وتم    

على عنصر تكلفة المصروفات محاسبةال   الثاني 

  طبيعة المصروفات 

  مفهوم مراكز التكاليف  

  طبيعة التكاليف على أساس مراكز التكاليف 

  تكاليف مراكز الخدمات كمصروفات غير مباشرة 
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  طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات 

  الطريقة  المباشرة 

التوزيع التنازليطريقة     

  طريقة التوزيع التبادلي 

الفصل الثاني ريناتأسئلة وتم    

 الثالث معدالت التحميل التقديرية 

  المبادئ األساسية لتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة 

  معدالت التحميل التقديرية 

  تحديد واحتساب معدالت التحميل التقديرية 

  التحميل التقديرية أسس احتساب معدالت 

  العوامل المتحكمة في اختيار أساس التحميل 

  معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل قسم 

الفصل الثالث ريناتأسئلة وتم    

 الرابع نظام التكاليف على أساس األوامر اإلنتاجية 

وخصائصها نظام األوامر اإلنتاجية طبيعة    

نظام األوامر اإلنتاجيةمزايا استعمال     

  لمستندات الرقابية والسجالت في نظام األوامر اإلنتاجيةا 

  تحميل عناصر التكلفة في ظل نظام األوامر اإلنتاجية 

  معالجة التكاليف الصناعية غير المباشرة خالل المدة المحاسبية 

  الفصل الرابعرينات أسئلة وتم 

المراحل اإلنتاجيةنظام التكاليف على أساس    الخامس 

  خصائص نظام المراحل اإلنتاجية 
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  أنواع المراحل اإلنتاجية 

ي ظل نظام ــف فـر التكاليــى عناصــة علـة والمحاسبـالرقاب 

 (ناصر التكاليفللمحاسبة على عندية الدورة المستل )المراح

 

  تحديد أو حساب تكلفة المراحل 

في ظل نظام المراحل اإلنتاجية لمخلفاتوالتالف وامعالجة الفاقد     

  اإلنتاج تحت التشغيل أخر المدة ومفهوم اإلنتاج المعادل 

  معالجة اإلنتاج تحت التشغيل أول المدة 

حول الفصل الخامس امثلة عامة محلولة    

الفصل الخامس ريناتأسئلة وتم    

  المصادر 

المصادر العربيةأوالً /     

المصادر االجنبيةثانياً /     
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 المقدمة

ظهرت محاسبة التكالٌف ابان الثورة الصناعٌة وما صاحبها من استعمال أسلوب اإلنتاج الواسع حٌث        

كانت المحاسبة المالٌة عاجزة عن سد احتٌاجات اإلدارة الى بٌانات ومعلومات تفصٌلٌة وتحلٌلٌة عن 

    . ٌوفر معلومات لإلدارة االستعمال الكمً والقٌمً لعوامل اإلنتاج لذلك ظهر هذا النوع من المحاسبة الذي

: هو الدور التقلٌدي للمحاسبة بشكل عام حٌث كانت فً بداٌاتها   مرت محاسبة التكالٌف بدورٌن االول     

تساهم فً اعداد القوائم المالٌة التقلٌدٌة ، اما الدور الحدٌث فهو تزوٌد ادارة المشروع او المنشأة بمعلومات 

                                                        والرقابة واتخاذ القرارات .مفٌدة تستخدم الغراض التخطٌط 

، اذ تقوم بقٌاس   مما تقدم نرى ان محاسبة التكالٌف تعد احدى ادوات الرقابة الداخلٌة فً المشروع       

لخطط والسٌاسات التً رسمتها النتائج الفعلٌة وتحلٌلها واحكام الرقابة االدارٌة وبٌان ماحققته المنشأة من ا

واالهداف التً وضعتها وذلك عن طرٌق مقارنة النتائج الفعلٌة مع الخطة المقرة وتحدٌد االنحرافات ومعرفة 

اسبابها تمهٌداً التخاذ االجراءات التصحٌحٌة لمعالجة تلك االنحرافات واتخاذ االجراءات الالزمة لعدم تكرارها 

                                                                                                                 مستقبال ً .

حاولنا فً هذا المؤلف تغطٌة االحتٌاجات الرئٌسة التً ٌحتاجها الطالب فً هذه المرحلة وبالتالً تزوٌده      

سبة،  كما اعتمدنا على اعطاء  االمثلة فً حقل المحا دراستهتعٌنه عند اكمال بمبادئ وطرائق واسالٌب 

التطبٌقٌة البسٌطة للطالب الٌضاح الفكرة والهدف من دراسة موضوع محاسبة التكالٌف كما توخٌنا تسلسل 

المدٌرٌة  –) شعبة المناهج( التجاري  مفردات المنهج الدراسً المقرر من قبل قسم الشؤون العلمٌة ..

لوزارة التربٌة ، هذا وشمل هذا الكتاب خمسة فصول ، تضمن الفصل االول التابعة العامة للتعلٌم المهنً / 

الرقابة على عنصر تكلفة االجور ، فً حٌن تناول الفصل الثانً الرقابة على عنصر تكلفة المصروفات ، اما 

لى الفصل الثالث فقد تطرق الى معدالت التحمٌل التقدٌرٌة ، فً حٌن ناقش الفصل الرابع نظام التكالٌف ع

           أساس األوامر اإلنتاجٌة وأخٌراً تناول الفصل الخامس نظام التكالٌف على اساس المراحل اإلنتاجٌة .

رض هذا المؤلف بأسلوب علمً بسٌط ٌتناسب ومستوى المرحلة التً اعد ـً عـون قد وفقنا فـنأمل ان نك    

  الكتاب كً ٌدرس فٌها .

وهللا الموفق                                                          

المؤلفون                                                                                                               

م  3122بغـداد                                                                                                                                                                                         
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 الفصل االول

 المحاسبة على عنصر العمل ) األجور (

 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب قادراً على :

تعرٌؾ األجر  – 1  

معرفة أهمٌة عنصر العمل فً التكلفة – 2  

تعداد أهم مكونات األجر – 3  

معرفة طرق تحدٌد أوقات دفع األجور – 4  

أدراك أهم طرق دفع األجور – 5  

فهم المعالجة المحاسبٌة لألجر والوقت الضائع  – 6  

معرفة طرق المكافؤت أو العالوات التشجٌعٌة – 7  

معرفة الدورة المستندٌة لصرؾ األجور  – 8  

 



8 
 

 الفصــل األول

( األجور العمل )المحاسبة على عنصر   

 أهمٌة عنصر العمل فً التكلفة

الوحدة المنتجة مما ٌتطلب وضع نظام للرقابة  ٌعد عنصر العمل من العناصر الرئٌسة التً تدخل فً تكلفة     

على هذا العنصر والتخطٌط له بهدؾ رفع الكفاٌة االنتاجٌة لهذا العنصر وهذا بدوره ٌإدي إلى تطوٌر ونمو 

                                   ادٌة ومن ثم تجنبها خسائر كبٌرة قد تنشؤ بسبب الوقت الضائع .الوحدات االقتص

العمل بهدؾ تحقٌق اإلستعمال االمثل  لذا ٌتطلب األمر وضع نظام فعال وكفوء للرقابة على عنصر تكلفة     

                                                         للعمل المتاح داخل المنشؤة ورفع الكفاٌة االنتاجٌة للعاملٌن .

،  ً القوى البشرٌة التً تسٌطر على نشوء أي نشاط سواء أكان فردٌا او جماعٌا ـر العمل ٌتمثل فـفعنص     

  ، وسواء أكان هذا النشاط ٌهدؾ إلى تحقٌق الربح ام تحقٌق خدمة اجتماعٌة إلى ؼٌر ذلك .زراعٌا او صناعٌا

 جـى منتـل المادة الخام إلـً تحوٌـف مـً الذي ٌساهـل االنسانـالعم تكلفة  -ل بؤنه :ـرؾ عنصر العمـوٌع    

.                                                                                  نهائً وبٌعه والرقابة علٌه  

   -مكونات العمل ) االجر ( :/  اوالً 

-ما ٌؤتً :على ٌشتمل األجر         

 . وهً ماٌدفعه المشروع للعاملٌن من مرتبات واجور ٌومٌة / األجور النقدٌة (  1) 

 ة .ٌة ومالبس وخدمات طبٌة واجتماعٌوهً ماٌقدمه المشروع للعاملٌن من أؼذ/ المزاٌا العٌنٌة (  2) 

 . ة واصابات العمل تؤمٌن ضد البطالالتؤمٌنات االجتماعٌة والصحٌة وال(  3) 
 

 

 

 

 

 

 

ً بعدد ساعات العمل التً تبذل فً سبٌل تحقٌق كمٌة معٌنة ـة آلي مشروع صناعـوتقاس الكفاٌة االنتاجٌ    

العمل  ن هنا ٌنبؽً على محاسب التكالٌؾ وضع نظام سلٌم لقٌاس تكلفةـددة ومـن المنتجات بمواصفات محـم

                                          -: االهداؾ التالٌة) األجور ( والرقابة علٌه فً المشروع الصناعً ٌحقق 

  . رقابة كاملة على سٌاسة تعٌٌن العاملٌن ، بشرط ان ٌكون التعٌٌن فً حدود احتٌاجات المشروع(  1) 

 .ومحاولة منع االسراؾ كلما أمكن ذلك  رقابة مالٌة على المبالػ المصروفة للعاملٌن(  2) 
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رقابة على وقت العمل داخل المشروع والتً ٌمكن من خاللها تحلٌل وقت العامل المستنفذ تبعا لنوع (  3) 

 العمل الذي ٌإدٌه .

ً ان ٌكون مقدار االجرالمدفوع ـة االنتاج المتحقق ، أذ ٌنبؽـاٌجاد عالقة بٌن األجور المدفوعة وكمٌ(  4) 

 . متناسباً مع كمٌة االنتاج المتحققة
 

 

ان الهدؾ الرئٌس للمحاسبة على األجور فً أي منشؤة صناعٌة هو تحدٌد مبلػ االجر الواجب دفعه      

اسبوعٌا او شهرٌا والرقابة علٌه بما ٌضمن تخفٌضه ، والتخفٌض هنا ال ٌعنً تقلٌل تكلفةالعمل بل عن طرٌق 

                                                                                        ملٌن .زٌادة الكفاءة االنتاجٌة للعا

وٌمثل عنصر العمل العنصر الثانً بعد المواد فً االهمٌة او فً بعض الحاالت تفوق اهمٌته المواد لذا      

ان التخطٌط السلٌم وتحقٌق الرقابة علٌه ٌنبؽً على ادارة المشروع ان تهتم باالجراءات المتعلقة باألجور لضم

                                                         -فً أي مشروع صناعً إلى : وٌمكن تبوٌب خدمات العمل، 

 . ٌقصد بها خدمات االدارٌٌن والمكتبٌٌن/ خدمات ادارٌة (  1)  

 . رجال البٌع والتوزٌعٌقصد بها خدمات / خدمات بٌعٌة ) تسوٌقٌة ( (  2)  

 .  ٌقصد بها خدمات العاملٌن فً المصنع وعملٌات التصنٌع/ خدمات صناعٌة ) انتاجٌة ( (  3)  
 

 

ع على ـالثالث فتدفوع ـاما الن، ري ـة بالنوع االول والثانً على اساس شهـور الخاصـع األجـوؼالبا ما تدف     

. اسس مختلفة كالساعة او كمٌة االنتاج  

-وٌقسم عنصر العمل حسب عالقته بالوحدة المنتجة إلى :  

هو العمل المبذول مباشرة فً انتاج منتج معٌن وتقاس قٌمة هذا العمل بوحدات نقدٌة  / العمل المباشر) أ ( 

 تسمى األجور المباشرة التً تخصص رأسا على العملٌات الصناعٌة التً صرفت علٌها .

العمل المبذول فً ادارة االعمال المساعدة او المتممة للعملٌات الصناعٌة ،  وـه/  العمل ؼٌر المباشر) ب (  

وتقاس قٌمة هذا العمل بوحدات نقدٌة تسمى األجور ؼٌر المباشرة التً ال تخصص رأسا على العملٌات 

  الصناعٌة بل ٌتم تبوٌبها ضمن التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة .
 

 

 

 

 

 

اج ـذا االنتـم هـن التصور ان ٌتـع هً االنتاج وال ٌمكـة المصنـان وظٌف  -العمل : كلفةالرقابة على  / ثانٌاً 

بدون استعمال القوى العاملة ، هذا وعنصر العمل مهم وٌلً المواد من حٌث االهمٌة وفً بعض االحٌان ٌكون 

ع ـم من خالل وضـهذا ٌته وـروع تهتم به وتراقبـر من النشاطات ، لذا فؤن ادارة المشـة منها فً كثٌـاكثر اهمٌ

ن الفعلً ومقارنته مع ـم على ضوءها متابعة اداء العاملٌـداد خطة عمل توضع مسبقا ٌتـنظام فعال للرقابة واع
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ى اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة الالزمة فً ـة والعمل علـط الموضوعـن الخطـراؾ عـن االنحـة للكشؾ عـالخط

                                                                                                         الوقت المناسب .

-عنصر العمل هً : هناك وسائل عدٌدة تتمكن من خاللها ادارة المشروع من تحقٌق الرقابة على كلفة    

 /تخطٌط اإلنتاج  - 1

ً لالرقام ـاالنتاج تصبح مجرد تجمٌع كتاب ان محاسبة التكالٌؾ ترتبط ارتباطا وثٌقا باالنتاج ، لذا بدون هذا

                                                                                             وتقل الفائدة المتوخاة منها .

 / استعمال معاٌٌر العمل ) زمنٌة ( - 2

بنظر االعتبار وهذه المعاٌٌر متطلبات  ٌقصد بالمعٌار بؤنه خطة مسبقة للعمل تإخذ بها جمٌع الظروؾ     

  .                                                           رئٌسة لتحدٌد جداول االنتاج وتحدٌد مساراته النموذجٌة

 /تعمال الموازنة التقدٌرٌة للعمل اس - 3

  . وتعد ادارة تخطٌط ورقابةان الموازنة التقدٌرٌة ترتبط بالعمل          

ات المرتبطة بنشاط  الوحده .                 من حٌث أعتبارها خطة كمٌة لمختلؾ الفعالٌ -إدارة تخطٌط :

. من حٌث استعمالها للمقارنة مع االداء الفعلً -ادارة رقابة :  

/استعمال تقارٌر اداء العمل  - 4    

ر ـاداء العاملٌن عن طرٌق استعمال تقارٌهً شكل من اشكال الرقابة االدارٌة والرقابة على كفاءة التً      

                                                                                     المشرفٌن آلتخاذ القرارات الالزمة .

/فاعلٌة أنظمة األجور التشجٌعٌة دراسة مدى  - 5    

الجهود لزٌادة االنتاج كما ونوعا وتعد كمحاولة لتقلٌل  ة وجدت لتحفٌز العاملٌن على بذلـذه االنظمـأن ه      

 النفقات والسٌطرة على التكالٌؾ .

/العمل  نفقات المحاسبة على تكلفة تخفٌض - 6     

العمل ٌنبؽً تخفٌضها بشكل أو بؤخر من اجل خفض  ان النفقات المبذولة من اجل المحاسبة على تكلفة 

                                                                      أرباحه .التكالٌؾ االجمالٌة للمشروع وزٌادة 
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    -طرق تحدٌد أوقات العاملٌن ) طرق تسجٌل الوقت ( :/ ثالثاً 

ان الؽرض من استعمال هذه الطرق هو تحدٌد أوقات دخول العاملٌن وانصرافهم من وإلى المصنع لؽرض      

-احتساب االجر المستحق لهم وان عملٌة تسجٌل الوقت تحقق أؼراض عدٌدة منها :  

 تسجٌل وقت تواجد العامل داخل المنشؤة .(  1)   

 .  على حدة لؽرض احتساب تكالٌفهاتسجٌل الوقت المبذول عن كل عملٌة صناعٌة (  2)   

 حصر الوقت الضائع وتحلٌله بهدؾ الحد منه .(  3)   

-أما طرق تسجٌل الوقت فهً :  

 /  سجٌل الٌدويطرٌقة الت(   1)  

ٌسجل فً هذه الطرٌقة اوقات دخول العمال وخروجهم وذلك فً سجل ٌخصص لهذا الؽرض ، وقد ٌتم    

من قبل موظؾ متخصص فً االستعالمات او فً قسم ادارة االفراد حٌث  التسجٌل من قبل العامل نفسه او

                                           ٌوقع العاملون فً هذا السجل عند دخولهم وانصرافهم من المنشؤة .

 /الحلقات المعدنٌة طرٌقة (  2)  

فً ظل هذه الطرٌقة تخصص لكل عامل حلقة معدنٌة تحمل رقمه وتوضع فً االستعالمات فً مكان معٌن     

وعند حضور العامل ٌحولها من المكان الموضوعة فٌه إلى مكان اخر وٌقوم موظؾ مختص بحصر ارقام 

م وحلقاتهم المعدنٌة العاملٌن الحاضرٌن واثباتها فً سجل الحضور اما العاملٌن ؼٌر الحاضرٌن فؤن ارقامه

                                              ستبقى فً مكانها نفسه وبذلك سنعرؾ عدد الحاضرٌن والؽائبٌن .

 /رٌقة مسجالت الوقت على البطاقات ط(  3)   

 تخصص فً هذه الطرٌقة بطاقة لكل عامل الثبات اوقات حضوره وانصرافه وتوضع هذه البطاقات فً       

مكان معٌن فً قسم االستعالمات وعند حضور العامل إلى المنشؤة ٌقوم بؤخذ بطاقته ووضعها فً مسجلة 

الوقت فتثبت هذه المسجلة التارٌخ والوقت على البطاقة والشئ نفسه ٌحصل عند خروج العامل من المنشؤة 

                                                                                                  عند انتهاء وقت العمل .

-:  العمل ) األجور ( الدورة المستندٌة للرقابة والمحاسبة عن كلفة /رابعاً   

أن الطرق المتبعة فً تحدٌد األجور ال ٌمكن تطبٌقها بكفاءة ان لم ٌتبعها نظام دقٌق ومحكم لعملٌة       

                                    مستندٌة منتظمة لصرؾ األجور .تسجٌل الوقت ومراقبته عن طرٌق دورة 
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وهذه الدورة ٌنبؽً ان تحقق الرقابة على وقت العامل أي وقت الحضور واالنصراؾ وكذلك الرقابة على       

 وقت العامل المنقضً على العملٌات االنتاجٌة ، وتستعمل للرقابة على الوقت االول بطاقة الوقت وتستعمل

                                                                    للرقابة على الوقت الثانً بطاقة العملٌة او العمل .

-بطاقة الوقت :  

تستعمل لتحدٌد وتسجٌل وقت حضور وانصراؾ العمال ، وتصدر من قسم الذاتٌة فً بداٌة كل شهر      

فً مكان معٌن وفً نهاٌة كل شهر تعاد مرة ثانٌة لقسم الذاتٌة كً وتوزع على مراقبً األقسام او توضع 

تطبق علٌها قانون العمل النه لدى قسم الذاتٌة سجالت متابعة لكل عامل بموجبها ٌسجل الوقت ومن ثم ٌتم 

                                                                                           المحاسبة على نوع االجازات .

وٌنبؽً ان تفصل األجور االضافٌة عن البطاقة وترسل إلى قسم األجور لتحدٌد االجر االضافً على ضوء     

                                                                ساعات العمل االضافٌة كً ٌطبق علٌها قانون العمل .

بل قسم الذاتٌة ترسل إلى قسم األجور لتحدٌد االجر بعد تثبٌت جمٌع المعلومات وبعد تدقٌق المعلومات من ق    

                               -لكل عامل وتوجد لدى هذا القسم استمارة لصرؾ االجر تتكون من الحقول اآلتٌة :

االضافً وحصة الدائرة ٌوضع فٌه كل ما ٌستحقه العامل من اجره األساس واجره  /حقل االستحقاقات (  1)   

                                                                               من الضمان ومجموعها ٌسمى اجمالً االستحقاقات .

 -وتكون بنوعٌن : / حقل االستقطاعات (  2)   

 . تسمى استقطاعات قانونٌة كرسم الطابع والضمان والضرائب  -بحكم القانون : -أ 

 الجمعٌات التعاونٌة االستهالكٌة .ل النفقة واالشتراك باستقطاعات بحكم قضائً مث -برؼبة العامل : -ب 

 . هو حاصل طرح اجمالً االستقطاعات من اجمالً االستحقاقات /صافً االجر المستحق (  3)   

ى ن ثم ترسل الـه ومـن االجر قبل صرفـم التدقٌق الذي مهمته التؤكد مـور ترسل إلى قسـرؾ األجـوقبل ص     

                 حسابات المالٌة التً تقوم بؤجراء القٌد المحاسبً واصدار الصك وصرفه تمهٌدا لدفع األجور .ال

  -: تًوٌكون شكل البطاقة كاأل
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بطاقة الوقت 1-1شكل   

 

-ٌوجد ملخص لها :وفً ظهر البطاقة   

 .  مجموع التؤخٌرات (1

 . مجموع ساعات العمل االضافً  (2

 . مجموع عدد اٌام العمل الفعلٌة  (3

  . مجموع عدد اٌام االجازات بؤجر (4

 . مجموع عدد اٌام االجازات بدون اجر (5

 . مجموع عدد اٌام االجازات المرضٌة  (6

 . مجموع عدد اٌام الؽٌاب (7
 

ن قسم تخطٌط ومتابعة ـدر مـة وتصـل عملٌة صناعٌـذ لكـت المستنفـد الوقـل لتحدٌـتستعم -: لــة العمــبطاق

م ـذا القسم جمٌع المعلومات التً تحدث ثم ترسل إلى قسـم االنتاجً حٌث ٌسجل هـل إلى القسـثم ترس ، اإلنتاج

البطاقة على مستوى ً ـتخطٌط ومتابعة االنتاج مرة ثانٌة الؼراض المتابعة وكذلك لتحلٌل االوقات الموجودة ف

ة مع ـن خالل السنـة ساعات اشتؽال المكائـن طرٌق مقارنـر المستؽلة عـة المستؽلة وؼٌـد الطاقـالمكائن لتحدٌ

                                                                             . الوقت المحدد للمكائن خالل السنة نفسها
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اقة إلى قسم تحدٌد الوقت ) قسم األجور ( الذي ٌهتم بالعامل وٌقوم بتحلٌل الوقت على ثم ترسل البط    

                                                                                                                -مستوٌٌن :

لمعرفة ساعات االشتؽال لكل منتج . /مستوى المنتج   

لمعرفة ساعات االشتؽال كل عامل . / مستوى العامل   

وفً حالة عدم وجود مثل هذا التحلٌل ال نستطٌع ان نعرؾ اسباب انخفاض االنتاجٌة او استؽالل الطاقة ثم     

، حٌث ٌقوم محاسب التكالٌؾ بتحلٌل األجور ٌسمى بالتحلٌل المبدئً إلى  ترسل البطاقة إلى حسابات التكلفة

وؼٌر مباشر وهذا ٌسجل فً سجل تحلٌل األجور لمعرفة هل هناك وقت ضائع وتحدٌد المسإول اجر مباشر 

                                                                                                                       . عنه

-وتظهر هذه البطاقة بالشكل التالً :  

بطاقة العمل 1 - 2شكل                                                             

 

* رقم الرسم : موجود بالكتلوك الخاص بالماكنة ٌحدد للعامل ابعاد التشؽٌل ودقته .   

 



15 
 

  -طرق دفع األجور :  / خامساً 

حاجة االنتاج هناك العدٌد من الطرق لدفع األجور وٌتوقؾ اختٌار طرٌقة معٌنة حسب ظروؾ المشروع او     

                                                                               ومن هذه الطرق : ياو نوع العمل المإد

 دفع األجور على أساس الزمن : (1

بموجبها ٌدفع للعامل اجرا معٌن عــن مدة زمنٌة محــددة ) ساعة ، ٌوم ، اسبوع ، شهر ( بؽض النظر       

عما انتجه العامل من انتاج ، حٌث ٌمنح العامل اجرا عن اٌام الشهر بما فٌها العطل الرسمٌة واالجازات 

واذا زاد عدد  دة التؽٌب ،شهري عن ملؽٌاب فٌقطع من اجره الاالعتٌادٌة التً حددها القانون ، اما فً حالة ا

ساعات عمل ( ٌعتبر عمل اضافً ٌتقاضى العامل عنه اجرا  8ساعات العمل عن الساعات المقررة قانونا )

                                                                                                 -اضافٌا ٌحتسب كاالتً :

  ( اذا كان العمل مسائٌا .151ل اضافً تعادل ساعة ونصؾ أي ) كل ساعة عم % 

  ( اذا كان العمل لٌلً او فً اٌام الراحة 211كل ساعة عمل اضافً تعادل ساعتٌن أي ) %

 االسبوعٌة او العطل الرسمٌة .

كانت درجة : سهلة وبسٌطة فً االحتساب كما انها تضمن اجر محدد للعمل مهما ذه الطرٌقة بؤنها ـوتمتاز ه  

ب مهارة خاصة أي االهتمام بالنوعٌة ولٌس الكمٌة .ـطلتً الحاالت التً تـكفاٌته االنتاجٌة كما انها مالئمة ف  

ومن ثم فؤنها تقضً على االبداع  (محدد)تسمح بزٌادة اهمال العامل لثبات اجره  : ؤنهاب وٌعاب علٌها    

واالبتكار عنده، كما انها تساوي بٌن العاملٌن سواء أكانوا مهره ام ؼٌر مهره ومن ثم ال تعطً الفرصة للعامل 

                                                                                               الماهر والكفوء والتحفزه .

-وجب هذه الطرٌقة ٌحتسب االجر المستحق كاالتً :وبم  

. اجر الساعة الواحدة× االجر المستحق = الوقت الفعلً ) الساعات الفعلٌة (           

 دفع األجور على اساس االنتاج ) القطعة ( : (2

بموجبها ٌدفع للعامل اجرا محتسبا على اساس عدد الوحدات المنتجة بؽض النظر عن الوقت المستؽرق       

بالسهولة والبساطة فً احتساب االجر ، كما انها تمٌز بٌن العاملٌن اذ  وتمتاز هذه الطرٌقة فً انجازها .

نتاجه ، كما انها التدفع اجور عن تكافئ العامل على قدر انتاجه ومن ثم فؤنه ٌستطٌع ان ٌزٌد اجره بزٌادة ا

                                                                                           الوقت الضائع ؼٌر االعتٌادي .
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انها تحتاج إلى رقابة على جودة المنتجات وكذلك رقابة على تلؾ المواد اثناء التشؽٌل ،  ولكن ٌعاب علٌها    

 عن انها تهتم بالكمٌة ولٌس النوعٌة مما ٌتطلب ذلك فحص االنتاج الن المرفوض منه ٌعد خسارة ، كما فضالً 

انه نظرا لعدم وجود رقابة على اوقات الحضور واالنصراؾ فؤن العامل من حقه ان ٌحضر كما ٌشاء وان 

.                 ن ثم زٌادة كلفتهٌبطئ باالنتاج وهذا ٌإدي إلى خسارة المنشؤة من جراء عدم كفاٌة االنتاج وم  

-وبموجب هذه الطرٌقة ٌحتسب االجر المستحق كاالتً :  

اجر الوحدة الواحدة× ات المنتجة االجر المستحق = عدد الوحد  

 دفع األجور على اساس االنتاج / ساعة : (3

كان االنتاج  تعمل اذاوتسبموجبها تدفع األجور على اساس تحوٌل الوحدات المنتجة إلى ما ٌقابلها من زمن    

                                                                                                               ؼٌر متماثل .

  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -: 1 مثال

        -كمٌة االنتاج لكل نوع كاالتً :وكانت  ، جـ  احد العاملٌن انتج ثالثة انواع من المنتجات هً أ ، ب     

-وكان الوقت المخصص النتاج وحدة واحدة كاالتً :،  وحدات  3وحدات ، جـ =  4وحدات ، ب =  5أ =     

دٌنار . 11ساعات وكان اجر الساعة  5ساعات ، جـ =  4ساعات ، ب =  3=  أ    

.  تحدٌد األجور المستحقة لهذا العامل    -المطلوب :  

/ )) المبالػ باالؾ الدنانٌر ((الحل   

معدل اجر الساعة × االجر المستحق = الوقت الكلً   

معدل اجر الساعة × الوقت المخصص ( × االجر المستحق = ) الوحدات المنتجة     

دٌنار 151=    11× 3× 5أ  =                        

دٌنار 161  = 11× 4× 4ب =                        

دٌنار 151  = 11× 5× 3جـ =                       

دٌنار   461                                               

 دفع األجور على اساس االنتاج المتدرج : (4

  بموجبها تم تحدٌد فئات االنتاج مع تحدٌد معدل اجر للوحدة الواحدة لكل فئة على حدة وبشكل متدرج .   
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) المبالػ باالؾ الدنانٌر (تدفع األجور على اساس فئات االنتاج وكالتالً :الشركات احدى   -:  2مثال  

دٌنار لكل وحدة  11وحدات             5 – 1  

دٌنار لكل وحدة 15وحدات          11 – 6  

دٌنار لكل وحدة 18وحدة           21 – 11  

دٌنار لكل وحدة 21وحدة        21أكثر من   

وحدة  17انتج واذا علمت ان احد العمال   

احتساب االجر المستحق لهذا العامل   -:المطلوب   

 الحل / )) المبالػ باالؾ الدنانٌر ((

دٌنار 51=  11×  5األجر المستحق =             

دٌنار 75=  15×  5األجر المستحق =             

دٌنار 126=  18×  7األجر المستحق =             

للشركة ( مفضلان هذا االسلوب دٌنار    )  251                                               

 دفع األجور على اساس االنتاج مع ضمان اجر ٌومً : (5

بموجبها ٌتم تحدٌد حد ادنى مضمون لالجر وفً ضوء ذلك ٌحدد االجر المستحق فؤذا كان اكبر من         

        اقل من الحد االدنى فٌدفع للعامل الحد االدنى من االجر . الحد االدنى فٌدفع االجر المستحق ، اما اذا كان

لوقت الضائع ا -سادساً :  

هو  هو الوقت الذي ٌقضٌه العامل فً المصنع دون ان ٌقابله انتاج وٌطلق علٌه بالوقت ؼٌر المنتج اوو      

          -وٌكون على نوعٌن :،  الفرق بٌن الوقت المتاح ) المحدد النجاز العمل ( وبٌن الوقت المصروؾ فعال

هو الوقت الذي الٌمكن تجنبه او تالفٌه وٌعد جزءا من تكلفةاالنتاج  ( :وقت ضائع طبٌعً )اعتٌادي -) أ (    

ت ـة العاملٌن ، وقـت استراحــة هذا الوقت : وقت تؽٌر مالبس العاملٌن ، وقـن امثلـاو العملٌة االنتاجٌة وم

 .                                                      خرى وإلى بوابة المصنع ، وقت التحول من عملٌة انتاجٌة آلراؾ من ـالدخول واالنص
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وقت ضائع ؼٌر طبٌعً ) ؼٌر اعتٌادي ( : هو الوقت الذي ٌمكن تجنبه او تالفٌه وهنا ٌعد خسارة  -(  2) 

 :ٌحمل على حساب االرباح والخسائر ومن امثلة هذا الوقت 

 . توقؾ االنتاج بسبب عدم دقة تخطٌط العملٌات االنتاجٌة 

 . توقؾ االنتاج بسبب عدم توفر المواد االولٌة 

 . ًتوقؾ االنتاج بسبب انقطاع التٌار الكهربائ 

 توقؾ االنتاج بسبب عطل المكائن . 

 . توقؾ االنتاج بسبب اعمال الصٌانة 

  نظام الرقابة على العاملٌن ( .الكسل واالهمال والالمباالة من قبل العامل ) ضعؾ 

راء الدراسات ـؾ الجـى ادارة التكالٌـدم إلـر ٌقـد تقرٌـع ثم ٌعـت الضائـم اجراء تحلٌل للوقـم فً كل قسـوٌت     

ة اتخاذ االجراءات الكفٌلة بشؤن عدم تكرار حدوث الوقت الضائع ؼٌر ـه لمحاولــالمناسبة وتحلٌل اسباب حدوث

ر لتحلٌل الوقت ـداد تقرٌـوم كل قسم بؤعـت الضائع الطبٌعً إلى ادنى حد ممكن وٌقـدل الوقـً وتقلٌل معـالطبٌع

 الضائع ٌكون كالتالً :

تحلٌل الوقت الضائع 1 - 3شكل                                            

 

 طرق احتساب تكلفة الوقت الضائع :

-تكلفة الوقت الضائع هما :هناك طرٌقتان تستعمالن فً احتساب               
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بموجبها تظهر تكلفة الوقت الضائع الطبٌعً إلى جانب تكلفة الوقت الضائع ؼٌر  -:ضخٌم طرٌقة عدم الت .1

 الطبٌعً فً السجالت .

بموجبها ٌطرح الوقت الضائع الطبٌعً من الوقت الكلً وبذلك فؤن تكلفة الوقت  -طرٌقة التضخٌم : .2

 كاالتً : و السجالت وٌمكن احتساب معدل اجر الساعة المتضخم  الضائع الطبٌعً سوؾ التظهر فً

         

القٌود المحاسبٌة لالجور والوقت الضائع     -: سابعاً   

  -وكالتالً :( المالٌة والكلفوٌة  ) تسجل القٌود الخاصة باألجور فً نوعٌن من الحسابات  

-الحسابات المالٌة :  

 من حـ/ مراقبة األجور              قٌد االستحقاق :       - أ

مذكورٌن  إلى                                                

  حـ/ مراقبة األجور المستحقة                                                 

حـ / االستقطاعات                                                   

من حـ/ مراقبة األجور المستحقة                 قٌد الصرؾ :    -ب   

حـ/ النقد ) المصرؾ ( إلى                                                   

 حسابات التكالٌؾ :

 قٌد اثبات االجر :            من حـ / مراقبة األجور  - أ

إلى حـ/ استاذ عام التكالٌؾ                                                                 

 من مذكورٌن   قٌد تصنٌؾ االجر :             - ب

حـ/ مراقبة األجور المباشرة                                         

حـ/ مراقبة األجور ؼٌر المباشرة                                        

الكلًتكلفةالوقت الضائع حـ/                                         

كلفةاجر الجمع حـ / ت                                        

إلى حـ/ مراقبة األجور                                                                                 
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:               من مذكورٌنقٌد تصنٌؾ الوقت الضائع   - ج   

حـ/ وقت ضائع طبٌعً                                                    

حـ/ وقت ضائع ؼٌر طبٌعً                                                    

  الكلً  عالوقت الضائ تكلفةإلى حـ/                                                              

قٌد ؼلق األجور المباشرة :              من حـ/ مراقبة االنتاج تحت التشؽٌل -د  

إلى حـ/ مراقبة األجور المباشرة                                                                                          

     

مراقبة ت . ص. غ. م .  ـ /من ح               تكلفةاجر الجمع : قٌد ؼلق  -هـ   

تكلفةاجر الجمع  ـ /إلى ح                                                                  

من مذكورٌن          قٌد ؼلق األجور ؼٌر المباشرة :        -و   

حـ/ مراقبة ت. ص. غ. م                                                       

حـ/ مراقبة ت. تسوٌقٌة                                                       

حـ/ مراقبة ت. ادارٌة                                                        

المباشرة  إلى حـ / مراقبة األجور ؼٌر                                                                

قٌد ؼلق الوقت الضائع الطبٌعً :          من حـ/ مراقبة ت. ص. غ. م -ز  

إلى حـ/ وقت ضائع طبٌعً                                                                   

قٌد ؼلق الوقت الضائع ؼٌر الطبٌعً :         من حـ/ أ.خ -ح  

إلى حـ/ وقت ضائع ؼٌر طبٌعً                                                                    
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) المبالػ باالؾ الدنانٌر (  : 3مثال   

ساعات ومعدل  8( أٌام االولى من شهر شباط ، علما ان ساعات العمل فً الٌوم هً 7ٌعمل العامل احمد )     

وقت توقؾ المكائن بسبب  دقٌقة بالٌوم،  31دٌنار وكان وقت استراحة العامل وانصرافه  11اجر الساعة 

دقٌقة بالٌوم وان العامل قضى نصؾ وقته الفعلً على العملٌة أ والوقت االخر  21عدم توفر المواد االولٌة 

                                                                                                           على العملٌة ب .

   -: سوفقاء قٌود الٌومٌة الالزمة تساب االجر المستحق واجراح -المطلوب :

 م ٌطرٌقة التضخ  -ب                       م ٌطرٌقة عدم التضخ -أ      

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( الحل :  

عدم التضخٌم طرٌقة  -1  

دٌنار االجر المستحق للعامل احمد 561دٌنار =  11× ساعة  8× ٌوم  7       

 احتساب مكونات االجر :

دٌنار   81دٌنار =  11× ساعة  8× ٌوم  1اجر ٌوم الجمعة =   

دٌنار  31دٌنار =  11×  1/2× ٌوم  6اجرة الوقت الضائع الطبٌعً =   

دٌنار  21دٌنار =  11×  1/3× ٌوم  6اجرة الوقت الضائع ؼٌر الطبٌعً =   

الوقت الضائع  –ساعة  8× ٌوم  6اجرة الوقت الفعلً =   

  2÷ ساعة  43( =  2+  3)  –ساعة  48اجرة الوقت الفعلً = 

دٌنار اجر فعلً للعملٌة  أ  215=  11×  21.  5=                       

دٌنار اجر فعلً للعملٌة ب 215=  11×  21.  5=                                 

لضائع الطبٌعً + اجرة الوقت الضائع ؼٌر .: االجر المستحق = اجر الجمعة + اجرة الوقت ا  

طبٌعً + اجرة الوقت الفعلً للعملٌتٌن                         

  دٌنار  561=  431+  21+  31+  81=                    

 الحسابات المالٌة : -  

من حـ/ مراقبة األجور      561                          

إلى حـ/ مراقبة األجور المستحقة       561                                                        
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من حـ/ مراقبة األجور المستحقة     561                           

إلى حـ/ النقدٌة             561                                     

 حسابات التكالٌؾ : -

من حـ/ مراقبة األجور       561                           

إلى حـ/ استاذ عام التكالٌؾ             561                                     

من مذكورٌن                                              

حـ/ اجر الجمعة           81                           

حـ/ مراقبة األجور المباشرة         431                           

الكلً الوقت الضائع كلفةحـ/            51                           

إلى حـ/ مراقبة األجور            561                                     

من مذكورٌن                                                  

حـ/ وقت ضائع طبٌعً           31                             

           حـ/ وقت ضائع ؼٌر طبٌعً           21                           

الكلً  الوقت الضائع كلفةإلى حـ/              51                                       
                                               

من مذكورٌن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

حـ/ مراقبة االنتاج تحت التشؽٌل للعملٌة أ           215                            

  لٌة باالنتاج تحت التشؽٌل للعم اقبةحـ/ مر          215                          

إلى حـ/ مراقبة األجور المباشرة          431                                       

من مذكورٌن                                                

حـ/ مراقبة ت. ص. غ. م           111                            

حـ/ أ.خ             21                            

إلى مذكورٌن                                                             

حـ/ اجر الجمعة          81                                       

حـ/ الوقت الضائع الطبٌعً          31                                       

حـ/ الوقت الضائع ؼٌرالطبٌعً           21                                       
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     طرٌقة التضخٌم  -2

دٌنار  11× ساعة  8× ٌوم   6                                                             

  معدل اجر الساعة المتضخم =

ساعة ) وقت ضائع طبٌعً (   2/  1 × 6 ) –ساعة  8× ٌوم   6                                     

                      دٌنار             481دٌنار               481                                               

ٌنارد 11.  667=                         =                                  معدل اجر الساعة المتضخم =  

                                               48 - 3                      45                     

دٌنار 81دٌنار =  11× ساعة  8× ٌوم  1اجر الجمعة =   .:  

 

ساعة  43=   (وقت ضائع ؼٌر طبٌعً  ساعة ) 2 –ساعة  45عة =سا 7.5× ٌوم 6اجر الوقت الفعلً=   

         

                    21.5  ×11.667  

االجر المباشر للعملٌة بدٌنار       229.341=                              =               

                        458.682  

 .: االجر المستحق = اجر الجمعة + اجر الوقت الضائع ؼٌر االعتٌادي + األجور المباشرة

  682.س458+  21.334+  81=                    

دٌنار  561.116=                      

جاء بسبب التقرٌب . 1,116ان الفرق البالػ مالحظة /      

 القٌود المحاسبٌة :

 ) طرٌقة عدم التضخٌم (نفس القٌود المذكورة فً الطرٌقة االولى  -الحسابات المالٌة : - أ

 -حسابات التكالٌؾ : - ب

من حـ/ مراقبة األجور         561                            

إلى حـ/ استاذ عام التكالٌؾ        561                                    
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من مذكورٌن                                           

حـ/ اجر الجمعة           81                            

حـ/ اجر الوقت الضائع ؼٌر طبٌعً          21.334                     

حـ/ مراقبة األجور المباشرة        458.682                     

إلى حـ/ مراقبة األجور            561                                         

من مذكورٌن                                              

حـ/ مراقبة انتاج تحت التشؽٌل عملٌة أ                  229.341                   

حـ/ مراقبة انتاج تحت التشؽٌل عملٌة ب          229.341                   

المباشرةإلى حـ/ مراقـبـة األجور          458.682                                       

من مذكورٌن                                             

حـ/ مراقبة ت. ص. غ. م             81                          

حـ/ أ. خ             21.334                   

إلى مذكورٌن                                                     

حـ/ اجر الجمعة           81                                         

حـ/ اجر الوقت الضائع ؼٌر الطبٌعً          21.334                                  

            

-طرق المكافآت او العالوات التشجٌعٌة :  /ثامناً   

ان هذه الطرق ظهرت آبان الثورة الصناعٌة عند قٌام المشارٌع الصناعٌة واتساعها االمر الذي ولد الحاجة    

ل الن ـة للعامـارة بالنسبـد خسـل وتعـد رب العمـذه الطرق تفٌـً مالحظة ان هـرة ، وٌنبؽـة كثٌـدي عاملـإلى اٌ

رة رق كثٌـة وهناك طـؾ ومنها األجور المدفوعـالٌن اتباعها هو زٌادة االنتاج وتخفٌض التكـالؽرض الرئٌس م

ٌة :تاال اننا سنتناول الطرق األ  

طرٌقة هالسً : بموجبها ٌتم تحدٌد وقت نمطً ) قٌاسً ( النجاز كمٌة معٌنة فإذا أنجزها العامل فً الوقت  - أ

ه األساس مع منحه المحدد منح اجره األساس اما اذا تم انجازها بمدة اقل من الوقت النمطً منح العامل اجر

% االخرى من اجر الساعات 51% من اجر الساعات التً ٌوفرها العامل اما الـ 51مكافؤة او عالوة تعادل 

ا التخفٌض بالوقت لم ٌتحقق بجهد العامل فقط بل نتٌجة تظافر جهود الخدمات االنتاجٌة ذهفتعود للمنشؤة الن 

                                        التً أسهمت فً ذلك .
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ً : تلعامل على وفق هذه الطرٌقة كاألوٌحتسب االجر المستحق ل   

 

:   4 مثال  

ساعة وكان  15وحدة وفً زمن قٌاسً مقداره  31حددت احدى المنشؤت الصناعٌة معدل االنتاج القٌاسً بـ    

ساعة . 13عامل انتج الكمٌة بـ دٌنار وكان لدى هذه المنشؤة  5معدل اجر الساعة   

  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر (  المطلوب : احتساب االجر المستحق لهذا العامل

  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر (  الحل :

 

 

 

طرٌقة روان : ان هذه الطرٌقة ال تختلؾ عن الطرٌقة السابقة اال من ناحٌة المكافؤة حٌث تدفع على اساس  - ب

           نسبة الزٌادة إلى الوقت النمطً المقرر . الزٌادة بالوقت أي

 وٌحتسب األجر المستحق وفق هذه الطرٌقة كاالتً :

الوقت الفعلً                                                                             

  الواحدة اجر الساعة× عدد الساعات المتوفرة × ــــ ــــــــاجر الساعة الواحدة + ـــــ× األجر المستحق = الوقت الفعلً 

الوقت القٌاسً                                                                                                  

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( :  نفس بٌانات المثال السابق والمطلوب احتساب االجر المستحق للعامل . 5مثال   
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  -: الٌك المعلومات االتٌة المستخرجة من سجالت شركة دجلة الخٌر الصناعٌة : 6مثال 

ساعة ، وان العامل سامً  6وحدة هو  21دٌنار ، الوقت القٌاسً النتاج  1 111أجرة الساعة الواحدة       

ساعة . 51وحدة بوقت فعلً مقدارة  211أنتج   

-للعامل سامً بؤستخدام طرٌقة :احتساب األجر المستحق  - 1  -المطلوب:  

روان -هالسً                       ب  –أ                          

اعاله .  1اي الطرٌقتٌن افضل للعامل سامً على ضوء النتائج المستخرجه فً النقطة  - 2              

طرٌقة هالسً  –(  1المطلوب )   -الحل :  

اجرة الساعة × الوقت الفعلً (  –) الوقت القٌاسً  2/  1اجرة الساعة +  ×االجر المستحق = الوقت الفعلً    

  1 111( ×  51 – 61)  2/  1+  1 111×  51االجر المستحق = 

  5 111+  51 111االجر المستحق = 

دٌنار   55 111االجر المستحق =   

  -طرٌقة روان :

عـدد الساعات × + الوقـت الفعلً / الوقـت القٌاسً  اجرة الساعـة الواحدة× االجر المستحـق = الوقـت الفعلً 

اجرة الساعة الواحدة × المتوافرة   

  1 111×  11×  61/  51+  1 111×  51االجر المستحق =  

  8 333+  51 111االجر المستحق = 

دٌنار  58 333االجر المستحق =   

دٌنار  8 333تحقها وفق هـذه الطرٌقة كانت طرٌقـة روان افضل للعامل ألن المكافؤة التً ٌس –(  2المطلوب ) 

هالسً افضل للشركة . طرٌقة دٌنار فقط . وعلٌه تعتبر  5 111بٌنما فً طرٌقة هالسً ٌستحق العامل   

وحدة  211ساعة ، فؤن انتاج  6وحدة هو  21مالحظة حول الحل // بما ان الوقت القٌاسً النتاج     *

( .  11× ساعة ) من خالل الضرب  61سٌكون   
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%( 81دد معدل نمطً )قٌاسً( لالنتاج وٌحدد معدل اجرمنخفض للوحدة )ـبموجبها ٌحالتً طرٌقة تاٌلر:  -جـ 

( اذا زاد االنتاج عن  % 121 دل اجر مرتفع للوحـدة )ـطً ، كما ٌحدد معن المعدل النمـاذا قل االنتاج ع

المعدل النمطً وبموجبها ال ٌكون هناك حد ادنى مضمون لالجر ، فهً تكافئ العامل النشٌط وتعاقب العامل 

                                                                             -البطئ وبموجبها ٌحتسب االجر المستحق كاالتً :

معدل االجر بالساعة / معدل االنتاج النمطً × ساعات الوجبة االنتاجٌة ×  الوحدات المنتجةاألجر المستحق =  

% ( 121%  أو  81النسبة ) ×   

وحدات فً الساعة وكان معدل االجر  11  حددت احدى الشركات الصناعٌة معدل االنتاجً النمطً بـ : 7 مثال

وحدات  14وحدات بالساعة والثانً انتج  9دٌنار وكان لدى هذه الشركة عاملٌن االول انتج  4.511بالساعة 

.                                                 ( ساعات 7بالساعة علما بؤن الوجبة االنتاجٌة للعمل تتكون من )  

، اذا علمت ان المبالػ الواردة اعاله باالؾ الدنانٌر .  احتساب االجر المستحق للعاملٌن :المطلوب   

   ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( الحل :

 

-اعداد قوائم األجور ودفعها : / تاسعاً   

سبق ان بٌنا كٌفٌة تسجٌل الوقت الخاص بالعاملٌن سواء عند بدأ العمل او االنتهاء منه ، اذ ٌنبؽً حساب      

عدد الساعات التً اشتؽلها العامل ٌومٌا او اسبوعٌا وتثبت فً بطاقة الوقت وفً نهاٌة كل اسبوع ترسل 

فٌها ومن ثم مقارنتها مع بطاقة العملٌة  ور لتدقٌق البٌانات الموجودةـم الرواتب واألجـت إلى قسـبطاقات الوق

) العمل ( وبطاقة الوقت الضائع ان وجدت لؽرض التؤكد من صحة المعلومات المدرجة فٌها قبل ادخالها فً 

                                                                                                             قوائم األجور .
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وتنظم قوائم األجور اما اسبوعٌا او نصؾ شهرٌة او شهرٌة حسب الحاجة اذا كانت المنشؤة صؽٌرة الحجم      

ذه الطرٌقة ٌمكن حصر األجور ـوبه ةـكلفز ـم او مركـة لكل قسـل تنظٌم قائمـرة فٌفضـت المنشؤة كبٌـاما اذا كان

-ٌة :المدفوعة وتتكون قائمة الرواتب واألجور من الحقول التال  

وتشمل االجر المستحق للعامل ومخصصات االعمال االضافٌة والزوجٌة واالطفال والنقل واٌة  -االٌرادات : -1

           مخصصات اخرى وكذلك المكافؤت والعالوات ومخصصات الخطورة وبدل العدوى ..... الـخ .

دوق ـن صنـرة مـة الدائـن كحصـللقوانٌ ع تنفٌذاً ـتدفالمبالـػ ذه ـوه  -المبالػ االخرى التً تدفعها المنشؤة : -2

ً ـن الصحـب تعلٌمات كالتؤمٌـة المقررة او بموجـب النسبـب حسـل منتسـن كـً عـان االجتماعـد والضمـالتقاع

 والتؤمٌن على الحٌاة ..... الـخ .

  -االستقطاعات : ان ما ٌستقطع من المنتسب ٌمكن تقسٌمه إلى : -3

ة ـات الصحٌـً والخدمـد والضمان االجتماعـدوق التقاعـل صنـمث  -ظمة :استقطاعات حسب القوانٌن واالن - أ

 ورسم الطابع وضرٌبة الدخل ..... الـخ .

أستقطاعات بموجب امر محكمة : وتكون تنفٌذا لقرار محكمة صادر ضد احد المنتسبٌن عن قضٌة جزائٌة  - ب

       .ة و جنائٌة او آلمور تتعلق بالنفقا

عرفٌة ( : وتكون اما داخلٌة او لمصلحة جهة خارجٌة تإخذ بعد أستحصال موافقة  استقطاعات اخرى ) -جـ 

 المنتسب كاالشتراك بالنوادي والجمعٌات التعاونٌة وبناء المساكن او مصرؾ الرافدٌن او العقاري ..... الــخ .

قوائم رواتب الموظفٌن وأجور العمال 1-4شكل 
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 عملٌة صرؾ األجور :

بعد ان تنظم قوائم األجور وتدقق ٌعمل لها خالصة ، او قٌد الخالصة للرواتب واألجور وٌنظم مسإول      

وصرفه وتسلٌمه إلى امٌن  ، ثم ٌنظم قٌد صرؾ وصك بالمبلػ المستحقاالجور الرواتب واألجور قٌد 

توزٌع الرواتب الصندوق الذي ٌكون مسإوال عن توزٌع الرواتب واألجور وفً بعض االحٌان تشكل لجان ل

                                                                                         . ثالثة اشهرواألجور وتؽٌر كل 

-الدورة المستندٌة لصرؾ األجور :  

الدورة المستندٌة لصرؾ األجور 1-5شكل                                                                           

 

-الرقابة الداخلٌة المتعلقة بقوائم األجور : /عاشراً   

ٌقصد بالمراقبة الداخلٌة الطرٌقة التً بموجبها ٌقسم العمل بحٌث ٌشترك فً انجاز أٌة عملٌة اكثر من     

                                     -شخص لذا ٌنبؽً الحٌطة والحذر وٌمكن تلخٌص اهم النقاط الواجبة االتباع :

وهنا من المستحسن ادخال تسجٌالً دقٌقاً ٌنبؽً مراقبة نظام تسجٌل وقت الحضور واالنصراؾ  -(  1) 

                 الساعة المسجلة للوقت واالشراؾ على عملٌة تسجٌل الوقت .
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ان ٌنظم مسإول القسم مستند اعتراؾ بعدد عند دفع األجور على اساس االنتاج ) القطعة ( ٌنبؽً  -(  2) 

 القطع التً انجزها العامل على ان ٌصدقه مسإول الفحص .

 ٌنبؽً اعداد استمارات الٌة تؽٌرات تحدث فً األجور على ان تصدقه الجهة المسإولة والمخولة . -(  3) 

قسم األجور لالستناد إلٌها فً ٌنبؽً ان تقرر ساعات العمل االضافٌة جهة مخوله على ان تسلم إلى  -(  4) 

 احتساب االجر االضافً .

ٌنبؽً عدم اشراك القائمٌن بؤعداد األجور فً تنظٌم اؼلفة األجور وفً حالة تعذر ذلك ٌنبؽً توزٌع  -(  5) 

 جدول األجور على الموظفٌن الموجودٌن فً قسم األجور .

 .ان ٌجري تدقٌقها من قبل موظؾ اخرعلى  ٌنبؽً احتساب األجور والعالوات من قبل موظؾ مختص -(  6) 

 ٌنبؽً التؤكد من صحة االسماء المدرجة فً قوائم األجور بٌن حٌن وأخر . -(  7) 

ٌنبؽً التؤكد من الهوٌة الشخصٌة للعاملٌن قبل تسلٌمهم األجور وٌنبؽً ان ٌسلم االجر للعامل نفسه  -(  8) 

 اال فً حاالت معٌنة نتٌجة العجز او المرض .

-اعداد كشوفات وخالصة األجور : /ادي عشر ح  

فعال فً كل قسم انتاجً او مركز  الؼراض قٌاس التكالٌؾ من الضروري معرفة مقدار األجور المتحققة    

. بحٌث ٌمكن معرفة خالصة األجور منها كلفة، وكما ذكرنا سابقا ان قوائم األجور تعد لكل قسم او مركز تكلفة  

وٌجري قٌد األجور من خالصة األجور فً دفتر تحلٌل األجور ) دفتر ٌومٌة األجور ( ومنه ٌجري الترحٌل     

                                                  إلى الحسابات االجمالٌة والفردٌة المختصة فً دفتر االستاذ العام .

 والشكل التالً ٌظهر كشؾ تحلٌل األجور

كشؾ تحلٌل األجور 1-6شكل                                               
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الفصل االول رٌناتأسئلة وتم  

  -اوالً / االسئلة :

س
1 

. : وضح اهمٌة عنصر العمل فً الكلفة  

س
2

شرحها بأختصار .وأمكوناته ؟ عددها  تعرٌف االجر؟ وما : ما   

س
3

: كٌف تقاس الكفاٌة االنتاجٌة آلي مشروع صناعً ؟   

س
4

: ما االهداف التً تحققها الرقابة على عنصر العمل فً المشروع الصناعً ؟   

س
5

: بٌن الهدف الرئٌس للمحاسبة على األجور فً أي منشأة صناعٌة ؟   

س
6

: ضع عالمة ) صح ( امام العبارة الصحٌحة وعالمة ) خطأ ( امام العبارة الخاطئة ثم صحح  

                                                                                                               الخطأ ان وجد .

 تبوب خدمات العمل فً أي مشروع صناعً إلى خدمات ادارٌة وبٌعٌة وانتاجٌة . -) أ (        

 ٌمثل عنصر العمل العنصر االول من عناصر التكالٌف فً المشارٌع الصناعٌة . -) ب (        

 التوجد عالقة بٌن األجور المدفوعة وكمٌة االنتاج المتحققة . -) ج (        

 تستعمل بطاقة الوقت لتسجٌل الوقت المنقضً داخل العملٌة االنتاجٌة . -) د (        

  ر ـرة وغٌـن المهـن العاملٌـن التساوي بٌــة دفع األجور على اساس الزمــان طرٌق -) هـ (        

                                   . المهرة                 

ان طرٌقة دفع األجور على اساس االنتاج التحتاج إلى رقابة على جودة المنتجات  -) و (       

                               إلى رقابة على تلف المواد اثناء التشغٌل . التحتاجوكذلك 

  الضائع هو الفرق بٌن الوقت المصروف فعال والوقت المحدد النجاز العمل .لوقت  -) ز (        

 : بماذا تختلف طرٌقة دفع االجور هالسً عن طرٌقة روان ؟  7س

 : ماذا ٌقصد بالرقابة الداخلٌة لالجور؟ و ما خطواتها ؟  8س
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 -ثانٌا // التمرٌنات :

دٌنار فً   2 888ر قدره ـوم وبمعدل اجـالٌ ًـساعات ف 8ن ـل احد العاملٌـٌعم  (  / 1التمرٌن ) 

 ةـنصف ساع ً )ـع غٌر الطبٌعـه الضائـ( ووقت ةـساع 1 ً )ـع الطبٌعـه الضائـالساعة وكان وقت

    ت المتبقً النتاج المنتج س .ـص الوقـ( وخص

بأستخدام  اثبات القٌود الالزمة -2.    احتساب االجر المستحق لهذا العامل -1  -: المطلوب   

  -طرٌقة :

 التضخٌم –عدم التضخٌم                    ب  –أ                             

 

ساعة فً االسبوع وان ساعات الدوام خالل االسبوع  58ٌعمل احد العاملٌن ( /  2التمرٌن )  

ت ان معدل اجر الساعة االعتٌادٌة كان ـفأذا علم، ساعة  48والمحددة من قبل الشركة هً 

  .                                                                                          دٌنار  5 888

 المطلوب :-  احتساب االجر المستحق واظهار عالوة الوقت االضافً وتسجٌل القٌود الالزمة . 

 

( ساعات ٌومٌا وكان 8دل )ـوع وبمعـ( اٌام فً االسب6د )ماحٌعمل العامل ( /  3التمرٌن )  

   -دٌنار وقد اظهرت بطاقات الوقت واالنتاج البٌانات التالٌة :  2 888دل اجر الساعة ــمع

نصف ساعة استراحة ٌومٌاً . –(  1)       

نصف ساعة ٌومٌاً دخول وانصراف العاملٌن من والى بوابة المصنع . –(  2)       

نصف ساعة فً االسبوع قضاها العامل لحاجاته الشخصٌة . –(  3)       

استغرقت عملٌة التحول من العملٌة االنتاجٌة  أ  الى العملٌة االنتاجٌة  ب  ساعة  –(  4)     

 واحدة اسبوعٌاً . 

دقٌقة فً االسبوع توقفت المكائن بسبب انقطاع التٌار الكهربائً .  128  -(  5)       

دقٌقة فً االسبوع توقفت المكائن بسبب اجراء عملٌات الصٌانة الفجائٌة .  98 –(  6)       
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ساعة واحدة فً االسبوع توقفت المكائن بسبب عم توافر المواد االولٌة .  –(  7)       

على التوالً .  2:  1أن الوقت المتبقً خصص النجاز عملتٌن هما ) أ ، ب ( وبنسبة   

 المطلوب :-  1 – احتساب اجمالً االجر المستحق للعامل احمد . 

ة وحسابات التكالٌف ( ، تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة فً ظل ) الحسابات المالٌ – 2               

  -% . مستخدماً طرٌقة : 18بنسبة  هناك استقطاعات الضمان االجتما عً بأن اذا علمت

  التضخٌم –ب               عدم التضخٌم       –أ                            

  

ـاً ساعات ٌومٌ(  8 ) دلـوع وبمعـــً االسبـام فـاٌ(  6 ) ل حسامـل العامـٌعم ( / 4التمرٌن )   

  -دٌنار فً الساعة وقد اظهرت بطاقة الوقت واالنتاج البٌانات التالٌة : ( 5 888 ) درهـر قـوبأج

ساعات فً االسبوع وقت ضائع غٌر (  5 ) ساعات فً االسبوع وقت ضائع طبٌعً ،(  4 ) 

 طبٌعً ، ) 28 ( ساعة النجاز المنتج س و ) 26 ( ساعة النجاز المنتج ص .                     

المطلوب :- اثبات قٌود الٌومٌة الالزمة فً السجالت المالٌة والتكالٌف اذا علمت ان اجر العامل 

.   % من اجر الساعة االعتٌادٌة158صرف بصك وان معدل اجر الساعة للعمل االضافً ٌعادل 

  

 1 888وكان االجر الٌومً  ساعتٌنبلغ الوقت القٌاسً النتاج وحدة واحدة بـ ( /  5التمرٌن ) 

ساعات  8ٌوم عمل وبمعدل  25وحدة فً الشهر الذي ٌتكون من  188دٌنار وقد انتج العامل 

                                                                                                      ٌومٌا .

 المطلوب :-

.   هالسً ةطرٌق للعامل وفق احتساب االجر المستحق - 1     

.   روانة بطرٌق للعامل وفق احتساب االجر المستحق  - 2     

( . 2و  1أي من  الطرٌقتٌن افضل للعامل على ضوء النتائج المستخرجة فً النقطتٌن )  – 3     



34 
 

وحدات (  18 ) حددت احدى الشركات الصناعٌة معدل االنتاج القٌاسً بـ ( /  6التمرٌن ) 

 جـة عاملٌن االول انتـذه الشركـدٌنار وكان لدى ه(  1 888 ) ر الساعةـبالساعة وكان معدل اج

علما ان الوجبة االنتاجٌة للعمل ، بالساعة   وحدة(  14 ) وحدات بالساعة والثانً انتج(  9 )

                                                                           ساعات عمل .(  7 ) تتكون من

 المطلوب :- احتساب االجر المستحق لهذٌن العاملٌن باستعمال طرٌقة تاٌلر . 

 

( ساعـات ،  5( وحـدات مـن المنتـج س هـو )  18الوقـت القٌاسـً النتاج ) ( /  7التمرٌن ) 

ج العامل محمود ـ( ساعة ، بٌنما انت 48( وحدة بوقت مقداره )  188د ) ـمحموقـد انتج العامل 

 . دٌنار 1888، اذا علمت ان معدل االجر بالساعة هو ( ساعة 48مقداره ) ( وحدة بوقت  88) 

                                                                  

 المطلوب :- احتساب االجر المستحق لهذٌن العاملٌن بموجب طرٌقتً :- 

ن روا  -هالسً                       ب   -أ                     
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ثانًالفصل ال  

محاسبة على عنصر تكلفة المصروفاتال  

 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب قادراً على :

المصروفات ؼٌر المباشرةلمصروفات ، المصروفات المباشرة وتعرٌؾ ا – 1  

معرفة أسباب توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات – 2  

تعداد طرق توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات – 3  

ز االنتاج باستخدام الطرٌقة ـز الخدمات على مراكـع تكالٌؾ مراكـتوزٌ – 4

                   المباشرة ، طرٌقة التوزٌع التنازلً و طرٌقة التوزٌع التبادلً
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 الفصل الثانً

 المحاسبة على عنصر تكلفة المصروفات

 أوالً : طبٌعة المصروفات 

والتً تعرؾ كالٌؾ بعد عنصري المواد واألجور الت رـن عناصـث مـر الثالـروفات العنصـلمصل اــتمث      

الوحدة االقتصادٌة فً سبٌل الحصول على الخدمات أو المنافع عدا   جمٌع أنواع النفقات التً تنفقها بأنها

                                                                                                          عنـصـري المــواد والـعـمـل .

                                  -:، وهما  كلفةنوعٌن من حٌث عبلقتها بوحدة الت والمصروفات تقسم إلى      

ن تخصٌصها بسهولة على  وحـدة أنواع المصروفات التً ٌمكوهً جمٌع   -المصروفات المباشرة :  -(  1) .

           منـهـا بـدقـة . تكلفةوتـحـدٌـد نصـٌـب وحـدة الـ تكلفةال            

كن تخصٌصها بسهولة وهً جمٌع أنواع المصروفات التً ال ٌم  -المصروفات ؼٌر المباشرة :  -(  2)   

مصارٌؾ عامة تخص أكثر من  هًمنها بدقه بل  كلفةنصٌب وحدة التوال ٌمكن تحدٌد  تكلفةعلى وحدة ال

والمصروفات ؼٌر المباشرة أكثر تنوعاً واكبر حجماً  ، أو تكون مشتركة على جمٌع الوحدات  تكلفةوحدة  

مـن الـمـصــروفــات الـمـبــاشــــرة . وعلٌة فان المصروؾ ؼٌر المباشر هو ما ٌصرؾ أصبل بشكل إجمالً 

اب عدة مراكز إنتاجٌة أو خدمٌة وٌعد من مكونات السلعة المنـتـجة حٌث ال ٌمكن إتمام المنتوج على حس

بدونه . وبناء على ذلك نذكر العناصر التً تتألؾ منها التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة على سبٌل المثال ال 

                                                                                                                  -الحصر :

/ المواد ؼٌر المباشرة  -) أ (   

مــواد التـنـظٌـؾ . - 2ـزٌـوت والشـحـوم .           الـوقـود وال  - 1           

. نتاجٌة والخدمٌةالمهمات المختلفة لؤلقسام اإل  - 4        واألدوات الـصـؽـٌـرة .       الـعــدد - 3           

/األجور ؼٌر المباشرة  -) ب (   

    أجـور مـراقــبً اإلنـتــاج ورؤسـاء األقـسـام .  - 1         

الــوقــت الـضـائــع . تكلفة  - 2           

   رواتــب الكتبة فــً األقـسـام اإلنتاجٌة والخدمٌة . - 3         
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الـمـرضـٌــة .اإلجــازات  تكلفة – 4           

رواتــب العـامـلٌــن فـــً اإلدارات الفـنـٌــة واإلنـتـاجٌــة والمختـبـر والمـخــازن .  - 5           

/المصروفات ؼٌر المباشرة  -) ج (   

        اإلٌــجــار - 1         

      التــأمـٌـن  - 2         

       الـرسـوم الـصـنـاعٌــة - 3         

اإلنــدثـــارات - 4           

       التــدفـئــة والتـبـرٌــد - 5         

       اإلنـارة  - 6         

     الـطـاقـة   - 7         

الدعاٌة واإلعــبلن  - 8           

الضٌافة وبقٌة المصارٌؾ األخرى . - 9           

 ثانٌاً : مفهوم مراكز التكالٌؾ 

وحدة نشاط  متماثلة وباإلمكان تجمٌع عناصر  تكلفةحٌث ٌمثل مركز ال،  تكلفةٌقسم المصنع إلى مراكز      

قد ٌكون عملٌة إنتاجٌة معٌنة أو مجموعة عملٌات أو قد  تكلفةلخاصة به بدقة وٌبلحظ إن مركز الالتكالٌؾ ا

      -الوظٌفة الصناعٌة تكون على نوعٌن :داخل  تكلفةمعٌنة أو مجموعة خدمات ومراكز الٌكون أداء خدمة 

-أ. مـراكـــز اإلنـتـــاج :  

.وهً المراكز التً تمارس العملٌة اإلنتاجٌة وتقوم بالتصنٌع المباشر على وحدات اإلنتاج .       

-: ب. مراكز الخدمات  

،  بلزمة للعملٌة اإلنتاجٌةالخدمات الوإنما تقوم بتقدٌم ، وهً المراكز التً ال تمارس فٌها العملٌة اإلنتاجٌة     

وهذه الخدمات تقدم إلى المراكز اإلنتاجٌة .      
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ـراكــز اإلنـتـــاجم                    مــراكــز الخــدمـــات                              

     قسم 

الؽزل   

قسم النسٌج   قسم الصٌاؼة     قسم التجهٌز     القوى المحركة    المخازن      اإلفراد      الصٌانة      

المنتجة                مراكز لها عبلقة مباشرة بالسلعة  

          أو الخدمة المقدمة ، وحدة قٌاسها الوحدة       

المنتجة النهائٌة أو الخدمة المقدمة                        

النهائٌة .       

 

مراكز اإلنتاجٌة لتقدٌم خدمات للمراكز تسعى         

فتعالج          تكلفةولٌس لها عبلقة بوحدة ال       

           كلفها على أساس إٌجاد عبلقة         

منها . بالمراكز المستفٌدة          

 

تكالٌؾ على أساس مراكز التكالٌؾ ثالثاً : طبٌعة ال  

المدة المالٌة والمحاسبٌة لؽرض إعداد  ري فً بداٌةبشكل تقدٌتحدد المصارٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة      

المنتجات عند إتمامها وعدم االنتظار حتى نهاٌة المدة  المحاسبٌة  تكلفةلموازنة التقدٌرٌة وٌهدؾ احتساب ا

                                           والرقابة علٌها واتخاذ القرارات اإلدارٌة المناسبة . وذلك إلؼراض حساب التكلفة

إما خبلل المدة المحاسبٌة فتثبت المصروفات الصناعٌة ؼٌر المباشرة  تثبٌتا فعلٌا عند صرفها أو أثباتها      

السجبلت ألتحلٌلٌه ل مستندات صرؾ المواد المخزنٌة وبها مث إلى المستندات و الوثائق الخاصة وذلك استنادً 

 ودات الثابتة و ٌجري حصرها فً سجبلت و كشوفات تحلٌلٌه  خـاصـة تـمهٌـداً لؤلجور و سجبلت الموج

                                                                                        . تكلفةلتـحـمـٌلها علـى مــراكــز ال

: تكالٌؾ مراكز الخدمات كمصروفات ؼٌر مباشرة  رابعاً   

إثبات التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة ٌجري تبوٌبها وتحلٌلها بهدؾ معرفة طبٌعة كل منها وتحدٌد بعد       

                                                                                     مراكز التكالٌؾ التً استفادت منها .

كمـا ا ـة وبنودهـرة المشتركـر المباشـؼٌة ـؾ الصناعٌـر التكالٌـع عناصـس توزٌـح أسـن توضٌـوٌمك      

                                                                                                        -: الوارد فً الصفحة التالٌة الجدول فــً
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عناصر التكالٌؾ               اساس التوزٌع                      

إٌجار المصنع -    (2ـ المساحة )م   ـ   

التامٌن ضد المسروقات -    ـ القٌمة الدفترٌة للموجودات المؤمنة علٌها  ـ   

التامٌن ضد الحرٌق -    ـ القٌمة الدفترٌة للموجودات المؤمن علٌها  ـ   

التامٌن ضد اصابات العمل -    عدد العمال -      

االجتماعٌةالخدمات الصحٌة و  -    عدد العمال -      

راتب مدٌر المصنع -    الوقت المخصص لكل مركز )ساعات العمل المباشر( -       

المخازن -    كمٌة المواد المستهلكة فً كل مركز -       

اإلضاءة -    المساحة المشؽولة من كل مركز أو عدد لمصابٌح -       

استهبلك ادوات ووسائل النقل الداخلً -   وزن او كمٌة المواد مرجحة بعدد مرات النقل -       

الرواتب -    عدد العمال -       

الضرائب العقارٌة على مبانً المصنع -    المساحة -       

التدفئة -    المساحة المشؽولة فً كل مركز -       

فرق اإلٌجار -    المساحة -       

قوى محركة -       ساعات دوران اآللة او ساعات االشتؽال مرجحة بالقوة  -     
الحصانٌة         

الصٌانة -    ساعات دوران االلة او ساعات االشتؽال -       

شؤون العاملٌن -    عدد العمال -       

اندثار الموجودات أو األصول  -    قٌمة الموجود نفسه -       
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الخدمات :أسباب توزٌع تكالٌؾ مراكز   

  -:  كــز الخـدمـات اإلنـتــاجٌـة عــلى مـراكـز اإلنتاج هًاهنـاك عــدة أسـبــاب لتــوزٌــع تـكـالـٌــؾ مـر    

كز اإلنتاج تمهٌدا لتحمٌلها على الوحدات المنتجة  وذلـك باستعمال معدالت احصر وتحدٌد تكالٌؾ مر(  1)   

 . التحمٌل

 كل مركز بـصورة مسـتـقـلة عن األخر . سهولة الرقابة عـلى(  2)   

 وقات واالنحرافات أوال بأول و محاولة معالجـتها .معمعرفة ال(  3)   

الخدمات بحسب استفادة كل مركز من  على كل من مراكز اإلنتاج و مراكزالتكالٌؾ المشتركة  وذلك بتوزٌع

                                                                    هذه التكالٌؾ وباستعمال أساس مبلئم  لـعـملٌة التوزٌع .

  ( 1)  مثال

 أظهرت سجبلت إحدى الشركات الصناعٌة التً تحتوي على مركزٌن إنتاجٌٌن و ثبلثة مراكز خدمٌة      

                                                                         ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -المعلومات التالٌة :

) المبالػ ( قٌمة التكلفة البٌان  أساس التوزٌع 

دٌنار 18111 إٌجار المصنع ( 2المساحة ) م   

دٌنار 12111 راتب مدٌر المصنع  الوقت المخصص لكل مركز 

دٌنار 24111 رواتب المشرفٌن  عدد العاملٌن 

دٌنار 8111 التدفئة و اإلضاءة  المساحة المشؽولة لكل مركز 
 

أعبله فـكانت عـلى النحو اآلتً :إمـا مقـدار استفادة كـل مـركـز من الـبنود   

 المجموع مراكز الخدمات اإلنتاجٌة مراكز اإلنتاج الـبــٌـــــــان

 ج ب أ ص س

م 161 المساحة  111
 م

241 121 181 811 

لكل مركز الوقت المخصص  361 271 451 541 181 1811 

 1111 321 221 161 211 111 عدد العاملٌن

 611 151 61 181 91 121 المساحة المشؽولة فعلٌا من كل مركز
 

 المطلوب :- تـوزٌع الـتـكـالٌؾ المشتركة علـى مراكز اإلنتاج و مـراكز الـخـدمات اإلنـتاجٌـة .
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  ( 1)  حـل الـمـثــال

علٌه  اً بناءو كلفةحسب أساس التوزٌع المحدد  لكل ت التكالٌؾ المشتركة على المراكز المختلفة عٌوزتم تٌ    

تحدد نسبه ما ٌستفٌده كل مركز من المجموع الكلً للمنافع وفً ضوء تلك النسبة ٌتحدد مقدار ما ٌتحمله كل 

                                                                                            مركز من التكالٌؾ المشتركة .

  الـمشـتـركـة عـلـى الـمـراكـز الـمسـتـفـٌــدة كـشـؾ بـتـوزٌـع الـتـكالـٌـؾ ؼٌـر الـمـبـاشـرة

المبالػ باالؾ الدنانٌر (  )  

 أساس التوزٌع مراكز الخدمات اإلنتاجٌة مركز اإلنتاج المبالػ عناصر التكلٌؾ

 ج ب أ ص س

 إٌجار المصنع
 
 

 راتب مدٌر المصنع
 
 

 رواتب المشرفٌن
 
 

 التدفئة و اإلضاءة

1811
1 
 
 

1211
1 
 
 

2411
1 
 
 

8111 
 

3611 
 
 

2411 
 
 

2411 
 
 

1611 

2251 
 
 

1811 
 
 

4811 
 
 

1211 

5411 
 
 

3111 
 
 

3841 
 
 

2411 

2711 
 
 

3611 
 
 

5281 
 
 

811 

4151 
 
 

1211 
 
 

7681 
 
 

211 

( 2المساحة ) م  
 
 
المخصصالوقت   

 
 

 عدد العمال
 
 

 المساحة المشؽولة
 

غ . م .صأجمالً ت .
) بالدٌنار(     

6211
1 

1111
1 

1115
1 

1464
1 

1238
1 

1313
1 

 

 

 مبلحـظـات حول الـــحـــل ) المبالػ باالؾ الدنانٌر (

( 2المساحة ) م ٌوزع على اساس إٌجار المصنع  

المساحة الكلٌة  2م  811=   181 + 121 + 241 + 111 + 161             

مساحة المركز ) الجزء ( / المساحة الكلٌة ) الكل ( = حصة المركز االنتاجً × المبلػ      

دٌنار نصٌب المركز س  3 611=  811/  161×  18 111  
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دٌنار نصٌب المركز ص 2 251=  811/  161×  18 111  

دٌنار نصٌب المركز أ  5 411=  811/  161×  18 111  

دٌنار نصٌب المركز ب  2 711=  811/  161×  18 111  

دٌنار نصٌب المركز ج 4 151=  811/  161×  18 111  

 وهكذا لباقً العناصر وباالسلوب نفسه 

كــز الـخدمــاتاطـرق تـوزٌـع تكالـٌؾ مـر  

 جزءاً بلخدمات ٌكون كل مركز قد حمل بعد عملٌة توزٌع التكالٌؾ المشتركة بٌن مراكز اإلنتاج و مراكز ا      

ن وأل، مٌة تقدم خدمات لمراكز اإلنتاج الخدمات هً مراكز خد الن مراكز من التكالٌؾ المشتركة . ونظراً 

المنتج  النهائً ٌنتج فً مراكز اإلنتاج فبل بد من توزٌع مجموع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج 

المتعلقة بمراكز الخدمات إلى لتكالٌؾ المتعلقة بها ول جمٌع افً المنشاة لتقوم مراكز اإلنتاج فً النهاٌة بتحمٌ

 .                                                                                                      السلع التً تنتجها  

راكز الــخـدمــات على وتتـمـثـل أهــم األهــداؾ والـمـزاٌا التً ٌمكن تحقٌقها من عملٌه توزٌع تكالٌؾ م     

                                                                                              -: مـراكـز اإلنـتــاج بــاالتــً

 تـؤدي إلى الـوصـول إلى كـامـل التـكـالـٌـؾ الـمتـعـلـقـة بإنـتـاج كـل صنـؾ . .1

 العدٌد من القرارات اإلدارٌة و من أهمها التسعٌر .تـساعد اإلدارة بشكـل أفضل فً  .2

مراكز الخدمات و محاولة مقارنتها مع الـحـصــول عـلـى الـخـدمــات مـن  كلفةتساعد اإلدارة فً تقٌٌم ت .3

 الـخـارج  اذا كان بـاإلمـكــان الـقـٌـام بذلك .

 .  قبل مراكز اإلنتاجتساعد فً عملٌة الرقابة على التكالٌؾ عن طرٌق الحد من الهدر من   .4

ؾ مراكز الخدمات التً إنفقت فً مراكزها ـدد تكالٌـة نظراً ألنها تحـق نظام البلمركزٌـد على تطبٌـتساع .5

 مـراكــز اإلنـتــاج .بل تحدٌد المنافع التً قدمت إلى و بالمقا

-فتتـمـثــل باالتً :إمـا االنتـقـادات التــً تــوجــه لعـمـلـٌــة التــوزٌــع للتـكـالـٌـؾ   

 رقابتها و سٌطرتها .ز الخدمات و التً تعد خارجه عن تحمل مراكز اإلنتاج بتكالٌؾ مراك .1

المراكز بتكالٌؾ اقل مما إن عملٌة توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات قد تكون ؼٌر دقٌقة مما ٌحمل بعض  .2

 بالمقابل ٌحمل مراكز أخرى تكالٌؾ أكثر مما ٌجب .ٌجب و
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-طرق توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج فهناك ثبلث طرق هً :إما عن   

 Direct Methodالطرٌقة المباشرة                                            .1

 Sequential ( Step – Down) Methodطرٌقة التوزٌع التنازلً        .2

 Reciproca1(A1gebraic) Methodطرٌقة التوزٌع التبادلً             .3

 

  Direct Method       الـطــرٌـقــة الـمـبـــاشرة

-هما :، وتحدد تكلفه الخدمة بالطرٌقتٌن اآلتٌتٌن       

ز الخدمات وتوزٌعها ـكع تكالٌؾ مراـى تجمٌـة إلـذه الطرٌقـه دـتستن  /ً ـع اإلجمالـة التوزٌـطرٌق –أ 

                     اإلنـتـاجٌــة بـاستعمال أسـاس واحـد مـن األسـس الـمـذكـورة سـابـقـاً . على المراكز

 دمٌــةز خـكاة مرـة وثبلثـز إنتاجٌـة مراكــثبلثتحتـوي علـى ة ـمنشاة الفرات الصناعٌ //  ( 2)  مثــــال  

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -: كاالتً بـكـل مـركـز وكـانـت الـتـكالـٌـؾ الصـنـاعٌـة ؼـٌـر الـمـبـاشـرة الـخـاصـة  

 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاج الـبــٌـــــــان

 ع ص س ج ب أ

3111 آت.ص.غ.م ) بالدٌنار (
1 

2511
1 

21111 7111 6111 8111 

ت )ساعة (بلالساعات العمل ل  ــ ـــ ـــ 1111 3111 2111 
 

الـمطلـوب / إعداد كشؾ توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج بموجب الطرٌقة المباشرة ) متبعاً  

 التوزٌع اإلجمالً ( .

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -: ( 2)  حــل الـمـثـــال  

  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( كـشؾ تــوزٌع تـكالٌؾ مراكـز الـخدمــات عـلى مراكــز اإلنـتاج               

 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاج المجموع الـبــٌـــــــان

 ع ص س ج ب أ
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3111 96111 ت.ص.غ.م ) بالدٌنار (
1 

2511
1 

2111
1 

7111 6111 8111 

توزٌع مراكز الخدمات 
 على مراكز اإلنتاج

 7111 1151
1 

3511 (
7111 

(6111
) 

(8111)  

3711 96111 اإلجمالً
1 

3551
1 

2351
1 

 صفر صفر صفر

 مبلحظات حول الحل :-

ٌوزع على ، و دٌنار 21111( =  8111 + 6111 + 7111 مجموع تكالٌؾ مراكز الخدمات هو )   

 . مراكز اإلنتاج على أساس ساعات العمل لآلالت

ساعة مجموع ساعات تشؽٌل اآلالت .  6111=   1111+  3111+  2111  

 المراكز اإلنتاجٌة كل مركز من الكل = حصة / الجزء xمراكز الخدمات  كالٌؾت موعمج

 د . X 2111  /6111  =7111  21111( =  أ ) االنتاجً  نصٌب المركز

 د. X 3111  /6111  =11511 21111)ب( =  تبلنتاجً  نصٌب المركز

 د. X 1111  /6111  =3511 21111( =  ج )االنتاجً نصٌب المركز 

-مـزاٌــا التــوزٌــع اإلجـمــالً :  

طرٌقــة سهلــة وبسـٌطة وتـناســب الـمنـشـات صؽـٌـرة الحجم .انها       

-: عـٌــوب التــوزٌــع اإلجمالً  

ومن المعروؾ إن تكالٌؾ ، تعد هذه الطرٌقة ؼٌر دقٌقة بسبب اعتمادها على أساس واحد للتوزٌع  -(  1)  

 بــه .مراكز الخدمات ؼٌر متجانسة وان لكل مـركــز خـدمــً أساس مـحــدد ٌـنـاس

  أنها تتجاهل استفادة مراكز الخدمات بعضها من بعض ) استفادة متبادلة ( . -(  2)  

 

على  ز من مراكز الخدماتـكل مرك تكلفةع ـة توزٌـذه الطرٌقـً هـتقتض/ ب. طرٌقة التوزٌع االنفرادي 

   أسـاس تــوزٌــع مـنـاسـب . حده وعلى
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 وكانت البٌانات الـخـاصة،  مراكز إنتاجٌة وثبلث مراكز خدمٌةتتكون شركة الحكمة من ثبلث /  ( 3)  مثــال

                                                                  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -ل مــركـــز كـاألتــً :بك

 

                                                              

 مراكز اإلنتاج الـبــٌـــــــان
 

 مراكز الخدمات

 مخازن قوى محركة صٌانة تجهٌز نسٌج ؼزل

 ت.ص.غ.م ) بالدٌنار (
 

51111 61111 41111 611
1 

9611 5111 

 ساعات العمل لآلالت
 

2111 3111 1111 - - - 

المواد المستهلكة كمٌة 
 فً كل مركز

 

25 15 11 - - - 

 

الـمـطلــوب / إعداد كشؾ توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج بموجب الطرٌقة المباشرة ) متبعاً 

   التـوزٌــع االنفرادي ( . 

          

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -: ( 3مثال )  حــل  

كـشــؾ تـــوزٌــع تـكـالـٌــؾ مـراكــز الـخـدمــات عـلــى مــراكـز اإلنـتــاج                        

 البٌان
 

 مراكز الخدمات مراكز االنتاج المجموع

 قوى صٌانة تجهٌز نسٌج ؼزل
 محركة

 مخازن

 
 ت.ص.غ.م)بالدٌنار(

 

 
171611 

 
51111 

 

 
61111 

 

 
41111 

 

 
6111 

 

 
9611 

 

 
5111 

 
 توزٌع مركز الصٌانة 

 

  
2111 

 
3111 

 
1111 

 
(6111)  

  

 
 توزٌع مركز القوى 

 

  
3211 

 
4811 

 
1611 

 
 

 
(9611)  
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 توزٌع مركز المخازن

  
2511 

 
1511 

 
1111 

 
 
 

  
(5111)  

 المجموع
 

 صفر صفر صفر 43611 69311 57711 171611

 

 

 مبلحظــات حول الحـل :-

( على مراكز اإلنتاج على  أساس عدد ساعات العمل 6111والبالػ ) وزعت تكالٌؾ مركز الصٌانة  .1

 / ساعة . 6111= 1111+  3111+  2111لآلالت أي بنسبة  

( دٌنار على  مراكز اإلنتاج على أساس ساعات 9611وزعت تكالٌؾ مركز قوى محركة والبالؽة  ) .2

 / ساعة . 6111=  1111+  3111+  2111العمل لآلالت أٌضا أي بنسبة 

( دٌنار على   مراكز أإلنتاج على أساس كمٌة المواد 5111وزعت تكالٌؾ مركز المخازن والبالػ )  .3

 . 51=   11+  15+  25المستهلكة أي بنسبة   

ومن عٌوب هذه الطرٌقة إنها مثل الطرٌقة األولى تتجاهل الخدمات المتبادلة بـٌـن مراكز الـخدمـات .      

                                                  Sequential (Step – Down) Method     طرٌقة التوزٌع التنازلً

تعد هذه الطرٌقة خطوة متقدمة باتجاه التوزٌع الصحٌح لتكالٌؾ مراكز  الخدمات اإلنتاجٌة على مراكز 

لتبادل فً اتجاه واحد اإلنتاج فهً ال تتجاهل الخدمات المتبادلة  بٌن مراكز الخدمات اإلنتاجٌة لكنها تأخذ با

 أي إن المركز الذي ٌقوم بتوزٌع خدماته ال ٌعود ٌستفٌد  من تكالٌؾ مراكز الخدمات األخرى.

وان رصٌد تكالٌؾ المركز الثانً للخدمات التً وزعت ٌتألؾ من تكالٌؾ المراكز الذاتٌة  مضافا إلٌها ما       

المركز الثالث للخدمات فٌتألؾ من تكالٌفه مـضـافا  استفاد من مركز الخدمات التً وزعت أوال ،وإما رصٌد

                                             إلـٌـة مـا اسـتـفـاد مـن الـمـركـزٌـن الخـدمـٌـٌـن األول والثـانـً وهكـذا...

دمات ؟ولـكـن الـسـؤال الـذي ٌـطـرح نـفـسـه ، من أي مركز نبدأ بتوزٌع تكالٌؾ مراكز الخ          

ة ـولئلجابة عن هذا السؤال نود إن نبٌن ضرورة ترتٌب مراكز الخدمات اإلنتاجٌة بحسب األهمٌة ودرج      

                  األهمٌة تتحدد على أساس عدد المراكز التً ٌـقـوم مـركـز الـخـدمــة بتـقـدٌـم خـدمــاتــه لهــا .
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كن من المراكز اإلنتاجٌة والخدمٌة ٌكون ترتٌبه األول فً التوزٌع وهكذا فالمركز الذي ٌخدم اكبر عدد مم     

ثم الذي ٌلٌه من حٌث عدد المراكز المستفٌدة  منه ، ثم الثالث فالرابع وفً حالة وجود مركزٌن أو أكثر من 

بر ثم مراكز الخدمات ٌخدمون عدداً متساوٌا من مراكز التكالٌؾ فإننا نأخذ أوال المركز الذي تكون تكلفته اك

   ٌلٌه وهكذا ...

                                                                                                             

ٌلً وفٌما ، من ثبلث مراكز إنتاجٌة وثبلث مراكز خدمٌة  كونصناعٌة تتشركة دجلة الخٌر ال ( / 4)  مــثــال

) المبالػ باالؾ الدنانٌر (          -: 31/12/2119عن المدة المنتهٌة بتارٌخ  شركةالبٌانات الخاصة بهذه ال  

كز اإلنتاجامر الـبــٌـــــــان كز الخدماتامر   

شؤون  ج ب أ
 عاملٌن

 التدفئة صٌانة

 ت.ص.غ.م ) بالدٌنار (
 

51111 45111 31111 6111 8111 3251 

(2المساحة )م  
 

811 711 511 - - - 

العمل لبللبلت )ساعة (ساعات   
 

2111 3111 2250 511 - 251 

 عدد العمال
 

 75 - ــ 51 111 111

 

 المطلوب :-

وفق طرٌقـة التـوزٌـع التنـازلـً .نتاج  على مراكز اإلتكالٌؾ مراكز الخدمات  إعداد كشؾ توزٌع   

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -: ( 4مثال )  حــل  

كـشــؾ تـــوزٌــع تـكـالـٌــؾ مـراكــز الـخـدمــات عـلــى مــراكـز اإلنـتــاج                         

 الـبٌــان
 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاج

 ج ب أ
شؤون 
 العاملٌن

 التدفئة صٌانة

 ت . ص . غ . م ) دٌنار (
 

111 51  111 45  111 31  111 6  8111 251 3  

 توزٌع مركز الصٌانة
 

111 2  111 3  251 2  511 
 (111 8 

) 
251 
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توزٌع مركز شؤون 
 العاملٌن

 
111 2  111 2  111 1  

 (511 6 
) 

1 511 ــــــ  

 توزٌع مركز التدفئة
 

111 2  751 1  251 1  ــــــ ــــــ 
 (111 5 

) 

 المجموع
 

111 56  751 51  511 34  صفر صفر صفر 
 

 

 مبلحـظــات حول الـحــل : - 

مراكز (  5( توزٌع مركز الصٌانة ) ٌخدم  1)   

دٌنار نصٌب المركز أ  2 111=  8 111/  2 111×  8 111        

دٌنار نصٌب المركز ب 3 111=  8 111/  3 111×  8 111        

دٌنار نصٌب المركز ج  2 251=  8 111/  2 251×  8 111        

ب مركز شؤون العاملٌن  دٌنار نصٌ  511=  8 111/   511×  8 111        

دٌنار نصٌب مركز التدفئة  251=  8 111/   251×  8 111        

مراكز (  4( توزٌع مركز شؤون العاملٌن ) ٌخدم  2)   

دٌنار نصٌب المركز أ   2 111=  325/  111×  6 511       

دٌنار نصٌب المركز ب  2 111=  325/  111×  6 511       

دٌنار نصٌب المركز ج   1 111=  325/  51×  6 511       

دٌنار نصٌب مركز التدفئة  1 511=  325/  75×  6 511       

مراكز (  3( توزٌع مركز التدفئة ) ٌخدم  3)   

دٌنار نصٌب المركز أ  2 111=  2 111/  811×  5 111       

بدٌنار نصٌب المركز   1 751=  2 111/  711×  5 111       
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دٌنار نصٌب المركز  ج  1 251=  2 111/  511×  5 111      

وٌعاب على هذه الطرٌقة بأنها ؼٌر دقٌقة أٌضا باعتبار إن تبادل الخدمات ٌتم بـاتجاه واحـد      

 ولـٌــس بشـكل متبـادل .

 

 

      Reciprocal (Algebraic) Methodطرٌقة التوزٌع التبادلً        

المختلفة ،  ات المتبادلة بٌن مراكز الخدماتتبلفً تجاهل الطرٌقة السابقة للخدمتظهرت هذه الطرٌقة ل     

 اإلنتاجٌة فقط بل هو ٌخدم أٌضا مراكز تكلفة حٌث إن مركز تكلفة الخدمات ال ٌقدم خدماته إلى مراكز التكلفة

الصٌانة  مثبل قد ٌؤدي خدمة لمركز تكلفة الخدمات األخرى التً قد تحتاج إلى خدماته ، فمركز كلفه المبانً

 المبانً  فً الوقت نفسه  . الصٌانة ٌؤدي خدمه لمركز تكلفة فً حٌن إن مركز تكلفة

                                                                                         -:وهناك طرٌقتان رئٌستان لتطبٌق التوزٌع التبادلً وهما       

الــطــرٌــقــة الـجـبـــرٌــــة  ) ب (          طــرٌقــة التــوزٌــع الـمـسـتـمـر   -) أ (                 

-طـرٌـقــة التــوزٌــع الـمـسـتـمـر :  

، ثم توزع تكالٌؾ المركز الثانً على المراكز  هنا ٌجري توزٌع تكالٌؾ المركز األول على باقً المراكز      

المستفٌدة بما فٌها المركز األول وهكذا حتى  ٌنتهً توزٌع تكلفة كل المراكز الموجودة أي إن التوزٌع هنا 

كالتوزٌع  فً طرٌقة التوزٌع التنازلً مع مراعاة فصل نصٌب المراكز التً توزع وفً النهاٌة ٌعاد إجراء هذه 

                                    بقٌمة ضئٌلة .العملٌة حتى ٌصبح رصٌد كل مركز تكلفة خدمً  صفرا تقرٌبا أو 

ة هما ـومركزي خدمات إنتاجٌ ( ب ، أ ) ن مركزي إنتاج هماـصناعٌة متتكـون شركة بؽداد ال  ( / 5)  مــثــال

المذكورة استخرجت البٌانات  المتـعـلــقــة بـالـنـشــاط عـلـى  شركةومن سجبلت ال( ، قوى محركة ، صٌانة ) 

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -النـحــو األتــً :  

 مـراكــز الـخـدمــات مـراكــز اإلنـتـاج الـبــٌـــــــان

 صٌانة قوى محركة ب أ

 611 611 2111 4111  ت.ص.غ.م ) بالدٌنار (
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القوى المحركةنسبة توزٌع تكالٌؾ مركز   61 %  21 % % 21 ـــــــــ   

 نسبة توزٌع تكالٌؾ مركز الصٌانة
 

61 %  31%  11 %  ـــــــــ 

 

المطلـوب :-  توزٌـع تكالٌؾ مراكـز الخدمات علـى مراكـز اإلنتاج باستعمال طــرٌـقـة التــوزٌــع الـمسـتـمـر . 

 ) مع مراعاة تقرٌب الكسور الى رقم صحٌح ( .

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -: ( 5مثال )  حــل  

جكـشــؾ تـــوزٌــع تـكـالـٌــؾ مـراكــز الـخـدمــات عـلــى مــراكـز اإلنـتــا  

 البٌان
 

 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاج

 صٌانة قوى محركة ب أ

) دٌنار ( . م . غ . ص . ت  4111 2111 611 611 

1 القوى المحركةتوزٌع   361 121  (611 )  121 

1 الصٌانةتوزٌع   432 216 72  (721 )  

2 القوى المحركةتوزٌع   43 15  (72 )  14 

2 الصٌانةتوزٌع   9 4 1  (14 )  

3 القوى المحركةتوزٌع  ( 1)  ــــ 1   ــــ 

 صفر صفر 2355 4845 المجموع
 

 مبلحـظــات حول الـحــل : - 

                   -وهو : منهلقوى المحركة فنحدد ما استفاده مركز الصٌانة  مركز انبدأ بتوزٌع تكالٌؾ 

721=  121 + 611فٌصبح رصٌد مركز الصٌانة  %121 =  21 × 611                   

                       -وهو : منه نقوم بتوزٌع تكالٌؾ مركز الصٌانة ونحدد نصٌب مركز القوى المحركة

                  721  ×11 = % 72  

            -وهو : نقوم بتوزٌع الرصٌد الجدٌد للمركز القوى المحركة وتحدٌد نصٌب مركز الصٌانة منه

                  72 × 21 % = 14  

             -وهو : نقوم بتوزٌع الرصٌد الجدٌد لمركز الصٌانة وتحدٌد نصٌب مركز القوى المحركة منه

                  14 × 11= % 1  



51 
 

 ثـم نـقــوم بـتـوزٌــع الــرصٌــد الـجـدٌــد لـمــركــز الـقــوى الـمـحــركـة .

  . قد تحتاج هذه الطرٌقة إلى كثٌر من الجهد والوقت ولكنها فً النهاٌة تؤدي إلى نتائج دقٌقة **

 

 

 

-: ( طرٌقة الجبرٌةطرٌقة التوزٌع الجبري ) ال  

مراكز الخـدمات ة ٌبه من كلفبإضافة نصكل مركز من مراكز الخدمات و بحساب تكلفة وتقضً هذه الطرٌقة   

-( ٌكون الحل كاالتً : 5. وبالرجوع لمعلومات مثالنا السابق ) رقم ة طـرٌق المعادالت الرٌاضـٌ رى عناألخ  

 نفرض ان مركز القوى المحركة .....  هو  ) س ( 

( نفرض ان مركز الصٌانة  ..... هو  ) ص   

( 1ص   ....................... )  1.  11+  611س =   

(  2س   ....................... )  1.  21+  611ص =   

1فً المعادلة  2نعوض قٌمة ) ص ( الموجودة فً المعادلة   

س (  1.  21+  611)  1.  11+  611س =   

س  1.  12+  61+  611س =   

  661س =  1.  12س ـــ  

  661س =  1.  98

  1.  98/  661س = 

دٌنار ) تقرٌباً (   673س =   
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دٌنار  73=  611ــ  673استفادة ) س ( من ) ص ( =   

(  2نعوض قٌمة ) س ( فً المعادلة رقم )   

(  673)  1.  21+  611ص =   

) تقرٌباً (  134+  611ص =   

دٌنار   734ص =   

دٌنار  134=  611ــ  734استفادة ) ص ( من ) س ( =   

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( كشؾ توزٌع المصارٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة                          

 مركز إنتاجً التفاصٌل
 أ

 مركز إنتاجً
 ب

قوى مركز ال
 المحركة

 مركز الصٌانة

( دٌنار ) م . غ . ص . ت  4111 2111 673 734 
بٌن مراكز الخدمات استفادة متبادلة (  134)  ــــــ ــــــ    (73 )  

 661 539 ــــــ ــــــ مبلػ المركز الخدمً
( 539)  135 414 القوى المحركة  ــــــ 

( 661)  ــــــ 221 441 الصٌانة  

 صفر صفر 2355 4845 المجموع

 مبلحظات عن الحل :- 

دٌنار نصٌب المركز أ  414=  81/  61×  539توزٌع القوى المحركة /      

دٌنار نصٌب المركز ب  135=  81/  21×  539                                 

دٌنار نصٌب المركز أ  441=  91/  61×  661توزٌع مركز الصٌانة /      

دٌنار نصٌب المركز ب   221=  91/  31×  661                               

رٌقة الجبرٌة فً توزٌع تكالٌؾ مراكز نبلحظ تطابق نتائج طرٌقة التوزٌع المستمر والط    

                                                                                                          الخدمات على المراكز اإلنتاجٌة .

-عٌوب طرٌقة التوزٌع التبادلً :  

والـــوقـــــت .حـتــاج إلى كثـٌـــر مــن الجـهــد أنهــا ت            
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-مزاٌا طرٌقة التوزٌع التبادلً :  

وزعت على  لذلكو، أخر  خدمات خدمات من مركز تكلفة إنها راعت احتمال استفادة مركز تكلفة -(  1)  

 . ٌــة كـانــت إنـتـاجـٌــة أم خـدمجمٌع المراكز المستفٌدة سواء  

 تكالٌؾ كل مركز علــى حـدة .إنهـا استعملت أساسـا مستقبلً لتوزٌع  -(  2)  

الخدمٌة الموجودة فً  إنها أخذت بنظر االعتبار حقٌقة وجود خدمات متبادلة بٌن مراكز التكلفة -(  3)  

 المشروع .
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الـفـصـــل الـثـانـــً رٌناتأسـئــلـــة وتـمـ  

   -األسئة : والً /أ

 وضح المقـصود بكل مـن مراكـز اإلنتـاج ومراكـز الخـدمــات . -: 1س 

بٌن أهم األهداؾ والمزاٌا التً ٌمكن تحقٌقها من عملٌة توزٌع مراكز الخدمات عــلـى مـراكـز  -: 2س   

 اإلنـتـاج .

 ؟ لخـدمــات علـى مراكـز اإلنتـاج توزٌـع تكالٌـؾ مراكـز ا طرق ما  -: 3س   

باستعمال الطرٌقـة اكز اإلنتاج اشرح باختصار كٌفٌة توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مر -: 4س   

 المباشـرة .

اشرح بإختصار كٌفٌة توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على  مراكز اإلنتاج حسب طرٌقة التوزٌع  -: 5س   

  نازلً وبٌن أهم االنتقادات التً  تـوجــه لهـذه الـطـرٌـقـة .الت

 ما  أهم مزاٌا وعٌوب طرٌقة التوزٌع التبادلً ؟ -: 6س   

 

  -: مرٌناتالتـثانٌاً /  

-التـمــرٌــن األول :  

وقد كانت التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة  ،مصنع ٌتكون من ثالثة مراكز إنتاجٌة ومركزٌن خدمٌٌن     

) المبالػ باالؾ الدنانٌر (  ً :أتكما ٌ 2002 المتحققة خالل شهر آب /  

،  دٌنار  20 000صٌانة وترمٌمات البناٌة ،                            دٌنار 1 000تأمٌن على العمال          

دٌنار  10 000ندثار المكائن ا                                            

-: كاالتًة للـمــراكـــز الـكـلـفـوٌـة كــانــت اإلحـصــائـٌــات الـخـاصــة المتوافرو      
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 المراكز اإلنتاجٌة الـبــٌــــــانات

 
 المراكز الخدمٌة

 ص س جـ ب أ

 قٌمة المكائن )دٌنار(
 

 ـــ ـــ 10000 30000 60000

 عدد العمال
 

00 50 40 12 0 

(2مساحة )م  
 

400 000 500 200 100 

 

 المــطـلـوب:-

. . تـوزٌـع التـكـالٌـؾ الصناعٌة ؼـٌـر المباشرة توزٌعاً أولٌاً على المراكز المستفٌدة1  

 رة ) التوزٌع اإلجمالًــة المباشـة باستعمال الطرٌقـز اإلنتاجٌـى المراكــة علـالمراكز الخدمٌ كلفةع ــ. توز2ٌ

                                                                         ( على التوالً .   2:  3:  5وبنسبة )     ( 

   

-: نًالتـمـرٌـن الـثـا  

   ) المبالػ باالؾ الدنانٌر (  -كاالتً : الخدمٌــة لمعمل الهاللت تكالٌـؾ المراكز اإلنتاجٌــة وبلؽ           

اإلنتاجٌةالمراكز   الكـلــفــة المراكز الخدمٌة الكـلـفــة 

 التقطٌع
 

 420 المخازن 1050

 التركٌب
 

 105 تولٌد الكهرباء 1350

 الصبػ
 

 150 إطعام العمال 1250

 

مركز أطعام ٌقدم و  4:  6ػ و بنسبه ـالصبط لمراكز التقطٌع وـدم خدمة فقـز المخازن ٌقـإذا علمت أن مرك    

خـدمـة الكهرباء  دـز تولٌـمركٌقـدم ً . وـعلى التوال(  2:  3:  5 بنسبـة ) ةـز اإلنتاجٌـللمراك خدمـة نـالعاملٌ

                                                           .على التوالً  1:  2:  4للـمـراكــز اإلنـتـاجـٌــة بـنـسبــة 

 المطلوب:-توزٌع كلؾ المراكز الخدمٌة على المراكز اإلنتاجٌة باستعمال الطرٌقة المباشرة )التوزٌع االنفرادي(.
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االتً معلومات مستخرجة من سجالت شركة الرشٌد الصناعٌة ) المبالػ باالؾ الدنانٌر (  -:ثالث التـمرٌــن ال  

 المراكز اإلنتاجٌة الـبــٌــــــانات
 

 المراكز الخدمٌة

 ع ص س جـ ب أ

) دٌنار ( م . غ . ص . ت  
 
 

000 10  000 6  000 2  200 1  1500 400 2  

 توزٌع مركز س
 
 

20 %  30 %  30 % % 10 ــــ   10 %  

 توزٌع مركز ص
 
 

30 %  20 %  30 %  10 % % 10 ــــ   

 توزٌع مركز ع
 
 

30 %  30 %  30 %  10 %  ـــ ــــ 

 ساعات دوران اآللة
 
 

000 1  ـــ ــــ ــــ 200 650 

 

 الـمـطلـــوب :-

-تـوزٌــع كـلــؾ الـمــراكـــز الـخـدمـٌــة عـلــى الـمـراكــز اإلنـتــاجـٌــة بــاستعمال :  

. طـرٌـقـة التـوزٌـع التـنـازلـً -، ج  طـرٌـقـة التـوزٌـع االنـفرادي -ب  ،طـرٌقـة التـوزٌـع اإلجـمـالـً  -أ   

 

-: رابعالتـمــرٌــن ال  

 وو )الصٌانة ، ( مراكز إنتاجٌة  ب  و أ  ) ، أربعة مراكز تكلفة صناعٌةفً إحدى المنشات الصناعٌة       

      -كاألتً : 2002المعلومات اآلتٌة خالل شهر حزٌران  الٌك وقد توافرتمراكز خدمٌة ، القوى المحركة ( 

 ) المبالػ باالؾ الدنانٌر (   
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 مراكز اإلنتاج الـبــٌــــــانات
 

 مراكز الخدمات

 الصٌانة القوى المحركة ب أ

)بالدٌنار(  م . غ . ص . ت  
 

2500 3500 3000 2000 

القوى المحركة / مركز خدمات  
 

40%  50% %10 ـــــ   

الصٌانة / مركز خدمات  
 

40%  40%  20%  ـــ 

 

 الـمـطـــلوب :-

ً ـع التبادلـة التوزٌـق طرٌقــة على وفـز اإلنتاجٌـى المراكـعل ز الخدماتـؾ مراكـع تكالٌـؾ توزٌـعمل كش    

                                                                                                                المستمر ، الجبري ( . )

-: خامسالتــمـرٌـــن ال  

ومن  ،  ( و ،  هـ  )هما  مركزي خدمات( و ب ،أ  )هما الفرات الصناعٌة من مركزي أنتاج  شركةتتألؾ      

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -ة المذكورة استخرجت البٌانات  المتعلقة بالنشاط على النحو األتً :شركسجالت ال  

 مراكز اإلنتاج الـبــٌــــــانات
 

 مراكز الخدمات

 و هـ ب أ

( دٌنار )  م . غ . ص . ت  
 

000 40  000 50  200 2  000 20  

 نسبة توزٌع مركز ) هـ (
 

30 %  50 % %20 ــ   

 نسبة توزٌع مركز ) و (
 

50 %  40 %  10 %  ـــ 

 

 الـمــطلــوب :-

) المستمر بأسلوبً   التوزٌع التبادلًتوزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز االنتاج باستعمال طرٌقة       

الجبري ( . ،  
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-: دسالتـمـرٌــن السـا  

ز ـة مراكـثالثن إنتاجٌٌن وـمركزٌ ،ؾ ـز للتكالٌـة مراكـن خمسـؾ مـة النسٌج تتألـرات لصناعـأة الفـمنش       

المدة التكالٌفٌة المنتهٌة بتارٌخ ن ـاط هذه المنشأة عـة بنشـض البٌانات المتعلقــت بعـكانو، للخدمات اإلنتاجٌة 

) المبالػ باالؾ الدنانٌر (                                                   -على النحو اآلتً : 2002/  12/  31  

 مـراكـز اإلنـتــاج الـبــٌــــــان
 

 مـراكــز الخـدمـــات

 البخار شؤون العاملٌن صٌانة نسٌج ؼزل

)بالدٌنار(ت.ص.غ.م   
 

36000 40000 10000 0400 6000 

 عدد ساعات العمل المباشر
 

 ــ ـــ ـــ 3000 2000

 عدد ساعات العمل االلً
 

 3000 2000 ـــ 3000 2000

 عدد العمال
 

 600 ـــ ـــ 600 000

(2المساحة )م  
 

 ــ ـــ ـــ 35000 25000

 

 المــطلـــوب :- تـوزٌـع تـكـالٌـؾ مـراكـز الخدمات على مراكز اإلنتاج  بـحـسـب الـطـرق اآلتٌـــة :-

للتـوزٌــع . عـات الـعـمــل الـمبـاشـر أساساً . طـرٌـقـة التـوزٌـع اإلجمالً متـخـذاً عـدد سـا 1  

-. طـرٌـقـة التـوزٌـع االنـفـرادي عـلـمــاً إن : 2  

اكـز اإلنتاج بـنسـبه ساعات العمل اآللً .* تـوزٌـع تـكالـٌـؾ مـركز الـصٌـانـة عـلى مر            

*  تـوزٌـع تـكـالـٌـؾ شـؤون الـعـامـلـٌـن بنـسبـه عـدد الـعمال .            

*  تـوزٌـع تـكـالـٌـؾ مـركـز البخـار بـنسـبـه المساحة .            

. . طرٌقة التوزٌع التنازلً متبعاً األسس السابقة فً طرٌقة التوزٌع االنفرادي 3  
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ثالثالفصل ال  

 معدالت التحمٌل التقدٌرٌة

 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب قادراً على :

معرفة المبادئ األساسٌة لتحمٌل التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة – 1  

تحدٌد و احتساب معدالت التحمٌل التقدٌرٌة  – 2  

معرفة أسس احتساب معدالت التحمٌل التقدٌرٌة  – 3  

تحدٌد العوامل المحتكمة فً اختٌار أساس التحمٌل – 4  
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 الفصل الثالث

  معدالت التحمٌل التقدٌرٌة

اج فً الفصل السابق على وفق بعد استعراض كٌفٌة توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنت     

 ةالمنتج ةالواحد ة، ٌصبح البد من تحدٌد نصٌب الوحدمسبقا  ةمن مجموعة الطرق المذكور ةمناسب ةطرٌق

التً تمر  Overhead ة( او التكالٌؾ االضافٌ م . غ ص. ت. ) ةؼٌر المباشر ةمن هذه التكالٌؾ الصناعٌ

 ةجات متعددنشآت والشركات تنتج منتاثناء تصنٌعها السٌما وان الكثٌر من الم ةعلى المراكز اإلنتاجٌ

على الرؼم من كونها  ةوهً ضرورٌ ةالمباشر ةالٌؾ تعد مكملة للتكالٌؾ الصناعٌ. اذ ان هذه التكة ومتنوع

 ةلتسهٌالت والمناخ المناسب للعملٌمن حٌث عالقتها بالمنتوج فهً توفر الطاقات واالمكانات و ا ةؼٌر مباشر

، لذا  ةوؼٌر مباشر ةذاته وربطها به كونها تكالٌؾ عاماال انه الٌمكن تحمٌلها على منتوج محدد ب ةاإلنتاجٌ

لتوزٌع وتخصٌص وتحمٌل هذه التكالٌؾ على المنتوجات فً اطار منطقً ،  ةالمالئم ةٌنبؽً اٌجاد الطرٌق

على المنتوجات البد ان ٌبدأ  ةؼٌر المباشر ةتخصٌص والتحمٌل للتكالٌؾ الصناعٌوبالشك فان هذا التوزٌع وال

 . ناسببتحدٌد معدل م

   -:ة ؼٌر المباشر ةاألساسة لتحمٌل التكالٌؾ الصناعٌالمبادئ 

 :-  ؼٌر المباشرة على اإلنتاج ٌخضع للمبادئ العلمٌة االتٌة ةان تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌ     

 -: مبدأ التحمل -(  1)  

ى اعتبار ان هذه ـر المباشرة علـن التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌـه مـرورة تحمٌل المنتج بنصٌبـٌعنى ض      

  . التكالٌؾ الزمة التمام اإلنتاج اذ تسهم بطرٌقة ؼٌر مباشرة فى عملٌة اإلنتاج

   -: مبدأ االستفادة -(  2)  

ؼٌر المباشرة ٌنبؽً ان ٌكون بقدر  ةصٌبها من عناصر التكالٌؾ الصناعٌٌعنى ان تحمٌل وحدات المنتج بن    

  .استفادتها من خدمات هذه التكالٌؾ

  -: مبدأ االقتراب من المباشر -(  3)  

إلنتاج سهال وعادال من المتعارؾ علٌه انه كلما كان عنصر التكلفة مباشرا كلما كان تحمٌله على وحدات ا    

ل محاسب التكالٌؾ تحلٌل كل عنصر من عناصر التكالٌؾ الصناعٌه ؼٌر المباشرة كً ٌحدد اووبالتإلى ٌح

 .  العنصر بصفة خاصة ومباشرة وذلك بدال من اعتبار العنصر خاص  بالمصنع كلهالمجال الذى ٌتاثر بحدوث 
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  :-  مبدأ القدرة على الدفع وتحمٌل االعباء -(  4) 

ٌعتمد هذا المبدأ الخاص بتوزٌع النفقات ؼٌر المباشرة على مبدأ ضرائبى معروؾ  ٌقوم على اساس      

االكبر من الضرٌبة الصحاب الدخول الكبٌرة وهكذا ٌتم  ٌحمل العبءالتفرقة بٌن دخول االفراد والمنشات اذ 

االدارات او االقسام او وحدات اإلنتاج على اساس قدرتها على تحمل نصٌب  ءالتفرقة فى المشروع بٌن اعبا

اكبر او اقل من النفقات ؼٌر المباشرة ولذا ٌتم الربط بٌن عناصر النفقات ؼٌر المباشرة والدخول المستمدة 

مبدأً عادال لما ٌترتب  أعتبارههذا المبدأ  اال انه ال ٌمكن  من كل فرع من النشاط ، وعلى الرؼم من سهولة

 .  على إستعماله  فى التكالٌؾ من معاقبة الكؾء وتحمٌل الوحدات المربحة جزءا من اعباء الوحدات الخاسرة

 - : مبدأ ان لكل عنصر تكلفة مركز تكلفة -(  5)  

مراكز التكلفة المستفٌدة  انه البد ان ٌخصص او ٌوزع  على كل عنصر تكلفة مباشر او ؼٌر مباشروٌعنى     

 من خدمات هذا العنصر سواء أكانت هذه المراكز المستفٌدة إنتاجٌة ام تسوٌقٌة ام ادارٌة.

 -:ة معدالت التحمٌل التقدٌرٌ

فً ان ننتظر حتى  ةاو التكالٌؾ االضافٌ ةؼٌر المباشر ةاحدى طرق تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌتتلخص       

متعارؾ السس اً لالوفقعها بشكل فعلً على المنتوجات ثم نحصر ونحدد هذه التكالٌؾ فعلٌا ونوز ة نهاٌة السن

فً التحمٌل الفعلً للتكالٌؾ  ةالرؼم من بساطة ودقة هذه الطرٌق علٌها فً محاسبة التكالٌؾ ، ولكن على

ال انها تتعارض مع خاصٌة التوقٌت وتوفٌر المعلومات فً الوقت المناسب مما االضافٌه على المنتوجات ا

او الٌمكن تحدٌد نصٌبه من التكالٌؾ االضافٌه خالل السنه وانما ، ٌعنً عدم امكانٌة تحدٌد تكلفة المنتوج 

ا وتحمٌلها ومن ثم توزٌعه ةٌحدد مجموع هذه التكالٌؾ االضافٌحصر ونعلٌنا االنتظار حتى نهاٌة السنه اذ ٌ

على المنتوجات .  ةالتً تحمل مباشرة وبسرع ةك على العكس من التكالٌؾ المباشرعلى المنتوجات ، وذل

 ة) او التكالٌؾ الصناعٌ ةؼٌر المباشر ةتحمٌل التقدٌري للتكالٌؾ الصناعٌومن هنا اتفق على اٌجاد معدل ال

اإلنتاج ) مقاسا تقدٌر حجم وة لمدة قادم ةاالضافٌلى تقدٌر مجموع التكالٌؾ ( الذي ٌتحدد بناءا عة االضافٌ

ومن ثم تخصٌص هذه التكالٌؾ لإلنتاج عن طرٌق اختٌار   . ( من خالل المدة نفسها ةبوحدة قٌاس معٌن

من ة المناسب ةلخدمات ، وبذلك ٌمكن تعٌٌن القٌماساس للنشاط ٌكون موحدا لجمٌع المنتوجات من السلع اوا

، والمهم فً هذا االمر هو اختٌار االساس الصحٌح والسلٌم والمناسب   ةمنتوج او خدملكل  ةالتكالٌؾ االضافٌ

. هذا وقد ٌطلق على معدل التحمٌل  على اإلنتاج عادالً  توزٌعاً  ةاءا علٌه توزٌع التكالٌؾ االضافٌالذي ٌتم بن

 .  forecasted or budgeted ة   المخطط فً الموازنالتقدٌري  مصطلح معدل التحمٌل المتوقع او 
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   -:ة تحدٌد واحتساب معدالت التحمٌل التقدٌرٌ

او التكالٌؾ الصناعٌة  ةؼٌر المباشر ةجات بنصٌبها من التكالٌؾ الصناعٌعلى الرؼم من ان تحمٌل المنتو     

الصناعٌة تكالٌؾ االضافٌة بإستعمال معدل التحمٌل التقدٌري ال ٌعنً اننا قد حملناها بنصٌبها الحقٌقً من ال

ك تسمى اال انه تحمٌل تقدٌري من المإمل ان ٌكون اقرب ما ٌمكن إلى التحمٌل الفعلً لذل ةاالضافٌة الفعلٌ

عن تكالٌؾ المنتوج من شؤنها تسهٌل  ةوهً تهدؾ إلى توفٌر بٌانات سرٌع ، ةبمعدالت التحمٌل التقدٌرٌ

حمٌل الفعلً فروق تظهر بٌن التحمٌل التقدٌري و الت. ومع هذا فؤن اٌة ة رشٌد العدٌد من القرارات االدارٌوت

ة ؼٌر المباشر ةعلٌه فان تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌ. وة المدة المحاسبٌوذلك فً آخر  ةٌمكن معالجتها بسهول

ٌمكن  ة ،فٌة ٌتم من خالل اربع خطوات رئٌس( او ما تسمى بالتكالٌؾ الصناعٌة االضا م . غ . ص )ت.

 -: تلخٌصها باالتً

 -ه تقوٌمٌه عادة ما تكون سن -. تقدٌر التكالٌؾ الصناعٌة االضافٌة المتوقعه خالل المدة المحاسبٌه القادمه 1

تقدٌر حجم اإلنتاج المتوقع خالل نفس المدة )مقاس بوحدة قٌاس معٌنه ومناسبه(، وبناءا على ذلك ٌمكن و

 تحدٌد معدل التحمٌل التقدٌري.

ي هذا مع اإلنتاج الفعلً فً تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌة االضافٌة على . ٌستعمل معدل التحمٌل التقدٌر2

، مع اثبات مجموع ما حمل على المنتوجات فً حساب ٌسمى حساب  ةحاسبٌالمنتوجات خالل المدة الم

 . التكالٌؾ الصناعٌة االضافٌة المحملة

الٌؾ الصناعٌة االضافٌة تكفً حساب ٌسمى حساب ال ةصناعٌ ةمن تكالٌؾ اضافٌ ت ما حدث فعالً ـ. ٌثب3

 .ة الفعلٌ

تكالٌؾ الصناعٌة مع ال ةاالضافٌة المحملٌتم مقارنة التكالٌؾ الصناعٌة  ة. فً نهاٌة المدة المحاسب4ٌ

 ةتكالٌؾ الصناعٌة االضافٌة المحمللؽرض اٌجاد الفرق او االنحراؾ او بمعنى آخر تحدٌد ال ةاالضافٌة الفعلٌ

 . زمالالاقل من الالزم او باكثر من 

ٌة االضافٌة من تقدٌر التكالٌؾ الصناع -وكما اسلفنا  -هذا ولتقدٌر معدل التحمٌل التقدٌري واحتسابه البد     

للتوصل إلى معدل  ةاو النشاط خالل نفس المدة القادمو تقدٌر مستوى اإلنتاج  ةالقادم ةخالل المدة المحاسبٌ

 نشاط التً ٌقدر بحسبها وعلى اساسها.التحمٌل التقدٌري المقاس بوحدة اإلنتاج او ال

ة ة االضافٌة او للتكالٌؾ الصناعٌللتكالٌؾ الصناعٌ ة ن تحدٌد معدالت التحمٌل التقدٌرٌوبمعنى أوضح ٌمك    

 -:ة ( فً الخطوات االتٌ م . غ . ص . ت ) ةؼٌر المباشر

قه سببٌه بٌن مقٌاس او نوع او بشرط ان تكون هناك عال ةالقادم ةدٌر مستوى النشاط للمدة المحاسبٌ.  تق1

 ة .المقدر ةؼٌر المباشر ةٌة االضافٌة او التكالٌؾ الصناعٌطبٌعة مستوى النشاط وبٌن التكالٌؾ الصناع

التً سٌقدر خاللها معدل  ةؼٌر المباشر ةٌة االضافٌة او التكالٌؾ الصناعٌ. تقدٌر مبلػ التكالٌؾ الصناع2

 . التحمٌل
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 -: المتاحة لنا اآلن التً احتسبت وهً. بناًء على البٌانات 3

 .ة التقدٌرٌ ةؼٌر المباشر ةأ. مبلػ التكالٌؾ الصناعٌ     

 . ب. مستوى النشاط التقدٌري     

ؼٌر ة او تقسٌم مبلػ التكالٌؾ الصناعٌٌمكن احتساب وتحدٌد معدل التحمٌل التقدٌري من خالل توزٌع      

مقدر كً نصل إلى تقدٌر معدل التحمٌل لكل وحدة نشاط والذي على مستوى النشاط ال ةالمقدرة المباشر

. والقانون االتً ٌبٌن كٌفٌة  لكل امر إنتاجً ةالمحمل ةؼٌر المباشر ةستعمل فً تحدٌد التكالٌؾ الصناعٌٌ

 -احتساب معدل التحمٌل التقدٌري :

 ةالٌؾ الصناعٌة االضافٌة التقدٌرٌالتك                                 

 معدل التحمٌل التقدٌري =  

 مستوى النشاط التقدٌري                                          

 

او  وٌختلؾ مقام هذا القانون والمتمثل فً مستوى النشاط التقدٌري باختالؾ االساس الذي ٌتم احتساب )     

اإلنتاج وساعات عمل العمال  ٌتراوح فٌما بٌن وحدات( معدل التحمٌل التقدٌري على وفقه والذي  تقدٌر

 . ة احتساب معدالت التحمٌل التقدٌرٌ ساعات اشتؽال االالت وما إلى ذلك من اسسو

 -:ة أسس احتساب معدالت التحمٌل التقدٌرٌ

 -: هناك ستة اسس تعتمد الحتساب معدالت التحمٌل التقدٌرٌه ٌمكن تلخٌصها باالتً    

  -: . اساس وحدات اإلنتاج1

ٌفضل إستعمال هذا االساس فً حالة ان الشركه تصنع منتجا واحدا فقط ، وٌحتسب معدل التحمٌل       

 -التقدٌري على وفق هذا االساس بموجب القانون االتً :

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                          

 معدل التحمٌل التقدٌري =         

 ةالمقدر ةدات المنتجعدد الوح                                       

دٌنار وان  111111هً   ةالمقدر ةؼٌر المباشر ةتراض ان اجمالً التكالٌؾ الصناعٌباف   -: 1مثال رقم 

 -وحده فٌكون : 51111كمٌة اإلنتاج المقدر هً 
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 دٌنار 111111                                          

 معدل التحمٌل التقدٌري =       

 وحده 51111                                          

 دٌنار / وحده . 2معدل التحمٌل التقدٌري =       

 -: . اساس ساعات العمل المباشر2

ٌستعمل هذا االساس عندما تكون للزمن اهمٌه كبٌره فً اإلنتاج بحٌث ترتبط الكثٌر من عناصر        

التكالٌؾ الصناعٌه ؼٌر المباشره بعنصر الزمن كاالٌجار و اقساط التؤمٌن و اجور العمال و ؼٌرها  وٌشٌع 

التحمٌل التقدٌري على وفق هذا  إستعماله فً الشركات التً تكون طبٌعة اإلنتاج فٌها ٌدوي ، وٌحتسب معدل

 -االساس بموجب القانون االتً :

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                             

 معدل التحمٌل التقدٌري =         

 ةعدد ساعات العمل المباشر المقدر                                        

وان  دٌنار 111111هً   ةالمقدر ةؼٌر المباشر ةٌؾ الصناعٌبافتراض ان اجمالً التكال  -: 2مثال رقم 

 -ساعة عمل مباشر فٌكون : 211111هً  ةساعات العمل المباشر المقدر

 دٌنار 111111                                          

 معدل التحمٌل التقدٌري =       

 ةساع 211111                                         

 دٌنار / ساعة عمل مباشر .  1.5معدل التحمٌل التقدٌري =       

 -: . اساس ساعات دوران االالت3

لكثٌر من عناصر التكالٌؾ فً اإلنتاج بحٌث ترتبط ا ةكبٌر ةن للزمن اهمٌكوٌٌستعمل هذا االساس حٌنما       

              وؼٌرها ،  ةواالستهالك والوقود والقوى المحرك ةبعنصر الزمن و باالالت كالصٌان ةؼٌر المباشر ةالصناعٌ

وٌكثر إستعمال هذا االساس فً الشركات التً تعتمد إعتماداً اساسٌاً ورئٌسٌاً على العمل االلً ، وٌحتسب 

 -هذا االساس بموجب القانون االتً : معدل التحمٌل التقدٌري على وفق

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                         

 معدل التحمٌل التقدٌري =         

 ةعدد ساعات دوران االالت المقدر                                    

 



64 
 

ان ر ودٌنا 111111هً  ة المقدر ةؼٌر المباشر ةتراض ان اجمالً التكالٌؾ الصناعٌباف  -: 3مثال رقم 

 -ساعة عمل مباشر فٌكون : 111111هً  ةساعات دوران االالت المقدر

 دٌنار  111111                                      

 معدل التحمٌل التقدٌري =     

 ةساع 111111                                      

 دٌنار / ساعة دوران آله . 1معدل التحمٌل التقدٌري =    

 -:ة كلفة المواد المباشر. أساس 4

ؼٌر  ةوالتكالٌؾ الصناعٌ ةساس عندما تكون هنالك عالقه بٌن كلفة المواد المباشرٌستعمل هذا اال     

 -على وفق هذا االساس بموجب القانون االتً : ، وٌحتسب معدل التحمٌل التقدٌري ةالمباشر

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                      

 % 111×                                    معدل التحمٌل التقدٌري =     

 ةالمقدر ةتكلفة المواد المباشر                                     

دٌنار وان  111111هً   ةالمقدر ةؼٌر المباشر ةتراض ان اجمالً التكالٌؾ الصناعٌباف  -: 4مثال رقم 

 -: دٌنار فٌكون 211111  ةالمقدر ةتكلفة المواد المباشر

 دٌنار  111111                                        

 % 111× معدل التحمٌل التقدٌري =                                  

 دٌنار 211111                                        

 

 %   من تكلفة المواد المباشره . 51معدل التحمٌل التقدٌري =     

 -:ة كلفة األجور المباشر. اساس 5

 ةوالتكالٌؾ الصناعٌ ة( المباشر العمل ٌن كلفة األجور )ب ةذا االساس عندما تكون هنالك عالقٌستعمل ه       

 -، وٌحتسب معدل التحمٌل التقدٌري على وفق هذا االساس بموجب القانون االتً : ةر المباشرؼٌ

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                          

 % 111×                                   معدل التحمٌل التقدٌري =     

 ةاألجور المباشره المقدركلفة                                       

دٌنار وان كلفة  111111ه المقدره هً  بافتراض ان اجمالً التكالٌؾ الصناعٌه ؼٌر المباشر  : 5مثال رقم 

 -: دٌنار فٌكون 251111 ةالمقدر ةاألجور المباشر
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 دٌنار  111111                                        

 % 111× معدل التحمٌل التقدٌري =                                  

 دٌنار 251111                                        

 . ة( المباشر العمل كلفة األجور )%   من  41التحمٌل التقدٌري =   معدل   

 -: ( ةالمباشر )ة . أساس الكلفة اآلول6ٌ

(  العمل وكلفة األجور ) ة( كلفة المواد المباشر جموعم حاصل جمع ) من( ة المباشر ) ةتتمثل الكلفه اآلولٌ   

 -وفق هذا االساس بموجب القانون االتً : وٌحتسب معدل التحمٌل التقدٌري. ة المباشر

 المقدره  م . غ . ص . ت                                        

 % 111×                                          معدل التحمٌل التقدٌري =     

 ة( المقدرة المباشر ) ةالكلفة اآلولٌ                                   

دٌنار وان  111111هً   ةؼٌر المباشره المقدر ةتراض ان اجمالً التكالٌؾ الصناعٌباف  -: 6مثال رقم 

 -دٌنار فٌكون : 411111 ة ( المقدرة المباشر ) ةالكلفه اآلولٌ

 دٌنار  111111                                         

 % 111× معدل التحمٌل التقدٌري =                                  

 دٌنار  411111                                         

 ( .ة المباشر ) ة%   من الكلفة اآلولٌ 25معدل التحمٌل التقدٌري =      

اذ نجد بان االسس الثالث اآلولى مما  ، ةوآخرى كلفوٌ ةما تقدم بان هنالك اسس تحمٌل كمٌهذا ونالحظ م     

بان  االثنٌن اآلخرٌن ٌعتمدان على عدد الساعات فً حٌن نجده احدها ٌعتمد على عدد الوحدات وتقدم كمٌ

نجد بانها فً تقدٌر معدالت التحمٌل  لذا  بمعنى انها تعتمد على التكالٌؾ ة ،االسس الثالث اآلخرى كلفوٌ

فً كل منها بنسبة ة اذ ٌضرب ناتج القسم ةالت التحمٌل التقدٌرٌ( الحتساب معد % )ة تستعمل النسبه المئوٌ

 ةمستعمل كؤن ٌكون كذا بالمائمن االساس الكلفوي ال ةمئوٌ ةلٌكون معدل التحمٌل التقدٌري نسب%( 111)

 . او ما إلى ذلك وكما موضح سابقاً  ،ة من كلفة المواد المباشر

هذا وٌستعمل معدل التحمٌل التقدٌري الذي تم التوصل الٌه اواحتسابه على وفق احد االسس المذكوره      

( على اإلنتاج على وفق  التكالٌؾ الصناعٌة االضافٌة ) ةؼٌر المباشر ةابقاً فً تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌس

المستعمل فً تقدٌر او احتساب معدل التحمٌل التقدٌري . و ٌطبق القانون االتً فً تحمٌل التكالٌؾ  االساس

المحمله بناًء على معدل التحمٌل  ةؼٌر المباشر ةاو فً احتساب التكالٌؾ الصناعٌة ، ر المباشرؼٌ ةالصناعٌ

 -التقدٌري الذي تم احتسب سابقاً :



66 
 

 االساس الفعلً المالئم× = معدل التحمٌل التقدٌري  ةالمحمل  م . غ . ص . ت  

 -: وحده ، تكون 01111( السابق وبافتراض ان كمٌة اإلنتاج الفعلً  هً 1فلو رجعنا إلى المثال رقم )     

 ةوحد  01111× دٌنار/ وحده   2=   المحمله   م . غ . ص . ت  

 دٌنار   161111المحمله =    م . غ . ص . ت  

 251111هً ة ان ساعات العمل المباشر الفعلٌ ( السابق وبافتراض2ولو رجعنا  إلى المثال رقم )     

 -: ساعة عمل مباشر ، تكون

 ةساع  251111×    ةساع دٌنار /  1.5=  ة المحمل م . غ . ص . ت 

 دٌنار   125111=   ةالمحمل م . غ . ص . ت 

ساعة  211111هً ة ض ان ساعات دوران االالت الفعلٌ( السابق وبافترا3ولو رجعنا إلى المثال رقم )     

 -: دوران اله ، تكون

 ةساع  211111×    ةساع دٌنار /  1=  ة المحمل  م . غ . ص . ت 

 دٌنار .  211111=   ةالمحمل  م . غ . ص . ت 

دٌنار  311111هً  ةالفعلٌ ةابق وبافتراض ان كلفة المواد المباشر( الس4ثال رقم )ولو رجعنا  إلى الم     

 -: ، تكون

 دٌنار   311111%  ×   51=   ةالمحمل  م . غ . ص . ت 

 دٌنار   151111=   ةالمحمل م  . غ . ص ت. 

دٌنار   351111  هً ةالفعلٌ ةتراض ان كلفة األجور المباشر( السابق وباف5ولو رجعنا إلى المثال رقم )    

 -: ، تكون

 دٌنار  351111%  ×   41=   ةالمحمل  م . غ . ص . ت 

 دٌنار .  141111=    ةالمحمل  م . غ . ص . ت 

دٌنار  511111هً  ة( الفعلٌة)المباشر ة( السابق وبافتراض ان الكلفه اآلول6ٌل رقم )ولو رجعنا إلى المثا  

   -: ، تكون

 دٌنار  511111%  ×   25=  ةالمحمل  م . غ . ص . ت           

 دٌنار .    125111=    ةالمحمل  م . غ . ص ت.           
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تحتسب على اساس معدل التحمٌل  ةالمحمل ةؼٌر المباشر ةح مما تقدم بان التكالٌؾ الصناعٌوٌتض     

ٌما بعد ، وٌتم ف ةالحالٌ ةالساس الفعلً للسنا وعلى وفق ةالسابق ةقدٌري السابق او المحسوب فً السنالت

للتوصل إلى الفرق او االنحراؾ  ةٌالحال ةللسن ةمع الفعلٌ ةالمحمل ةؼٌر المباشر ةمقارنة التكالٌؾ الصناعٌ

 له فً نهاٌة المدة بعد تحلٌله إلى اسبابه . ةالمناسب ةون موجباً او سالباً وتتم التسوٌبٌنهما الذي اما ان ٌك

 -: لتحمٌلالعوامل المتحكمة فً اختٌار أساس ا 

   -: فً االتً ٌمكن تلخٌص العوامل التً تتحكم او تإثر فً اختٌار اساس التحمٌل المالئم          

 طبٌعة النشاط اإلنتاجً ومدى اعتماده على عنصر العمل البشري. - 1     

 طبٌعة عناصر التكالٌؾ الصناعٌه ؼٌر المباشره واألهمٌة النسبٌة لكل عنصر. - 2     

 مدى استقرار أسعار )كلؾ( عوامل اإلنتاج األساسة. - 3     

 عدد المنتوجات فً المنشؤة ونوعها ومدى تجانسها. - 4     

 درجة الدقة المطلوبة فً معدل التحمٌل. - 5     

 نوعٌة العمل الالزم لإلنتاج ومستوى الكفاءة المطلوبة. - 6     

  -: قسم لكل ةؼٌر المباشر ةمعدل تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌ

ؼٌر  ةٌة االضافٌة او التكالٌؾ الصناعٌمما الشك فٌه ان تحدٌد معدل تحمٌل واحد لكل التكالٌؾ الصناع       

تكالٌفها الصناعٌة ، اذ ان هنالك اقساماً تكون  ةون فٌه قدراً كبٌراً من عدم الدقككل ٌك ةللشرك ةالمباشر

التً تعتمد على العمل االلً )االالت( فً إنتاجها اذ ٌترتب على  ةاجٌنسبٌاً كاالقسام اإلنت ةاالضافٌة كبٌر

تعتمد على العمل الٌدوي  التً ةعلى عكس االقسام اإلنتاجٌ ةكبٌرة صناعٌ ةالتشؽٌل االلً تحمل تكالٌؾ اضافٌ

معدل  نسبٌاً . وعلٌه فان استعمال ةٌفها الصناعٌة االضافٌة ؼٌر كبٌر( فً إنتاجها والتً تكون تكالة)العمال

تحمٌل تقدٌري واحد للتكالٌؾ الصناعٌة االضافٌة لكل هذه االقسام مجتمعة ٌكون من شؤنه تحمٌل المنتوجات 

بتكالٌؾ اقل من الالزم وتحمٌل المنتوجات التً تحتاج إلى  ةالمكلف ةج إلى وقت كبٌر فً االقسام اآللٌالتً تحتا

 ةمحمل ةؼٌر مباشرة ٌإدي إلى الخروج بتكالٌؾ صناعٌ وقت اقل فً تلك االقسام بتكالٌؾ اكثر من الالزم مما

ٌري لكل قسم إنتاجً او لكل . وعلٌه ٌكون من االفضل واالجدر تحدٌد معدل تحمٌل تقد عن الواقع الفعلً ةبعٌد

فً  ةو تنوع معدالت التحمٌل التقدٌرٌ ، وعلى اٌة حال فان درجة تعدد ةمن االقسام اإلنتاجٌ ةمتماثل ةمجموع

 . لذلك بالدرجه اآلولى ةاالساس على مدى احتٌاج االدار ةتتوقؾ بالدرج ة او المنشؤ ةكالشر
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 رٌنات الفصل الثالثأسئلة وتم

 -ألسئلة :والً / اا

 ما المقصود بمعدل التحمٌل التقدٌري ، ولماذا ٌستعمل ؟ -: 1س 

 منها ؟ ، ووضح إستعمال كل اساس ةؼٌر المباشر ةعدد اسس تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌ -: 2س 

الصناعٌــة  ؾـل التكالٌـاساس تحمٌار ـد اختٌـر االعتبار عنـً اخذها بنظـً ٌنبؽـل التـما العوام -: 3س 

     ؟ ةرــالمباشؼٌــــر 

 ؟ فً اعتبارها  لالقسام ةالعتبار معدالت التحمٌل التقدٌرٌان تأخذ بنظر ا ةلماذا ٌنبؽً من االدار -: 4س 

 ؟ ةؼٌر المباشرة لتحمٌل التكالٌؾ الصناعٌ ٌةوضح المبادئ األساس -: 5س 

 ؟ ةالتحمٌل بالتقدٌرٌا تسمى معدالت لماذ -: 6س 

 ؟ ةؼٌر المباشر ةما خطوات تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌ -: 7س 

  ؟ ةت تحدٌد معدالت التحمٌل التقدٌرٌما خطوا -: 8س 

 ما العوامل التً تتحكم ) أو تؤثر ( فً اختٌار أساس التحمٌل المالئم ؟ -: 9س 

 -: تمرٌناتل/ ا ثانٌاً 

تراض ان اجمالً من خالل نتائج توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج وعلى اف  -: ( 1تمرٌن ) 

 : 2212كانت خالل عام  ةالمقدر ةؼٌر المباشر ةالتكالٌؾ الصناعٌ

 تنقٌة التبـــــــــوغ معــــــــاملة التبوغ التفاصٌل

 دٌنار 122222 دٌنار 152222 م المقدره . غ . ص . ت
 

 ساعه 142222 ساعه 222222 دوران االالتساعات 
 

 

  . تحدٌد معدالت التحمٌل لكل من معاملة التبوغ وتنقٌتها على اساس ساعات دوران االالت /  المطلوب

 



69 
 

 : 2212لثالث شركات لعام  ةاالتً بعض البٌانات الكلفوٌ -( : 2تمرٌن ) 

 البٌانات
 

 شركة ع شركة ص شركة س

 عدد ساعات العمل المباشر
 

82222 45222 62222 

 عدد ساعات تشؽٌل االالت
 

32222 72222 21222 

 ةتكالٌؾ مواد مباشر
 

422222 292222 322222 

 482222 315222 536222 ةالمقدر  م . غ . ص ت.

     

 -: تًٌل فً الشركات الثالث على وفق األوتكون اسس التحم

 ةالشرك
 

 اساس التحمٌل

 س
 

 عدد ساعات العمل المباشر

 ص
 

 عدد ساعات تشؽٌل االالت

 ع
 

 تكلفة المواد المباشره

      

  / المطلوب

 . 2212من الشركات الثالث لعام  ةب معدل التحمٌل التقدٌري لكل شركاحتس  -(  1)     

 ، وان ةساع 122222هً  ( س) لشركة  ةعدد ساعات العمل المباشر الفعلٌ بافتراض ان -(  2)     

 ةالفعلٌ ةالمباشر ، وان تكلفة المواد ةساع 85222ً ـه ( ص) ة ـلشرك ـةاالالت الفعلٌل ـتشؽٌ ساعات

 . للشركات الثالثة المحمل م . غ . ص دٌنار ، احتسب ت. 362222هً  ( ع)  لشركة
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وتحتسب ، هما قسم التقطٌع وقسم التشطٌب ، قسمٌن  ةتمتلك شركة الفاروق الصناعٌ  -( : 3تمرٌن ) 

طٌع هو عدد ساعات معدل تحمٌل مستقل لكل قسم فٌها ، علماً بان االساس المستعمل فً قسم التق ةالشرك

اعدت الشركه التقدٌرات  2212كلفة العمل المباشر ، وفً بداٌة عام تشؽٌل االالت وفً قسم التشطٌب هو 

 -:ة االتٌ

 البٌانات
 

 قسم التشطٌب قسم التقطٌع

 ساعات العمل المباشر
 

5222 24222 

 ساعات تشؽٌل االالت
 

48222 5222 

 ةت.ص.غ.م. مقدر
 

362222 486222 

 كلفة العمل المباشر
 

6222 32222 

 

 . 2212. احتسب معدل التحمٌل التقدٌري لكل قسم خالل عام 1  / المطلوب

، وان كلفة العمل المباشر  ةساع 45222فً قسم التقطٌع هً  ةاض ان ساعات تشؽٌل االالت الفعلٌ. بافتر2

 . . المحمله للقسمٌن م . غ . ص . دٌنار ، احتسب ت 35222فً قسم التشطٌب هً  ةالفعلٌ

 -: الصناعٌة فً أحدى الشركات 2212المقدره لعام االتً بٌانات التكالٌؾ  -( : 4تمرٌن ) 

 المبالػ بالدٌنار ةالتكالٌؾ التقدٌرٌ

 222222 ةكلفة المواد المباشر

 322222 ةكلفة األجور المباشر

  ةؼٌر المباشرة التكالٌؾ الصناعٌ

 45222 ةمواد ؼٌر مباشر

 62222 ةاجور ؼٌر مباشر

 75222 تلفةمخ ةعٌمصروفات صنا

 62222 مصروفات مزاٌا عٌنٌه للعاملٌن

 42222 ةضرائب صناعٌ

 72222 استهالك مبانً المصنع

 52222 استهالك االالت والمعدات

 422222 مجموع ت.ص.غ.م.
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 -: كاالتً ة اآلخرى للشرك ةكما كانت البٌانات التقدٌرٌ 

 ةساع  42222 ساعات عمل االالت

 ةساع  52222 ساعات العمل المباشر

 ةوحد  22222 ةوحدات اإلنتاج المقدر
 

   -كل من االتً : احتساب معدل التحمٌل التقدٌري للتكالٌؾ الصناعٌه ؼٌر المباشره على اساس / المطلوب

 . وحدات اإلنتاج .1               

 . ساعات عمل االالت .2               

 . ساعات العمل المباشر .3               

 . ة. كلفة المواد المباشر4               

 او العمل المباشر . كلفة األجور. 5               

 . ة المباشرة. الكلفه اآلول6ٌ               

   -: 2211بعض البٌانات الكلفوٌة لشركة الربٌع الصناعٌة لسنة  االتً -( : 5تمرٌن ) 

ـات التقـدٌـــــــــرٌـــــــــــةـــــانــــــالبٌ            

دوران االالتعدد ساعات  000 80  

 عدد الوحدات المنتجة 000 400

 عدد ساعات العمل المباشرة 000 102

 تكالٌؾ المواد المباشـرة 000 022 8

 تكالٌؾ االجور المباشـرة 000 000 5

 ت  ص غ م / المقدرة 000 000 10
 

 المطلـوب / احتساب معدل التحمٌل التقدٌري وفقاً لكل الطرق التً تعلمتها . 
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   -: 2212األتً بعـض البٌانات الكلفوٌــة للشركتٌـن ) أ ، ب ( للعــام  -( : 6تمرٌن ) 

 البٌانات شركة  أ شركة  ب

 عدد ساعات دوران االالت 000 80 000 60

 تكالٌؾ االجور المباشـرة 000 400 000 300

 ت . ص . غ . م المقدرة 000 622 000 450
 

وان شركة ) ب ( تحمل على اساس اذا علمت ان شركة ) أ ( تحمل على اساس ساعات دوران االالت ،   

 كلفة االجـور المباشرة .

المطلـوب / احتساب معدل التحمٌل التقدٌــري لكل مـن الشركتٌن ) أ ، ب ( باالعتماد علـى عدد ساعات دوران 

كلفة االجـور المباشـرة الفعلٌة للشركة ) ب ( هً ة وان ( ساعـ 142 222االالت الفعلٌة لشركة ) أ ( وهً ) 

لشركتٌن .  كلفــة ت . ص . غ . م المحملة لاب ( دٌنــار مـــع احتسـ 422 222)   

   -: 2212االتــً بعـض البٌانات الكلفوٌـة للشركتٌـن ) ق ، ك ( لسنة  -( : 7تمرٌن ) 

 البٌانات الشركة ) ق ( الشركة ) ك (

 المقدرة الفعلٌة المقدرة الفعلٌة

العمل المباشر عدد ساعات 000 30 000 36 000 50 000 55  
 

االنتاج وحداتعدد  000 500 000 540 000 60 000 64  
 

دوران االالت عدد ساعات 000 60 000 70 000 40 000 42  
 

. م .  غ . ص. ت   000 900 ---- 000 200 1 ----  
 

المطلــوب / احتساب معـدل التحمٌـل التقدٌـري لكـل مـن الشركتٌـن ) ق ، ك ( وفقـاً لكـل الطــرق المتاحـــة 

كلفــة ت . ص . غ . م المحملــة للشركتٌن .  لــواردة اعــاله ، مـع احتسـاب امامـك مـــن المعـلومـــات ا  

 

 

 

 



73 
 

   -: 2212االتً بعـض البٌانات الكلفوٌـة للشركتٌــن ) أ ، ب ( لسنة   -( : 8تمرٌن ) 

 البٌانات الشركة ) أ ( الشركة ) ب (

 المقدرة الفعلٌة المقدرة الفعلٌة

المباشرة كلفة المواد 000 900 000 800 000 200 1 000 000 1  

 
المباشرة كلفة االجور 000 600 000 700 000 800 000 200 1  

 

المباشرة الكلفة االولٌة 000 500 1 000 500 1 000 000 2 000 200 2  
 

. م. غ  . ص .ت  000 900 ---- 000 800 ----  
 

المطلــوب / احتساب معــدل التحمٌــل التقدٌـري لكـل مــن الشركتٌـن ) أ ، ب ( وفقاً لكـل الطرق المتاحة امامك 

مــن المعلومات الـواردة اعاله ، مع احتساب تكلفــة ت . ص . غ . م المحملة للشركتٌن .                    

   -: 2212االتـً بعـض البٌانـات الكلفوٌـة للشركتٌـــن ) س ، ص ( لسنة  -( : 9تمرٌن ) 

 البٌانات الشركة ) س ( الشركة ) ص (

 المقدرة الفعلٌة المقدرة الفعلٌة

 عدد ساعات العمل المباشر 000 50 000 40 000 30 000 35
 

 عدد وحدات االنتاج 000 500 000 600 000 70 000 90
 

 عدد ساعات دوران االالت 000 80 000 70 000 20 000 25
 

 كلفة المواد المباشرة 000 400 000 500 000 200 1 000 100 1
 

 كلفة االجور المباشرة 000 500 000 600 000 800 000 900
 

 الكلفة االولٌة المباشرة 000 900 000 100 1 000 000 2 000 000 2
 

. م. غ  . ص .ت  000 200 1 ---- 000 000 2 ----  

 

ـدل التحمٌـل التقدٌـري لكـل مـن الشركتٌن ) س ، ص ( وفقاً لكل الطرق التً درستها ـ/ احتسـاب مع المطلــوب

 مـع احتساب تكلفة ت . ص . غ . م المحملة للشركتٌن .
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رابعالفصل ال  

نظام التكالٌؾ على أساس األوامر 

 األنتاجٌة 

 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب قادراً على :

معرفة طبٌعة األوامر االنتاجٌة و خصائصها و مزاٌا استعمالها  – 1  

أدراك الكٌفٌة التً تحمل عناصر التكلفة على األوامر االنتاجٌة – 2  

تطبٌق المعالجات المحاسبٌة الالزمة فً ظل األوامر االنتاجٌة  – 3  
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 الفصل الرابع

 نظام التكالٌؾ على أساس األوامر اإلنتاجٌة

-تمهٌد :  

( تحدٌد تكالٌؾ  أنظمة هـــو أحد أسالٌب ) سمى أحٌاناً نظام أوامر العمل ،نظام األوامر اإلنتاجٌة أو ما ٌ     

بعض المنتوجات أو الخدمات المقدمة ، وٌناسب هذا النظام بعض المنشآت والمشروعات ذات طبٌعة إنتاجٌة 

خاصة ، وله خصائصه تمٌزه من ؼٌره من األنظمة وله أهـداؾ محددة ٌـراد الـوصول إلٌها فضال عن 

ر اإلنتاجٌة إجراءات محاسبٌة خاصة ودورة ولنظام األوام، اإلهـداؾ الـرئٌسة المشتركة ألي نـظام تكالٌؾ 

ٌكون للعمٌل تدخل مستندٌة وسجالت معٌنة تالئم طبٌعة هذا النظام ، وٌطبق هذا النظام فً الصناعات التً 

، ولذلك سمٌت األوامر اإلنتاجٌة مثل صناعة السفن والقطارات والطائرات  طبٌعة المنتج النهائًمباشر فً 

                                                                                                                    . المدنٌة

ر تكالٌؾ النشاط اإلنتاجً لتحدٌد ـلخٌص عناصر وتـو حصـع التكالٌؾ هـن تتبع وتجمٌـً مـوالؽرض النهائ    

                          . مجاالت القرارات اإلدارٌة كلفة الوحدة المنتجة وإستعمال تلك المعلومات فً العدٌد من

وبمقتضى هذه النظم فإنه تجمع التكالٌؾ على أساس األمر اإلنتاجً أو الطلبٌة ، بمعنى أنه طالما أن     

اإلنتاج لٌس نمطٌاً بل طبقاً للطلبٌات وبمواصفات معٌنة من العمالء فإن عنصر التكلفة ٌتبع أمر إنتاجً معٌن 

فة إنتاج األمر اإلنتاجً ٌة تحدٌد إجمـالً تكل، وعلى هذا األساس تجمع عناصر التكالٌؾ ، حتى ٌمكن فً النها

                                         -، حٌث أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة تساوي : كلفة إنتاج الـوحدة الواحدة وتحدٌد 

اجمالً تكالٌؾ إنتاج األمر اإلنتاجً                                           

تكلفة الوحدة الواحدة =       

عدد الوحدات المنتجة فً األمر اإلنتاجً                                         

-: طبٌعة نظام األوامر اإلنتاجٌة وخصائصها  

، أي تخصٌص عناصر التكلفة التً انفقت على األوامر  ـ ٌستند نظام األوامر اإلنتاجٌة إلى مبدأ التخصٌص 1

استفادت منها على وجه التخصٌص ، حٌث أن األوامر اإلنتاجٌة التً خصصت علٌها عناصر  اإلنتاجٌة والتً

   التكلفة ؼالباً ما تختلؾ مواصفاتها وٌكون كل أمر منها محتوٌاً على عدد قلٌل من الوحدات أو وحدة واحدة .
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ؼٌر نمطٌة وتعتمد فً ٌطبق نظام األوامر اإلنتاجٌة عموماً فً الصناعات التً تنتج منتجات متعددة  - 2

 مواصفاتها على طلبات العمالء وعلٌه فإن لكل أمر إنتاجً أو طلبٌة مواصفات معٌنة تختلؾ عن األمر اآلخر .

ٌستعمل نظام األوامر اإلنتاجٌة عادة فً الصناعات التً تنتج وحدات كبٌرة الحجم ومرتفعة التكالٌؾ مثل  -3

ـكائن الخـراطة الصناعٌة ، وٌكون اإلنتاج طبقاً لطلب العمٌل أى أن صناعة الطائرات ، السفن ، القـطارات  وم

                             المنشؤه تعتبر كل أمر إنتاجً مستقل استقالالً تاماً عن بقٌة األوامر اإلنتاجٌة اآلخرى .

ؼٌر مستمرة بصفة  ـ أن معظم المشارٌع التً تستعمل نظام األوامر اإلنتاجٌة تكون عملٌاتها اإلنتاجٌة 4

                                                         منتظمة حٌث تختلؾ العملٌات المطلوب آدائها من أمر آلخر .

-مزاٌا إستعمال نظام األوامر اإلنتاجٌة :  

ر إنتاجً .حصر التكالٌؾ اإلجمالٌة لكل أمر إنتاجً على حده ، مما ٌسهل من تحدٌد صافً الربح لكل  أم - 1  

قد تستعمل األوامر القدٌمة كؤساس لتقدٌر األوامر الجدٌدة المطلوبة ، أذا ما كانت المواصفات متشابهة  - 2

                                                                                   والمستوى العام لألسعار كما هو .

ة على العملٌات اإلنتاجٌة ، وذلك بمقارنة التكالٌؾ الفعلٌة بالتكالٌؾ ٌإدي إستعمالها أؼراض الرقاب – 3

                                                                                                       المقدرة مقدماً .

تستعمل كؤساس فً حالة المناقصات الحكومٌة التً تقوم على أساس سعر التكلفة زائداً نسبة من  – 4

                                                                                                        االرباح ٌتفق علٌها . 

-: مر اإلنتاجٌةالمستندات الرقابٌة والسجالت فً نظام األوا  

أن جمٌع نظم التكالٌؾ تتطلب مجموعة من المستندات والسجالت لتسهٌل وتنظٌم تتبع وتجمٌع عناصر    

                                                                       -التكالٌؾ . ومن السجالت المهمة نذكر ما ٌؤتً :

 . المطلوبة والمصروفةسجالت المواد الخام  -(  1)   

 . بطاقة أو سجالت لتكالٌؾ أجور العمال وتوزٌعها على األوامر المختلفة -(  2)   

                                                                                       سجالت تكالٌؾ المصروفات الصناعٌة بؤنواعها المختلفة وتحدٌد أساس توزٌعها وتحمٌلها على  -(  3)   

 . األوامر اإلنتاجٌة المختلفة
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-تحمٌل عناصر التكلفة فً ظل نظام األوامر اإلنتاجٌة :  

بد من تصمٌم نظام للتكالٌؾ ٌعتمد على ال، لؽرض تحدٌد تكلفة االمر اإلنتاجً بجمٌع عناصر التكالٌؾ      

وأدارٌة للوصول إلى أ ، ةٌتسوٌق ، صناعٌةالمستندات والسجالت الخاصة إلثبات التكالٌؾ سواء أكانت 

                                                                                                            . أجمالً التكفلة النهائٌة

-وتحمل األوامر اإلنتاجٌة بعناصر التكالٌؾ الصناعٌة كما ٌؤتً :          

-المباشرة :المواد  –آوالً   

كلفة ر إنتاجً بشكل منفصل فً كل مركز ٌتطلب االمر تحدٌد تكلفة المواد المباشرة المصروفة لكل أم       

وتحدد تكلفة المواد المباشرة لكل امر إنتاجً ، من المباشرة بتصنٌعه حتى أتمامه  ءاً مر علٌه االمر أبتدا

                                                                                                                     -: بالصورة االتٌة

فً ظل نظام األوامر اإلنتاجٌة وعند صرؾ المواد من المخازن إلى العملٌة اإلنتاجٌة ثم صرؾ المواد  -(  1)  

 . الذي صرفت له المواد على وجه التحدٌد بموجب أذن صرؾ ٌحمل رقم األمر اإلنتاجً

 -تباشر أدارة التكالٌؾ عند أستالمها نسخة من أذن الصرؾ باإلجراءات اآلتٌة : -(  2)  

. تسعٌر المواد المصروفة بموجب أذن الصرؾ على أساس الطرٌقة التً تتبعها المنشؤة) أ ( .             

وفة فً جانب المصروفة فً دفتر أستاذ المخازن وكذلك تثبت فً تثبت تكلفة المواد المصر( .  ب)          

                                          . بطاقة االمر الخاصة به فً دفتر أستاذ األوامر اإلنتاجٌة

   تثبٌت تكلفة أذن الصرؾ فً سجل المواد المباشرة المصروفة للتشؽٌل وذلك لؽرض تحدٌد  ( . ج)          

 تكلفة المواد المباشرة المصروفة لجمٌع العملٌات اإلنتاجٌة او األوامر فً نهاٌة كل مدة                     

               -: زمنٌة ) أسبوع مثالً ( ٌثبت مجموع هذا السجل فً الٌومٌة العامة بالقٌد األتً

لألمر ) .... (نتاج تحت التشؽٌل اإلحـ / مراقٌة من                                                                                                 

حـ / مراقبة مخازن الموادالى                                             

      

بتجمٌع فً حالة رد جزء من المواد المباشرة من أمر إنتاجً معٌن إلى المخازن فتقوم أدارة التكالٌؾ  أما 

-: أذونات الرد وٌثبت فً دفتر أستاذ المخازن بحقل الوارد وٌثبت  القٌد االتً  
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من حـ / مراقبة مخازن المواد                                 

إلى حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر ) .... (                                           

اد مباشرة من أمر إنتاجً إلى أمرإنتاجً آخر فاألمر ٌتطلب بإن ٌخبر قسم التكالٌؾ وأحٌاناً قد تحول مو    

لتحدٌد تكلفة المواد المحولة وخصمها من األمر المحول منه وأضافتها إلى األمر الذي حولت له المواد وٌثبت 

                                                                                                               -: القٌد اآلتً

من حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر) .... ( ) المحول لُه (                             

إلى حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر ) .... ( ) المحولة منه (                                        

ؾ ـً كشـت فـة المواد تثبـكلفن فإن ـً معٌـر إنتاجـرة إلى أمـواد مباشـم ياألحٌان تشتر ضـً بعـوف    

( فضال عن الٌومٌة العامة ومن ثم اعادة صرفها فً الٌومٌة العامة حٌث ٌثبت القٌد  ة األمرـبطاق كلفة )ال

 -: االتً

                                من حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر ) .... (                                   

إلى حـ / المجهزون ، ) الصندوق ( ، ) البنك(                                           

 

-: والشكل اآلتً ٌمثل إنموذجاً إلذن صرؾ المواد المباشرة  

 إذن صرؾ مواد

/     /     :  التارٌخ  

: ........... رقم اإلذن  

: .......... رقم األمر اإلنتاجً  

: ........... القسم  

: .......... توقٌع المسإول  

 تكلفة المصروفة تكلفة الوحدة الكمٌة نوع المواد

 ×××× ×× ××× حدٌد

 ×××× ×× ××× زجاج
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-: ثانٌاً : عنصر كلفة العمل المباشر ) األجور المباشرة (  

ٌتطلب االمر لتحدٌد تكلفة العمل المباشر الخاصة بكل أمر إنتاجً تحدٌداً مستقالً مثلما حدد نصٌبه من     

تكلفة المواد المباشرة المصروفة علٌه ، وٌحدد نصٌب األمر اإلنتاجً من تكلفة العمل المباشر عن طرٌق 

حٌان ٌصدر اكثر من بطاقة واحدة لالمر إصدار بطاقة العمل ) شؽلة ( لكل أمر إنتاجً على حده وفً بعض اال

الواحد خصوصاً اذا كان من الصعب حصر العمل المباشر لالمر الواحد ببطاقة واحدة لكثرة العملٌات الخاصة 

الشؽلة ( الخاصة باألمر ونوع  باألمر وأختالؾ مواضعها وأدائها فً آن واحد ، وٌتم األثبات فً بطاقة العمل )

عامل ووقت االبتداء واالنتهاء منه ومعدل االجر وترسل هذه البطاقة إلى أدارة التكالٌؾ  العمل الذي قام به كل

التً تثبت تكلفة العمل المباشر الخاصة بكل أمر من بطاقة ذلك األمر فً دفتر أستاذ األوامر ثم أثبات تكلفة 

لً هـذا الملحق فً نهاٌة العمل المباشر لجمٌع األوامر فهً كشؾ ملخص األجور المباشرة الـذي ٌثبت أجما

                                                          -: كل مدة  محاسبٌة ) أسبوع مثالً ( بقٌد فً الٌومٌة العامة كما ٌؤتً

من حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل اإلمر ) ... (                             

إلى حـ / مراقبة األجور                                         

-: وٌمكن توضٌح محتوى بطاقة العمل كما ٌؤتً  

 

 

 

 

 بطاقة عمل

 نوع العمل: ......................

 اسم العامل: .......................

 رقم العامل: ....................

 وقت بدء العمل: ................

 وقت االنتهاء: ..................

 عدد ساعات العمل: ..............

 تكلفة الساعة: ...................

 اجمالً التكلفة: .................

رقم األمر اإلنتاجً: .............  
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-ثالثاً : التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة :  

بعد تحمٌل كل أمر إنتاجً بنصٌبه من المواد المباشرة واألجور المباشرة التً خصصت علٌه بشكل       

مباشر ودقٌق ) فعلً ( فإنه ال زالت هناك عناصر تكالٌؾ أستفادت منها األوامر اإلنتاجٌة فً أثناء عملٌة 

م ( والمتمثلة بالمواد ؼٌر  . غ . ص. ) ت تصنٌعها ٌراد تحدٌد نصٌب كل منها من هذه العناصر وهً 

المباشرة واألجور ؼٌر المباشرة والمصارٌؾ ؼٌر المباشرة كؤندثار بناٌة المصنع ومصارٌؾ التدفئة والتبرٌد 

..... الخ ، وهذه العناصر ؼالباً ما ٌطلق علٌها بالتكالٌؾ المشتركة والتً تستفٌد منها جمٌع الوحدات المنتجة 

ل وذلك الختالؾ طبٌعة العمل فً كل أمر وكذلك أختالؾ أستفاده كل أمر ـمفص، وٌتطلب االمر دراسة بشكل 

                                                   -أن نقـوم بتفسٌـره فـً النقاط الواردة ادناه   : نـب هذا األختالؾ ٌمكـم ( وسب . غ . ص.  ت ر )ــن عناصـم

واحد للتكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة لجمٌع مراكز التكلفة التً  ال ٌمكن االعتماد على معدل تحمل – 1

جرت داخلها مختلؾ األوامر ، وذلك النه ال تستفٌد جمٌع األوامر من مركز التكلفة بشكل متساو وعلٌة فإن 

اعداد معدل واحد لجمٌع المراكز ال ٌحقق العدالة فً تحمٌل )ت  ص غ  م( على األوامر وهذا ٌتطلب تقسٌم 

                                                                      لمصنع إلى مراكز تكلفة واحتساب معدل تحمٌل لكل مركز.ا

عند االعتماد على تحمٌل األوامر بالتكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة الفعلٌة نجد أن األوامر تبدأ فً مدد  -2

نت بعض األوامر قد تمت قبل مدة  زمنٌة طوٌلة من أنتهاء المدة مختلفة وتنتهً فً مدد مختلفة فإذا كا

ة المدة ـالتكالٌفٌة فؤننا لن نستطٌع تحدٌد نصٌب مثل هذه األوامر عند أنتهاء تشؽٌلها وأنما االنتظار إلى نهاٌ

المفضل  التكالٌفٌة لمعرفة نصٌب األوامر التامة من هذه العناصر وفً هذا عٌب فً نظام التكالٌؾ لذلك مـــن

التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌـــر المباشرة  ولٌست تحمٌل التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌـــر المباشرة المقدرةاالعتماد على 

                                                   -( بؤتباع الخطوات اآلتٌة :. م  . غ . ص.  ) ت الفعلٌة حٌث تحمل

. إنتاجٌة وخدمات اإلنتاجتقسٌم المصنع إلى مراكز تكلفة  -أ  

. (. م  . غ . ص.  ت حصر وتقدٌر بنود عناصر ) -ب  

. ( على مراكز التكلفة المختلفة. م  . غ . ص.  ت تخصٌص وتوزٌع بنود عناصر ) -ج  

-: اعادة توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج على وفق احد الطرق االتٌة -د  

( جمالً   ،    التنازلً    ،   التبادلً) االنفرادي   ،   اال       
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ى ـ( فً ذلك المركز عل. م  . غ . ص.  ت تحدٌد معدل تحمٌل لكل مركز إنتاجً ٌستعمل كؤساس لتحمٌل ) -هـ

ز وٌحدد معدل التحمٌل على وفق القانون ـل ذلك المركـا داخـً مرت فً أثناء تصنٌعهـة التـر اإلنتاجٌـاألوام

                                                                                                                      -: األتً

للمركز. (  م  . غ . ص.  ت )                                                         

معدل التحمٌل =                                       

االساس المعتمد                                                                

والتً مرت علٌنا فً الفصل السابق ) الفصل الثالث ( .من اإلسس التً ٌمكن اعتمادها ك مجموعتان وهنا        

       ٌلــً تحمـس فـل االسـن تعد أفضـى الزمـد علـً تعتمـس التـة االسـر أن مجموعـر بالذكـن الجدٌـوم     

مرتبطة بالزمن ولكن هذا ال ٌمنع من  . ( م . غ . ص . ت)  كون معظم بنود عناصر . ( م . غ . ص . ت) 

اعتماد آحد االسس التً تعتمد على التكالٌؾ اذا وجدت هنالك عدالة تحققها فً تحمٌل ت ص غ م وتحمل 

اما على االساس الفعلً او على االساس التقدٌري، التكالٌؾ الصناعٌة المباشرة على األوامر اإلنتاجٌة 

فعالً ومن ثم  . ( م . غ . ص . ت)  فاإلساس الفعلً ٌقصد به بؤن ٌتم ٌنتظر إلى حٌن حدوث بنود عناصر

أٌجاد معدل تحمٌل لها وتوزٌعها على األوامر اإلنتاجٌة، اما االساس التقدٌري فٌقصد به اٌجاد معدل تحمٌل 

وذلك باألعتماد على تقدٌر هذه العناصر بشكل مسبق وقبل حدوثها  . ( م . غ . ص . ت) مقدماً وقبل حدوث 

فؤن  علٌه، والفصل الثالث اً فً ابقاتباع الخطوات التً مر ذكرها س ومنُذ بداٌة المدة التكالٌفٌة، ومن ثم

 . ( م . غ . ص . ت )نصٌب األوامر ٌكون بشكل تقدٌري وعند أنتهاء المدة التكالٌفٌة وبجمع بنود عناصر 

                                                 . الفعلٌة ٌتم مقارنتها مع التقدٌرات السابقة لؽرض تحدٌد االنحرافات ومعالجتها

-أن االعتماد على إستعمال المعدل الفعلً  توجه الٌه االنتقادات اآلتٌة :  

ود ـع بنـق جمٌـدؾ تحقـ، وذلك به ةـدة التكالٌفٌــأنتهاء المد ـذا المعدل اال عنـد هــن تحدٌــال ٌمك -1

                                           . الفعلٌة . ( م . غ . ص . ت)     رــوعناص

أن معظم بنود عناصر ت ص غ م ترتبط بالزمن ونظراً للتقلبات الموسمٌة التً تطرأ فؤنه تبعاً لذلك فؤن  -2

 الواحد سوؾ ٌتقلب من مدة  إلى آخرى. معدل التحمٌل للمركز

فً ضوء هذه االنتقادات ٌفضل إستعمال االساس التقدٌري فً تحمٌل ت ص غ م على األوامر اإلنتاجٌة النه 

             . سوؾ ٌمكننا من تحدٌد نصٌب األمر من عناصر التكالٌؾ ؼٌر المباشرة فور األنتهاء من تصنٌعه
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-: ؼٌر المباشرة خالل المدة المحاسبٌة معالجة التكالٌؾ الصناعٌة  

-: ٌتطلب أتباع الخطوات االتٌة . ( م . غ . ص . ت) أن معالجة الفروق الناشئة فً       

     ر استاذ ـد ٌطلق علٌه دفتـر استاذ مساعــً دفتـة فـالفعلٌ (  م . غ . ص . ت) ر ـود عناصـت بنــتثبٌ -1

تخصص فٌه صفحة لكل بند من هذه العناصر وٌثبت من واقع المستندات االصولٌة  ( م . غ . ص . ت) 

 -بقٌد فً الٌومٌة العامة بالشكل االتً : ( م . غ . ص . ت) الفعلٌة لنشوء هذه العناصر وكذلك تثبٌت أجمالً 

من حـ / مراقبة ت ص غ م الفعلٌة                              

إلى مذكورٌن                                                  

حـ / مراقبة مخازن المواد ) ؼٌر المباشرة (                                                

حـ / مراقبة األجور ) ؼٌر المباشرة (                                                 

/ التؤمٌن حـ                                                 

حـ/ الصٌانة                                                 

حـ / االندثار                                                 

 

فً اثناء مرورها داخل مركز  . ( م . غ . ص . ت) خالل المدة المحاسبٌة تحمل االوامر اإلنتاجٌة بـ  -2

اإلنتاج وفق معدالت التحمٌل لتلك المراكز وطبقاً إلساس معدل التحمٌل المعتمد وعلٌه ٌكون نصٌب األمر 

                                      -: اإلنتاجً من ت ص غ م من حاصل ضرب

(  الفعلً المعتمد فً معدل التحمٌلاالساس × ) معدل التحمٌل الخاص بالمركز اإلنتاجً                 

( صنع فً المركز اإلنتاجً ) س ( وكان معدل التحمٌل فً  101بؤفتراض أن األمر اإلنتاجً ذي الرقم )    

( ساعة عمل  300ساعة عمل مباشروقد استؽرق أنجاز األمر فً هذا المركز )  ( دٌنار/ 5هذا المركز هو ) 

                      . ( دٌنار 1500التً تحمل على هذا األمر اإلنتاجً هً )  (. م . غ . ص . ت) مباشر فإن 

. دٌنار ( 1500دٌنار / ساعة عمل مباشر =  5× ساعة عمل مباشر  300)              

-: وتثبت ت ص غ م المحملة على األوامر المختلفة كما ٌؤتً  
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قة ذلك االمر وبالنسبة لكل مركز إنتاجً ٌمر به المحملة على االمر فً بطا . ( م . غ . ص . ت) تثبٌت  - أ

 على أنفراد.

فً دفتر األستاذ المساعد الخاص به والذي ٌتضمن صفحة لكل مركز  . ( م . غ . ص . ت) تثبٌت  - ب

  -لكل مركز على حدة والشكل االتً ٌوضح ذلك : . ( م . غ . ص . ت) إنتاجً بهدؾ تحدٌد 

 

 معدل التحمٌل المركز اإلنتاجً رقم ............

 ت ص غ م/ محملة اساس معدل التحمٌل رقم األمر اإلنتاجً التارٌخ

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

وامر المحملة على اال ( م . غ . ص . ت) فً دفتر الٌومٌة لحصر اجمالً  ( م . غ . ص . ت) تثبٌت  -ج

وفً نهاٌة كل مدة  محاسبٌة فً كلفة وٌثبت قٌد باالجمالً من واقع هذا المجموع اإلنتاجٌة داخل كل مراكز ال

                                                                                               -: الٌومٌة العامة وكما ٌؤتً

....... / االمر االنتاجً ج تحت التشؽٌل من حـ / مراقبة اإلنتا                            

م المحملة   . غ . ص. إلى حـ / ت                                          

-: الفعلٌة ٌقوم قسم التكالٌؾ بما ٌؤتً (  م . غ . ص . ت) فً نهاٌة المدة التكالٌفٌة وبعد نشوء جمٌع  -3  

الفعلٌة وأثباته تفصٌلٌاً فً دفتر األستاذ المساعد على  (  م . غ . ص . ت) تخصٌص وتوزٌع بنود عناصر  -أ

راكز التكلفة سواء أكانت اإلنتاجٌة ام الخدمٌة.م  

أعادة توزٌع تكالٌؾ مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج بهدؾ تحدٌد التكلفة الفعلٌة داخل كل مركز إنتاجً  -ب

. ( .......... الخ . ) االنفرادي ، االجمالً المعروفة بؤتباع احد الطرق  

المحملة على األوامر داخل  (  م . غ . ص . ت) الفعلٌة للمركز اإلنتاجً مع  (  م . غ . ص . ت) مقارنة  -ج

. ذلك المركز  

. المحملة و الفعلٌة سواٍء بالزٌادة او النقصان (  م . غ . ص . ت) تحدٌد االنحراؾ بٌن  -د  
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بات األنحراؾ المحملة وأث (  م . غ . ص . ت) الفعلٌة بحساب  (  م . غ . ص . ت) هـ ـ ؼلق حساب مراقبة 

-: ان وجد فً القٌد االتً  

من حـ / ت ص غ م المحملة                                    

إلى مذكورٌن                                                          

حـ / مراقبة ت ص غ م الفعلٌة                                                        

  / مفضل ( موجب /) دائن  ت . ص . غ . م  انحراؾحـ /                                                       

أما الفعلٌة أقل من المحملة  (  م . غ . ص . ت) واالنحراؾ فً القٌد السابق موجب ) دائن ( أو مفضل كون 

ل ــر مفضـن ( ؼٌــب ) مدٌــفـإن اإلنحراؾ هـنا سـال المحملةة أعلى من ـــالفعلٌ ( م . غ . ص . ت) ت ـاذا كان

 وٌكون القٌد بالشكل االتً :

من مذكورٌن                                      

حـ / ت ص غ م المحملة                               

/ ؼٌر مفضل ( سالب /م ) مدٌن . غ . ص . حـ / انحراؾ ت                                

م الفعلٌة . غ . ص. إلى حـ / مراقبة ت                                                               

 

-دراسة وتحلٌل اسباب حدوث االنحراؾ لتحدٌد المعالجة السلٌمة له وقد تحدث االنحرافات لألسباب األتٌة: -و  

فٌؽلق   ( م .  غ . ص . ت) الطبٌعة الموسمٌة لبعض عناصر  تقلبات الطاقة اإلنتاجٌة لظروؾ موسمٌة او -1

                                                                             -: وٌسجل القٌد االتً فً حساب  أ . خ 

من حـ / أ . خ                                   

/ سالب ( فضلمؼٌر  /) مدٌن  م.   غ. ص . إلى حـ / انحراؾ ت                                              

م من قبل أدارة المنشؤة فٌعالج بنفس المعالجة فً أعاله اي ٌؽلق  . غ . ص. سوء استعمال عناصر ت  -2

. فً حساب أ . خ  
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العمال ، قد ٌكون سبب االنحراؾ ظهور ظروؾ ؼٌر طبٌعٌة وؼٌر متوقعة مرت بها المنشؤة مثل أضراب  -3

تعطل االالت وأنقطاع التٌار الكهربائً والحرٌق فإن معالجة اإلنحراؾ تكون بنفس المعالجة أعاله وٌؽلق فً 

 حساب أ . خ .

عدم الدقة فً اعداد معدالت التحمٌل التقدٌرٌة وعلٌه ٌتطلب االمر تعدٌل المعاٌٌر آوالً وتعدل على تكالٌؾ  -4

-: من االنحراؾ ثانٌاً وٌجرى القٌد االتً األوامر اإلنتاجٌة كل مقدار نصٌبة  

..............  االنتاجً ألمر/ اـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل من ح                          

/ ؼٌر مفضل ( سالب /مدٌن م )  . غ . ص . إلى حـ / انحراؾ ت                                   

االمر اإلنتاجً أما االنحراؾ الدائن فٌخفض من تكلفة األمر اإلنتاجً فاالنحراؾ المدٌن ٌضاؾ إلى تكلفة 

-: وٌكون قٌد االنحراؾ الدائن بالشكل اآلتً  

/ مفضل ( موجب  /م ) دائن  . غ . ص. من حـ / انحراؾ ت                           

  ...........االنتاجً  ألمراـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل إلى ح                                  

 

 وٌحدد نصٌب اإلمر اإلنتاجً من تكلفة االنحراؾ بموجب المعادلة األتٌة:

كلفة االنحراؾ                                                

المحملة      م . غ . ص. نصٌب األمر من ت ×                     نصٌب األمر اإلنتاجً من االنحراؾ =  

أجمالً ت ص غ م المحملة على األوامر                                     
 

 (  ، 101ألمر ) ل دٌنار ( 000)  م ( بواقع . غ . ص. ولنفترض ان األوامر اإلنتاجٌة حملت ب ) ت   

. ( 103ألمر) دٌنار ( ل 300ومبلػ ) ، (  102ألمر ) ل دٌنار ( 000ومبلػ )   

( دٌنار. 200وعلٌه فإن االنحراؾ مدٌن بمبلػ ) ، ( دٌنار  2200)  وبلؽت ت ص غ م الفعلٌة  

م الفعلٌة ( .  غ  . ص. ت  –م المحملة . غ . ص . االنحراؾ = ) ت   

./ ؼٌر مفضل (  سالب/ ) مدٌن  200=  2200 – 2000=             

-: وٌحدد نصٌب كل أمر من تكلفة االنحراؾ كما ٌؤتً  
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                                                                  000  

دٌنار 00ـــ = ــــــــــــــ ×  200 ( من كلفة االنحراؾ = 101نصٌب األمر  )   

                                                                  2000    

 

                                                                  000  

دٌنار 00=  ــــ ـــــــــــــ ×  200 ( من كلفة االنحراؾ = 102نصٌب األمر  )   

                                                                  2000    

 

                                                                 300  

دٌنار 30=  ـــ ــــــــــــ × 200 ( من كلفة االنحراؾ = 103نصٌب األمر  )   

                                                                2000                                                    
                                   

-: وٌسجل القٌد االتً  

من مذكورٌن                                                  

( 101حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )          00                              

( 102حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )          00                              

( 103حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )         30                              

إلى حـ / تكلفة انحراؾ ت ص غ م ) مدٌن (        200                                                
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الصناعٌة نظام تكالٌؾ األوامر اإلنتاجٌة فً أحتساب تكالٌؾ  دجلة الخٌرتتبع شركة /  ( 1)  مثال محلول

 : ) المبالػ باالؾ الدنانٌر (                                                 فرت لدٌك البٌانات االتٌةامنتجاتها وقد تو

( دٌنار نقداً. 40000شراء مواد كلفتها )  – 1  

-: إلى األوامر اإلنتاجٌة وبالشكل اآلتً ( دٌنار 52000صرفت مواد تكلفتها )  – 2  

                 رقم األمر                  التـــكلفة

                   2                       10000  

                   3                       15000   

                   4                       25000  

2000المواد ؼٌر المباشرة         تكلفة        

                                           52000   

-( دٌنار موزعة كما ٌؤتً : 36000بلؽت األجور المستحقة والمدفوعة للعاملٌن نقداً خالل الشهر )  – 3  

                رقــم األمر                         التــكلفة

                    2                              0000  

                    3                              12000  

                    4                              15000  

. % من تكلفة المواد المباشرة50م ( لألوامر وبمعدل تحمٌل قدره  .غ  .ص  .تحمل الشركة ) ت  – 4  

-: ( دٌنار موزعة كاآلتً 24500بلؽت المصروفات الصناعٌة ؼٌر المباشرة )  مدةفً نهاٌة ال – 5  

( مصارٌؾ  1000) ، (  مصارٌؾ تدفئة وتبرٌد  2500)  ( أندثار ، 10000)  ( أٌجار المصنع ، 0000) 

. ( مزاٌا عٌنٌة 1000( مصارٌؾ صٌانة ، )  2000أنارة  ، )   

( بمبلػ  2رقم )  لتام حٌث بٌع األمر( وحوال إلى مخازن اإلنتاج ا 3،  2كذلك أكمل األمران )  مدةوفً نهاٌة ال

  .( تحت الصنع  4بٌنما مازال األمر رقم ) ( دٌنار نقداً ،  35000)  
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 المطلوب /

اعاله . ة للعملٌات قٌود الٌومٌة الالزمتسجٌل  – 1  

   ( أن وجد اذا علمت أن حدوث االنحراؾ بسبب األهمال .تحدٌد مقدار االنحراؾ فً ) ت  ص  غ  م  - 2

  .تاجٌة أعداد وتصوٌر بطاقة األوامر اإلن – 3

 

/ ( 1المثال )  حل  

 من حـ / مراقبة مخازن المواد      40000                       (  1)  

الصندوقإلى حـ /         40000                                                 

 

 من مذكورٌن                              (      2) 

( 2حـ / مراقبة إنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )         10000                                  

( 3حـ / مراقبة إنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )         15000                                  

( 4حـ / مراقبة إنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )         25000                                  

إلى حـ / مراقبة مخازن المواد             50 000                                                  

 ةمن حـ / مراقبة ت ص غ م فعلٌ         2000                               

              الى حـ / مواد ؼٌر مباشرة                2 000                                                

من مذكورٌن                                          (  3)    

(    2حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )          0000                             

( 3حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )        12000                             

(   4حـ /   مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر  )        15000                             

المباشرة إلى حـ /  مراقبة األجور              35000                                               
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من حـ / مراقبة ت ص غ م فعلٌة           1000                             

ؼٌر المباشرة األجور إلى حـ /               1000                                              

 

  االساس× ت ص غ م محملة = معدل التحمٌل    (   4)   

دٌنار 5000=  10000% × 50( =  2االمر )               

دٌنار  0500=  15000% × 50( =  3االمر )               

دٌنار 12500=  25000% × 50( =  4االمر )               

من مذكورٌن                                                    

( 2حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر)          5000                           

( 3حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر)          0500                           

( 4حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر)         12500                          

المحملة  م . غ . ص. إلى حـ / ت            25000                                        

 

فعلٌة  م . غ . ص. من حـ / مراقبة ت        24500                        ( 5)       

إلى مذكورٌن                                                                     

حـ / أٌجار المصنع          0000                                                

حـ / أندثار االالت        10000                                                

حـ / م . التدفئة          2500                                                

حـ / م . أنارة          1000                                                

حـ / م . الصٌانة          2000                                                

حـ / مزاٌا عٌنٌة           1000                                                
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الفعلٌة   م . غ . ص .  ت  –المحملة   م . غ . ص. ت   =  م . غ . ص. ت  انحراؾ         

  ) سالب / ؼٌر مفضل ( انحراؾ ت . ص . غ . م . دٌنار 2500=   20500 – 25000            

          (( 5والنقطة  ت من حاصل جمع مبالػ مواد غ.م واجور غ.مجاء 20500)) مالحظة /        

من مذكورٌن                                              

حـ / ت ص غ م محملة       25000                            

م ) ؼٌر مفضل (              . غ . ص . حـ / انحراؾ ت         2500                            

فعلٌة  م . غ. ص . إلى حـ / مراقبة ت           20500                                                   

كلفة اإلنتاج التام من حـ /            50500                             

إلى مذكورٌن                                                                 

( 2حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر)         23000                                               

( 3حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل لألمر)         34500                                               

كلفة المبٌعاتمن حـ /               23000                             

اإلنتاج التامإلى حـ / تكلفة               23000                                              

 

من حـ / أ . خ          2500                              

م ) ؼٌر مفضل ( .  غ . ص. إلى حـ / أنحراؾ ت          2500                                       
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بطاقة األوامر اإلنتاجٌة                                              

رقم 
 االمر

ت مواد 
 مباشرة

ت عمل 
 مباشر

 

 االجمالً ت ص غ م

 
2األمر    

 
 

 
10000 

 
0000 

 
5000 

 
الصنع ومباع تام    23000  

 

 
3األمر   

 
 

 
15000 

 
12000 

 
0500 

 
الصنع تام          34500  

 

 
4األمر   

 
 

 
25000 

 
15000 

 
12500 

 
تحت الصنع        52500  
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تتبع شركة دجلة الخٌر الصناعٌة نظام االوامر االنتاجٌة فً احتساب تكالٌؾ منتجاتها /  ( 2)  مثال محلول

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -: 2000  وتوفرت لدٌك المعلومات التالٌة فً اول شباط  

 مواد خام مصروفة رقم االمر

 من المخازن لالنتاج

 مواد خام معادة

 الى المخازن

 عدد ساعات

 العمل المباشر

 كلفة الساعة

 الواحـدة / د

 ت . ص . غ . م

 فعلٌة

مواد + اجور + ) 

( مصارٌؾ  

االمر رقم 

06 

000 525  000 25  200 2000 000 450  

االمر رقم 

00 

000 415  000 15  200 1500 000 250  

االمر رقم 

00 

000 400  -------- 200 1000 000 400  

  

% من كلفة العمل المباشر .100بة وتقوم الشركة بتحمٌل ت . ص . غ . م بنس          

  المطلوب // 

الذي ٌتكون  06تصوٌر بطاقة االوامر االنتاجٌة تحت التشؽٌل ، أذا علمت بان االمر االنتاجً رقم  -(  1)   

دٌنار للوحدة الواحدة ( ، ومازاال  16 500وحده قد تم انجازه وسلم للعمٌل بسعر بٌع مقداره )  100من 

                                                                  تحت التشؽٌل .                                00و   00االمران 

ماطبٌعة انحراؾ ت . ص . غ . م  . -(  2)     

تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة للعملٌات اعاله  .  -(  3)     
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) المبالػ باالؾ الدنانٌر (                     / ( 2المثال )  حل  

بطاقة االوامر االنتاجٌة تحت التشؽٌل - 1                                       

 مواد خام  رقم االمر
 

 االجمالــــــــــــً ت.ص.غ.م/محملة اجور مباشرة
 

06االمر رقم   000 525  
 (000 25 )  

------------ 
000 500  

000 400  000 400  000 300 1  
 

  تام الصنع
 
 

00االمر رقم   000 415  
 (000 15 )  

----------- 
000 400  

000 300  000 300  000 000 1  
 

 تحت التشؽٌل
 
 

00االمر رقم   000 400  000 340  000 340  000 000 1  
 تحت التشؽٌل

 

 مجمــــــــــــــوع   ت . ص . غ . م  المحملــــــة
 

000 040 1   

 

 

مجموع ت . ص . غ . م / ( دٌنار بٌنما  1 040 000ان مجموع ت . ص . غ . م / المحملة هً )  - 2

( .  400 000+   250 000+  450 000( دٌنار ) 1 100 000الفعلٌة      هً )   

انحراؾ ت . ص . غ . م  = ت ص غ م / المحملة  ـــ  ت ص غ م / الفعلٌة     

1 100 000  -  1 040 000انحراؾ ت . ص . غ . م  =      

النه انحراؾ سلبً   ؼٌر مفضلاالنحراؾ (   أي  60 000انحراؾ ت . ص . غ . م  = )      
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لٌومٌة الالزمةقٌود ا - 3  

صرؾ مواد مباشرة لالنتاج        

من حـ / مراقبة االوامر تحت التشؽٌل              1 340  000            

تحت التشؽٌل  06امر انتاجً رقم           525 000                             

تحت التشؽٌل 00امر انتاجً رقم           415 000                             

تحت التشؽٌل 00امر انتاجً رقم         400 000                              

الى حـ / مراقبة مخازن المواد المباشرة       1 340  000                                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

اعادة مواد مباشرة للمخازن من االنتاج لعدم الحاجة الٌها     

من حـ / مراقبة مخازن المواد المباشرة     40 000                     

الى حـ / مراقبة االوامر تحت التشؽٌل     40 000                                         

تحت التشؽٌل  06امر انتاجً رقم           25 000                                                      

تحت التشؽٌل   00امر انتاجً رقم           15 000                                                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

قٌد االجور مباشرة        

ل من حـ / مراقبة االوامر تحت التشؽٌ        1 040 000           

تحت التشؽٌل  06امر انتاجً رقم      400 000                          

تحت التشؽٌل 00امر انتاجً رقم      300 000                          

تحت التشؽٌل 00امر انتاجً رقم      340 000                          

الى حـ / مراقبة االجور المباشرة        1 040 000                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
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 قٌد ت. ص . غ . م / المحملة 

من حـ / مراقبة االوامر تحت التشؽٌل         1 040 000           

تحت التشؽٌل  06امر انتاجً رقم      400 000                          

تحت التشؽٌل 00امر انتاجً رقم      300 000                          

شؽٌلتحت الت 00امر انتاجً رقم      340 000                          

الى حـ / مراقبة ت.ص.غ.م / المحملة       1 040 000                                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

من حـ / مراقبة ت . ص . غ . م / الفعلٌة        1 100 000              

الى مذكورٌن  ) مواد غ . م ، اجور غ . م ، مصارٌؾ غ . م (       1 100 000                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

من حـ / مراقبة ت . ص . غ . م / المحملة      1 040 000            

من حـ / تسوٌة ) انحراؾ (  ت . ص . غ . م            60 000            

ة  الى حـ / مراقبة ت. ص . غ . م / المحمل       1 040 000                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

من حـ / مخازن االنتاج التام الصنع        1 300 000           

بة االوامر تحت التشؽٌلالى حـ / مراق       1 300 000                         

تحت التشؽٌل  06امر انتاجً رقم      1 300 000                                     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

من حـ / تكلفة المبٌعات          1 300 000            

الى حـ / مخازن االنتاج التام الصنع       1 300 000                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

من حـ / أ . خ            60 000                 

الى حـ / تسوٌة ) انحراؾ (  ت . ص . غ . م             60 000                             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

ً بعض البٌانات المستخرجة من سجالت شركة الربٌع الصناعٌة التً تتبع فٌما ٌؤت / ( 3 ) مثال محلول

 نظام االوامر االنتاجٌة فً عملٌاتها االنتاجٌة :_
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بطاقة االوامر االنتاجٌة تحت التشؽٌل - 1  

معدل االجر        
 بالساعة

عدد ساعات            
العمل المباشرة        

المـــواد كلفة 
 االولــٌة

رقم        
 االمر

000 1  000 3  000 000 0  11 
000 1  000 4  000 000 6  12 

500 1  000 5  000 000 0  13 
 

% من الكلفة االولٌة المباشرة لالوامر . 60تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( بنسبة    (2  )-  

.مصروفات (  -اجور  -( دٌنار ) مواد  21 000 000بلؽت ) ت . ص . غ . م ( الفعلٌة )  -(  3)   

المطلوب / تصوٌر بطاقة االوامر االنتاجٌة مع تسجٌل قٌود الالزمة . بؤفتراض ان كافة االوامر االنتاجٌة 

. مازالت تحت التشؽٌل . و معالجة انحراؾ ت . ص . غ . م ان وجد مع بٌان نوعه  

   / ( 3المثال )  حل

                                  بطاقة االوامر االنتاجٌة تحت التشؽٌل - 1 

   -قٌود الٌومٌة :

من حـ / مراقبة االوامر االنتاجٌة تحت التشؽٌل      21 000 000                     

رقم       مواد اولٌة اجور مباشرة ت. ص. غ. م/ محملة االجمالً

االمر   

000 320 20  000 620 0  000 000 5  000 000 0  11 

 

000 400 20  000 600 0  000 000 6  000 000 6  12 

 

000 000 24  000 300 0  000 500 0  000 000 0  13 

 

 000 600 24 المحملةمجموع ت.ص.غ.م      
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   11امر انتاجً رقم       0 000 000                                    

   12امر انتاجً رقم       6 000 000                                                

13امر انتاجً رقم       0 000 000                                      

الى حـ / مراقبة مخازن المواد المباشرة        21 000 000                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

من حـ / مراقبة االوامر االنتاجٌة تحت التشؽٌل      20 000 000                    

   11جً رقم امر انتا      5 000 000                                    

   12امر انتاجً رقم       6 000 000                                                

13امر انتاجً رقم       0 500 000                                      

             الى حـ / مراقبة االجور المباشرة        20 000 000                                                

  

من حـ / مراقبة االوامر االنتاجٌة تحت التشؽٌل      24 600 000                     

   11م امر انتاجً رق      0 620 000                                    

   12امر انتاجً رقم       0 600 000                                                

13امر انتاجً رقم       0 300 000                                      

  الى حـ / ت . ص . غ . م / المحملة       24 600 000                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

   

من حـ / مراقبة ت . ص . غ . م / الفعلٌة      11 000 000                                    

الى حـ / مذكورٌن ) مواد ، اجور ، مصروفات (       11 000 000                                           
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

المحملةمن حـ / ت . ص . غ . م /        24 600 000                                            

الى مذكورٌن                                                        

حـ / مراقبة ت . ص . غ . م /       11 000 000                                                          

 الفعلٌة

حـ / انحراؾ ت . ص . غ . م        3 600 000                                     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

من حـ / انحراؾ ت . ص . غ . م        3 600 000                       

الى حـ / أ . خ         3 600 000                                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

نوع االنحراؾ ) مفضل (              
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الفصل الرابعاسئلة وتمرٌنات   

  -اوالً / االسئلة :

؟ فً ظل أي ظروف ٌفضل استعمال  نظام األوامر اإلنتاجٌة  -: 1س   

؟ ما طبٌعة وخصائص نظام األوامر اإلنتاجٌة -: 2س   

  ، اذكر هذه المزاٌا . أن استعمال بعض المنشآت لنظام األوامر اإلنتاجٌة ٌحقق لها مزاٌا متعددة -: 3س 

وما  ؟ بٌن أنواع هذه االنحرافات، م ( المحملة والفعلٌة .  غ . ص. أحٌاناً أنحرافات بٌن ) ت  تحصل -: 4س 

  ؟ أسبابها

  -ثانٌاً / التمرٌنات :

فٌما ٌؤتً بعض البٌانات المستخرجة من سجالت شركة دجلة الخٌر الصناعٌة التً تتبع نظام   -( : 1تمرٌن ) 

                                                            -االوامر االنتاجٌة فً عملٌاتها االنتاجٌة :

-كانت االجور التً تخص االوامر والمواد المصروفة لالوامر كاالتً : -1  

كلفة االجور المباشرة            ة كلفة المواد االولٌ   رقم االمر                

              11          000 000 20            000 000 25   

              11          000 000 40            000 000 30    

              20          000 000 30            000 000 25    

% ( من كلفة المواد  10) تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( لالوامر االنتاجٌة بمعدل تحمٌل مقداره  -2 

                                                                                                             ة .ولٌاأل

  -كاالتً : ص . غ . م ( الفعلٌة بلغت ) ت . – 3 

// مصارٌف   16 000 000تدفئة وتبرٌد   20 000 000//  اٌجار المصنع     15 000 000اندثار 

   .  13 000 000مصارٌف صٌانة    4 000 000      انارة

  تسجٌــل قٌــود الٌومٌـة الالزمة واٌجاد االنحـراف فــًع ـة مـر االنتاجٌــة االوامـر بطاقـتصوٌ // المطلوب

                                                                                                     ت . ص . غ . م وبٌان نوعه وكٌفٌة معالجته .
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الصناعٌة التً تتبع نظام  نهىت المستخرجة من سجالت شركة الفٌما ٌؤتً بعض البٌانا  -( : 2تمرٌن ) 

                                                              -االوامر االنتاجٌة فً عملٌاتها االنتاجٌة :

-بلغت المواد االولٌة المصروفة لالوامر كالتالً :   -1  

      ة كلفة المواد االولٌ   رقم االمر            

              14          000 000 13             

              15          000 000 12             

              16          000 000 14             

                           18          000 000 16  

 18( دٌنار ومن االمر رقم  2 000 000)  15فً حٌن بلغت المواد المعادة الى المخازن من االمر رقم      

 ( دٌنار . 5 000 000) 

                                                 -كاالتً :موزعة والمدفوعة نقدا بلغت االجور المستحقة للعاملٌن وال - 2

بالساعة رقم االمر      ساعات العمل المباشر         معدل االجر           

دٌنار 1 600               ساعة    3 000                14           

دٌنار 1 200                 ساعة  4 500                15           

دٌنار 1 000                ساعة   5 000                16           

دٌنار  1 400                ساعة   4 000                18           

كلفة العمل % ( من  50بمعدل تحمٌل مقداره ) تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( لالوامر االنتاجٌة  -3 

                                                                                                               المباشر . 

( دٌنار .            23 000 000مبلػ مقداره )  . م ( الفعلٌة  بلػ اجمالً ) ت . ص . غ – 4   

( تحت الصنع . 18و  15( ، ومازاال االمرٌن )  16و    14تم انجاز االمرٌن )  – 5    

المطلـوب // تصوٌــر بطاقــة االواـمــر االنتاجٌــة مـع تسجٌــل قٌــود الٌومٌـة الالزمـة واٌجاد االنحـراف فـً 

ت . ص . غ . م وبٌان نوعه وكٌفٌة معالجته      
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فٌما ٌؤتً بعض البٌانات المستخرجة من سجالت شركة األمٌر الصناعٌة التً تتبع نظام   -( : 3تمرٌن ) 

                                                              -االوامر االنتاجٌة فً عملٌاتها االنتاجٌة :

1-  

 معدل االجر

 بالساعة

 عدد ساعات

 العمل المباشر

 كلفة المواد

 االولٌة

 رقم

 االمر

2000 3000 000 000 8  31 

 

1500 4000 000 000 6  32 

 

1600 5000 000 000 1  33 

 
 

 

% من الكلفة االولٌة المباشرة .                                60تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( بنسبة  -2  

( دٌنار .  14 000 000بلغت ) ت . ص . غ . م ( الفعلٌة )  -3  

المطلوب // تصوٌـر بطاقة االوامر االنتاجٌة مع تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة ، بؤفتراض ان كافة االوامر 

 االنتاجٌة مازلت تحت التشغٌل .                                                                

فٌما ٌؤتً بعض البٌانات المستخرجة من سجالت شركة النسٌم الصناعٌة التً تتبع نظام   -( : 4تمرٌن ) 

                                                         -االوامر االنتاجٌة فً عملٌاتها االنتاجٌة :
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1-  

 معدل االجر

الساعةب  

 عدد ساعات

 العمل المباشر

 كلفة المواد

 االولٌة

 رقم

 االمر

1900 3000 000 000 1  21 

 

1700 4000 000 000 1  22 

 

1500 5000 000 000 8  23 

 

 

 % من كلفة االجور المباشرة .                                                   10تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( بنسبة  -2

( دٌنار .  14 000 000بلغت ) ت . ص . غ . م ( الفعلٌة )  -3  

           تحت التشغٌل .   23و  22بٌنما مازاال االمران وسلم للعمٌل ،  21تم انجاز االمر االنتاجً رقم  -4

     المطلوب / تصوٌر بطاقة االوامر االنتاجٌة مع تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة .                                

فٌما ٌؤتً بعض البٌانات المستخرجة من سجالت شركة الرشٌد الصناعٌة التً تتبع نظام   -( : 5تمرٌن ) 

                                                              -االوامر االنتاجٌة فً عملٌاتها االنتاجٌة :

1-  

 معدل االجر

 بالساعة

 عدد ساعات

 العمل المباشر

 كلفة المواد

 االولٌة

 رقم

 االمر

2000 5000 000 000 1  1 

3000 4000 000 000 1  2 

1500 6000 000 000 8  3 
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  -المواد المعادة الى المخازن ) بالدٌنار ( كاالتً : – 2

  2 000 000/  2امر        1 000 000/    1امر    

 % مــن الكلفة االولٌة المباشرة .                                                    50تحمـل الشركـــة ) ت . ص . غ . م ( بنسبــة  -2

( دٌنار موزعة بالتساوي بٌن االنارة واالندثار  21 000 000بلغــت ) ت . ص . غ . م ( الفعلٌـــــة )  -3

                                            والتدفئة .               

( تحت  3( وسلما للعمٌـل ، بٌنما مازال االمر االنتاجً رقم )  2و  1تم انجـاز االمـرٌن االنتاجـٌٌن)  – 4

 التشغٌل .

المطلوب // تصوٌر بطاقة االوامر االنتاجٌة مع تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة ، ومعالجة االنحراف ان وجد 

ن نوعه  .   وبٌا  
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خامسالفصل ال  

نظام التكالٌؾ على أساس المراحل 

 االنتاجٌة

 

  -بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل سٌكون الطالب قادراً على :

ذكر أهم خصائص نظام المراحل االنتاجٌة  – 1  

معرفة أهم أنواع المراحل االنتاجٌة – 2  

معرفة المعالجة المحاسبٌة لعناصر تكالٌؾ المرحلة  – 3  

تحدٌد تكلفة المراحل – 4  

كٌفٌة معالجة التلؾ بنوعٌه الطبٌعً و ؼٌر الطبٌعً – 5  
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 الفصـــل الخـــامس

 نظام تكالٌؾ المراحل اإلنتاجٌة

 تمهٌد

متماثل أو متجانس (  ة فً المنشآت الصناعٌة التً ٌتمٌز إنتاجها بالنمطٌة )ـل اإلنتاجٌــٌستعمل نظام المراح  

                                  . وعامة ٌكون اإلنتاج لؽرض الخزن بانتظار عملٌة بٌعهمن حٌث الشكل والحجم 

وتتمٌز العملٌات الصناعٌة فً هذا النظام بالتتابع واالستمرار ، أي أن اإلنتاج متصل بحٌث تصبح      

عن طرٌق انتقاله من الخطوات التً ٌمر علٌها المنتج نمطٌة ، بمعنى أن اإلنتاج ٌتم أي ٌصبح تام الصنع 

 عملٌة صناعٌة إلى آخرى بحٌث ٌمكن اعتبار كل عملٌة أو مجموعة عملٌات متتابعة مرحلة إنتاجٌة مستقلة .

طبق علٌها هذا النظام هً صناعة الؽزل والنسٌج والسكر والورق و الحدٌد نومن أمثلة الصناعات التً ٌ    

                                . ؼذٌة المحفوظة واالسمنت....الخوالصلب والصناعات الكٌماوٌة وتكرٌر النفط واأل

-خصائص نظام المراحل اإلنتاجٌة :  

-: هناك العدٌد من الخصائص التً ٌتمٌز بها نظام المراحل اإلنتاجٌة منها   

 أن ٌكون اإلنتاج مستمر ومتصل . -(  1) 

المواصفات وفً حالة تعدد المنتوجات ٌنبؽً أن أن تكون وحدات اإلنتاج متجانسة ومتشابهه فً  -(  2) 

 تتوافر أمكانٌة تحوٌل المنتوجات ؼٌر المتجانسة إلى ما ٌعادلها من وحدات متجانسة .

أمكانٌة فصل العملٌات اإلنتاجٌة التً ٌمر علٌها المنتج إلى مراحل مستقلة بحٌث ٌمكن اعتبار كل  -(  3) 

 . كلفة خاصة به منها بمثابة مركز كلفة مستقل له عناصر

 . نتاج ؼٌر التام فً نهاٌة كل مدة تقٌٌم اإل -(  4) 

 تحدٌد متوسط الوحدات التامة فً كل قسم إنتاجً . -(  5) 

تحمٌل الوحدات الجٌدة )السلٌمة ( بتكلفة الوحدات التالفة على أن ٌكون التلؾ فً حدود النسب  -(  6) 

 . المسموح بها
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-: أنواع المراحل اإلنتاجٌة    

تعد المرحلة المحور األساس فً نظام تكالٌؾ المراحل اإلنتاجٌة وهً عبارة عن عملٌة أو مجموعة       

                      عملٌات صناعٌة ٌمر خاللها اإلنتاج إلى أن ٌصبح تام الصنع أو تحت التشؽٌل أو التصنٌع .

-والمراحل تكون على ثالثة أنواع هً :  

وهً المراحل التً ٌمر من خاللها اإلنتاج بعدة عملٌات صناعٌة إلى أن ٌصبح  -المتتابعة :المراحل (  1) 

إلى المرحلة الثانٌة وناتج المرحلة الثانٌة ٌرحل إلى  المرحلة اآلولى ، وفً هذا النوع ٌرحل ناتجتام الصنع 

 المرحلة الثالثة وهكذا حتى ٌرحل إلى مخازن اإلنتاج التام بعد أن ٌصبح تام الصنع وجاهز للبٌع .

 على إلنتاج على نوعٌة أو أكثر وٌمرانوهً المراحل التً ٌكون فٌها ا -المراحل المتوازٌة :(  2) 

                                             .سلسلة إنتاجٌة (  مراحل اإلنتاجٌة المستقلة )مجموعتٌن أو أكثر من ال

هً المراحل التً ٌمر خاللها اإلنتاج ثم ٌنفصل لٌمر على  -: المراحل المتداخلة أو المتشابكة -(  3) 

سخٌن ثم بوحدات التقطٌر ٌمر النفط الخام بوحدات الت حٌث مثل صناعة تكرٌر النفط ، مراحل سلسلة من ال

ومنها تمر المنتوجات بعد ذلك بمراحل مستقلة خاصة بمنتج أو مجموعة منتجات حتى اكتمال الناتج أو قد 

 . تنفصل بعض المنتوجات مرة آخرى إلى سلسلتٌن جدٌدتٌن 

 

 

الرقابة والمحاسبة على عناصر التكالٌؾ فً ظل نظام المراحل )الدورة المستندٌة للمحاسبة 

-على عناصر التكالٌؾ( :  

أن الهدؾ الرئٌس للصناعات التً تستعمل نظام تكالٌؾ المراحل هو حصرا وتحدٌدا تكالٌؾ وكمٌة       

اإلنتاج لكل مرحلة بشكل مستقل ، إذ أن كل مرحلة تعد مركز كلفة مستقل تجمع فٌه عناصر التكالٌؾ ومن ثم 

ً هذه المرحلة ـؾ المستعملة فـر التكالٌـل مدٌناً بعناصـٌجع لـاب تشؽٌل مستقـح لكل مرحلة حسـً أن ٌفتـٌنبؽ

( وٌجعل دائنا بتكلفة اإلنتاج التام المتحقق واإلنتاج تحت التشؽٌل آخر المدة  م . غ . ص مواد وأجور و ت. )  
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-وفٌما ٌؤتً المعالجة المحاسبٌة لعناصر تكالٌؾ المرحلة :            

عادة تصرؾ المواد بموجب مستند صرؾ للمرحلة األولى فقط فً بعض  -المواد األولٌة : -(  1) 

األجور والتكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر  رى )ـر التكالٌؾ اآلخـة فتضاؾ  عناصـل اآلتٌـاما المراح، الصناعات 

ومن األمور الممٌزة فً  ولكن فً صناعات أخرى تضاؾ المواد فً جمٌع المراحل اإلنتاجٌة .، المباشرة ( 

لمراحل هو كبر وحدة التكلفة )المرحلة ( مما ٌجعل التفرقة بٌن المواد المباشرة وؼٌر المباشرة لٌس حساب ا

باألهمٌة الكبٌرة ومن ثم ٌمكن اعتبار كل ما ٌصرؾ من مواد سواء أكانت مباشرة أو ؼٌر مباشرة كؤنها مواد 

 -د ٌسجل القٌد اآلتً :مباشرة للمرحلة وهذا ٌسهل إجراءات محاسبة التكالٌؾ ، وعند صرؾ الموا

( 1 / المرحلة ) من حـ                                      

/ مراقبة مخازن المواد حـ  إلى                                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

أن كل مرحلة إنتاجٌة تعد وحدة تكلفة تجمع على أساسها عناصر التكالٌؾ  -: األجور (العمل )  -(  2) 

ناء عن بطاقة العملٌة ، فان إستعمال بطاقة الوقت ٌكفً لتحدٌد األجور المحملة للمرحلة ومن ثم ٌمكن االستؽ

 -: كاالتًالمحاسبً  القٌدٌكون تفرقة األجور المباشرة وؼٌر المباشرة لٌست ضرورٌة ، وكما أن 

( 1 المرحلة ) / من حـ                                     

/ مراقبة األجور        إلى حـ                                                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             

تحمل المراحل اإلنتاجٌة   -: صناعٌة أضافٌة (كالٌؾ ؼٌر المباشرة ) تكالٌؾ الصناعٌة الت -(  3) 

بالتكالٌؾ الصناعٌة المحملة على أساس معدالت  تحمٌل تحدد مقدما ،ؼٌر أنه أذا كانت طبٌعٌة اإلنتاج تإدي 

وق إلى استمرار تدفق عناصر التكلفة بطرٌقة مستمرة ومنتظمة من مدة  إلى آخرى بحٌث تقل أو تنعدم الفر

  -الة التحمٌل الفعلً ٌكون القٌد :بٌن التكالٌؾ المحملة والفعلٌة فٌمكن إستعمال معدالت تحمٌل فعلٌة ، وفً ح

( 1 / المرحلة ) من حـ                                  

م . غ . ص مراقبة ت. / إلى حـ                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            
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اما فً حالة التحمٌل التقدٌري على أساس معدالت تحمٌل محددة مقدما فٌجري نفس القٌد أعاله ولكن      

/  دٌن أو دائن فً حـون التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة محملة ولٌست فعلٌة ومن ثم سٌظهر رصٌد مـستك

م ٌعالج بنفس الطرق التً استعملت فً عالج فروق التحمٌل فً نظام األوامر اإلنتاجٌة . . .غ ص مراقبة ت.  

  -:د توافرت لدٌك المعلومات اآلتٌة منتج ٌمر بثالث مراحل إنتاجٌة لحٌن اكتمال تصنٌعه وق  -: ( 1 ) مثال

الدنانٌر (()) المبالػ باالؾ                     

 وحدة . 1111عدد الوحدات الداخلة للمرحلة األولى  -(  1) 

  -بلؽت عناصر التكالٌؾ المستعملة كاألتً : -(  2) 

(3(                مرحلة )2(                مرحلة )1تفاصٌل               مرحلة )                

           -------------         --------------            --------------         ----------------  

       10111                   41111                    51111مواد مباشرة                       

11111                   21111                    31111     أجور مباشرة                   

2111                   11111                    21111       م   . غ . ص.  ت            

 . دٌنار 211111بٌعت جمٌع الوحدات بمبلػ  -(  3) 

 وجد وحدات تالفة .ال تكما ، ال ٌوجد إنتاج تحت التشؽٌل آول وآخر المدة فً جمٌع المراحل  -(  4) 

 

            المطلوب //  1- تصوٌر حساب المراحل الثالث و حـ / مراقبة مخازن المواد .

تسجٌل قٌود الٌومٌة الالزمة . -2                             

اٌجاد مجمل الربح ) الخسارة ( أن وجد . – 3                                 
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() المبالػ باالؾ الدنانٌر  -:(  1مثال )  حل  

( 1 )حل المطلوب    

( 1 المرحلة ) /  حـ                                                      

الكلفة مج كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصٌلال الكلفة مج  كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصٌلال  

 

51111 

31111 

21111 

 

51 

31 

21 

 

1111 

 

 حـ/مراقبة مخازن المواد

 حـ/مراقبة األجور

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 

 

111111 

 

111 

 

1111 

 

(2حـ/مرحلة )  

 

11111

1 

111 1111  111111 111 1111  

 

( 2 / المرحلة ) حـ                                                     

الكلفة مج كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصٌلال الكلفة مج  كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصٌلال  

 

111111 

41111 

21111 

11111 

 

111 

41 

21 

11 

 

1111 

 

(1حـ/مرحلة )  

 حـ/مراقبة مخازن المواد

 حـ/مراقبة األجور

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 

 

10111

1 

 

101 

 

1111 

 

(3حـ/مرحلة )  

 

101111 101 1111  10111

1 

101 1111  
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( 3 / مرحلة ) حـ                                                 

الكلفة مج كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصٌلال كلفة  مجـ الكلفة 

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

 تفاصٌل

 

101111 

10111 

11111 

2111 

 

101 

10 

11 

2 

 

1111 

 

(2حـ/مرحلة )  

حـ/مراقبة مخازن 

 المواد

 حـ/مراقبة األجور

مراقبة حـ/ 

 ت.ص.غ.م

 

 

211111 

 

211 

 

1111 

 

حـ/مراقبة مخازن 

 اإلنتاج التام

 

211111 211 1111  211111 211 1111  

 

 

مراقبة مخازن اإلنتاج التام  / حـ                                          

الكلفة مج كلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌلال الكلفة مج  كلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

 تفاصٌل

 
21111

1 

 
211 

 
1111 

 
(3حـ/ مرحلة )  

 
211111 

 
211 

 
1111 

 
حـ/كلفة اإلنتاج 

 المباع
 
 

21111
1 

211 1111  211111 211 1111  
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قٌود الٌومٌة ( //   2حل المطلوب )   

( 1 مرحلة ) / من حـ       111111                             

إلى مذكورٌن                                                               

مراقبة مخازن المواد / حـ         51111                                            

مراقبة األجور /  حـ         31111                                            

مراقبة ت.ص.غ.م  / حـ         21111                                            

بعناصر التكالٌؾ المستعملة بها  ( 1 قٌد تحمٌل المرحلة )                                 

 

( 2 المرحلة )  / من حـ         111111                             

( 1 إلى حـ/ المرحلة )          111111                                             

بكلفة اإلنتاج التام المرحل لها ( 2 قٌد تحمٌل المرحلة )                                       

 

( 2 من حـ/ مرحلة )         01111                              

إلى مذكورٌن                                                             

حـ/ مراقبة مخازن المواد        41111                                                

حـ/ مراقبة األجور        21111                                                

م . غ . ص . حـ/ مراقبة ت        11111                                                

المستعملة بها  ( بعناصر التكالٌؾ 2 قٌد تحمٌل المرحلة )                                      
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(  3 من حـ/ المرحلة )                 101111                              

( 2 إلى حـ/ المرحلة )              101111                                               

( بتكالٌؾ اإلنتاج التام المحمول لها  3 قٌد تحمٌل المرحلة )                                   

 

( 3 ) من حـ/المرحلة                  31111                               

إلى مذكورٌن                                                         

حـ/مراقبة مخازن المواد              10111                                             

حـ/ مراقبة األجور              11111                                             

م  . غ . ص . حـ/ مراقبة ت                2111                                             

( بالتكالٌؾ المستعملة لها  3 قٌد تحمٌل المرحلة )                                                     

   

من حـ/ مراقبة مخازن اإلنتاج التام                 211111                              

(3إلى حـ/ المرحلة )             211111                                                  

قٌد تحمٌل مخازن اإلنتاج التام بكلفة الوحدات التامة المحمول لها                                   

 

من حـ/ مراقبة اإلنتاج المباع )كلفة المبٌعات (              211111                            

إلى حـ/ مراقبة اإلنتاج التام                 211111                                           
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  نتاج المباع االتحمٌل كلفة قٌد                                                 

 

من حـ/ المبٌعات             211111                                      

إلى حـ/ كلفة المبٌعات             211111                                                    

دٌنار  211111مبلػ  ع الوحدات بقٌد بٌ                                       

  

( // مجمل الربح ) الخسارة (  3حل المطلوب )   

كلفة المبٌعات  –مجمل الربح  =  المبٌعات                     

  211111ـــ   211111مجمل الربح =                   

دٌنار   11111مجمل الربح =                     

 

   -:  تحدٌد أو حساب تكلفة المراحل

أن عملٌة احتساب اإلنتاج الفعلً للمرحلة تحمل فً بعض جوانبها مشاكل ناجمة من طبٌعة نظام تكالٌؾ      

                                                                                 -:المرحل وهذه المشاكل تتحدد بما ٌؤتً 

 ، فضال عن فً المدة الحالٌة لالمدة المحاسبٌة السابقة واكتم وجود إنتاج تحت التشؽٌل بدأ فٌه فً -(  1) 

 . ٌة المقبلة وٌكتمل فٌهاوجود إنتاج تحت التشؽٌل فً نهاٌة المدة الحالٌة والذي سٌحمل على المدة المال

 إضافة المواد على مدد زمنٌة مختلفة من المراحل . -(  2) 

 إستعمال طرٌقة متوسط التكلفة وطرٌقة ماٌرد آوالً ٌصرؾ آوالً . -(  3) 

 احتساب الوحدات الفاقدة فً المرحلة . -(  4) 

ادل ـاج المعـوب اإلنتـوا أسلـة استعملـكلفً الـن هذه المشاكل فان محاسبـم مــن قسـص مــولمحآولة التخل     

( او ما ٌسمى الوحدات التامة المعادلة والذي بواسطته ٌتحول اإلنتاج تحت التشؽٌل فً آول وآخر  المكافئ )

لمدة إلى ما ٌعادله من اإلنتاج التام و فً ضوء التقارٌر الفنٌة التً ٌعدها مسإول القسم أو مركز التكلفة فً 
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خطوة ، خطوة ( لمسار  الدقة فً احتساب تكلفة الوحدة المنتجة تتطلب المتابعة الكاملة )كل مرحلة .أن 

الوحدات المنتجة عبر المراحل اإلنتاجٌة من اجل التحمٌل الدقٌق لتكالٌؾ إنتاج المراحل التً ٌمر بها المنتج ،  

ن خالل مدخل معٌن لحساب هذا وٌمكن القول بان معظم مشاكل تكالٌؾ المراحل ٌمكن أن تحل بشكل موحد م

                                                                    -: الخطوات الخمس اآلتٌةتكلفة المراحل ٌتكون من 

، أي من أٌن تؤتً الوحدات  ٌنبؽً متابعة وحدات اإلنتاج   ) الكمً ( // االنسٌاب العددي  -الخطوة األولى :

فضل طرٌقة لذلك هو فً تذهب وذلك للتوصل إلى عدد تلك الوحدات وكٌفٌة احتسابها وأالمنتجة وإلى أٌن 

بمعنى آخر ٌنبؽً أن تتساوى  .  لمنتجة عبر المراحل التً تمر بهاٌوضح  انسٌاب الوحدات ارسم مخطط  

.     ٌة اإلنتاجوهذا ما ٌسمى تقرٌر كم، الوحدات التً بدا بها التشؽٌل مع الوحدات التً انتهى منها التشؽٌل 

             

فً حٌن أن الوحدات   ( 1 وحدة فً المرحلة ) 5111فلو فرضنا أن الوحدات التً بدا بها التشؽٌل هً     

                                                                                 -التً انتهى منها التشؽٌل كانت كاألتً :

وحدة    3111(    2دات تامة الصنع مرحلة للمرحلة )وح - 1         

وحدة    2111        ات تحت التشؽٌل آخر            وحد - 2         

 الحل //

-تقرٌر كمٌة اإلنتاج ٌكون كاألتً :                             

   5111       وحدات داخلة (      التشؽٌل )وحدات بدا بها             

                               -: وحدات انتهى منها التشؽٌل ) وحدات خارجة (            

3111     تامة الصنع                                                                      

      2111تحت التشؽٌل آخر المدة                                                          

ــــــــــــــــــــــــ                                                                                      

                                                                                     5111  
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وٌحول فٌها الوحدات تحت التشؽٌل إلى  // ات واإلنتاج المعادل أو المكافئ الوحد -: ثانٌةالخطوة ال    

وهذا ما ٌطلق علٌه بتقرٌر اإلنتاج المعادل والذي من خالله ٌتم ، وحدات تامة وذلك حسب نسبة انجازها 

تحت التشؽٌل أو تالؾ إلى إنتاج معادل  التعبٌر عن إنتاج المرحلة فً صورة المختلفة سواء أكان تام الصنع أو 

وذلك بضرب عدد وحدات كل نوع من ، مستوى اإلتمام (  ٌتمثل فً وحدات متجانسة من حٌث نسبة االنجاز )

                                           . اإلنتاج بنسبة االنجاز التً وصلت إلٌه ولكل عنصر من عناصر التكالٌؾ

%  61فتراضا فً الخطوة اآلولى فان نسبة انجاز الوحدات تحت التشؽٌل آخر المدة هً على  اوبناءاً    

% 111م ( وهذا ٌعنً أن عنصر المواد سٌؤخذ نسبة  . غ . ص . ت و  األجور لتكالٌؾ التشكٌل أو التحوٌل )

                          % لجمٌع عناصر التكالٌؾ ،111اما بخصوص الوحدات التامة فان نسبة انجازها هً 

  

-وعلٌه سٌكون تقرٌر اإلنتاج المعادل كاألتً :   

تقرٌر اإلنتاج المعادل                                                    

تفاصٌلال م . غ . ص . ت األجور المواد   
نسبة  كمٌة

 االنجاز
نسبة  كمٌة

 االنجاز
نسبة  كمٌة

 االنجاز
 

 إنتاج تام الصنع
 

التشؽٌل آخر المدةإنتاج تحت   
 

 
3111 

 
2111 

 
 111%  

 
111%  

 
3111 

 
1211 

 
111%  
 
61%  

 
3111 

 
1211 

 
111%  
 
61%  

  4211  4211  5111 االنتاج المعادل
 

وحدة وذلك (  3111 ) ٌتضح من التقرٌر اعاله بان الوحدات التامة ستبقى كما هً ال تتؽٌر والبالؽة        

لجمٌع عناصر التكالٌؾ ، اما الوحدات تحت التشؽٌل آخر المدة فان نسبة ( %  111 ) الن نسبة انجازها

بالنسبة ( %  111 ) لتكالٌؾ التشكٌل أو التحوٌل وهذا ٌعنً أن هذا اإلنتاج اخذ نسبة( %  61 ) انجازها هو

ت ومن ثم سٌتم تحوٌل هذا اإلنتاج من إنتاج تح( ، %  61 ) فاخذ  م . غ . ص . اما األجور وتللمواد 

ة بنسبة االنجاز وحد(  2111 ـ )( حٌث تضرب أل وحدة 1211 وحدة ( إلى وحدات تامة ) 2111 التشؽٌل )
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ومن ثم فان المجموع النهائً سٌمثل  ، ( % X 61 2111 أي )  م . غ . ص . ت و بالنسبة لألجور

                                              .  م . غ . ص . الوحدات التامة أو الجٌدة بالمرحلة بالنسبة للمواد واألجور و ت

( بجدول واحد ، وكما سنرى الحقاً . 2و    1وؼالباً ماٌتم عمل الخطوتٌن )       

//(  تقرٌر تكالٌؾ اإلنتاج احتساب التكالٌؾ الكلٌة للمرحلة ) -الخطوة الثالثة :  

  //من اإلنتاج المعادل الواحدة استخراج تكلفة الوحدة  -الخطوة الرابعة :

إضافة  ، ( م . غ . ص . المواد واألجور وت هنا تحتسب تكلفة المرحلة من عناصر اإلنتاج المختلفة )       

                                            -تحدٌد تكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاج المعادل وكاالتً :الى احتساب و

                                                           -:كاالتً  لنفرض أن عناصر التكالٌؾ بالمرحلة كانت       

وحدات ادا على واعتم، دٌنار  12611م  . غ . ص . ت دٌنار،   0411، أجور  دٌنار 51111مواد      

-ٌمكن أعداد تقرٌر تكالٌؾ اإلنتاج فً المرحلة كاألتً : فً الخطوة الثانٌة التً تم التوصل ألٌه االنتاج المعادل  

لٌؾ اإلنتاج اتقرٌر تك  

ت . ص . غ . م    االجمالً  التفاصٌل مواد اجور 

 

111 01  

 

611 12  

 

 

411 0  

 

111 51  

 

 تكالٌؾ وحدات المرحلة

 

 ــــــــ

 

 

211 4  

 

211 4  

 

111 5  

 

االنتاج المعادل÷        

الوحدة الواحدةمتوسط كلفة  11 2 3 15  

 

-لقد توصلنا إلى تكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاج المعادل كاألتً :  

51111        تكلفة المواد                                                              
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دٌنار للوحدة  11ــــــــــــــــــــ =  تكلفة الوحدة الواحدة من المواد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ـــــــــــ  

5111 اإلنتاج المعادل للمواد                                                           

 

  0411     تكلفة األجور                                                           

دٌنار للوحدة  2 ــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــــــ =تكلفة الوحدة الواحدة من األجور = ــــــــــــــ  

4211   اإلنتاج المعادل لألجور                                                    

   

12611               ت.ص.غ.م                                                          

دٌنار للوحدة  3ــــــــــــــــــــــ =   احدة من ت.ص.غ.م = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =تكلفة الوحدة الو  

    4211    م . غ . ص . ت  اإلنتاج المعادل لـ                                        

تقرٌر تقٌٌم إنتاج  إٌجاد التكلفة الكلٌة لإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشؽٌل آخر المدة ) -الخطوة الخامسة :

   //                                                                                  المراحل (

ت اإلنتاج المعادل لكل نوع بضرب عدد وحداوٌتم ذلك ، هنا سٌتم إٌجاد كلفة كل نوع من أنواع اإلنتاج      

                             -ولكل عنصر من عناصر التكالٌؾ وكاالتً : من اإلنتاج بتكلفة الوحدة من اإلنتاج المعادل

 تقرٌر تقٌٌم إنتاج المرحلة

 التفاصٌل مواد اجور ت . ص . غ . م االجمالً

 كلفة الوحدة الواحدة 11 2 3 15

 111 3  111 3  111 3 وحدات تامة الصنع×    

111 45  111 9  111 6  111 31  = كلفة الوحدات التامة الصنع 

 211 1  211 1  111 2 حدات تحت التشؽٌل اخر المدةو×    

111 26  611 3  411 2  111 21  = كلفة وحدات تحت التشؽٌل اخر المدة 
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111 01  611 12  411 0  111 51  االجمالً 

 

    21( وبكلفة  1 وحدة من منتج معٌن إلى المرحلة ) 4511تم إدخال  2115 / 1 / 2فً   -: ( 2 مثال )

) المبالػ باالؾ   -( كاألتً : 1 ، وقد كانت عناصر التكالٌؾ المضافة للمرحلة ) دٌنار للوحدة الواحدة

                                                                                                               -الدنانٌر ( :

دٌنار   45111مواد مباشرة   

دٌنار  11511أجور مباشرة    

                دٌنار 0111م  . غ . ص . ت 

-كاألتً :  2115 / 12 / 31 -  2115 / 1 / 2( خالل المدة من  1 المرحلة )فً  وكانت حركة اإلنتاج    

وحدة      2511       (  2 وحدات تامة الصنع محمولة للمرحلة )       

وحدة     2111        وحدات تحت التشؽٌل آخر المدة                     

-إذا علمت أن :          

 المواد المضافة ال تإدي إلى زٌادة عدد الوحدات المنتجة . -(  1

 ال ٌوجد إنتاج تحت التشؽٌل آول المدة . -(  2

 ال ٌوجد إنتاج تالؾ . -(  3

% لتكالٌؾ التشكٌل او 51)نسبة االنجاز( لإلنتاج تحت التشؽٌل آخر المدة هً  مستوى أتمام -(  4

 التحوٌل .

  المطلوب // )1( تحدٌد كلفة اإلنتاج فً المرحلة ) 1 ( .

. ( 1 ( تصوٌر حساب المرحلة )2)                 
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) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -:(  2المثال )  حل  

( 2و    1( تقرٌر االنسٌاب الكمً واالنتاج المعادل ) الخطوتٌن  1  

ت . ص . غ . م    التفاصٌل االنسٌاب الكمً المواد االجور 

 

 

 

 

511 2  

 

111 1  

 

 

 

 

 

511 2  

 

111 1  

 

 

 

 

 

511 2  

 

111 2  

 

 

511 4  

 

 وحدات داخلة للمرحلة

511 4  المدخالت 

 

511 2  

 

111 2  

 

محولةوحدات تامة الصنع   

 

 وحدات تحت التشؽٌل اخر مدة

511 3  511 3  511 4  511 4  المخرجات / االنتاج المعادل 

 

( 4و    3( متوسط كلفة الوحدة الواحدة ) الخطوتٌن  2  

ت . ص . غ . م    االجمالً  التفاصٌل مواد اجور 

 

111 91  

 

511 62  

 

 ــــــــ

 

111 0  

 

 ــــــــ

 

511 11  

 

111 91  

 

111 45  

 

 تكالٌؾ الوحدات الداخلة

 

 التكالٌؾ المضافة

 

511 152  

 

 

111 0  

 

 

511 11  

 

 

111 135  

 

 

 مجموع التكالٌؾ
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 ــــــــ

 

511 3  511 3  511 4 االنتاج المعادل÷    

 متوسط كلفة الوحدة الواحدة 31 3 2 35

( 5تقرٌر اجمالً التكالٌؾ ) الخطوة   –(  3  

 التفاصٌل مواد اجور ت . ص . غ . م االجمالً

 كلفة الوحدة الواحدة 31 3 2 35

 

 511 2  511 2  511 2 وحدات تامة الصنع×    

 

511 00  111 5  511 0  111 05  = كلفة الوحدات التامة الصنع 

 

 111 1  111 1  111 2 حدات تحت التشؽٌل اخر المدةو×    

 

111 65  111 2  111 3  111 61  = كلفة وحدات تحت التشؽٌل اخر المدة 

 

511 152  111 0  511 11  111 135  االجمالً 

 

 

( 1 المرحلة ) /  حـ  

الكلؾ مج كلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

الكلؾ مج تفاصٌل كلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

 تفاصٌل

 
91111 

 
45111 

 
11511 

 
0111 

 
21 
 

11 
 

31 
 

2 

 
4511 

 
 حـ/مراقبة المخازن

 

 
 حـ/مراقبة مخازن المواد

 

 
حـ/مراقبة األجور  

 

 
مراقبة ت.ص.غ.محـ/   

 
00511 

 
65111 

 
 

 
35 

 
32.5 *  

 
2511 

 
2111 

 
( 2 مرحلة ) حـ/  

 
حـ/ تحت التشؽٌل 
 آخر المدة )رصٌد (
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152511 35 4511  15251
1 

 4511  

 

دٌنار للوحدة .(   32.5=  2111 ÷ 65111 )نتاج تحت التشؽٌل كلفة الوحدة الواحدة من اإل*    

-والمخلفات فً ظل نظام المراحل اإلنتاجٌة :معالجة الفاقد والتالؾ   

أو قد تتكون مخلفات فً نهاٌة كل مرحلة  ، ( أو تلؾ فاقد قد ٌحدث فً إثناء العملٌات الصناعٌة ضٌاع )     

إنتاجٌة وهذا األمر ٌترتب علٌة خسارة الٌمكن تجنبها لذلك ٌنبؽً أن ٌسجل ذلك فً السجالت المحاسبٌة وذلك 

لؽرض الرقابة على التكالٌؾ وان تإخذ بنظر االعتبار عند تحدٌد أجمالً كلفة المرحلة ومن ثم كلفة الوحدة 

                                                                                                                   . الواحدة

فالضٌاع او الفاقد ٌحدث فً المواد وٌكون نتٌجة لظروؾ العملٌة اإلنتاجٌة وطبٌعتها والتً قد الٌمكن       

ٌجة التجزئة و االنكماش والتبخر بسبب تعرض كما قد التكون له قٌمة ببٌعة كالنقص الحاصل نت تجنبها ،

                                                                                 المادة إلى العوامل الجوٌة من حرارة أو رٌاح .

وعموما فان هذه الخسائر ٌمكن أن تحدد بموجب قواعد فنٌة ، فضال عن الخبرة وتسمى بالخسائر      

الطبٌعٌة ، كما أن هناك خسائر ؼٌر طبٌعٌة تحدث نتٌجة لظروؾ ؼٌر متوقعة أو ؼٌر طبٌعٌة كإستعمال مواد 

ردٌئة أو ؼٌر مطابقة للمواصفات أو بسبب اإلهمال والحوادث ، وعلٌه ٌنبؽً إستعمال معاٌٌر محددة إلستعمال 

مخلفات والتً تحدد من قبل الفنٌٌن طبقا المواد وهذه المعاٌٌر تشتمل عادة على مسموحات للضٌاع والتلؾ وال

لطبٌعة الصناعة والتً من خاللها ٌمكن أن تقرر نسب الضٌاع والتلؾ ؼٌر الطبٌعً وتحدٌد المسإول عن 

                                                                                                          حدوثه ومعالجته .

فً تم التطرق إلٌه عند الكالم عن عنصر المواد  قدلتلؾ اما الضٌاع أو الفاقد فأن الذي ٌعنٌنا هنا هو ا   

 الصؾ الثانً تجاري ،

                                           -فالتلؾ فً نظام المراحل ٌكون على نوعٌن هما : 
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هو الوحدات التً تتلؾ فً أثناء التشؽٌل فً مرحلة من المراحل وعادة ما  -التلؾ الطبٌعً : - ( 1) 

تكون له قٌمة استردادٌة تتمثل بمادة خام تعاد للمخازن ثم تسحب بعد ذلك للتشؽٌل مرة ثانٌة ، أو ٌمكن بٌع 

 هذا التلؾ كإنتاج معٌن ولكن بسعر اقل من السعر االعتٌادي . 

منها التطاٌر والتبخر واالنكماش أو التؽٌرات الكٌماوٌة ، وٌكون هذا التلؾ فً أن أسباب هذا التلؾ عدٌدة      

حدود النسب المسموح بها وتستلزمة طبٌعة العملٌات اإلنتاجٌة  وال ٌمكن تجنبه ومن ثم فان تكلفته تعد جزء 

                                                                                      من كلفة الوحدات الجٌدة بالمرحلة .

أن هذا التلؾ قد ال ٌمكن االستفادة منه نهائٌا أو ٌمكن أعادة إستعماله بمراحل آخرى أو ٌمكن أن تكون له     

                                         قٌمة بٌعٌه ، ومن ثم فان لكل حالة معالجتها الخاصة فً سجالت التكالٌؾ .

، فً حٌن  وحدة 211 دٌنار وعدد الوحدات المنتجة 6111(  1 بلؽت تكلفة إنتاج المرحلة ) -:(  3 مثال )

) المبالػ باالؾ الدنانٌر (  -( كاألتً : 2 بلؽت عناصر التكالٌؾ التً أضٌفت إلى  المرحلة )  

وقد قدرت دٌنار ،  2111م  . غ . ص . دٌنار ، ت 2111دٌنار ، أجور مباشرة  4111مواد مباشرة    

. % 31  ( بـ 2 نسبتة التلؾ الطبٌعً فً المرحلة )  

 المطلوب :- تصوٌر حـ/ المرحلة ) 2 ( بفرض أن اإلنتاج التالؾ الٌمكن االستفادة منه . 

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -( : 3مثال )  حل  

2ة ـــ/ المرحل حـ                                                   

 مج
 الكلؾ

تكلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌلال الكلؾ  مج  تكلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌل ال  

6111 
 

4111 
 

2111 
 

2111 
 

31*  
 

21 
 

11 
 

11 

211 
 

 

(1حـ/مرحلة )  
 

اقبة مخازن الموادحـ/مر  
 

 
 حـ/مراقبة األجور

 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 ــــــــ
 
 
14111 

 ـــــــــ
 
 
111 

61 
 
 
141 

 حـ/التلؾ الطبٌعً
 (211  ×31 ) %  

  
 

 

( 3حـ/ مرحلة )  
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( نفسها . 3معلومات المثال )  -:(  4 مثال )    

( بفرض أن اإلنتاج التالؾ ٌصلح إلعادة تشؽٌله مرة ثانٌة وانه رحل  2 / المرحلة ) حـتصوٌر المطلوب // 

  للوحدة . دٌنار 5إلى مخزن المخلفات بسعر 

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -( : 4 مثال ) حل  

2ة ــ/ المرحل حـ                                                   

 

  دٌنار 5المخلفات بسعر نالحظ هنا أن وحدات التلؾ الطبٌعً ٌمكن االستفادة منها وأنها رحلت إلى مخزن      

 .  دٌنار 311وهذا ٌعنً أن تكلفة التلؾ الطبٌعً ستكون ، للوحدة 

1411
1 

01 211  14111  211  

 مج
 الكلؾ

تكلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌلال الكلؾ مج  تكلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌلال  

6111 
 

4111 
 

2111 
 

2111 
 

31*  
 

21 
 

11 
 

11 

211 
 

 

(1حـ/مرحلة )  
 

اقبة مخازن الموادحـ/مر  
 

 
 حـ/مراقبة األجور

 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

300 
 
 

13711 

5 
 
 

90.050 

61 
 
 

141 

 حـ/التلؾ الطبٌعً

 
 
 

 

( 3حـ/ مرحلة )  
 

1411
1 

01 211  14111  211  
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                   61x  5   =311 . ) ًدٌنار ) توضع فً حقل مج الكلفة للتلؾ الطبٌع 

ٌعً دٌنار ستنخفض بمقدار تكلفة التلؾ الطب 14111ومن ثم فان تكلفة اإلنتاج التام بالمرحلة والبالؽة 

دٌنار على عدد الوحدات الجٌدة  13011وعند قسمة تكلفة اإلنتاج التام البالؽة . دٌنار   13011  وستصبح

          ار .دٌن 90.050وحدة   ستكون تكلفة الوحدة الواحدة الجٌدة تساوي  141بالمرحلة والبالؽة 

 

( نفسها . 3معلومات المثال )  -:(  5 مثال )  

 51وإنما أمكن بٌع ، بفرض أن اإلنتاج الٌصلح إلعادة تشؽٌله ، ( (  2 / المرحلة ) تصوٌر حـ//  المطلوب

                                                                                                                    .ً منه فلم ٌبع وعد سكراب اما المتبق، للوحدة دٌنار  5 بسعرمخلفات وحدة فقط ك

) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -( : 5 مثال ) حل  

2ة ــ/ المرحل حـ                                                   

 

دٌنار للوحدة  5وحدة منها بسعر  51قد أمكن بٌع  وحدة ، 61نالحظ هنا أن وحدات التلؾ الطبٌعً البالؽة    

                                          .ة ت فلم تبع أي لٌست لها قٌمة بٌعٌوحدا 11اما الوحدات المتبقٌة البالؽة 

 مج
 الكلؾ

تكلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌلال الكلؾ مج  تكلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌلال  

6111 
 

4111 
 

2111 
 

2111 
 

31*  
 

21 
 

11 
 

11 

211 
 

 

(1حـ/مرحلة )  
 

اقبة مخازن الموادحـ/مر  
 

 
 حـ/مراقبة األجور

 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 ــــــ
 

251 
 

13751 

 ــــــ
 

5 
 

90.214 

11 
 

51 
 

141 

 حـ/التلؾ الطبٌعً
 

صندوقحـ/ال  
 
 

 

( 3حـ/ مرحلة )  
 

1411
1 

01 211  14111  211  
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( ستنخفض من  3 ( والتً ستدخل إلى المرحلة ) 2 ونالحظ أٌضا أن كلفة الوحدات الجٌدة بالمرحلة )   

               -: دٌنار أي 251وحدة من التلؾ بكلفة  51دٌنار وذلك بسبب بٌع  13051دٌنار إلى  14111
     

(دٌنار 13051 = 251 – 14111 )  

 13051( سنقوم بقسمة كلفة الوحدات التامة البالؽة  2 وعند استخراج كلفة الوحدة التامة الجٌدة بالمرحلة )

                                                   -: وحدة أي 141الجٌدة والبالؽة دٌنار على عدد الوحدات التامة 

  نار (دٌ 90.214 = 141 ÷ 13051) 

ٌتبع مصنع الرشٌد نظام المراحل االنتاجٌة فً انتاج منتجه ) س ( ، وتوفرت لدٌك   -: ( 6 مثال )

) المبالػ باالؾ الدنانٌر (                                                    -المعلومات التالٌة :  

باشرة       دٌنار ) مواد م 151 111وحدة كلفتها  11 111وحدات تحت التشؽٌل اول المدة كانت  –(  1) 

دٌنار ( .             41 111دٌنار ، ت . ص . غ . م    51 111دٌنار ، اجور مباشرة   61 111   

وحدة . 41 111( مقدارها  1وحدات جدٌدة ادخلت للمرحلة ) مرحلة /  –(  2)   

دٌنار ،  391 111مواد مباشرة  -( كانت كاالتً : 1التكالٌؾ المضافة خالل المرحلة ) مرحلة /  –(  3) 

دٌنار .                                  206 411دٌنار ، ت . ص . غ . م   311 611اجور مباشرة   

وحدة ) تلؾ طبٌعً ( . 4 111الوحدات التالفة كانت  –(  4)   

% ، تكالٌؾ  111وحدة ) نسبة اتمامها للمواد   16 111وحدات تحت التشؽٌل اخر المدة كانت  –(  5) 

% ( .                                                                                             01 التشكٌل  

وحدة .  31 111كانت   2وحدات تامة الصنع محولة الى مرحلة /  –(  6)   

  1المطلوب // تحدٌد كلفة االنتاج بالمرحلة / 

( 2و    1واالنتاج المعادل ) الخطوتٌن ( تقرٌر االنسٌاب الكمً  1 -( : 6 حل المثال )  

ت . ص . غ . م    التفاصٌل االنسٌاب الكمً المواد االجور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 11  

111 41  

 

 انتاج تحت التشؽٌل اول مدة

 وحدات داخلة للمرحلة
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111 31  

111 4  

211 11  

 

 

111 31  

111 4  

211 11  

 

 

111 31  

111 4  

111 16  

111 51  المدخالت 

 

111 31  

111 4  

111 16  

 

 وحدات تامة الصنع محولة

 تلؾ طبٌعً

 وحدات تحت التشؽٌل اخر مدة

211 45  211 45  111 51  111 51  المخرجات / االنتاج المعادل 

( 4و    3( متوسط كلفة الوحدة الواحدة ) الخطوتٌن  2  

 التفاصٌل مواد اجور ت . ص . غ . م االجمالً

 

111 151  

 

111 900  

 

111 41  

 

411 206  

 

111 51  

 

611 311  

 

111 61  

 

111 391  

 

 تكالٌؾ اول المدة

 

 + التكالٌؾ المضافة

 

 

111  120 1  

 

411 316    

 

211 45      

 

611 361  

 

211 45  

 

111 451  

 

111 51  

 

 مجموع التكالٌؾ

 

االنتاج المعادل÷   

 

 متوسط كلفة الوحدة الواحدة 9 0 0 

 

( 5تقرٌر اجمالً التكالٌؾ ) الخطوة   –(  3   

ت . ص . غ . م   االجمالً  التفاصٌل  مواد  اجور 

 كلفة الوحدة الواحدة 9 8 7 

 111 31  111 31  111 31 وحدات تامة الصنع×    

111 021  111 211  111 241  111 201 = كلفة الوحدات التامة الصنع     
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 111 4  111 4  111 4 وحدات تالفة )تلؾ طبٌعً( ×      

111 96  111 20  111 32  111 36 = كلفة الوحدات التالفة )تلؾ طبٌعً(     

 211 11  211 11  111 16 حدات تحت التشؽٌل اخر المدةو×    

111 312  411 00  611 09  111 144 = كلفة وحدات تحت التشؽٌل اخر المدة     

111 120 1  411 316  611 361  111 451  االجمالً 

 

هو الوحدات التً تتلؾ فً أثناء التشؽٌل فً مرحلة من المراحل وٌكون  -التلؾ ؼٌر الطبٌعً : -(  2) 

بنسبة اكبر من النسبة المسموح  بها  للتلؾ الطبٌعً وأسبابه عدٌدة منها ردائه المواد المستعملة ، توقؾ 

ثم  حدود الخزٌن ، اإلهمال وسوء التخطٌط ، عدم كفاءة العمل ،انقطاع التٌار الكهربائً لمدة  طوٌلة ومن

الٌمكن أن تتحمله المرحلة ألنه حدث ألسباب العالقة للمرحلة اإلنتاجٌة فٌها بل تعد خسارة تحمل على حساب 

 االرباح والخسائر ، كما انه ٌعد جزءا من إنتاج المرحلة ٌحمل بنصٌبه من عناصر تكالٌؾ المرحلة  .

 

 ةدٌنار للوحدة موزع 11وحدة بكلفة  211(  2 بلؽت عدد الوحدات المحمولة إلى المرحلة ) -: ( 0 مثال )

) المبالػ باالؾ الدنانٌر (                                                                       -: كاألتً  

دٌنار ( ، 2دٌنار ، ت.ص.غ.م  3أجور مباشرة  دٌنار ، 5مواد مباشرة  )               

-( كاألتً : 2 ٌؾ التً أضٌفت إلى المرحلة )هذا وقد كانت عناصر التكال          

  ( دٌنار 211م  . غ . ص . ت دٌنار ، 611أجور مباشرة  دٌنار ،  411مواد مباشرة  )             

ال ٌوجد إنتاج تحت التشؽٌل آول وآخر المدة  - 1:     ه إذا علمت أن                

% من وحدات الداخلة للمرحلة11ثل نسبة التلؾ الطبٌعً ٌم -2                                     

وحدة  151(  3 حمولة إلى المرحلة )عدد الوحدات الم -3                                     

المطلوب // تصوٌر حساب المرحلة ) 2 ( اذا علمت أن وحدات التلؾ الطبٌعً الٌمكن االستفادة منها ولم تباع 

. بؤي قٌمة  
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  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -:(  0المثال )  حل

( 2 ة )ــحـ/ المرحل                                                 

مج 
 الكلؾ

كلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

مج  تفاصٌل
 الكلؾ

كلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

 تفاصٌل

 
2111 

 
411 

 
611 

 
211 

 
11 
 

2 
 

3 
 

1 

 
211 

 
(1مرحلة ) / حـ  

 
 

 حـ/مراقبة مخازن المواد
 

 حـ/مراقبة األجور
 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م
 

 
- 
 

533 
 

2660 

 
- 
 

10.000 
 

10.000 

 
21 

 
31 

 
151 

 

 
 حـ/التلؾ الطبٌعً

 
 حـ/ التلؾ ؼٌر الطبٌعً

 
( 3حـ/ مرحلة )  

3211  211  3211  211  

 

األتً:( ٌالحظ 2فٌما ٌخص الجانب الدائن من حـ/ المرحلة )  

 (  % x 11 211 وحدة أي ) 21بلؽت وحدات التلؾ الطبٌعً  -(  1) 

 .  وحدة 151(  3 ) ه الى المرحلةبلػ عدد الوحدات المحول -(  2) 

 وحدة (  51وحدة محولة =  151وحدة داخلة ـــ  211التلؾ الكلً هو )  –(  3) 

 -كاألتً :وحدة احتسبت  31بلؽت وحدات التلؾ ؼٌر الطبٌعً   -(  4) 

التلؾ الطبٌعً  –التلؾ ؼٌر الطبٌعً = التلؾ الكلً             

وحدة 31( =  21 ـــ 51 )                                  
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ومن ثم فان الوحدات سكراب  ستفادة منها ولم تبع لذا تعدبما أن وحدات التلؾ الطبٌعً الٌمكن اال -(  5) 

 101( والتً هً  3 ولة للمرحلة )ٌر الطبٌعً والوحدات التامة المحؼ الجٌدة بالمرحلة ستشمل وحدات التلؾ

على الوحدات الجٌدة البالؽة دٌنار 3211الٌؾ المرحلة البالؽة ( وبقسمة أجمالً تك 151 + 31 وحدة )

 دٌنار . 10.000=101 ÷ 3211وحدة سنصل إلى كلفة الوحدة الواحدة أي  101

دٌنار (  533=  10.000×  31)  لفة التالؾ ؼٌر الطبٌعً ستكونك  

دٌنار ( 2660=  10.000×  151( ستكون )  3كلفة الوحدات المحولة للمرحلة )   

 11( نفسها . أذا علمت أن وحدات التلؾ الطبٌعً تم بٌعها بسعر  0معلومات المثال )  -: ( 0 مثال )

 دٌنار للوحدة الواحدة .  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( 

 المطلوب // تصوٌر حـ / المرحلة ) 2 ( .

  ) المبالػ باالؾ الدنانٌر ( -:(  0 المثال ) حل

( 2 ة )ــحـ/ المرحل                                                 

 

-ؤتً :ماٌالحظ ن(  2 ) فٌما ٌخص الجانب الدائن من حساب المرحلة  

كلفة  مج الكلؾ
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌلال كلفة  مج الكلؾ  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصٌل ال  

 
2111 
 
411 
 
611 
 
211 

 
11 
 
2 
 
3 
 
1 

 
211 

 
(1حـ/مرحلة )  

 
 

 حـ/مراقبة مخازن المواد

 
 حـ/مراقبة األجور
 
 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م
 

 
211 
 
511 
 
2511 

 
11 
 
16.66
0 
 
16.66
0 

 
21 
 
31 
 
151 

 
 حـ/الصندوق
 
 
 
 
 

 حـ/ التلؾ ؼٌر الطبٌعً

 
( 3حـ/ مرحلة )  

3211  211  3211  211  
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دٌنار ( وهذا  x 11 = 211 21 دٌنار للوحدة أي ) 11أن وحدات التلؾ الطبٌعً قد بٌعت بسعر  -(  1) 

                                  -: دٌناراي 3111دٌنار إلى  3211( من  2 سٌإدي إلى انخفاض تكلفة اإلنتاج بالمرحلة )

 دٌنار( 3111 = 211 – 3211)

 دٌنار بعد استبعاد القٌمة البٌعٌة للتلؾ الطبٌعً ، 3111( والبالؽة  2 تقسٌم تكلفة اإلنتاج بالمرحلة ) -(  2) 

 101( والوحدات التالفة تلفا ؼٌر طبٌعً والبالؽة ) 3 على مجموع الوحدات التامة المحمولة للمرحلة )

                                                                                                            ( 151 + 31 ( أي )وحدة

دٌنار  16.660= 101 ÷ 3111 -ستكون كلفة الوحدة كاألتً :  

  -اإلنتاج تحت التشؽٌل آخر المدة ومفهوم اإلنتاج المعادل :

فً معظم المنشآت الصناعٌة التً تتبع نظام تكالٌؾ المراحل ٌكون اإلنتاج مستمراً ومتصالً ونتٌجة لذلك      

فقد تنتهً السنة المالٌة أو المدة  المحاسبٌة من دون أن تكون جمٌع الوحدات قد أصبحت تامة الصنع ومن ثم 

                        بمرحلة واحدة أو أكثر . ٌترتب على ذلك وجود إنتاج تحت التشؽٌل آخر المدة أو آول المدة

ولما كان تحدٌد تكلفة الوحدة المنتجة فً المراحل ٌتطلب قسمت أجمالً تكالٌؾ المرحلة على عدد وحدات      

وحدات تحت التشؽٌل ( فان ذلك سٌإدي إلى عدم تحقٌق العدالة فً تحدٌد هذه  وحدات تامة + المرحلة )

فضال عن ذلك فان الوحدات تحت التشؽٌل آخر المدة سوؾ  تتساوى وحدات كال النوعٌن ،التكلفة ألنه سوؾ 

تتحمل تكالٌؾ أضافٌة فً المرحلة فً مدة  قادمة كً تصبح وحدات تامة الصنع وٌعود السبب فً ذلك إلى انه 

         . واحدوحدات اإلنتاج فً المرحلة لٌست متجانسة أي لٌست على مستوى إنتاج واحد أو مستوى أتمام 

نسبة االنجاز( مدى ما وصلت ألٌه الوحدات تحت التشؽٌل من حٌث اإلنتاج  وٌقصد بمستوى اإلتمام )   

                                                                               الصناعً نسبة إلى الوحدات تامة الصنع .

لمتوسط تكلفة الوحدة الواحدة فإننا نحتاج إلى تحوٌل الوحدات تحت  ولكً نصل إلى تحدٌد عادل وصحٌح    

التشؽٌل آخر المدة إلى ماٌعادلها من وحدات تامة وهذا التحوٌل ٌطلق علٌة فً نظام تكالٌؾ المراحل باإلنتاج 

                                                                                                        المعادل أو المكافئ .

ا المستوى لإلتمام أن تحدٌد اإلنتاج المعادل ٌتطلب تحدٌد مستوى اإلتمام للوحدات تحت التشؽٌل ، وهذ    

-ٌكون كاألتً :  

 . مستوى أتمام واحد لجمٌع عناصر التكالٌؾ -(  1) 
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 . التشكٌل أو التحوٌلمستوى أتمام لعنصر المواد المباشرة ومستوى أتمام لتكالٌؾ  -(  2) 

 . مستوى أتمام لكل عنصر من عناصر التكالٌؾ بشكل مستقل -(  3) 

  -وٌحدد اإلنتاج المعادل وفق المعادلة اآلتٌة :            

مستوى االتمام للعنصر × االنتاج المعادل = عدد الوحدات تحت التشؽٌل                   

% 111التحتاج إلى إنتاج معادل كونها ذات مستوى أتمام كامل أي وبدٌهً أن الوحدات التامة الصنع     

                                                                                                  لجمٌع عناصر التكالٌؾ .

   -معالجة اإلنتاج تحت التشؽٌل آول المدة :

  -وهذه الطرق هً :، عالجة اإلنتاج تحت التشؽٌل آول المدة هناك طرٌقتان شائعتا االستعمال لم   

تفترض هذه الطرٌقة بان الوحدات  تحت التشؽٌل آول المدة سوؾ تفقد  / طرٌقة متوسط التكلفة -(  1) 

شخصٌتها المستقلة تماماً فً اثناء التشؽٌل وان تكلفة هذه الوحدات سوؾ تضم أو تضاؾ إلى التكالٌؾ 

                                          المضافة خالل المدة وبذلك فان تكلفة اإلنتاج تكون ممثلة لمتوسط التكلفة .

تفترض هذه الطرٌقة بان الوحدات تحت التشؽٌل آول المدة لها /  طرٌقة الوارد آوالً ٌصرؾ آوالً  -(  2)  

شخصٌة مستقلة تحافظ علٌها وأٌضاً  لها تكلفة ٌنبؽً تتبعها ومن ثم تحدٌد التكالٌؾ المضافة علٌها حتى 

ة آخرى أو إلى مخازن اإلنتاج التام ، بمعنى أن تستكمل وتصبح وحدات تامة الصنع قابلة للتحوٌل إلى مرحل

تكلفة الوحدات تحت التشؽٌل آول المدة تتكون من كلفتٌن اآلولى هً تكلفة تصنٌعٌة فً مرحلة معٌنة ولمدة  

سابقة فضال عن تكلفة أكمال تصنٌعه فً المرحلة نفسها ولمدة  حالٌة والتً تسمى بالتكالٌؾ المضافة للمدة  

نترك هذه الطرٌقة لدراستك المستقبلٌة عزٌزي الطالب بؽٌة عدم االرباك فً المعلومات فً  وسوؾ الحالٌة .

 هذه المرحلة الدراسٌة .
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 امثلة عامة محلولة حول الفصل الخامس

ٌمر المنتج ) ص ( بثالث مراحل انتاجٌة ، فٌما ٌاتً التكالٌؾ المصروفة خالل  -( محلول : 1مثال عام ) 

                                                                                                 -المراحل الثالث :

3المرحلة /  2المرحلة /   1المرحلة /    التفاصٌل 

111 111  111 311  111 611  مواد مباشرة 

 

111 311  111 411  111 411  اجور مباشرة 

 

111 411  111 353  111 211  ت . ص . غ . م 

 

 

-اذا علمت بما ٌؤتً :  

( وحدة 1 111كانت )  1الوحدات الداخلة للمرحلة /  –(  1)   

( وحدة 911كانت )  2الوحدات المحولة للمرحلة /  –(  2)   

( وحدة 051كانت )  3الوحدات المحولة للمرحلة /  –(  3)   

% من الوحدات الداخلة للمرحلة 11نسبة التلؾ الطبٌعً  –(  4)   
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( دٌنار  5 111( وحدة و بسعر مقداره )  611عدد الوحدات المباعة فً نهاٌة فترة االنتاج كانت )  –(  5) 

 للوحدة الواحدة 

( دٌنار للوحدة الواحدة  1 111الثة امكن بٌعها بسعر ) الوحدات التالفة بالمرحلة الث –(  6)   

الوحدات التلفة بالمرحلة االولى و الثانٌة ال ٌمكن االستفادة منها نهائٌا –(  0)   

 المطلوب // تصوٌر حسابات المراحل الثالثة .

 

1حـ / المرحلة /                                             -: الحل  

عدد  التفاصٌل

 الوحدات

كلفة 

 الوحدة

عدد        التفاصٌل مج الكلفة

الوحدات   

كلفة   

 الوحدة

 مج الكلفة

 

 تلؾ طبٌعً

 

2حـ / المرحلة   

 

111 

 

911 

 

 

 

351 1  

 

 

 

111 215 1  

 

 حـ / مواد مباشرة

 

 حـ / اجور مباشرة

 

 حـ / ت.ص.غ.م

 

 

111 1  

 

611 

 

411 

 

215 

 

111 611  

 

111 411  

 

111 215  

 111 1   111 215 1   111 1  215 1   111 215 1  

 

2حـ / المرحلة /                                                             

عدد  التفاصٌل

 الوحدات

كلفة 

 الوحدة

 عدد التفاصٌل مج الكلفة

الوحدات   

كلفة     

 الوحدة

 مج الكلفة

 

 تلؾ طبٌعً

 

 

91 

 

 

 ــــــ

 

 

 ــــــ

 

   

1حـ / المرحلة /     

   

 

911 

 

351 1  

 

  

  111 215 

1 
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 تلؾ ؼٌر طبٌعً

 

3حـ/المرحلة/     

61 

 

051 

011 2  

 

011 2  

111 160  

 

111 111 2  

مواد مباشرةحـ/    

 

 حـ/اجور مباشرة

 

 حـ / ت.ص.غ.م

 

333.3 

 

444.4 

 

392.3 

 

 
111 311  

 
 

111 411  
 
 
111 353  

 900  111 260 2   911 521 2  111 260 2  

 

3حـ / المرحلة /                                                         

عدد  التفاصٌل

 الوحدات

كلفة 

 الوحدة

عدد  التفاصٌل مج الكلفة

 الوحدات

كلفة   

 الوحدة

 مج الكلفة

 

 تلؾ طبٌعً

 

تلؾ ؼٌرطبٌعً    

 

مخازن انتاج 

 تام الصنع

 

05 

 

05 

 

611 

 

111 1  

 

211 4  

 

211 4  

 

111 05  

 

111 315  

 

111 521 2  

   

  2حـ / المرحلة /   

 

حـ/موادمباشرة    

 

 حـ/اجورمباشرة

 

 حـ/ت.ص.غ.م

 

051 

 

011 2  

 

133.3 

 

411 

 
546.0 

   

111 111 2  

 

111 111  

 

111 311  

 

111 411  

 051  111 911 2   051 011 3    111 911 

2 

 

فً شركة  2115لشهر شباط عام  2االتً بٌانات االنتاج الخاصة بالمرحلة / -( محلول : 2 مثال عام )

                                                                                                         -الربٌع الصناعٌة :

وحدة  0 111وحدات تحت التشؽٌل اول الشهر  –(  1)   
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وحدة  31 111(  1مة من المرحلة ) وحدات مستل –(  2)   

وحدة تلؾ مسموح به ( 2 111وحدة ) منها  0 111الوحدات التالفة  –(  3)   

% مواد ،   111وحدة ) مستوى انجازها  11 111وحدات تحت التشؽٌل اخر التشؽٌل اخر الشهر  –(  4) 

                                            % ت. تشكٌل ( .                                                 61

. 2المطلوب // اعداد تقرٌر االنسٌاب الكمً و االنتاج المعادل فً المرحلة /   

 

  

تقرٌر االنسٌاب الكمً و االنتاج المعادلالحل //   

 التفاصٌل االنسٌاب الكمً مستلمة مواد اجور ت.ص.غ.م

     

111 0  

 

 

111 31  

 

وحدات تحت التشؽٌل 

 اول مدة

 

 +  وحدات مستلمة

    111 30  =  المدخالت 

 

111 21  

 

111 2  

 

111 6  

 

 

111 6  

   

111 21  

 

111 2  

 

111 6  

 

 

111 6  

 

111 21  

 

111 2  

 

111 6  

 

 

111 11  

 

111 21  

 

111 2  

 

111 6  

 

 

111 11  

 

111 21  

 

111 2  

 

111 6  

 

 

111 11  

 

 وحدات تامة

 

 + وحدات تلؾ طبٌعً

 

+ وحدات تلؾ ؼٌر 

 طبٌعً

 

+وحدات تحت التشؽٌل 
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 اخر مدة

111 34  111 34  111 30  111 30  111 30 =االنتاج المعادل  

 )المخرجات(
 

-تم استخراج الوحدات التامة الصنع كاالتً :  -مالحظات :  

وحدات تحت التشؽٌل اخر المدة = الوحدات التامة–وحدات التلؾ الطبٌعً وؼٌر الطبٌعً  –المدخالت   

وحدة تامة الصنع .                                       21 111=  11 111 – 0 111 – 30 111  

التلؾ المسموح به = الوحدات التالفة ؼٌر طبٌعً –التلؾ الكلً  -تم استخراج التلؾ ؼٌر الطبٌعً كاالتً :    

                    وحدة تلؾ ؼٌر طبٌعً .                                  6 111=  2 111 – 0 111

-: 2110فٌما ٌاتً معلومات مستخرجة من سجالت مصنع دجلة الخٌر لشهراذار  -:( محلول3مثال عام )  

-كان االنتاج المعادل و االنسٌاب الكمً كما اوضحه تقرٌر االنسٌاب الكمً و االنتاج المعادل كاالتً : –(  1)   

 ت . مستلمة مواد اجور  ت . ص . غ . م

وحدة 34 111 وحدة 34 111  وحدة  30 111  وحدة 30 111   

  

-( دٌنار موزعة كاالتً : 251 111بلؽت )  2110تكلفة الوحدات تحت التشؽٌل اول اذار  –(  2)   

دٌنار 46 111دٌنار / ت . ص . غ . م  04 111دٌنار / اجور مباشرة  121 111مواد مباشرة   

 2دٌنار و التكالٌؾ المضافة للمرحلة /  114 111اجمالً التكالٌؾ المحولة من المرحلة االولى  –(  3) 

 124 111دٌنار ، ت.ص.غ.م  121 111دٌنار ، اجور مباشرة  146 111مواد مباشرة  -كانت كاالتً :

 دٌنار .

2 المطلوب // استخراج متوسط كلفة الوحدة الواحدة لالنتاج المعادل فً المرحلة /  

-الحل :  

 التفاصٌل ت.مستلمة مواد اجور ت.ص.غ.م االجمالً
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111 251  

 

111 514  

111 46  

 

111 124  

111 04  

 
111 121  

111 121  

 

111 146  

 ـــــــــــ

 

111 114  

 ت.اول مدة

  

+ تكالٌؾ مضافة 

 ومحولة

111 054  111 101  

 

111 34  

111 214  

 

111 34  

111 266  

 

111 30  

111 114  

 

111 30  

 = مج ت . االنتاج

÷ 

االنتاج المعادل    

 = كلفة الوحدة الواحدة 3 7 6 5 

 

-: 2110االتً بٌانات مستخرجة من سجالت مصنع الفرات لشهر نٌسان  -( محلول : 4مثال عام )   

  -المعلومات التالٌة : 2110/  4/  31اظهر تقرٌر االنسٌاب الكمً فً  –(  1) 

وحدة /  21 111وحدات تامة الصنع              

وحدة /   2 111وحدات تالفة تلؾ طبٌعً              

وحدة /  6 111وحدات تالفة ؼٌر طبٌعً              

% (61% ، ت . التشكٌل 111وحدة ) مستوى اتمامها : مواد  11 111وحدات تحت التشؽٌل              

وحدة الواحدة بعد استخراجها من حاصل تكالٌؾ اول المدة و التكالٌؾ ظهر بؤن متوسط كلفة ال –(  2) 

-( كاالتً : 2( و التكالٌؾ المضافة فً هذه المرحلة ) مرحلة /  1المحولة من المرحلة السابقة ) مرحلة /   

 

 ت . ص . غ . م

 

 اجور

 

 مواد

 

 

 ت . مستلمة

 

5 

 

6 

 

7 

 

3 
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  2المطلوب // اعداد تقرٌر اجمالً التكالٌؾ للمرحلة / 

 

 

 

 

 

2تقرٌر اجمالً تكالٌؾ المرحلة /  -الحل :  

 التفاصٌل ت.مستلمة مواد اجور ت.ص.غ.م االجمالً

 كلفة الوحدة الواحدة 3 7 6 5 

 

 111 21  111 21  111 21  111 21 الوحدات تامة ×  

 الصنع

111 421  111 111  111 121  111 141  111 61 = كلفة الوحدات    

 التامة الصنع 

 111 2  111 2  111 2  111 2 وحدات تلؾ ×    

 طبٌعً

111 42  111 11  111 12  111 14  111 6 =  كلفة وحدات    

 التلؾ الطبٌعً

 111 6  111 6  111 6  111 6 وحدات تلؾ ؼٌر ×  

 طبٌعً

111 126  111 31  111 36  111 42  111 10 = كلفة وحدات تلؾ  

طبٌعًؼٌر   
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 6 000 111 6  111 11  111 11 وحدات تحت ×  

 التشؽٌل اخر مدة

= كلفة وحدات انتاج  000 30 000 70 000 36 000 30 000 166

تحت التشؽٌل اخر 

 المدة

111 054  111 191  111 220  111 266  111 114  االجمالً 

 

 

 



139 
 

  رینات الفصل الخامسأسئلة وتم

 أوالً / االسئلة 

حدد خصائص نظام المراحل اإلنتاجیة ؟ -: ۱س  

حدد اوجھ االختالف بین نظام المراحل اإلنتاجیة ونظام األوامر اإلنتاجیة . -: ۲س  

نتاجیة ؟ وما أنواعھا ؟ ماذا یقصد بالمرحلة اإل -: ۳س  

كیف تعالج محاسبیاً عناصر التكالیف في ظل نظام المراحل اإلنتاجیة ؟ -: ٤س  

إلغراض احتساب تكلفة المراحل اإلنتاجیة، ھناك مدخل معین یتكون من عدة خطوات، عدد تلك  -: ٥س
         منھا بإیجاز . الخطوات، مع شرح كل خطوة

ظام المراحل اإلنتاجیة ؟ماذا یعني التلف الطبیعي والتلف غیر الطبیعي في ظل ن -: ٦س  

كیف تتم المعالجة المحاسبیة للتلف في ظل نظام المراحل اإلنتاجیة ؟ -: ۷س  

اذكر األسباب التي تؤدي إلى حصول كال النوعین من التلف في ظل نظام المراحل اإلنتاجیة  ؟ -: ۸س  

ة ؟) في ظل نظام المراحل اإلنتاجی المكافئ مالمقصود باإلنتاج المعادل ( -: ۹س  

نسبة االنجاز ) في ظل نظام المراحل اإلنتاجیة ؟ مالمقصود بمستوى اإلتمام ( -: ۱۰س  

؟ ما طرق معالجة اإلنتاج تحت التشغیل آول المدة في ظل نظام المراحل اإلنتاجیة -: ۱۱س  

وضح المعادلة التي بموجبھا یتم تحدید االنتاج المعادل . -: ۱۲س  
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 ثانیاً / التمرینات

تنتج إحدى الشركات الصناعیة على ثالثة  مراحل إنتاجیة ، وتستلم كل مرحلة  -) : ۱ تمرین (
ناتج المرحلة السابقة لحین تسلیم البضاعة  إلى مخازن اإلنتاج التام وقد توفرت لدیك البیانات 

                                                              . ۲۰۰٦ سنة كانون الثاني اآلتیة عن شھر

        تفاصیل            المرحلة (۱)        المرحلة (۲)         المرحلة (۳)        المجموع  

۹۰۰۰              ۲۰۰۰                ۱۰۰۰             ٦۰۰۰  مواد مباشرة                

  ۱۲۰۰۰             ۳۰۰۰                 ٥۰۰۰             ٤۰۰۰    أجور مباشرة           

  ۹۰۰۰             ٤۰۰۰                 ۳۰۰۰             ۲۰۰۰    ت.ص.غ.م              

-: أنبإذا علمت          

 وحدة . ۱۰۰۰عدد الوحدات المنتجة خالل الشھر  -)  ۱( 
 دینار للوحدة الواحدة . ٥۰یباع اإلنتاج بسعر  -)  ۲( 

  كافة وایجاد مجمل الربح ( الخسارة ) أن وجد  . المطلوب : تصویر حساب المراحل 

) وفیما یأتي عناصر التكالیف ۳،۲،۱یمر احد المنتوجات بثالث مراحل إنتاجیة ( -) : ۲ تمرین (
                                           . ۲۰۰۷المصروفة للمراحل الثالث خالل شھر مایس سنة  

 تفاصیل             المرحلة (۱)        المرحلة (۲)             المرحلة (۳)           المجموع

۳۰۰۰۰                   --                   ۱۰۰۰۰             ۲۰۰۰۰مواد مباشرة           

٦۰۰۰۰               ۱۰۰۰۰                ۲۰۰۰۰             ۳۰۰۰۰   أجور مباشرة       

۲۰۰۰۰                 ٤۰۰۰                  ٦۰۰۰             ۱۰۰۰۰    ت.ص.غ.م         

-:بأن  إذا علمت           

 وحدة . ۱۰۰۰عدد الوحدات الداخلة لإلنتاج  -)  ۱( 
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 وحدة . ۱۰۰۰المرحلة الثانیة عدد الوحدات التامة المحمولة إلى  -)  ۲( 
 وحدة . ۸۰۰عدد الوحدات التامة المحمولة إلى المرحلة الثالثة  -)  ۳( 
 % من الوحدات الداخلة لكل مرحلة .۱۰نسبة التلف الطبیعي  -)  ٤( 
دینار للوحدة  ٦۰وحدة وبسعر بیع مقداره  ۷۰۰عدد الوحدات المباعة نھایة الشھر  -)  ٥( 

 . الواحدة
دینار للوحدة في حین أن الوحدات  ۱۰الوحدة التالفة بالمرحلة الثانیة أمكن بیعھا بسعر  -)  ٦( 

 التالفة بالمرحلة الثالثة فیمكن االستفادة منھا في اإلنتاج مرة ثانیة .
.اعاله تصویر حساب المراحل اإلنتاجیة   -: المطلوب     

جیتین ، و فیما یاتي التكالیف المصروفة خالل یمر المنتج ( ص ) بمرحلتین انتا -) : ۳ تمرین (
                                                                              -المرحلتین :

۲المرحلــة /  ۱المرحلــة /    التفاصیـــــل 

 مواد اولیة 000 800 000 500
  

 اجور مباشرة 000 700 000 900
 

ص . غ . مت .  000 400 000 975  
 

 

-اذا علمت ما یاتي :  

) وحدة . ۱۰ ۰۰۰كانت (  ۱الوحدات الداخلة للمرحلة /  –)  ۱(   

) وحدة . ۹ ٥۰۰كانت (  ۲الوحدات المحولة للمرحلة /  –)  ۲(   
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الوحدات التالفة في المرحلة االولى جمیعھا تلف ضمن الحدود المسموح بھ في ھذه  –)  ۳( 
                                        الصناعة ، و ال یمكن بیعھا او االستفادة منھا نھائیا .

) دینار  ٦۰۰) وحدة تم بیعھا جمیعا بسعر (  ۸ ۰۰۰الوحدات التامة الصنع بلغت (  –)  ٤( 
                                                                                الواحدة . للوحدة

% ) من الوحدات الداخلة للمرحلة .۱۰(  ۲نسبة التلف المسموح بھ في المرحلة /  –)  ٥(   

 المطلوب // تصویر حسابات المرحلتین .

سجالت شركة دجلة الخیر الصناعیة فیما یاتي معلومات مستخرجة من  -) : ٤تمرین ( 
) ۳والخاصة بالمرحلة (   

ة ــة اجمالیــدة بكلفـ) وح ۱ ۰۰۰ت ( ـ) بلغ ۲ة ( ــن مرحلـة مـدات المستلمـدد الوحـع –)  ۱( 
                                                                                ) دینار . ۳ ٥۰۰ ۰۰۰( 

  -) كاالتي : ۳كالیف المضافة خالل المرحلة ( الت –)  ۲( 

دینار  ٥۰۰ ۰۰۰        مواد مباشرة  

دینار  ٦۰۰ ۰۰۰      اجور مباشرة   

دینار  ٤۰۰ ۰۰۰    ت . ص . غ . م  

) وحدة ( ضمن حدود التلف  ۱۰۰) كانت (  ۳الوحدات التالفة خالل المرحلة (  –)  ۳( 
                                                                                          المسموح بھا ) .

) وحدة سلمت الى مخازن االنتاج تام الصنع . ۹۰۰الوحدات التامة الصع (  –)  ٤(   

حـ / مخازن االنتاج تام الصنع .    ،      ۳تصویر حـ / المرحلة /  –)  ۱المطلوب // (   

تسجیل قیود الیومیة الالزمة . –)  ۲(                  
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الذي یمر بمرحلتین انتاجیتین تنتج احدى الشركات الصناعیة المنتج ( ص ) و  -) : ٥تمرین ( 
                                                 -قد توفرت لدیك المعلومات التالیة :، و

۲المرحلــة /  ۱المرحلــة /    التفاصیـــل  

 مواد اولیة 000 400 000 150
 

 اجور مباشرة 000 300 000 200
 

 ت . ص . غ . م 000 250 000 200
 

 

-اذا علمت ان :  

ادخلت المخازن المختصة .وحدة و ٥ ۰۰۰الوحدات االنتاجیة عدد  –)  ۱(   

دینار للوحدة الواحدة . ٤۰۰وحدة فقط بسعر  ۳ ۰۰۰تم بیع  –)  ۲(   

. ۲حـ / المرحلة    و   ۱تصویر حـ / المرحلة  –)  ۱(  -المطلوب :  

تسجیل قیود الیومیة الالزمة . –)  ۲(   

ایجاد مجمل الربح للوحدات المباعة . –)  ۳(   

ایجاد صافي الربح اذا علمت ان التكالیف االداریة و التسویقیة للوحدات المباعة بلغت  –)  ٤( 
                                                                              دینار . ۱۸۰ ۰۰۰
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)  ۳ ۰۰۰(  ۳الى المرحلة /  ۲بلغت عدد الوحدات المسلمة من المرحلة /  -) : ٦تمرین ( 
ر التكالیف التي اضیفت خالل ) دینار ، في حین بلغت عناص ۳ ۰۰۰ ۰۰۰وحدة بكلفة ( 

                                                                                                    -المرحلة كاالتي :

دینار   ٦۰۰ ۰۰۰مواد مباشرة            

دینار   ٥۰۰ ۰۰۰اجور مباشرة            

دینار  ٤۰۰ ۰۰۰ت . ص . غ . م         

% من الوحدات الداخلة للمرحلة في حین ۱۰ ـدرت نسبة التلف الطبیعي خالل المرحلة بو ق
یلھا تصلح العادة تشغلیھا مرة ثانیة وتم ترحوحدة  ۳۰۰بلغت الوحدات التالفة خالل المرحلة 

           .                                                     دینار للوحدة الى مخزن المخلفات  ٥۰۰بسعر 

. ۳  حـ / المرحلةتصویر  –)  ۱المطلوب // (   

تسجیل قیود الیومیة الالزمة . –)  ۲(                 

)  ۱ ۰۰۰(  ۲الى المرحلة /  ۱بلغت عدد الوحدات المسلمة من المرحلة /  -) : ۷تمرین ( 
                       -فرت لدیك المعلومات التالیة :ا) دینار . و قد تو ٤ ۰۰۰ ۰۰۰وحدة بكلفة ( 

  -كاالتي : ۲التكالیف المضافة خالل المرحلة /  –)  ۱( 

ر دینا  ٥۰۰ ۰۰۰     مواد مباشرة            

دینار    ۹۰۰ ۰۰۰   اجور مباشرة             

  دینار   ٦۰۰ ۰۰۰ ت . ص . غ . م          
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) وحدة  ۲۰۰بھا و قد بلغت (  حالوحدات التالفة خالل المرحلة ضمن الحدود المسمو –)  ۲( 
) دینار  ٥۰۰) وحدة منھا بسعر (  ۱٦۰تصلح العادة تشغلیھا مرة ثانیة و لكن یمكن بیع ( ال

                                                           . نما عدت الوحدات الباقیة سكرابللوحدة ، بی

. ) ۲تصویر حـ / المرحلة (  –)  ۱المطلوب // (   

تسجیل قیود الیومیة الالزمة . –)  ۲(                 

)  ۲ ۰۰۰(  ۲الى المرحلة /  ۱بلغت عدد الوحدات المسلمة من المرحلة /  -) : ۸تمرین ( 
                      -) دینار . و قد توفرت لدیك المعلومات التالیة : ٦ ۰۰۰ ۰۰۰وحدة بكلفة ( 

  

-كانت كاالتي : ۲المرحلة /  لالتكالیف المضافة خال –)  ۱(   

دینار    ۱ ۰۰۰ ۰۰۰مواد مباشرة                     

دینار    ۱ ۸۰۰ ۰۰۰اجور مباشرة                    

دینار     ۱ ۲۰۰ ۰۰۰     ت . ص . غ . م            

) وحدة . ۱ ٥۰۰بلغت (  ۳الوحدات المحولة الى المرحلة /  –)  ۲(   

% من الوحدات الداخلة للمرحلة .۱۰الطبیعي یمثل نسبة التلف  –)  ۳(   

یمكن االستفادة منھا و لم تباع باي قیمة .وحدات التلف الطبیعي الان  –)  ٤(   

. ۲المطلوب // تصویر حـ / المرحلة /   

) نفسھا ، ما عدا  ۸معلومات التمرین (  -) : ۹تمرین (   

) دینار للوحدة الواحدة . ٥۰۰ان وحدات التلف الطبیعي تم بیعھا بسعر (  –)  ٤(   

) . ۲المطلوب // تصویر حـ / المرحلة (   
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تستخدم احدى الشركات الصناعیة نظام المراحل االنتاجیة ، و قد بدأ االنتاج  -) : ۱۰تمرین ( 
                          -فیما یأتي بعض البیانات الخاصة بھا :، و  ۲۰۰۸فیھا في بدایة شھر آب 

۲/ المرحلــة  ۱المرحلــة /    التفاصیـــل  

 وحدات داخلة للمرحلة 900 5 000 5
 

 وحدات تامة الصنع و محولة 000 5 000 4
 

 وحدات التلف الطبیعي 100 50
 

 وحدات التلف غیر الطبیعي 200 150
 

۳۱/۸وحدات تحت التشغیل في  600 800  
 

 نسبة االنجاز ( مواد مباشرة ) %100 %100
 

 نسبة االنجاز ( ت . التشكیل ) %60 %70
 

 

 المطلوب // اعداد تقریر االنسیاب الكمي و االنتاج المعادل لكل من المراحل اعاله .

 

 

 

 



147 
 

الت مصنع الرشید لشھر ایلول فیما یأتي معلومات مستخرجة من سج -:) ۱۱( تمرین 
۲۰۰۷:-  

كان االنتاج المعادل و االنسیاب الكمي كما اوضحھ تقریر االنسیاب الكمي و االنتاج  –)  ۱( 
                                                                                                                            -كاالتي :  ۳ / المعادل للمرحلة

 مستلمة مواد اجور ت . ص . غ . م
 

وحدة ۱۳ ٤۰۰ وحدة ۱۳ ٤۰۰  وحدة ۱٥ ۰۰۰  وحدة ۱٥ ۰۰۰   
 

 

-:) دینار موزعة كاالتي۸٥ ۲۰۰بلغت ( ۱/۹/۲۰۰۷تشغیل في تكلفة الوحدات تحت ال –)  ۲(   

)   دینار ٤٥ ۰۰۰مباشرة       ( مواد              

)  دینار ۲٦ ۸۰۰اجور مباشرة        (             

)  دینار ۱۳ ٤۰۰م     ( ت . ص . غ .             

) دینار . ٦۰ ۰۰۰(  ۲اجمالي التكالیف المحولة من مرحلة /  –)  ۳(   

  -كانت كاالتي : ۳التكالیف المضافة خالل المرحلة /  –)  ٤( 

ر ) دینا ۱۲۰ ۰۰۰(     مواد مباشرة             

) دینار  ۱۲۰ ٦۰۰اجور مباشرة    (             

  ) دینار ۱۰۷ ۲۰۰ت . ص . غ . م (           

. ۳المطلوب // استخراج متوسط كلفة الوحدة الواحدة لالنتاج المعادل للمرحلة /   
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-: ۲۰۰۹االتي بیانات مستخرجة من سجالت مصنع االمراء لشھر شباط  -) : ۱۲تمرین (   

المعلومات  ۲۰۰۹في نھایة شھر شباط  الثالثةاظھر تقریر االنسیاب الكمي للمرحلة  –)  ۱( 
                                                                                          -التالیة :

وحدة     ۳۰ ۰۰۰تامة الصنع                  وحدات             

وحدة       ۲ ۰۰۰            وحدات تالفة تلف طبیعي            

وحدة       ۳ ۰۰۰تالفة تلف غیر طبیعي      وحدات             

وحدة ( نسبة انجازھا مواد مباشرة       ۸ ۰۰۰                وحدات تحت التشغیل          
% ) .٥۰% ، ت . التشكیل ۱۰۰  

-ظھر بأن متوسط كلفة الوحدة الواحدة كاالتي : –)  ۲(   

 ت . مستلمة مواد اجور ت . ص . غ . م
 

9 11 15 5 
 

 

۳المطلوب // اعداد تقریر اجمالي التكالیف للمرحلة /   
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 المصادر

 أوالً / المصادر العربٌة 

ى ، م اس  بة التك  الٌن ب  ٌر الوارٌ  ي والتابٌ  ح ، دار ال ام  د  ل و   ر ـً ، اس  مالٌي ٌ ٌ  ـالتكرٌت    -(  1) 

 .   2006والتوزٌع ، لمار ، االردر ، الابعي اآلولى ، 

التكالٌن والم اسبة ، اساسٌات  ، م مد العامة ، ل ً لبد الر ٌم ، ٌوسن العادلً العامة –(  2) 

 . 1990،  ، الكوٌت ، ذات السالسي االدارٌة

، دار وائي ل و ر،  ، م اسبة التكالٌن ، قصً السامرائً ، م مود ل ً الجبالً السامرائً –(  3)   

2000. 

، جامعة  ، م اسبة التكالٌن دراسة وارٌة وإجراءات تابٌقٌة ، م مد ل ً ا مد السٌدٌة السٌدٌة –(  4)   

 . 1991،  لموصيا

، الدار  ، قٌاس وتخصٌص م اسبة التكالٌن ووام ادارة الك فة ، ثواء ل ً القباوً القباوً –(  5)  

 . 2006،  الجامعٌة باالسكودرٌة

 . 1919، ، الجزء الثاوً القصٌر، مفٌد القصٌر، االصوي الع مٌة والعم ٌة فً م اسبة التكالٌن –(  6)  

: م مد لصام الدٌر زاٌد ،  إتش و وورٌر ، إرٌك ، الم اسبي االدارٌي ، ترجمةجارٌسور ، ري  –(  1) 

  .2006: ا مد  امد  جاج ، دار المرٌخ ل و ر ، الرٌاض ، المم كي العربٌي السعودٌي ،  مراجعة

. 1999خمٌس ، ا مد ، دراسات فً م اسبة التكالٌن ، مكتبة لٌر  مس ، مصر ،  –(  9)    

. 2002( ،  1 ٌسرى أمٌر و الباز ، مصافى ، م اسبة التكالٌن )سامً ،   –(  9)    

، ا مد  سر ، الم اسبي االدارٌي ، دار وائي ل ابالي والو ر ، لمار ، االردر ، الابعي  ااهر –(  10) 

 . 2002اآلولى ، 

المسٌره  وور ، لبد الواصر ابراهٌم و ال رٌن ، ل ٌار ، م اسبة التكالٌن الصوالٌي ، دار –(  11) 

 . 2002ل و ر والتوزٌع والابالي ، لمار ، االردر ، الابعي اآلولى ، 

،  ، دارالمرٌخ ، الجزء اآلوي ، م اسبة التكالٌن مدخي اداري ، ت ارلزت هوروجور هوروجور –(  12) 

1996. 
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اج ،  ج   : ا م  د  ام  د هٌتج  ر ، لٌس  تر اي و م  اتولتش ، س  ٌرج ، الم اس  بي االدارٌ  ي ، ترجم  ة -(  13) 

ل و ر، الرٌاض ، المم كي العربٌي  : س اار م مد الس اار ، دار المرٌخ : كماي الدٌر سعٌد ، تقدٌم مراجعة

 . 1999السعودٌي ، 
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