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 المقدمة

ظهرت محاسبة التكاليف ابان الثورة الصناعية وما صاحبها من استعمال أسلوب اإلنتاج الواسع حيث        

كانت المحاسبة المالية عاجزة عن سد احتياجات اإلدارة الى بيانات ومعلومات تفصيلية وتحليلية عن 

    . يوفر معلومات لإلدارة االستعمال الكمي والقيمي لعوامل اإلنتاج لذلك ظهر هذا النوع من المحاسبة الذي

: هو الدور التقليدي للمحاسبة بشكل عام حيث كانت في بداياتها   مرت محاسبة التكاليف بدورين االول     

تساهم في اعداد القوائم المالية التقليدية ، اما الدور الحديث فهو تزويد ادارة المشروع او المنشأة بمعلومات 

                                                        والرقابة واتخاذ القرارات .مفيدة تستخدم الغراض التخطيط 

، اذ تقوم بقياس   مما تقدم نرى ان محاسبة التكاليف تعد احدى ادوات الرقابة الداخلية في المشروع       

لخطط والسياسات التي رسمتها النتائج الفعلية وتحليلها واحكام الرقابة االدارية وبيان ماحققته المنشأة من ا

واالهداف التي وضعتها وذلك عن طريق مقارنة النتائج الفعلية مع الخطة المقرة وتحديد االنحرافات ومعرفة 

اسبابها تمهيداً التخاذ االجراءات التصحيحية لمعالجة تلك االنحرافات واتخاذ االجراءات الالزمة لعدم تكرارها 

                                                                                                                 مستقبال ً .

حاولنا في هذا المؤلف تغطية االحتياجات الرئيسة التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة وبالتالي تزويده      

سبة،  كما اعتمدنا على اعطاء  االمثلة في حقل المحا دراستهتعينه عند اكمال بمبادئ وطرائق واساليب 

التطبيقية البسيطة للطالب اليضاح الفكرة والهدف من دراسة موضوع محاسبة التكاليف كما توخينا تسلسل 

المديرية  –) شعبة المناهج( التجاري  مفردات المنهج الدراسي المقرر من قبل قسم الشؤون العلمية ..

لوزارة التربية ، هذا وشمل هذا الكتاب خمسة فصول ، تضمن الفصل االول التابعة العامة للتعليم المهني / 

الرقابة على عنصر تكلفة االجور ، في حين تناول الفصل الثاني الرقابة على عنصر تكلفة المصروفات ، اما 

لى الفصل الثالث فقد تطرق الى معدالت التحميل التقديرية ، في حين ناقش الفصل الرابع نظام التكاليف ع

           أساس األوامر اإلنتاجية وأخيراً تناول الفصل الخامس نظام التكاليف على اساس المراحل اإلنتاجية .

رض هذا المؤلف بأسلوب علمي بسيط يتناسب ومستوى المرحلة التي اعد ـي عـون قد وفقنا فـنأمل ان نك    

  الكتاب كي يدرس فيها .

وهللا الموفق                                                          

المؤلفون                                                                                                               

م 0244بغـداد /                                                                                                                                                                                        



 

 

 الفصل االول

 المحاسبة على عنصر العمل ) األجور (

 

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

تعريف األجر  – 1  

معرفة أهمية عنصر العمل في التكلفة – 2  

تعداد أهم مكونات األجر – 3  

معرفة طرق تحديد أوقات دفع األجور – 4  

رأدراك أهم طرق دفع األجو – 5  

فهم المعالجة المحاسبية لألجر والوقت الضائع  – 6  

معرفة طرق المكافأت أو العالوات التشجيعية – 7  

معرفة الدورة المستندية لصرف األجور  – 8  
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 الفصــل األول

( األجور العمل )المحاسبة على عنصر   

 أهمية عنصر العمل في التكلفة

الوحدة المنتجة مما يتطلب وضع نظام للرقابة  تدخل في تكلفة يعد عنصر العمل من العناصر الرئيسة التي     

على هذا العنصر والتخطيط له بهدف رفع الكفاية االنتاجية لهذا العنصر وهذا بدوره يؤدي إلى تطوير ونمو 

                                   الوحدات االقتصادية ومن ثم تجنبها خسائر كبيرة قد تنشأ بسبب الوقت الضائع .

العمل بهدف تحقيق اإلستعمال االمثل  لذا يتطلب األمر وضع نظام فعال وكفوء للرقابة على عنصر تكلفة     

                                                         للعمل المتاح داخل المنشأة ورفع الكفاية االنتاجية للعاملين .

،  شرية التي تسيطر على نشوء أي نشاط سواء أكان فرديا او جماعيا ي القوى البـر العمل يتمثل فـفعنص     

  ، وسواء أكان هذا النشاط يهدف إلى تحقيق الربح ام تحقيق خدمة اجتماعية إلى غير ذلك .زراعيا او صناعيا

 جـمنت ىـل المادة الخام إلـي تحويـف مـي الذي يساهـل االنسانـالعم تكلفة  -ل بأنه :ـرف عنصر العمـويع    

.                                                                                  نهائي وبيعه والرقابة عليه  

   -( : وراالجإنواع مكونات العمل ) /  اوالً 

-ما يأتي :على  وريشتمل األج        

 . اجور يومية وهي مايدفعه المشروع للعاملين من مرتبات و/ األجور النقدية (  1) 

 ة .ية ومالبس وخدمات طبية واجتماعيوهي مايقدمه المشروع للعاملين من أغذ/ المزايا العينية (  2) 

 . تأمين ضد البطالة واصابات العمل التأمينات االجتماعية والصحية وال(  3) 
 

 

 

 

 

 

 

ذل في سبيل تحقيق كمية معينة ي بعدد ساعات العمل التي تبـة آلي مشروع صناعـوتقاس الكفاية االنتاجي    

العمل  ن هنا ينبغي على محاسب التكاليف وضع نظام سليم لقياس تكلفةـددة ومـن المنتجات بمواصفات محـم

                                          -: االهداف التالية) األجور ( والرقابة عليه في المشروع الصناعي يحقق 

  . اسة تعيين العاملين ، بشرط ان يكون التعيين في حدود احتياجات المشروعرقابة كاملة على سي(  1) 
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 .رقابة مالية على المبالغ المصروفة للعاملين ومحاولة منع االسراف كلما أمكن ذلك (  2) 

رقابة على وقت العمل داخل المشروع والتي يمكن من خاللها تحليل وقت العامل المستنفذ تبعا لنوع (  3) 

 الذي يؤديه .العمل 

ي ان يكون مقدار االجرالمدفوع ـة االنتاج المتحقق ، أذ ينبغـايجاد عالقة بين األجور المدفوعة وكمي(  4) 

 . متناسباً مع كمية االنتاج المتحققة
 

 

ان الهدف الرئيس للمحاسبة على األجور في أي منشأة صناعية هو تحديد مبلغ االجر الواجب دفعه      

ريا والرقابة عليه بما يضمن تخفيضه ، والتخفيض هنا ال يعني تقليل تكلفةالعمل بل عن طريق اسبوعيا او شه

                                                                                        زيادة الكفاءة االنتاجية للعاملين .

االهمية او في بعض الحاالت تفوق اهميته المواد لذا  ويمثل عنصر العمل العنصر الثاني بعد المواد في     

ينبغي على ادارة المشروع ان تهتم باالجراءات المتعلقة باألجور لضمان التخطيط السليم وتحقيق الرقابة عليه 

                                                         -في أي مشروع صناعي إلى : ويمكن تبويب خدمات العمل 

 . يقصد بها خدمات االداريين والمكتبيين/ خدمات ادارية (  1)  

 . يقصد بها خدمات رجال البيع والتوزيع/ خدمات بيعية ) تسويقية ( (  2)  

 .  يقصد بها خدمات العاملين في المصنع وعمليات التصنيع/ خدمات صناعية ) انتاجية ( (  3)  
 

 

ع على ـالثالث فتدفوع ـاما الن، ري ـبالنوع االول والثاني على اساس شه ةـور الخاصـع األجـوغالبا ما تدف     

. اسس مختلفة كالساعة او كمية االنتاج  

-ويقسم عنصر العمل حسب عالقته بالوحدة المنتجة إلى :  

هو العمل المبذول مباشرة في انتاج منتج معين وتقاس قيمة هذا العمل بوحدات نقدية  / العمل المباشر) أ ( 

 سمى األجور المباشرة التي تخصص رأسا على العمليات الصناعية التي صرفت عليها .ت

و العمل المبذول في ادارة االعمال المساعدة او المتممة للعمليات الصناعية ، ـه/  العمل غير المباشر) ب (  

ى العمليات وتقاس قيمة هذا العمل بوحدات نقدية تسمى األجور غير المباشرة التي ال تخصص رأسا عل

  الصناعية بل يتم تبويبها ضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة .
 

 

 

 

 

 

اج ـذا االنتـم هـن التصور ان يتـع هي االنتاج وال يمكـة المصنـان وظيف  -العمل : كلفةالرقابة على  / ثانياً 

ية وفي بعض االحيان يكون بدون استعمال القوى العاملة ، هذا وعنصر العمل مهم ويلي المواد من حيث االهم

ع ـم من خالل وضـه وهذا يتـروع تهتم به وتراقبـر من النشاطات ، لذا فأن ادارة المشـة منها في كثيـاكثر اهمي



7 
  

ن الفعلي ومقارنته مع ـم على ضوءها متابعة اداء العامليـداد خطة عمل توضع مسبقا يتـنظام فعال للرقابة واع

ى اتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة في ـة والعمل علـط الموضوعـن الخطـراف عـن االنحـة للكشف عـالخط

                                                                                                         الوقت المناسب .

-عنصر العمل هي : لى كلفةهناك وسائل عديدة تتمكن من خاللها ادارة المشروع من تحقيق الرقابة ع    

 /تخطيط اإلنتاج  -1

ي لالرقام ـان محاسبة التكاليف ترتبط ارتباطا وثيقا باالنتاج ، لذا بدون هذا االنتاج تصبح مجرد تجميع كتاب

                                                                                             وتقل الفائدة المتوخاة منها .

 / استعمال معايير العمل ) زمنية ( -2

يقصد بالمعيار بأنه خطة مسبقة للعمل تؤخذ بها جميع الظروف بنظر االعتبار وهذه المعايير متطلبات      

  .                                                           رئيسة لتحديد جداول االنتاج وتحديد مساراته النموذجية

 /تعمال الموازنة التقديرية للعمل اس -3

  . وتعد ادارة تخطيط ورقابةان الموازنة التقديرية ترتبط بالعمل          

ات المرتبطة بنشاط  الوحده .                 من حيث أعتبارها خطة كمية لمختلف الفعالي -إدارة تخطيط :

. اء الفعليمن حيث استعمالها للمقارنة مع االد -ادارة رقابة :  

/استعمال تقارير اداء العمل  - 4    

ر ـهي شكل من اشكال الرقابة االدارية والرقابة على كفاءة اداء العاملين عن طريق استعمال تقاريالتي      

                                                                                     المشرفين آلتخاذ القرارات الالزمة .

/فاعلية أنظمة األجور التشجيعية دراسة مدى  - 5    

ة وجدت لتحفيز العاملين على بذل الجهود لزيادة االنتاج كما ونوعا وتعد كمحاولة لتقليل ـذه االنظمـأن ه      

 النفقات والسيطرة على التكاليف .

/العمل  نفقات المحاسبة على تكلفة تخفيض -6     

العمل ينبغي تخفيضها بشكل أو بأخر من اجل خفض  ذولة من اجل المحاسبة على تكلفةان النفقات المب   

                                                                      التكاليف االجمالية للمشروع وزيادة أرباحه .
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    -طرق تحديد أوقات العاملين ) طرق تسجيل الوقت ( :/ ثالثاً 

الغرض من استعمال هذه الطرق هو تحديد أوقات دخول العاملين وانصرافهم من وإلى المصنع لغرض ان      

-احتساب االجر المستحق لهم وان عملية تسجيل الوقت تحقق أغراض عديدة منها :  

 تسجيل وقت تواجد العامل داخل المنشأة .(  1)   

 .  دة لغرض احتساب تكاليفهاتسجيل الوقت المبذول عن كل عملية صناعية على ح(  2)   

 حصر الوقت الضائع وتحليله بهدف الحد منه .(  3)   

-أما طرق تسجيل الوقت فهي :  

 /  سجيل اليدويطريقة الت(   1)  

يسجل في هذه الطريقة اوقات دخول العمال وخروجهم وذلك في سجل يخصص لهذا الغرض ، وقد يتم    

بل موظف متخصص في االستعالمات او في قسم ادارة االفراد حيث التسجيل من قبل العامل نفسه او من ق

                                           يوقع العاملون في هذا السجل عند دخولهم وانصرافهم من المنشأة .

 /الحلقات المعدنية طريقة (  2)  

في االستعالمات في مكان معين في ظل هذه الطريقة تخصص لكل عامل حلقة معدنية تحمل رقمه وتوضع     

وعند حضور العامل يحولها من المكان الموضوعة فيه إلى مكان اخر ويقوم موظف مختص بحصر ارقام 

العاملين الحاضرين واثباتها في سجل الحضور اما العاملين غير الحاضرين فأن ارقامهم وحلقاتهم المعدنية 

                                              ن والغائبين .ستبقى في مكانها نفسه وبذلك سنعرف عدد الحاضري

 /ريقة مسجالت الوقت على البطاقات ط(  3)   

تخصص في هذه الطريقة بطاقة لكل عامل الثبات اوقات حضوره وانصرافه وتوضع هذه البطاقات في        

بأخذ بطاقته ووضعها في مسجلة مكان معين في قسم االستعالمات وعند حضور العامل إلى المنشأة يقوم 

الوقت فتثبت هذه المسجلة التاريخ والوقت على البطاقة والشئ نفسه يحصل عند خروج العامل من المنشأة 

     عند انتهاء وقت العمل .
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-:  العمل ) األجور ( دورة المستندية للرقابة والمحاسبة عن كلفةال /رابعاً   

أن الطرق المتبعة في تحديد األجور ال يمكن تطبيقها بكفاءة ان لم يتبعها نظام دقيق ومحكم لعملية تسجيل    

                                    الوقت ومراقبته عن طريق دورة مستندية منتظمة لصرف األجور .

وهذه الدورة ينبغي ان تحقق الرقابة على وقت العامل أي وقت الحضور واالنصراف وكذلك الرقابة على       

وقت العامل المنقضي على العمليات االنتاجية ، وتستعمل للرقابة على الوقت االول بطاقة الوقت وتستعمل 

                                                                    للرقابة على الوقت الثاني بطاقة العملية او العمل .

-بطاقة الوقت :  

تستعمل لتحديد وتسجيل وقت حضور وانصراف العمال ، وتصدر من قسم الذاتية في بداية كل شهر      

وتوزع على مراقبي األقسام او توضع في مكان معين وفي نهاية كل شهر تعاد مرة ثانية لقسم الذاتية كي 

عليها قانون العمل النه لدى قسم الذاتية سجالت متابعة لكل عامل بموجبها يسجل الوقت ومن ثم يتم تطبق 

                                                                                           المحاسبة على نوع االجازات .

ترسل إلى قسم األجور لتحديد االجر االضافي على ضوء وينبغي ان تفصل األجور االضافية عن البطاقة و    

                                                                ساعات العمل االضافية كي يطبق عليها قانون العمل .

علومات وبعد تدقيق المعلومات من قبل قسم الذاتية ترسل إلى قسم األجور لتحديد االجر بعد تثبيت جميع الم    

                               -لكل عامل وتوجد لدى هذا القسم استمارة لصرف االجر تتكون من الحقول اآلتية :

يوضع فيه كل ما يستحقه العامل من اجره األساس واجره االضافي وحصة الدائرة  /حقل االستحقاقات (  1)   

                                                                               من الضمان ومجموعها يسمى اجمالي االستحقاقات .

 -وتكون بنوعين : / حقل االستقطاعات (  2)   

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

 الجمعيات التعاونية االستهالكية .ل النفقة واالشتراك باستقطاعات بحكم قضائي مث -برغبة العامل : -ب 

 . هو حاصل طرح اجمالي االستقطاعات من اجمالي االستحقاقات /صافي االجر المستحق (  3)   

ى ن ثم ترسل الـه ومـن االجر قبل صرفـم التدقيق الذي مهمته التأكد مـور ترسل إلى قسـرف األجـوقبل ص     

                 المحاسبي واصدار الصك وصرفه تمهيدا لدفع األجور . حسابات المالية التي تقوم بأجراء القيدال
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  -: تيويكون شكل البطاقة كاأل

بطاقة الوقت 1-1شكل   

 

-وفي ظهر البطاقة يوجد ملخص لها :  

 .  مجموع التأخيرات (1

 . مجموع ساعات العمل االضافي  (2

 . مجموع عدد ايام العمل الفعلية  (3

  . رمجموع عدد ايام االجازات بأج (4

 . مجموع عدد ايام االجازات بدون اجر (5

 . مجموع عدد ايام االجازات المرضية  (6

 . مجموع عدد ايام الغياب (7
 

ن قسم تخطيط ومتابعة ـدر مـة وتصـل عملية صناعيـذ لكـت المستنفـد الوقـل لتحديـتستعم -: لــة العمــبطاق

م ـسم جميع المعلومات التي تحدث ثم ترسل إلى قسذا القـم االنتاجي حيث يسجل هـل إلى القسـثم ترس ، اإلنتاج

ي البطاقة على مستوى ـتخطيط ومتابعة االنتاج مرة ثانية الغراض المتابعة وكذلك لتحليل االوقات الموجودة ف

ة معـن خالل السنـة ساعات اشتغال المكائـن طريق مقارنـر المستغلة عـة المستغلة وغيـد الطاقـالمكائن لتحدي  

   . محدد للمكائن خالل السنة نفسهاالوقت ال 



11 
  

                                                                               

  -مستويين :ثم ترسل البطاقة إلى قسم تحديد الوقت ) قسم األجور ( الذي يهتم بالعامل ويقوم بتحليل الوقت على 

ل منتج .لمعرفة ساعات االشتغال لك /مستوى المنتج   

لمعرفة ساعات االشتغال كل عامل . / مستوى العامل   

وفي حالة عدم وجود مثل هذا التحليل ال نستطيع ان نعرف اسباب انخفاض االنتاجية او استغالل الطاقة ثم     

، حيث يقوم محاسب التكاليف بتحليل األجور يسمى بالتحليل المبدئي إلى  ترسل البطاقة إلى حسابات التكلفة

جر مباشر وغير مباشر وهذا يسجل في سجل تحليل األجور لمعرفة هل هناك وقت ضائع وتحديد المسؤول ا

                                                                                                                       . عنه

-وتظهر هذه البطاقة بالشكل التالي :  

بطاقة العمل 1 - 2شكل                                                             

 

* رقم الرسم : موجود بالكتلوك الخاص بالماكنة يحدد للعامل ابعاد التشغيل ودقته .   
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  -طرق دفع األجور :  / خامساً 

حاجة االنتاج لمشروع او هناك العديد من الطرق لدفع األجور ويتوقف اختيار طريقة معينة حسب ظروف ا    

                                                                               ومن هذه الطرق : ياو نوع العمل المؤد

 دفع األجور على أساس الزمن : (1

النظر  بموجبها يدفع للعامل اجرا معين عــن مدة زمنية محــددة ) ساعة ، يوم ، اسبوع ، شهر ( بغض      

عما انتجه العامل من انتاج ، حيث يمنح العامل اجرا عن ايام الشهر بما فيها العطل الرسمية واالجازات 

واذا زاد عدد  دة التغيب ،لغياب فيقطع من اجره الشهري عن ماالعتيادية التي حددها القانون ، اما في حالة ا

يعتبر عمل اضافي يتقاضى العامل عنه اجرا  ساعات عمل ( 8ساعات العمل عن الساعات المقررة قانونا )

                                                                                                 -اضافيا يحتسب كاالتي :

   ( اذا كان العمل مسائيا . %151كل ساعة عمل اضافي تعادل ساعة ونصف أي ) 

 ( اذا كان العمل ليلي او في ايام الراحة  %211تين أي ) كل ساعة عمل اضافي تعادل ساع

 االسبوعية او العطل الرسمية .

: سهلة وبسيطة في االحتساب كما انها تضمن اجر محدد للعمل مهما كانت درجة ذه الطريقة بأنها ـوتمتاز ه  

مام بالنوعية وليس الكمية .ب مهارة خاصة أي االهتـطلتي الحاالت التي تـكفايته االنتاجية كما انها مالئمة ف  

ومن ثم فأنها تقضي على االبداع  (محدد)تسمح بزيادة اهمال العامل لثبات اجره  : أنهاب ويعاب عليها    

واالبتكار عنده، كما انها تساوي بين العاملين سواء أكانوا مهره ام غير مهره ومن ثم ال تعطي الفرصة للعامل 

                                                                                               الماهر والكفوء والتحفزه .

-وبموجب هذه الطريقة يحتسب االجر المستحق كاالتي :  

. اجر الساعة الواحدة× االجر المستحق = الوقت الفعلي ) الساعات الفعلية (           

 ( :دفع األجور على اساس االنتاج ) القطعة  (2

بموجبها يدفع للعامل اجرا محتسبا على اساس عدد الوحدات المنتجة بغض النظر عن الوقت المستغرق       

بالسهولة والبساطة في احتساب االجر ، كما انها تميز بين العاملين اذ  وتمتاز هذه الطريقة في انجازها .

بزيادة انتاجه ، كما انها التدفع اجور عن  تكافئ العامل على قدر انتاجه ومن ثم فأنه يستطيع ان يزيد اجره

                                                                                           الوقت الضائع غير االعتيادي .
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غيل ، انها تحتاج إلى رقابة على جودة المنتجات وكذلك رقابة على تلف المواد اثناء التش ولكن يعاب عليها    

فضالً عن انها تهتم بالكمية وليس النوعية مما يتطلب ذلك فحص االنتاج الن المرفوض منه يعد خسارة ، كما 

انه نظرا لعدم وجود رقابة على اوقات الحضور واالنصراف فأن العامل من حقه ان يحضر كما يشاء وان 

.                 النتاج ومن ثم زيادة كلفتهيبطئ باالنتاج وهذا يؤدي إلى خسارة المنشأة من جراء عدم كفاية ا  

-وبموجب هذه الطريقة يحتسب االجر المستحق كاالتي :  

اجر الوحدة الواحدة× ات المنتجة االجر المستحق = عدد الوحد  

 دفع األجور على اساس االنتاج / ساعة : (3

كان االنتاج  تعمل اذامن زمن وتسبموجبها تدفع األجور على اساس تحويل الوحدات المنتجة إلى ما يقابلها    

  غير متماثل .

 ويكون وفق المعادلة اآلتية:

 معدل اجر الساعة × االجر المستحق = الوقت الكلي  

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

    1 مثال

        -وكانت كمية االنتاج لكل نوع كاالتي : ، جـ  احد العاملين انتج ثالثة انواع من المنتجات هي أ ، ب     

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

دينار . 11ساعات وكان اجر الساعة  5ساعات ، جـ =  4اعات ، ب = س 3=  أ    

.  تحديد األجور المستحقة لهذا العامل    -المطلوب :  

ل / الح  

دينار 151=    11× 3× 5أ  =                        

دينار 161=   11× 4× 4ب =                        

دينار 151=   11× 5× 3جـ =                       

دينار   461                                               
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 دفع األجور على اساس االنتاج المتدرج : (4

  بموجبها تم تحديد فئات االنتاج مع تحديد معدل اجر للوحدة الواحدة لكل فئة على حدة وبشكل متدرج .   

) المبالغ باالف الدنانير (نتاج وكالتالي :الشركات تدفع األجور على اساس فئات االاحدى   -:  2 مثال  

دينار لكل وحدة  11وحدات             5 – 1  

دينار لكل وحدة 15وحدات          11 – 6  

دينار لكل وحدة 18وحدة           21 – 11  

دينار لكل وحدة 21وحدة        21أكثر من   

وحدة  17واذا علمت ان احد العمال انتج   

ساب االجر المستحق لهذا العامل احت  -:المطلوب   

 الحل / )) المبالغ باالف الدنانير ((

دينار 51=  11×  5األجر المستحق =             

دينار 75=  15×  5 األجر المستحق =            

دينار 126=  18×  7األجر المستحق =             

للشركة ( مفضلان هذا االسلوب )     دينار 251                                               

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

بموجبها يتم تحديد حد ادنى مضمون لالجر وفي ضوء ذلك يحدد االجر المستحق فأذا كان اكبر من         

        د االدنى من االجر .الحد االدنى فيدفع االجر المستحق ، اما اذا كان اقل من الحد االدنى فيدفع للعامل الح

لوقت الضائع ا -سادساً :  

هو  هو الوقت الذي يقضيه العامل في المصنع دون ان يقابله انتاج ويطلق عليه بالوقت غير المنتج اوو      

     -ويكون على نوعين :، الفرق بين الوقت المتاح ) المحدد النجاز العمل ( وبين الوقت المصروف فعال 
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هو الوقت الذي اليمكن تجنبه او تالفيه ويعد جزءا من تكلفةاالنتاج  ( :وقت ضائع طبيعي )اعتيادي -أ (  )   

ت ـة العاملين ، وقـت استراحــة هذا الوقت : وقت تغير مالبس العاملين ، وقـن امثلـاو العملية االنتاجية وم

 .                                                      خرى لية انتاجية آلراف من وإلى بوابة المصنع ، وقت التحول من عمـالدخول واالنص

وقت ضائع غير طبيعي ) غير اعتيادي ( : هو الوقت الذي يمكن تجنبه او تالفيه وهنا يعد خسارة  -(  2) 

 يحمل على حساب االرباح والخسائر ومن امثلة هذا الوقت :

 عمليات االنتاجية .توقف االنتاج بسبب عدم دقة تخطيط ال 

 . توقف االنتاج بسبب عدم توفر المواد االولية 

 . توقف االنتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي 

 توقف االنتاج بسبب عطل المكائن . 

 . توقف االنتاج بسبب اعمال الصيانة 

 . ) الكسل واالهمال والالمباالة من قبل العامل ) ضعف نظام الرقابة على العاملين 

راء الدراسات ـف الجـى ادارة التكاليـدم إلـر يقـد تقريـع ثم يعـت الضائـم اجراء تحليل للوقـم في كل قسـيتو     

ة اتخاذ االجراءات الكفيلة بشأن عدم تكرار حدوث الوقت الضائع غير ـه لمحاولــالمناسبة وتحليل اسباب حدوث

ر لتحليل الوقت ـداد تقريـوم كل قسم بأعـد ممكن ويقت الضائع الطبيعي إلى ادنى حـدل الوقـي وتقليل معـالطبيع

 الضائع يكون كالتالي :

تحليل الوقت الضائع 1 - 3شكل                                            
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 طرق احتساب تكلفة الوقت الضائع :

-هناك طريقتان تستعمالن في احتساب تكلفة الوقت الضائع هما :              

بموجبها تظهر تكلفة الوقت الضائع الطبيعي إلى جانب تكلفة الوقت الضائع غير  -:ضخيم لتطريقة عدم ا .1

 الطبيعي في السجالت .

بموجبها يطرح الوقت الضائع الطبيعي من الوقت الكلي وبذلك فأن تكلفة الوقت  -طريقة التضخيم : .2

 كاالتي : و المتضخم  الضائع الطبيعي سوف التظهر في السجالت ويمكن احتساب معدل اجر الساعة

 

 االجور الكلية

 الوقت الكلي ــــ الوقت الضائع الطبيعي
 معدل إجر الساعة المتضخم   

القيود المحاسبية لالجور والوقت الضائع     -: سابعاً   

  -وكالتالي :( المالية والكلفوية  ) تسجل القيود الخاصة باألجور في نوعين من الحسابات  

-بات المالية :الحسا  

 من حـ/ مراقبة األجور              قيد االستحقاق :       - أ
مذكورين  إلى                                                

  حـ/ مراقبة األجور المستحقة                                                 

حـ / االستقطاعات                                                   

من حـ/ مراقبة األجور المستحقة          قيد الصرف :           -ب   

حـ/ النقد ) المصرف ( إلى                                                   

 حسابات التكاليف :

 قيد اثبات االجر :            من حـ / مراقبة األجور  - أ
إلى حـ/ استاذ عام التكاليف                                                                 

 من مذكورين   قيد تصنيف االجر :             - ب
حـ/ مراقبة األجور المباشرة                                         

حـ/ مراقبة األجور غير المباشرة                                        

الكليتكلفةالوقت الضائع حـ/                                         

كلفةاجر الجمع حـ / ت                                        

إلى حـ/ مراقبة األجور                                                                                 
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من مذكورين قيد تصنيف الوقت الضائع :                - ج   

حـ/ وقت ضائع طبيعي                                                    

حـ/ وقت ضائع غير طبيعي                                                    

  الكلي  الوقت الضائع تكلفةإلى حـ/                                                              

د غلق األجور المباشرة :              من حـ/ مراقبة االنتاج تحت التشغيلقي -د  

إلى حـ/ مراقبة األجور المباشرة                                                                                          

     

ت . ص. غ. م .  مراقبة ـ /من ح               تكلفةاجر الجمع : قيد غلق  -هـ   

تكلفةاجر الجمع  ـ /إلى ح                                                                  

من مذكورين     قيد غلق األجور غير المباشرة :        -و   

حـ/ مراقبة ت. ص. غ. م                                                       

حـ/ مراقبة ت. تسويقية                                                       

حـ/ مراقبة ت. ادارية                                                        

المباشرة  إلى حـ / مراقبة األجور غير                                                                

لطبيعي :          من حـ/ مراقبة ت. ص. غ. مقيد غلق الوقت الضائع ا -ز  

إلى حـ/ وقت ضائع طبيعي                                                                   

من حـ/ أ.خ     قيد غلق الوقت الضائع غير الطبيعي :        -ح  

إلى حـ/ وقت ضائع غير طبيعي                                                                    
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) المبالغ باالف الدنانير (  : 3مثال   

ساعات ومعدل  8( أيام االولى من شهر شباط ، علما ان ساعات العمل في اليوم هي 7يعمل العامل احمد )     

بسبب عدم  دقيقة باليوم،  وقت توقف المكائن 31دينار وكان وقت استراحة العامل وانصرافه  11اجر الساعة 

دقيقة باليوم وان العامل قضى نصف وقته الفعلي على العملية أ والوقت االخر على  02توفر المواد االولية 

                                                                                                           العملية ب .

   -: وفقاء قيود اليومية الالزمة ق واجراحتساب االجر المستح -المطلوب :

 م يطريقة التضخ  -ب                       م يطريقة عدم التضخ -أ      

) المبالغ باالف الدنانير ( الحل :  

عدم التضخيم طريقة  -1  

دينار االجر المستحق للعامل احمد 561دينار =  11× ساعة  8× يوم  7       

 احتساب مكونات االجر :

دينار   81دينار =  11× ساعة  8× يوم  1جر يوم الجمعة = ا  

دينار  31دينار =  11×  1/2× يوم  6 اجرة الوقت الضائع الطبيعي =  

دينار  21دينار =  11×  1/3× يوم  6اجرة الوقت الضائع غير الطبيعي =   

الوقت الضائع  –ساعة  8× يوم  6اجرة الوقت الفعلي =   

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

دينار اجر فعلي للعملية  أ  215=  11×  21.  5 =                      

دينار اجر فعلي للعملية ب 215=  11×   21. 5=                                 

طبيعيير .: االجر المستحق = اجر الجمعة + اجرة الوقت الضائع الطبيعي + اجرة الوقت الضائع غ  

+ اجرة الوقت الفعلي للعمليتين                         

  دينار  561=  431+  21+  31+  81=                    
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 الحسابات المالية : -  

من حـ/ مراقبة األجور   561                          

المستحقةإلى حـ/ مراقبة األجور    561                                                        

من حـ/ مراقبة األجور المستحقة   561                           

إلى حـ/ النقدية  561                                     

 حسابات التكاليف : -

من حـ/ مراقبة األجور    561                           

إلى حـ/ استاذ عام التكاليف   561                                     

من مذكورين                                              

حـ/ اجر الجمعة       81                           

حـ/ مراقبة األجور المباشرة     431                           

ليالك الوقت الضائع كلفةحـ/        51                           

إلى حـ/ مراقبة األجور   561                                     

من مذكورين                                                  

حـ/ وقت ضائع طبيعي     31                             

           حـ/ وقت ضائع غير طبيعي     21                           

الكلي  الوقت الضائع كلفةإلى حـ/     51                                       
                                               

من مذكورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ت التشغيل للعملية أ حـ/ مراقبة االنتاج تح    215                            

  لية باقبة االنتاج تحت التشغيل للعمحـ/ مر    215                          

إلى حـ/ مراقبة األجور المباشرة   431                                       
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ذكورينمن م                                  

حـ/ مراقبة ت. ص. غ. م  111                            

حـ/ أ.خ     21                            

إلى مذكورين                                             

حـ/ اجر الجمعة   81                                       

حـ/ الوقت الضائع الطبيعي    31                                       

حـ/ الوقت الضائع غيرالطبيعي      21                                       
 

     طريقة التضخيم  -2
دينار  11× ساعة  8× يوم   6                                                             

  معدل اجر الساعة المتضخم =
ساعة ) وقت ضائع طبيعي ( 2/  1×  6)  –ساعة  8× يوم   6                                           

 
    

                      دينار             481دينار               481                                               
دينار 11.  667=                      =                                     معدل اجر الساعة المتضخم =  

                                               48 - 3                      45                     
   

دينار 81دينار =  11× ساعة  8× يوم  1 اجر الجمعة =  :. 

 

ساعة  54=   (غير طبيعي  وقت ضائع ساعة ) 0 –ساعة  57عة =سا 5.7× يوم 6اجر الوقت الفعلي=   

         

                    21.5  ×11.667  
االجر المباشر للعملية بدينار       223.341=                              =               
                        458.682  

 

جور المباشرةاالجر المستحق = اجر الجمعة + اجر الوقت الضائع غير االعتيادي + األ  :. 

  682.س458+  21.334+  81=                    

دينار  561.116=                      
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جاء بسبب التقريب . 11116ان الفرق البالغ مالحظة /   

 القيود المحاسبية :

 ) طريقة عدم التضخيم (نفس القيود المذكورة في الطريقة االولى  -الحسابات المالية : - أ

 -التكاليف : حسابات - ب

من حـ/ مراقبة األجور     561                            

إلى حـ/ استاذ عام التكاليف   561                                    

                                        

من مذكورين                                           

حـ/ اجر الجمعة        81                         

حـ/ اجر الوقت الضائع غير طبيعي      21.334                     

حـ/ مراقبة األجور المباشرة    458.682                     

إلى حـ/ مراقبة األجور   561                                   

من مذكورين                                        

حـ/ مراقبة انتاج تحت التشغيل عملية أ              223.341                   

حـ/ مراقبة انتاج تحت التشغيل عملية ب      223.341                   

إلى حـ/ مراقـبـة األجور المباشرة    458.682                                       

ن مذكورينم                                       

حـ/ مراقبة ت. ص. غ. م        81                          

حـ/ أ. خ          21.334                   

إلى مذكورين                                            

حـ/ اجر الجمعة      81                                         

حـ/ اجر الوقت الضائع غير الطبيعي     21.334                                  
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-طرق المكافآت او العالوات التشجيعية :  /ثامناً   

ان هذه الطرق ظهرت آبان الثورة الصناعية عند قيام المشاريع الصناعية واتساعها االمر الذي ولد الحاجة    

ل الن ـة للعامـارة بالنسبـد خسـل وتعـد رب العمـالطرق تفي ذهـي مالحظة ان هـرة ، وينبغـة كثيـدي عاملـإلى اي

رة رق كثيـة وهناك طـف ومنها األجور المدفوعـن اتباعها هو زيادة االنتاج وتخفيض التكاليـالغرض الرئيس م

ية :تاال اننا سنتناول الطرق األ  

فإذا أنجزها العامل في الوقت  طريقة هالسي : بموجبها يتم تحديد وقت نمطي ) قياسي ( النجاز كمية معينة - أ

المحدد منح اجره األساس اما اذا تم انجازها بمدة اقل من الوقت النمطي منح العامل اجره األساس مع منحه 

االخرى من اجر الساعات  %51من اجر الساعات التي يوفرها العامل اما الـ  %51مكافأة او عالوة تعادل 

ت لم يتحقق بجهد العامل فقط بل نتيجة تظافر جهود الخدمات االنتاجية ا التخفيض بالوقذهفتعود للمنشأة الن 

                                        التي أسهمت في ذلك .

ي : تلعامل على وفق هذه الطريقة كاألويحتسب االجر المستحق ل   

 

:   5 مثال  

ساعة وكان  17ة وفي زمن قياسي مقداره وحد 42حددت احدى المنشأت الصناعية معدل االنتاج القياسي بـ    

ساعة . 14دينار وكان لدى هذه المنشأة عامل انتج الكمية بـ  7معدل اجر الساعة   

  ) المبالغ باالف الدنانير (  المطلوب : احتساب االجر المستحق لهذا العامل

  ) المبالغ باالف الدنانير ( يكون الحل وفق طريقة هالسي  الحل :
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روان : ان هذه الطريقة ال تختلف عن الطريقة السابقة اال من ناحية المكافأة حيث تدفع على اساس طريقة  - ب

           الزيادة بالوقت أي نسبة الزيادة إلى الوقت النمطي المقرر .

 ويحتسب األجر المستحق وفق هذه الطريقة كاالتي :

الوقت الفعلي                                                                              
  الواحدة اجر الساعة× عدد الساعات المتوفرة ×  ــــــــــــــــاجر الساعة الواحدة + ـــــ× األجر المستحق = الوقت الفعلي 

الوقت القياسي                                                                   
                                

) المبالغ وفق طريقة روان  المطلوب احتساب االجر المستحق للعامل .نفس بيانات المثال السابق ل  : 5مثال 

.باالف الدنانير (  

                                          13  

( 5×  2× + )ـــــــــــ  5×  13االجر المستحق =   

                                          15  

   

                    =65  +8.667  

دينار        73.667=                      

 

  -تية المستخرجة من سجالت شركة دجلة الخير الصناعية :ك المعلومات اآلالي : 6مثال 

سامي  ساعة ، وان العامل 6وحدة هو  21دينار ، الوقت القياسي النتاج  1 111أجرة الساعة الواحدة       

ساعة . 51وحدة بوقت فعلي مقدارة  211أنتج   

-احتساب األجر المستحق للعامل سامي بأستخدام طريقة : - 1  -المطلوب:  

روان -ب      هالسي            –أ                       

.  اعاله 1اي الطريقتين افضل للعامل سامي على ضوء النتائج المستخرجه في النقطة  - 2              

طريقة هالسي  –(  1المطلوب )   -الحل :  

اجرة الساعة × الوقت الفعلي (  –) الوقت القياسي  2/  1اجرة الساعة + × االجر المستحق = الوقت الفعلي    

  1 555( ×  05 – 05)  2/  1+  1 555×  05االجر المستحق = 

  5 111+  51 111االجر المستحق = 

نار دي  55 111االجر المستحق =   
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  -طريقة روان :

عـدد الساعات× اجرة الساعـة الواحدة + الوقـت الفعلي / الوقـت القياسي × االجر المستحـق = الوقـت الفعلي   

اجرة الساعة الواحدة × المتوافرة                             

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

  8 333+  51 111االجر المستحق = 

دينار  58 333االجر المستحق =   

دينار  8 333طريقـة روان افضل للعامل ألن المكافأة التي يستحقها وفق هـذه الطريقة كانت  –(  2المطلوب ) 

هالسي افضل للشركة . طريقة دينار فقط . وعليه تعتبر  5 111بينما في طريقة هالسي يستحق العامل   

وحدة سيكون  211ساعة ، فأن انتاج  6وحدة هو  21ان الوقت القياسي النتاج   مالحظة حول الحل // بما   *

( .  11× ساعة ) من خالل الضرب  61  

 %(81دد معدل نمطي )قياسي( لالنتاج ويحدد معدل اجرمنخفض للوحدة )ـبموجبها يحالتي طريقة تايلر:  -جـ 

( اذا زاد االنتاج عن  % 121 رتفع للوحـدة )دل اجر مـن المعدل النمطي ، كما يحدد معـاذا قل االنتاج ع

المعدل النمطي وبموجبها ال يكون هناك حد ادنى مضمون لالجر ، فهي تكافئ العامل النشيط وتعاقب العامل 

                                                                             -البطئ وبموجبها يحتسب االجر المستحق كاالتي :

معدل االجر بالساعة / معدل االنتاج النمطي × ساعات الوجبة االنتاجية ×  األجر المستحق = الوحدات المنتجة 

(%  121%  أو  81النسبة ) ×                          

وحدات في الساعة وكان معدل االجر  11  حددت احدى الشركات الصناعية معدل االنتاجي النمطي بـ:  7 مثال

وحدات  14وحدات بالساعة والثاني انتج  3دينار وكان لدى هذه الشركة عاملين االول انتج  4.511عة بالسا

.                                                 ( ساعات 7بالساعة علما بأن الوجبة االنتاجية للعمل تتكون من )  

ويكون الحل  مبالغ الواردة اعاله باالف الدنانير، اذا علمت ان الاحتساب االجر المستحق للعاملين :المطلوب 

.  وفق طريقة تايلر  

()المبالغ باالف الدنانير  الحل :  

معدل االجر بالساعة / معدل االنتاج النمطي × ساعات الوجبة االنتاجية ×  األجر المستحق = الوحدات المنتجة    

(%  121%  أو  81النسبة ) ×                             
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-اعداد قوائم األجور ودفعها : / تاسعاً   

سبق ان بينا كيفية تسجيل الوقت الخاص بالعاملين سواء عند بدأ العمل او االنتهاء منه ، اذ ينبغي حساب      

عدد الساعات التي اشتغلها العامل يوميا او اسبوعيا وتثبت في بطاقة الوقت وفي نهاية كل اسبوع ترسل 

ور لتدقيق البيانات الموجودة فيها ومن ثم مقارنتها مع بطاقة العملية ـم الرواتب واألجـت إلى قسـبطاقات الوق

) العمل ( وبطاقة الوقت الضائع ان وجدت لغرض التأكد من صحة المعلومات المدرجة فيها قبل ادخالها في 

                                                                                                             قوائم األجور .

وتنظم قوائم األجور اما اسبوعيا او نصف شهرية او شهرية حسب الحاجة اذا كانت المنشأة صغيرة الحجم      

ذه الطريقة يمكن حصر األجور ـوبه ةـكلفز ـم او مركـة لكل قسـل تنظيم قائمـرة فيفضـت المنشأة كبيـاما اذا كان

-تتكون قائمة الرواتب واألجور من الحقول التالية :المدفوعة و  

وتشمل االجر المستحق للعامل ومخصصات االعمال االضافية والزوجية واالطفال والنقل واية  -االيرادات : .1

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

دوق ـن صنـرة مـة الدائـن كحصـللقواني ع تنفيذاً ـتدفالمبالـغ ذه ـوه  -ها المنشأة :المبالغ االخرى التي تدفع .2

ي ـن الصحـب تعليمات كالتأميـة المقررة او بموجـب النسبـب حسـل منتسـن كـي عـان االجتماعـد والضمـالتقاع

 والتأمين على الحياة ..... الـخ .

  -تقسيمه إلى :االستقطاعات : ان ما يستقطع من المنتسب يمكن  .3

ة ـات الصحيـي والخدمـد والضمان االجتماعـدوق التقاعـل صنـمث  -استقطاعات حسب القوانين واالنظمة : - أ

 ورسم الطابع وضريبة الدخل ..... الـخ .

أستقطاعات بموجب امر محكمة : وتكون تنفيذا لقرار محكمة صادر ضد احد المنتسبين عن قضية جزائية  - ب

       .ة تتعلق بالنفقو جنائية او آلمور ا
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استقطاعات اخرى ) عرفية ( : وتكون اما داخلية او لمصلحة جهة خارجية تؤخذ بعد أستحصال موافقة  -جـ 

 المنتسب كاالشتراك بالنوادي والجمعيات التعاونية وبناء المساكن او مصرف الرافدين او العقاري ..... الــخ .

العمالقوائم رواتب الموظفين وأجور  1-4 شكل  

 لشهر .......قائمة رواتب الموظفين في دائرة ............. 
 23محاسبة /  
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 عملية صرف األجور :

بعد ان تنظم قوائم األجور وتدقق يعملل لهلا خالصلة ، او قيلد الخالصلة للرواتلب واألجلور ويلنظم مسلؤول      

امللين  وصللرفه وتسللليمه إلللى ، ثللم يللنظم قيللد صللرف وصللك بللالمبلغ المسللتحقاالجللور الرواتللب واألجللور قيللد 

الصندوق الذي يكون مسؤوال عن توزيع الرواتلب واألجلور وفلي بعلض االحيلان تشلكل لجلان لتوزيلع الرواتلب 

                                                                                      . ثالثة اشهرواألجور وتغير كل 

 -الدورة المستندية لصرف األجور :

                               الدورة المستندية لصرف األجور 1-5شكل                                           

 

-الرقابة الداخلية المتعلقة بقوائم األجور : /عاشراً   

الداخلية الطريقة التي بموجبها يقسم العمل بحيث يشترك في انجاز أية عملية اكثر من  رقابةيقصد بال    

                                     -لذا ينبغي الحيطة والحذر ويمكن تلخيص اهم النقاط الواجبة االتباع : شخص

وهنا من المستحسن ادخال الساعة تسجيالً دقيقاً ينبغي مراقبة نظام تسجيل وقت الحضور واالنصراف  -(  1) 

                 المسجلة للوقت واالشراف على عملية تسجيل الوقت .
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عند دفع األجور على اساس االنتاج ) القطعة ( ينبغي ان ينظم مسؤول القسم مستند اعتراف بعدد  -(  2) 

 القطع التي انجزها العامل على ان يصدقه مسؤول الفحص .

 ينبغي اعداد استمارات الية تغيرات تحدث في األجور على ان تصدقه الجهة المسؤولة والمخولة . -(  3) 

ينبغي ان تقرر ساعات العمل االضافية جهة مخوله على ان تسلم إلى قسم األجور لالستناد إليها في  -(  4) 

 احتساب االجر االضافي .

ينبغي عدم اشراك القائمين بأعداد األجور في تنظيم اغلفة األجور وفي حالة تعذر ذلك ينبغي توزيع  -(  5) 

 م األجور .جدول األجور على الموظفين الموجودين في قس

 .ان يجري تدقيقها من قبل موظف اخرينبغي احتساب األجور والعالوات من قبل موظف مختص على  -(  6) 

 ينبغي التأكد من صحة االسماء المدرجة في قوائم األجور بين حين وأخر . -(  7) 

سلم االجر للعامل نفسه ينبغي التأكد من الهوية الشخصية للعاملين قبل تسليمهم األجور وينبغي ان ي -(  8) 

 اال في حاالت معينة نتيجة العجز او المرض .

-اعداد كشوفات وخالصة األجور : /حادي عشر   

فعال في كل قسم انتاجي او مركز  الغراض قياس التكاليف من الضروري معرفة مقدار األجور المتحققة    

. بحيث يمكن معرفة خالصة األجور منها ز تكلفةكلفة، وكما ذكرنا سابقا ان قوائم األجور تعد لكل قسم او مرك  

ويجري قيد األجور من خالصة األجور في دفتر تحليل األجور ) دفتر يومية األجور ( ومنه يجري الترحيل     

                                                  إلى الحسابات االجمالية والفردية المختصة في دفتر االستاذ العام .

الشكل التالي يظهر كشف تحليل األجورو  

كشف تحليل األجور 1-6شكل                                               
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/ االسئلة   إوالً   

1س
 

. : وضح اهمية عنصر العمل في الكلفة  

شرحها بأختصار .وأمكوناته ؟ عددها  ف االجر؟ وماتعري : ما 2س  

: كيف تقاس الكفاية االنتاجية آلي مشروع صناعي ؟ 3س  

: ما االهداف التي تحققها الرقابة على عنصر العمل في المشروع الصناعي ؟ 4س  

: بين الهدف الرئيس للمحاسبة على األجور في أي منشأة صناعية ؟ 5س  

   العبارة الخاطئة ثم صحح  ( امامالعبارة الصحيحة وعالمة )خطأام ( ام: ضع عالمة )صح 6س

                                                                                                               وجد . ينماالخطأ ا        

 نتاجية .أية وبيعية ودارإتبوب خدمات العمل في أي مشروع صناعي إلى خدمات ( )أ       

 يمثل عنصر العمل العنصر االول من عناصر التكاليف في المشاريع الصناعية .( )ب       

 التوجد عالقة بين األجور المدفوعة وكمية االنتاج المتحققة .( )ج       

 تستعمل بطاقة الوقت لتسجيل الوقت المنقضي داخل العملية االنتاجية .( )د       

 المهرة. ر ـرة وغيـن المهـن العامليـتساوي بي ن الــة دفع األجور على اساس الزمــان طريق( ـ)ه       

   تحتاج إلى رقابة على جودة المنتجات وكذلك  ان طريقة دفع األجور على اساس االنتاج ال( )و       

                               إلى رقابة على تلف المواد اثناء التشغيل . تحتاج ال        

  لوقت الضائع هو الفرق بين الوقت المصروف فعال والوقت المحدد النجاز العمل .ا( )ز       

 هالسي عن طريقة روان ؟ لـ : بماذا تختلف طريقة دفع االجور  7س

 : ماذا يقصد بالرقابة الداخلية لالجور؟ و ما خطواتها ؟  8س

 

 

 

  إلولأسئلة وتمارين الفصل ا
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 -: ارينثانيا // التم

دينار في الساعة   2 811ر قدره ـوم وبمعدل اجـي اليـساعات ف 8ن ـل احد العامليـيعم  (1)التمرين 

ص ـوخص (ةـي )نصف ساعـع غير الطبيعـه الضائـة( ووقتـساع 1 ي )ـع الطبيعـه الضائـوكان وقت

    ت المتبقي النتاج المنتج س .ـالوق

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

  -طريقة :

 التضخيم –عدم التضخيم                    ب  –أ                  

 

ساعة في االسبوع وان ساعات الدوام خالل االسبوع والمحددة  51يعمل احد العاملين  (2)التمرين  

دينار. 5111ة ــعة االعتيادياـــمعدل اجر الس ت انـفأذا علم، اعةــس 41ركة هي ــمن قبل الش    

 المطلوب :-  احتساب االجر المستحق واظهار عالوة الوقت االضافي وتسجيل القيود الالزمة . 

دل ــساعات يوميا وكان مع (8)دل ـوع وبمعـايام في االسب (6)د ميعمل العامل اح (3)التمرين  

   -ج البيانات التالية :دينار وقد اظهرت بطاقات الوقت واالنتا  2 111اجر الساعة 

نصف ساعة استراحة يومياً . (1)      

نصف ساعة يومياً دخول وانصراف العاملين من والى بوابة المصنع . (2)      

نصف ساعة في االسبوع قضاها العامل لحاجاته الشخصية . (3)      

جية  ب  ساعة واحدة الى العملية االنتاالتحول من العملية االنتاجية أ استغرقت عملية  (4)      

إسبوعياً.            

دقيقة في االسبوع توقفت المكائن بسبب انقطاع التيار الكهربائي .  121  (5)      

دقيقة في االسبوع توقفت المكائن بسبب اجراء عمليات الصيانة الفجائية .  31  (6)      

المواد االولية . ساعة واحدة في االسبوع توقفت المكائن بسبب عم توافر   (7)      

على التوالي .  2:  1أن الوقت المتبقي خصص النجاز عملتين هما ) أ ، ب ( وبنسبة   

 المطلوب :-  1 – احتساب اجمالي االجر المستحق للعامل احمد . 
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ة وحسابات التكاليف ( ، تسجيل قيود اليومية الالزمة في ظل ) الحسابات المالي – 2             

  -. مستخدماً طريقة :%  11بنسبة  هناك استقطاعات الضمان االجتما عي بأن اذا علمت

   التضخيم –عدم التضخيم                    ب  –أ                            

 درهـر قـوبأجـاً ساعات يومي( 8) دلـوع وبمعـــي االسبـام فـاي (6) ل حسامـل العامـيعم (4)التمرين  

  -: اآلتيةلساعة وقد اظهرت بطاقة الوقت واالنتاج البيانات دينار في ا (5 111)

يفي االسبوع وقت ضائع غير طبيع ساعات (5) ،ساعات في االسبوع وقت ضائع طبيعي (4)   

                        . صساعة النجاز المنتج  (26) و سساعة النجاز المنتج  (21)

المطلوب :- اثبات قيود اليومية الالزمة في السجالت المالية والتكاليف اذا علمت ان اجر العامل 

  .   من اجر الساعة االعتيادية% 151صرف بصك وان معدل اجر الساعة للعمل االضافي يعادل 

دينار  1 111وكان االجر اليومي  ساعتينبلغ الوقت القياسي النتاج وحدة واحدة بـ  (5)التمرين 

    ساعات يوميا . 8يوم عمل وبمعدل  25ي يتكون من وحدة في الشهر الذ 181وقد انتج العامل 

 المطلوب :-

.   هالسي ةطريق للعامل وفق احتساب االجر المستحق - 1     

.   روانة بطريق للعامل وفق احتساب االجر المستحق  - 2     

.(  2و  1) أي من  الطريقتين افضل للعامل على ضوء النتائج المستخرجة في النقطتين  ـ 3     

وحدات بالساعة  (11) حددت احدى الشركات الصناعية معدل االنتاج القياسي بـ (  6التمرين ) 

وحدات  (3) جـة عاملين االول انتـذه الشركـدينار وكان لدى ه (1 111) ر الساعةـوكان معدل اج

( 7) علما ان الوجبة االنتاجية للعمل تتكون من، بالساعة   وحدة (14) بالساعة والثاني انتج

                                                                           ساعات عمل .

 المطلوب :- احتساب االجر المستحق لهذين العاملين باستعمال طريقة تايلر. 
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وقـد انتج ساعـات ،  (5)وحـدات مـن المنتـج س هـو  (11)الوقـت القياسـي النتاج ( 7)التمرين 

وحدة ( 81)ج العامل محمود ـساعة ، بينما انت (41)وحدة بوقت مقداره ( 111)د ـحممالعامل 

              . دينار 1111، اذا علمت ان معدل االجر بالساعة هو ساعة (41)بوقت مقداره 

 المطلوب :- احتساب االجر المستحق لهذين العاملين بموجب طريقتي :- 

روان   -ب                  هالسي        -أ                     

 

 

 

 

 

 



 

 

ثانيالفصل ال  

محاسبة على عنصر تكلفة المصروفاتال  

 

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

 .المصروفات غير المباشرة، المصروفات المباشرة ولمصروفاتتعريف ا – 1

 .معرفة أسباب توزيع تكاليف مراكز الخدمات – 2

 .تعداد طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات – 3

تخدام الطريق   ة ز االنت   اا باس   ـز الخ   دمات عل   ى مراك   ـع تك   اليف مراك   ـتوزي    – 4

                   .طريقة التوزيع التبادليطريقة التوزيع التنازلي و  ،المباشرة
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 الفصل الثاني

 المحاسبة على عنصر تكلفة المصروفات

 أوالً : طبيعة المصروفات 

والتي تعرف كاليف بعد عنصري المواد واألجور الت رـن عناصـث مـر الثالـروفات العنصـلمصل اــتمث      

الوحدة االقتصادية في سبيل الحصول على الخدمات أو المنافع عدا   جميع أنواع النفقات التي تنفقها بأنها

                                                                                                          عنـصـري المــواد والـعـمـل .

                                  -:، وهما  كلفةنوعين من حيث عالقتها بوحدة الت والمصروفات تقسم إلى      

  ن تخصيصها بسهولة على  وحـدة المصروفات التي يمكوهي جميع أنواع   -المصروفات المباشرة :(   1) .

           منـهـا بـدقـة . تكلفةوتـحـديـد نصـيـب وحـدة الـ تكلفةال          

كن تخصيصها بسهولة على وهي جميع أنواع المصروفات التي ال يم  -المصروفات غير المباشرة :(  2)   

مصاريف عامة تخص أكثر من وحدة   هيمنها بدقه بل  كلفةالتوال يمكن تحديد نصيب وحدة  تكلفةوحدة ال

والمصروفات غير المباشرة أكثر تنوعاً واكبر حجماً  مـن ، أو تكون مشتركة على جميع الوحدات  تكلفة

الـمـصــروفــات الـمـبــاشــــرة . وعلية فان المصروف غير المباشر هو ما يصرف أصال بشكل إجمالي على 

كز إنتاجية أو خدمية ويعد من مكونات السلعة المنـتـجة حيث ال يمكن إتمام المنتوا بدونه . حساب عدة مرا

وبناء على ذلك نذكر العناصر التي تتألف منها التكاليف الصناعية غير المباشرة على سبيل المثال ال الحصر 

:-                                                                                                                  

/ المواد غير المباشرة  -) أ (   

مــواد التـنـظيـف . - 2ـزيـوت والشـحـوم .           الـوقـود وال  - 1           

. المهمات المختلفة لألقسام اإلنتاجية والخدمية  - 4        واألدوات الـصـغـيـرة .       الـعــدد - 3           

/األجور غير المباشرة  -) ب (   

    أجـور مـراقــبي اإلنـتــاا ورؤسـاء األقـسـام .  - 1         

الــوقــت الـضـائــع . تكلفة  - 2           

   رواتــب الكتبة فــي األقـسـام اإلنتاجية والخدمية . - 3         
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اإلجــازات الـمـرضـيــة . تكلفة  ـ4           

رواتــب العـامـليــن فـــي اإلدارات الفـنـيــة واإلنـتـاجيــة والمختـبـر والمـخــازن .  -5           

/المصروفات غير المباشرة  -) ا (   

        اإليــجــار - 1         

      التــأمـيـن  - 2         

       الـصـنـاعيــة الـرسـوم - 3         

اإلنــدثـــارات - 4           

       التــدفـئــة والتـبـريــد - 5         

       اإلنـارة  - 6         

     الـطـاقـة   - 7         

الدعاية واإلعــالن  - 8           

الضيافة وبقية المصاريف األخرى . - 9           

 ثانياً : مفهوم مراكز التكاليف 

وحدة نشاط  متماثلة وباإلمكان تجميع عناصر  تكلفةحيث يمثل مركز ال،  تكلفةيقسم المصنع إلى مراكز      

قد يكون عملية إنتاجية معينة أو مجموعة عمليات أو قد  تكلفةلخاصة به بدقة ويالحظ إن مركز الالتكاليف ا

      -داخل الوظيفة الصناعية تكون على نوعين : تكلفةمجموعة خدمات ومراكز المعينة أو يكون أداء خدمة 

-أ. مـراكـــز اإلنـتـــاا :  

.وهي المراكز التي تمارس العملية اإلنتاجية وتقوم بالتصنيع المباشر على وحدات اإلنتاا .       

-: ب. مراكز الخدمات  

،  الزمة للعملية اإلنتاجيةالخدمات الوإنما تقوم بتقديم ، وهي المراكز التي ال تمارس فيها العملية اإلنتاجية     

وهذه الخدمات تقدم إلى المراكز اإلنتاجية .      
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ـراكــز اإلنـتـــاام                    الخــدمـــاتمــراكــز                               

     قسم 

الغزل   

قسم النسيج   قسم الصياغة     قسم التجهيز     القوى المحركة    المخازن      اإلفراد      الصيانة      

  أوالمنتج  ة  مراك  ز له  ا عالق  ة مباش  رة بالس  لعة 

المنتج ة  ، وح دة قياس ها الوح دة الخدمة المقدمة

                         نهائية.لاالنهائية أو الخدمة المقدمة 

مراك   ز اإلنتاجي   ة        مراك   ز تس   عى لتق   ديم خ   دمات لل

              ه   اكلففتع   الج  تكلف   ةول   يس له   ا عالق   ة بوح   دة ال

 منها . بالمراكز المستفيدةأساس إيجاد عالقة على 

        

 

تكاليف على أساس مراكز التكاليف ثالثاً : طبيعة ال  

المدة المالية والمحاسبية لغرض إعداد  ري في بدايةتحدد المصاريف الصناعية غير المباشرة بشكل تقدي     

المنتجات عند إتمامها وعدم االنتظار حتى نهاية المدة  المحاسبية  تكلفةلموازنة التقديرية ويهدف احتساب ا

                                           والرقابة عليها واتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة . وذلك إلغراض حساب التكلفة

إما خالل المدة المحاسبية فتثبت المصروفات الصناعية غير المباشرة  تثبيتا فعليا عند صرفها أو أثباتها      

السجالت ألتحليليه ل مستندات صرف المواد المخزنية وبها مث ق الخاصةإلى المستندات و الوثائ وذلك استنادً 

 لألجور و سجالت الموجودات الثابتة و يجري حصرها في سجالت و كشوفات تحليليه  خـاصـة تـمهيـداً 

                                                                                        . تكلفةلتـحـمـيلها علـى مــراكــز ال

: تكاليف مراكز الخدمات كمصروفات غير مباشرة  رابعاً   

بعد إثبات التكاليف الصناعية غير المباشرة يجري تبويبها وتحليلها بهدف معرفة طبيعة كل منها وتحديد       

                                                                                     مراكز التكاليف التي استفادت منها .

كمـا ا ـة وبنودهـرة المشتركـر المباشـغية ـف الصناعيـر التكاليـع عناصـس توزيـح أسـن توضيـويمك      

     -: الوارد في الصفحة التالية الجدول فــي
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عناصر التكاليف               اساس التوزيع                      

إيجار المصنع -    (2ـ المساحة )م   ـ   

التامين ضد المسروقات -    للموجودات المؤمنة عليهاـ القيمة الدفترية   ـ   

التامين ضد الحريق -    ـ القيمة الدفترية للموجودات المؤمن عليها  ـ   

التامين ضد اصابات العمل -    عدد العمال -      

الخدمات الصحية و االجتماعية -    عدد العمال -      

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

المخازن -    كمية المواد المستهلكة في كل مركز -       

اإلضاءة -    المساحة المشغولة من كل مركز أو عدد لمصابيح -       

استهالك ادوات ووسائل النقل الداخلي -   وزن او كمية المواد مرجحة بعدد مرات النقل -       

الرواتب -    د الموظفينعد -       

الضرائب العقارية على مباني المصنع -    المساحة -       

التدفئة -    المساحة المشغولة في كل مركز -       

فرق اإليجار -    المساحة -       

قوى محركة -       ساعات دوران اآللة او ساعات االشتغال مرجحة بالقوة  -     
الحصانية         

الصيانة -    او ساعات االشتغالساعات دوران االلة  -       

شؤون العاملين -    عدد العمال -       

اندثار الموجودات أو األصول  -    قيمة الموجود نفسه -       
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 أسباب توزيع تكاليف مراكز الخدمات :

  -:  هي كــز الخـدمـات اإلنـتــاجيـة عــلى مـراكـز اإلنتاااهنـاك عــدة أسـبــاب لتــوزيــع تـكـالـيــف مـر    

كز اإلنتاا تمهيدا لتحميلها على الوحدات المنتجة  وذلـك باستعمال معدالت احصر وتحديد تكاليف مر  (1)

 . التحميل

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

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

الخدمات بحسب استفادة كل مركز من  على كل من مراكز اإلنتاا و مراكزالتكاليف المشتركة  وذلك بتوزيع

                                                                    هذه التكاليف وباستعمال أساس مالئم  لـعـملية التوزيع .

(1) مثال  

 إنتاجيين و ثالثة مراكز خدميةأظهرت سجالت إحدى الشركات الصناعية التي تحتوي على مركزين       

  -المعلومات التالية :

) المبالغ ( قيمة التكلفة البيان  أساس التوزيع 

دينار 18111 إيجار المصنع ( 2المساحة ) م   

دينار 12111 راتب مدير المصنع  الوقت المخصص لكل مركز 

دينار 24111 رواتب المشرفين  عدد العاملين 

دينار 8111 التدفئة و اإلضاءة  المساحة المشغولة لكل مركز 
 

أعاله فـكانت عـلى النحو اآلتي :إمـا مقـدار استفادة كـل مـركـز من الـبنود   

اإلنتاجيةمراكز الخدمات  مراكز اإلنتاا الـبــيـــــــان  المجموع 

 ا ب أ ص س

م 161 المساحة م111        241 121 181 811 

 1811 181 541 451 271 361 الوقت المخصص لكل مركز

 1111 321 221 161 211 111 عدد العاملين

 611 151 61 181 91 121 المساحة المشغولة فعليا من كل مركز
 

 المطلوب :- تـوزيع الـتـكـاليف المشتركة علـى مراكز اإلنتاا و مـراكز الـخـدمات اإلنـتاجيـة .

 

 



39 
 

( 1) حـل الـمـثــال  

عليه  اً بناءو كلفةحسب أساس التوزيع المحدد  لكل ت التكاليف المشتركة على المراكز المختلفة عيوزتم تي    

تحدد نسبه ما يستفيده كل مركز من المجموع الكلي للمنافع وفي ضوء تلك النسبة يتحدد مقدار ما يتحمله كل 

                                                                                            مركز من التكاليف المشتركة .

  الـمشـتـركـة عـلـى الـمـراكـز الـمسـتـفـيــدة الـمـبـاشـرة كـشـف بـتـوزيـع الـتـكالـيـف غيـر

 أساس التوزيع مراكز الخدمات اإلنتاجية مركز اإلنتاا المبالغ عناصر التكليف

 ا ب أ ص س

 إيجار المصنع
 
 

 راتب مدير المصنع
 
 

 رواتب المشرفين
 
 

 التدفئة و اإلضاءة

18111 

 

 

12111 

 

 

24111 

 

 

8111 

 

3611 

 

 

2411 

 

 

2411 

 

 

1611 

2251 

 

 

1811 

 

 

4811 

 

 

1211 

5411 

 

 

3111 

 

 

3841 

 

 

2411 

2711 

 

 

3611 

 

 

5281 

 

 

811 

4151 

 

 

1211 

 

 

7681 

 

 

211 

( 2المساحة ) م  
 
 

 الوقت المخصص
 
 

 عدد العمال
 
 

 المساحة المشغولة
 

غ . م .صأجمالي ت .
) بالدينار(     

62111 11111 11151 14641 12381 13131  

 

 مالحـظـات حول الحـــل :

( 2المساحة ) م يوزع على اساس إيجار المصنع  

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

مساحة المركز ) الجزء ( / المساحة الكلية ) الكل ( = حصة المركز االنتاجي × المبلغ      

دينار نصيب المركز س  3 611 = 811/  161 × 18 111  

دينار نصيب المركز ص 2 251 = 811/  111 × 18 111  

دينار نصيب المركز أ  5 411 = 811/  241 × 18 111  

دينار نصيب المركز ب  2 711 = 811/  121 × 18 111  
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دينار نصيب المركز ا 4 151 = 811/  181 × 18 111  

 وهكذا لباقي العناصر وباالسلوب نفسه 

كــز الـخدمــاتاطـرق تـوزيـع تكالـيف مـر  

 جزءاً بلخدمات يكون كل مركز قد حمل بعد عملية توزيع التكاليف المشتركة بين مراكز اإلنتاا و مراكز ا      

ن وأل، مية تقدم خدمات لمراكز اإلنتاا الخدمات هي مراكز خد الن مراكز من التكاليف المشتركة . ونظراً 

المنتج  النهائي ينتج في مراكز اإلنتاا فال بد من توزيع مجموع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاا 

المتعلقة بمراكز الخدمات إلى ل جميع التكاليف المتعلقة بها وفي المنشاة لتقوم مراكز اإلنتاا في النهاية بتحمي

 .                                                                                                      ها  السلع التي تنتج

وتتـمـثـل أهــم األهــداف والـمـزايا التي يمكن تحقيقها من عمليه توزيع تكاليف مراكز الــخـدمــات على      

                                                                                              -: مـراكـز اإلنـتــاا بــاالتــي

 تـؤدي إلى الـوصـول إلى كـامـل التـكـالـيـف الـمتـعـلـقـة بإنـتـاا كـل صنـف . .1

 تـساعد اإلدارة بشكـل أفضل في العديد من القرارات اإلدارية و من أهمها التسعير . .2

مراكز الخدمات و محاولة مقارنتها مع الـحـصــول عـلـى الـخـدمــات مـن  كلفةإلدارة في تقييم تتساعد ا .3

 الـخـارا  اذا كان بـاإلمـكــان الـقـيـام بذلك .

 .  تساعد في عملية الرقابة على التكاليف عن طريق الحد من الهدر من  قبل مراكز اإلنتاا .4

ف مراكز الخدمات التي إنفقت في مراكزها و ـدد تكاليـنظراً ألنها تحة ـق نظام الالمركزيـد على تطبيـتساع .5

 مـراكــز اإلنـتــاا .بل تحديد المنافع التي قدمت إلى بالمقا

-إمـا االنتـقـادات التــي تــوجــه لعـمـلـيــة التــوزيــع للتـكـالـيـف فتتـمـثــل باالتي :  

 رقابتها و سيطرتها .ز الخدمات و التي تعد خارجه عن تحمل مراكز اإلنتاا بتكاليف مراك .1

المراكز بتكاليف اقل مما إن عملية توزيع تكاليف مراكز الخدمات قد تكون غير دقيقة مما يحمل بعض  .2

 بالمقابل يحمل مراكز أخرى تكاليف أكثر مما يجب .يجب و
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-ثالث طرق هي : إما عن طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاا فهناك  

 Direct Methodالطريقة المباشرة                                            .1

 Sequential ( Step – Down) Method       طريقة التوزيع التنازلي .2

 Reciproca1(A1gebraic) Method            طريقة التوزيع التبادلي .3

 

  Direct Method       الـطــريـقــة الـمـبـــاشرة

-هما :، وتحدد تكلفه الخدمة بالطريقتين اآلتيتين       

ز الخدمات وتوزيعها ـكع تكاليف مراـى تجميـة إلـذه الطريقـه دـتستن  /ي ـع اإلجمالـة التوزيـطريق –أ 

                     اإلنـتـاجيــة بـاستعمال أسـاس واحـد مـن األسـس الـمـذكـورة سـابـقـاً . على المراكز

 دميــةز خـكاة مرـة وثالثـز إنتاجيـة مراكــثالثتحتـوي علـى ة ـمنشاة الفرات الصناعي //  ( 2)  مثــــال  

  -: كاالتي وكـانـت الـتـكالـيـف الصـنـاعيـة غـيـر الـمـبـاشـرة الـخـاصـة بـكـل مـركـز

 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاا الـبــيـــــــان

 ع ص س ا ب أ

(ت.ص.غ.م ) بالدينار  31111 25111 21111 7111 6111 8111 

(ت )ساعةالالساعات العمل ل  ــ ـــ ـــ 1111 3111 2111 
 

الـمطلـوب / إعداد كشف توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاا بموجب الطريقة المباشرة ) متبعاً  

 التوزيع اإلجمالي ( .

  -: ( 2)  الـمـثـــالحــل 

  كـشف تــوزيع تـكاليف مراكـز الـخدمــات عـلى مراكــز اإلنـتاا               

 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاا المجموع الـبــيـــــــان

 ع ص س ا ب أ

 8111 6111 7111 21111 25111 31111 96111 ت.ص.غ.م ) بالدينار (

توزيع مراكز الخدمات 
 على مراكز اإلنتاا

 7111 11511 3511 7111 (6111)  (8111)  

 صفر صفر صفر 23511 35511 37111 96111 اإلجمالي
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 مالحظات حول الحل :-

يوزع على مراكز ، و دينار 21111( =  8111 + 6111 + 7111 مجموع تكاليف مراكز الخدمات هو )   

 . العمل لآلالتاإلنتاج على أساس ساعات 

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

 المراكز اإلنتاجية كل مركز من الكل = حصة / الجزء xمراكز الخدمات  كاليفت موعمج

 . د 7111=  6111 / 2111 ×  21111( =  أ ) االنتاجي  نصيب المركز

 د. 11511=  6111 / 3111 × 21111)ب( =  تالنتاجي  نصيب المركز

 د. 3511 = 6111/  1111 × 21111( =  ا )االنتاجي المركز  نصيب

-مـزايــا التــوزيــع اإلجـمــالي :  

طريقــة سهلــة وبسـيطة وتـناســب الـمنـشـات صغـيـرة الحجم .انها       

-: عـيــوب التــوزيــع اإلجمالي  

ومن المعروف إن تكاليف ، تعد هذه الطريقة غير دقيقة بسبب اعتمادها على أساس واحد للتوزيع  ( 1)  

 مراكز الخدمات غير متجانسة وان لكل مـركــز خـدمــي أساس مـحــدد يـنـاسبــه .

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

 

على  ز من مراكز الخدماتـكل مرك تكلفةع ـة توزيـذه الطريقـي هـتقتض/ ب. طريقة التوزيع االنفرادي 

   .أسـاس تــوزيــع مـنـاسـب حده وعلى

 

 وكانت البيانات الـخـاصة،  مراكز إنتاجية وثالث مراكز خدميةتتكون شركة الحكمة من ثالث (  3)  مثــال

  -ل مــركـــز كـاألتــي :بك
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 مراكز اإلنتاا الـبــيـــــــان
 

 مراكز الخدمات

 مخازن قوى محركة صيانة تجهيز نسيج غزل

بالدينار (ت.ص.غ.م )   
 

51111 61111 41111 6111 9611 5111 

 ساعات العمل لآلالت
 

2111 3111 1111 - - - 

كمية المواد المستهلكة 
 في كل مركز

25 15 11 - - - 

 

الـمـطلــوب / إعداد كشف توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاا بموجب الطريقة المباشرة ) متبعاً 

   االنفرادي ( .التـوزيــع  

          

  ( 3) مثال  حــل

كـشــف تـــوزيــع تـكـالـيــف مـراكــز الـخـدمــات عـلــى مــراكـز اإلنـتــاا                        

 البيان
 

 مراكز الخدمات مراكز االنتاا المجموع

 قوى صيانة تجهيز نسيج غزل
 محركة

 مخازن

 
 ت.ص.غ.م)بالدينار(

 

 

171611 

 

51111 

 

 

61111 

 

 

41111 

 

 

6111 

 

 

9611 

 

 

5111 

 
 توزيع مركز الصيانة 

 

  

2111 

 

3111 

 

1111 

 

(6111)  

  

 
 توزيع مركز القوى 

 

  

3211 

 

4811 

 

1611 

 

 

 

(9611)  

 

 
 توزيع مركز المخازن

  

2511 

 

1511 

 

1111 

 

 

 

  

(5111)  

 المجموع
 

 صفر صفر صفر 43611 69311 57711 171611
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 مالحظــات حول الحـل :-

على مراكز اإلنتاا على  أساس عدد ساعات العمل لآلالت أي ( 6111)وزعت تكاليف مركز الصيانة والبالغ  .1

 / ساعة . 6111= 1111 + 3111 + 2111بنسبة  

دينار على  مراكز اإلنتاا على أساس ساعات العمل ( 9611)وزعت تكاليف مركز قوى محركة والبالغة   .2

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

دينار على   مراكز أإلنتاا على أساس كمية المواد ( 5111)وزعت تكاليف مركز المخازن والبالغ  .3

 . 51=   11 + 15 + 25المستهلكة أي بنسبة   

إنها مثل الطريقة األولى تتجاهل الخدمات المتبادلة بـيـن مراكز الـخدمـات .ومن عيوب هذه الطريقة       

                                                               Sequential (Step – Down) Methodطريقة التوزيع التنازلي  

الخدمات اإلنتاجية على مراكز هذه الطريقة خطوة متقدمة باتجاه التوزيع الصحيح لتكاليف مراكز  تعد 

اإلنتاا فهي ال تتجاهل الخدمات المتبادلة  بين مراكز الخدمات اإلنتاجية لكنها تأخذ بالتبادل في اتجاه واحد 

 أي إن المركز الذي يقوم بتوزيع خدماته ال يعود يستفيد  من تكاليف مراكز الخدمات األخرى.

للخدمات التي وزعت يتألف من تكاليف المراكز الذاتية  مضافا إليها ما وان رصيد تكاليف المركز الثاني       

استفاد من مركز الخدمات التي وزعت أوال ،وإما رصيد المركز الثالث للخدمات فيتألف من تكاليفه مـضـافا 

                                             إلـيـة مـا اسـتـفـاد مـن الـمـركـزيـن الخـدمـيـيـن األول والثـانـي وهكـذا...

ولـكـن الـسـؤال الـذي يـطـرح نـفـسـه ، من أي مركز نبدأ بتوزيع تكاليف مراكز الخدمات ؟    

ة ـولإلجابة عن هذا السؤال نود إن نبين ضرورة ترتيب مراكز الخدمات اإلنتاجية بحسب األهمية ودرج    

                  مـركـز الـخـدمــة بتـقـديـم خـدمــاتــه لهــا . األهمية تتحدد على أساس عدد المراكز التي يـقـوم

وهكذا فالمركز الذي يخدم اكبر عدد ممكن من المراكز اإلنتاجية والخدمية يكون ترتيبه األول في التوزيع ثم    

أكثر من  الذي يليه من حيث عدد المراكز المستفيدة  منه ، ثم الثالث فالرابع وفي حالة وجود مركزين أو

مراكز الخدمات يخدمون عدداً متساويا من مراكز التكاليف فإننا نأخذ أوال المركز الذي تكون تكلفته اكبر ثم 

                                                                                                            يليه وهكذا ...

يلي وفيما ، من ثالث مراكز إنتاجية وثالث مراكز خدمية  كونصناعية تتالخير ال شركة دجلة(  4)  مــثــال

) المبالغ باالف الدنانير (  -: 31/12/2119عن المدة المنتهية بتاريخ  شركةالبيانات الخاصة بهذه ال  
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كز اإلنتااامر الـبــيـــــــان كز الخدماتامر   

شؤون  ا ب أ
 عاملين

 التدفئة صيانة

 ت.ص.غ.م ) بالدينار (
 

51111 45111 31111 6111 8111 3251 

(2المساحة )م  
 

811 711 511 - - - 

 ساعات العمل لاللالت )ساعة (
 

2111 3111 2250 511 - 251 

 عدد العمال
 

 75 - ــ 51 111 111

 

 المطلوب :-

طريقـة التـوزيـع التنـازلـي .وفق نتاا  على مراكز اإلتكاليف مراكز الخدمات  إعداد كشف توزيع   

  -: ( 4)  مثال حــل

كـشــف تـــوزيــع تـكـالـيــف مـراكــز الـخـدمــات عـلــى مــراكـز اإلنـتــاا                         

 الـبيــان
 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاا

 ا ب أ
شؤون 
 العاملين

 التدفئة صيانة

ص . غ . م ) دينار (ت .   
 

111 51  111 45  111 31  111 6  8111 251 3  

 توزيع مركز الصيانة
 

111 2  111 3  251 2  511  (111 8 )  251 

توزيع مركز شؤون 
 العاملين

 
111 2  111 2  111 1   (511 6 ) 1 511 ــــــ   

 توزيع مركز التدفئة
 

111 2  751 1  251 1 ( 5 111)  ــــــ ــــــ   

 المجموع
 

111 56  751 51  511 34  صفر صفر صفر 
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 مالحـظــات حول الـحــل : - 

مراكز (  5توزيع مركز الصيانة ) يخدم  ( 1)   

دينار نصيب المركز أ  2 111=  8 111/  2 111×  8 111        

دينار نصيب المركز ب 3 111=  8 111/  3 111×  8 111        

دينار نصيب المركز ا  2 251=  8 111/  2 251×  8 111        

دينار نصيب مركز شؤون العاملين    511=  8 111/   511×  8 111        

دينار نصيب مركز التدفئة  251=  8 111/   251×  8 111        

مراكز (  4توزيع مركز شؤون العاملين ) يخدم (  2)   

دينار نصيب المركز أ   2 111 = 325 / 111 × 6 511       

دينار نصيب المركز ب  2 111 = 325 / 111 × 6 511       

دينار نصيب المركز ا   1 111 = 325 / 51 × 6 511       

دينار نصيب مركز التدفئة  1 511 = 325 / 75 × 6 511       

مراكز (  3توزيع مركز التدفئة ) يخدم  (3)  

دينار نصيب المركز أ  2 111=  2 111/  811×  5 111       

دينار نصيب المركز  ب 1 751=  2 111/  711×  5 111       

دينار نصيب المركز  ا  1 251=  2 111/  511×  5 111      

ويعاب على هذه الطريقة بأنها غير دقيقة أيضا باعتبار إن تبادل الخدمات يتم بـاتجاه واحـد      

 ولـيــس بشـكل متبـادل .
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      Reciprocal (Algebraic) Methodطريقة التوزيع التبادلي        

المختلفة ،  ات المتبادلة بين مراكز الخدماتتالفي تجاهل الطريقة السابقة للخدمتظهرت هذه الطريقة ل     

 مراكز تكلفةاإلنتاجية فقط بل هو يخدم أيضا  حيث إن مركز تكلفة الخدمات ال يقدم خدماته إلى مراكز التكلفة

الصيانة  الخدمات األخرى التي قد تحتاا إلى خدماته ، فمركز كلفه المباني مثال قد يؤدي خدمة لمركز تكلفة

 المباني  في الوقت نفسه  . الصيانة يؤدي خدمه لمركز تكلفة في حين إن مركز تكلفة

                                                                                         -:وهناك طريقتان رئيستان لتطبيق التوزيع التبادلي وهما       

الــطــريــقــة الـجـبـــريــــة  ) ب (          طــريقــة التــوزيــع الـمـسـتـمـر   -) أ (                 

-طـريـقــة التــوزيــع الـمـسـتـمـر :  

، ثم توزع تكاليف المركز الثاني على المراكز  توزيع تكاليف المركز األول على باقي المراكزهنا يجري       

المستفيدة بما فيها المركز األول وهكذا حتى  ينتهي توزيع تكلفة كل المراكز الموجودة أي إن التوزيع هنا 

ع وفي النهاية يعاد إجراء هذه كالتوزيع  في طريقة التوزيع التنازلي مع مراعاة فصل نصيب المراكز التي توز

                                    العملية حتى يصبح رصيد كل مركز تكلفة خدمي  صفرا تقريبا أو بقيمة ضئيلة .

 ة هما ـومركزي خدمات إنتاجي ( ب ، أ ) ن مركزي إنتاا هماـصناعية متتكـون شركة بغداد ال(   5)  مــثــال

المذكورة استخرجت البيانات  المتـعـلــقــة بـالـنـشــاط عـلـى  شركةومن سجالت ال، (قوى محركة ، صيانة) 

  -النـحــو األتــي :

 مـراكــز الـخـدمــات مـراكــز اإلنـتـاا الـبــيـــــــان

 صيانة قوى محركة ب أ

  ت.ص.غ.م ) بالدينار (
 

4111 2111 611 611 

توزيع تكاليف مركز القوى المحركةنسبة   61 %  21 % % 21 ـــــــ   

 نسبة توزيع تكاليف مركز الصيانة
 

61 %  31%  11 %  ـــــ 

 

المطلـوب :-  توزيـع تكاليف مراكـز الخدمات علـى مراكـز اإلنتاا باستعمال طــريـقـة التــوزيــع الـمسـتـمـر . 

 ) مع مراعاة تقريب الكسور الى رقم صحيح ( .
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( 5) مثال  حــل  

اكـشــف تـــوزيــع تـكـالـيــف مـراكــز الـخـدمــات عـلــى مــراكـز اإلنـتــا  

 البيان
 

 مراكز الخدمات مراكز اإلنتاا

 صيانة قوى محركة ب أ

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

1 القوى المحركةتوزيع   361 121  (611 )  121 

1 الصيانةتوزيع   432 216 72  (721 )  

2 القوى المحركةتوزيع   43 15  (72 )  14 

2 الصيانةتوزيع   9 4 1  (14 )  

3 القوى المحركةتوزيع  ( 1)  ــــ 1   ــــ 

 صفر صفر 2355 4845 المجموع
 

 مالحـظــات حول الـحــل : - 

                   -وهو : منهلقوى المحركة فنحدد ما استفاده مركز الصيانة  مركز انبدأ بتوزيع تكاليف 

721 = 121 + 611فيصبح رصيد مركز الصيانة  121 =% 21 × 611                   

                       -وهو : منه نقوم بتوزيع تكاليف مركز الصيانة ونحدد نصيب مركز القوى المحركة

                  721  ×11% = 72  

            -وهو : نقوم بتوزيع الرصيد الجديد للمركز القوى المحركة وتحديد نصيب مركز الصيانة منه

                  72 × 21% = 14.4  

             -وهو : منهنقوم بتوزيع الرصيد الجديد لمركز الصيانة وتحديد نصيب مركز القوى المحركة 

                  14 × 11= % 1.4  

 ثـم نـقــوم بـتـوزيــع الــرصيــد الـجـديــد لـمــركــز الـقــوى الـمـحــركـة .

  . قد تحتاا هذه الطريقة إلى كثير من الجهد والوقت ولكنها في النهاية تؤدي إلى نتائج دقيقة **
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-: ( طريقة الجبريةطريقة التوزيع الجبري ) ال  

مراكز الخـدمات ة يبه من كلفبإضافة نصكل مركز من مراكز الخدمات و وتقضي هذه الطريقة بحساب تكلفة   

-( يكون الحل كاالتي : 5. وبالرجوع لمعلومات مثالنا السابق ) رقم ة طـريق المعادالت الرياضـي رى عناألخ  

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

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

( 1) ص   .......................  1.11+  611س =   

(  2) س   .......................  1.21+  611ص =   

1في المعادلة  2نعوض قيمة ) ص ( الموجودة في المعادلة   

س (  1. 21+  611)  1.11+  611س =   

س  1.21 +  61 + 611س =   

  661س =  1.12س ـــ  

  661س =  1.98

  1.98/  661س = 

دينار ) تقريباً (  673س =   

دينار  73=  611ــ  673استفادة ) س ( من ) ص ( =   

(  2) نعوض قيمة ) س ( في المعادلة رقم   

(  673)  1.  21 + 611ص =   

) تقريباً (  134 + 611ص =   

دينار   734ص =   

دينار  134 = 611ــ  734استفادة ) ص ( من ) س ( =   
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) المبالغ باالف الدنانير ( كشف توزيع المصاريف الصناعية غير المباشرة                          

 مركز إنتاجي التفاصيل
 أ

 مركز إنتاجي
 ب

قوى مركز ال
 المحركة

 مركز الصيانة

( دينار ) م . غ . ص . ت  4111 2111 673 734 

بين مراكز الخدمات استفادة متبادلة (  134)  ــــــ ــــــ    (73 )  

 661 539 ــــــ ــــــ مبلغ المركز الخدمي

( 539)  135 414 القوى المحركة  ــــــ 

( 661)  ــــــ 221 441 الصيانة  

 صفر صفر 2355 4845 المجموع

 مالحظات عن الحل :- 

دينار نصيب المركز أ  414 = 81 / 61 × 539توزيع القوى المحركة /      

  دينار نصيب المركز ب 135 =  81 / 21 × 539                                 

دينار نصيب المركز أ  441 =  91 / 61×  661 توزيع مركز الصيانة /     

دينار نصيب المركز ب   221 =  91 / 31 × 661                                  

نالحظ تطابق نتائج طريقة التوزيع المستمر والطريقة الجبرية في توزيع تكاليف مراكز     

                                                                                                          الخدمات على المراكز اإلنتاجية .

-طريقة التوزيع التبادلي :عيوب   

حـتــاا إلى كثـيـــر مــن الجـهــد والـــوقـــــت .أنهــا ت            

-مزايا طريقة التوزيع التبادلي :  

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

 . يــة إنـتـاجـيــة أم خـدمكـانــت المراكز المستفيدة سواء  

 إنهـا استعملت أساسـا مستقالً لتوزيع تكاليف كل مركز علــى حـدة . (2)

  .الموجودة في المشروعالخدمية  إنها أخذت بنظر االعتبار حقيقة وجود خدمات متبادلة بين مراكز التكلفة (3)
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   -األسئة : والً /أ

 وضح المقـصود بكل مـن مراكـز اإلنتـاا ومراكـز الخـدمــات .  1س 

 .خدمات عــلـى مـراكـز اإلنـتـاا بين أهم األهداف والمزايا التي يمكن تحقيقها من عملية توزيع مراكز ال 2س   

 ؟ لخـدمــات علـى مراكـز اإلنتـاا طرق توزيـع تكاليـف مراكـز ا ما   3س   

 .اكز اإلنتاا باستعمال الطريقـة المباشـرةباختصار كيفية توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراشرح  4س   

اشرح بإختصار كيفية توزيع تكاليف مراكز الخدمات على  مراكز اإلنتاا حسب طريقة التوزيع  5س   

  التنازلي وبين أهم االنتقادات التي  تـوجــه لهـذه الـطـريـقـة .

 مزايا وعيوب طريقة التوزيع التبادلي ؟ما  أهم   6س   

 

  -: مارينالتـثانياً /  

-التـمــريــن األول :  

وقد كانت التكاليف الصناعية غير المباشرة  ،مصنع يتكون من ثالثة مراكز إنتاجية ومركزين خدميين     

  ي :أتكما ي 2119 المتحققة خالل شهر آب /

،                    دينار  21 111صيانة وترميمات البناية ،            دينار 1811 تأمين على العمال          

دينار  11111اندثار المكائن            

-: كاالتية للـمــراكـــز الـكـلـفـويـة كــانــت اإلحـصــائـيــات الـخـاصــة المتوافرو      

 

 

 

  ثانيأسئلة وتمارين الفصل ال
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اإلنتاجيةالمراكز  الـبــيــــــانات  

 
 المراكز الخدمية

 ص س جـ ب أ

 قيمة المكائن )دينار(
 

 ـــ ـــ 11111 31111 61111

 عدد العمال
 

71 51 41 12 8 

(2مساحة )م  
 

411 811 511 211 111 

 

 المــطـلـوب:-

. تـوزيـع التـكـاليـف الصناعية غـيـر المباشرة توزيعاً أولياً على المراكز المستفيدة .1  

(  رة ) التوزيع اإلجماليــة المباشـة باستعمال الطريقـز اإلنتاجيـى المراكــة علـالمراكز الخدمي كلفةع ــتوزي .2

                                                                            ( على التوالي .   2:  3:  5 وبنسبة )    

-: نيالتـمـريـن الـثـا  

  -كاالتي : الخدميــة لمعمل الهاللت تكاليـف المراكز اإلنتاجيــة وبلغ           

 الكـلــفــة المراكز الخدمية الكـلـفــة المراكز اإلنتاجية

 التقطيع
 

 421 المخازن 1751

 التركيب
 

 175 توليد الكهرباء 1351

 الصبغ
 

 151 إطعام العمال 1251

 

مركز أطعام يقدم و  4:  6غ و بنسبه ـالصبط لمراكز التقطيع وـدم خدمة فقـز المخازن يقـإذا علمت أن مرك    

خـدمـة الكهرباء  دـز توليـمركيقـدم ي . وـعلى التوال(  2:  3:  5 بنسبـة ) ةـز اإلنتاجيـللمراك خدمـة نـالعاملي

                                                           .على التوالي  1:  2:  4للـمـراكــز اإلنـتـاجـيــة بـنـسبــة 

 المطلوب:  توزيع كلف المراكز الخدمية على المراكز اإلنتاجية باستعمال الطريقة المباشرة )التوزيع االنفرادي(.
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االتي معلومات مستخرجة من سجالت شركة الرشيد الصناعية  -:ثالث التـمريــن ال  

 المراكز اإلنتاجية الـبــيــــــانات
 

 المراكز الخدمية

 ع ص س جـ ب أ

) دينار ( م . غ . ص . ت  
 
 

111 11  111 6  111 9  211 1  1511 411 2  

 توزيع مركز س
 
 

21 %  31 %  31 % % 11 ــــ   11 %  

 توزيع مركز ص
 
 

31 %  21 %  31 %  11 % % 11 ــــ   

 توزيع مركز ع
 
 

31 %  31 %  31 %  11 %  ـــ ــــ 

 ساعات دوران اآللة
 
 

111 1  ـــ ــــ ــــ 911 651 

 

 الـمـطلـــوب :-

-تـوزيــع كـلــف الـمــراكـــز الـخـدمـيــة عـلــى الـمـراكــز اإلنـتــاجـيــة بــاستعمال :  

. طـريـقـة التـوزيـع التـنـازلـي -، ا  طـريـقـة التـوزيـع االنـفرادي -ب  ،طـريقـة التـوزيـع اإلجـمـالـي  -أ   

 

-: رابعالتـمــريــن ال  

 وو )الصيانة ، ( مراكز إنتاجية  ب  و أ  ) ، في إحدى المنشات الصناعية أربعة مراكز تكلفة صناعية      

       -كاألتي : 2119المعلومات اآلتية خالل شهر حزيران  اليك وقد توافرتمراكز خدمية ، القوى المحركة ( 
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 مراكز اإلنتاا الـبــيــــــانات
 

الخدماتمراكز   

 الصيانة القوى المحركة ب أ

)بالدينار(  م . غ . ص . ت  
 

2511 3511 3111 2111 

القوى المحركة / مركز خدمات  
 

41%  51% %11 ـــــ   

الصيانة / مركز خدمات  
 

41%  41%  21%  ـــ 

 

 الـمـطـــلوب :-

ي ـع التبادلـة التوزيـق طريقــعلى وفة ـز اإلنتاجيـى المراكـعل ز الخدماتـف مراكـع تكاليـف توزيـعمل كش    

                                                                                                                المستمر ، الجبري ( . )

-: خامسالتــمـريـــن ال  

ومن  ،  ( و ،  هـ  )هما  مركزي خدمات( و ب ،أ  )هما الفرات الصناعية من مركزي أنتاا  شركةتتألف      

  -ة المذكورة استخرجت البيانات  المتعلقة بالنشاط على النحو األتي :شركسجالت ال

 مراكز اإلنتاا الـبــيــــــانات
 

 مراكز الخدمات

 و هـ ب أ

( دينار )  م . غ . ص . ت  
 

111 41  111 51  981 9  111 21  

توزيع مركز ) هـ ( نسبة  
 

31 %  51 % %21 ــ   

 نسبة توزيع مركز ) و (
 

51 %  41 %  11 %  ـــ 

 

 الـمــطلــوب :-

 ،) المستمر بأسلوبي   توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز االنتاا باستعمال طريقة التوزيع التبادلي

 الجبري ( .
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-: دسالتـمـريــن السـا  

ز ـــة مراكـثالثن إنتاجيين وـمركزي ،ف ـز للتكاليـة مراكـن خمسـف مـة النسيج تتألـرات لصناعـأة الفـمنش     

ن المدة التكاليفية المنتهية بتاريخ ـاط هذه المنشأة عـة بنشـض البيانات المتعلقــت بعـكانو، للخدمات اإلنتاجية 

  -على النحو اآلتي : 2119/  12/  31

 مـراكـز اإلنـتــاا الـبــيــــــان
 

 مـراكــز الخـدمـــات

 البخار شؤون العاملين صيانة نسيج غزل

 ت.ص.غ.م )بالدينار(
 

36111 41111 11111 8411 6111 

 عدد ساعات العمل المباشر
 

 ــ ـــ ـــ 3111 2111

 عدد ساعات العمل االلي
 

 3111 2111 ـــ 3111 2111

 عدد العمال
 

 611 ـــ ـــ 611 811

(2المساحة )م  

 

 ــ ـــ ـــ 35111 25111

 

 المــطلـــوب :- تـوزيـع تـكـاليـف مـراكـز الخدمات على مراكز اإلنتاا  بـحـسـب الـطـرق اآلتيـــة :-

للتـوزيــع . الـعـمــل الـمبـاشـر أساساً عـات . طـريـقـة التـوزيـع اإلجمالي متـخـذاً عـدد سـا 1  

-. طـريـقـة التـوزيـع االنـفـرادي عـلـمــاً إن : 2  

* تـوزيـع تـكالـيـف مـركز الـصيـانـة عـلى مراكـز اإلنتاا بـنسـبه ساعات العمل اآللي .            

مال .*  تـوزيـع تـكـالـيـف شـؤون الـعـامـلـيـن بنـسبـه عـدد الـع            

*  تـوزيـع تـكـالـيـف مـركـز البخـار بـنسـبـه المساحة .            

. طريقة التوزيع التنازلي متبعاً األسس السابقة في طريقة التوزيع االنفرادي . 3  

 



 

 

 

 

 

ثالثالفصل ال  

 معدالت التحميل التقديرية

 

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

معرفة المبادئ األساسية لتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة – 1  

تحديد و احتساب معدالت التحميل التقديرية  – 2  

معرفة أسس احتساب معدالت التحميل التقديرية  – 3  

كمة في اختيار أساس التحميلتحديد العوامل المتح – 4  
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  معدالت التحميل التقديرية

اج في الفصل السابق على وفق بعد استعراض كيفية توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنت     

 ةالمنتج ةالواحد ة، يصبح البد من تحديد نصيب الوحدمسبقا  ةمن مجموعة الطرق المذكور ةمناسب ةطريق

التي تمر  Overhead ة( او التكاليف االضافي م . غ ص. ت. ) ةغير المباشر ةمن هذه التكاليف الصناعي

 ةنشآت والشركات تنتج منتجات متعدداثناء تصنيعها السيما وان الكثير من الم ةعلى المراكز اإلنتاجي

على الرغم من كونها  ةوهي ضروري ةالمباشر ةاليف تعد مكملة للتكاليف الصناعيان هذه التك. اذ ة ومتنوع

 ةلتسهيالت والمناخ المناسب للعمليمن حيث عالقتها بالمنتوج فهي توفر الطاقات واالمكانات و ا ةغير مباشر

، لذا  ةوغير مباشر ةيف عامذاته وربطها به كونها تكالاال انه اليمكن تحميلها على منتوج محدد ب ةاإلنتاجي

لتوزيع وتخصيص وتحميل هذه التكاليف على المنتوجات في اطار منطقي ،  ةالمالئم ةينبغي ايجاد الطريق

على المنتوجات البد ان يبدأ  ةغير المباشر ةتخصيص والتحميل للتكاليف الصناعيوبالشك فان هذا التوزيع وال

 . بتحديد معدل مناسب

   -:ة غير المباشر ةحميل التكاليف الصناعياألساسة لتالمبادئ 

 :-  غير المباشرة على اإلنتاج يخضع للمبادئ العلمية االتية ةان تحميل التكاليف الصناعي     

 -: مبدأ التحمل  (1)  

ى اعتبار ان هذه ـر المباشرة علـن التكاليف الصناعية غيـه مـرورة تحميل المنتج بنصيبـيعنى ض      

  . الزمة التمام اإلنتاج اذ تسهم بطريقة غير مباشرة فى عملية اإلنتاجالتكاليف 

   -: مبدأ االستفادة ( 2) 

غير المباشرة ينبغي ان يكون بقدر  ةصيبها من عناصر التكاليف الصناعييعنى ان تحميل وحدات المنتج بن    

  .استفادتها من خدمات هذه التكاليف

  -: مبدأ االقتراب من المباشر   (3) 

إلنتاج سهال وعادال من المتعارف عليه انه كلما كان عنصر التكلفة مباشرا كلما كان تحميله على وحدات ا    

ل محاسب التكاليف تحليل كل عنصر من عناصر التكاليف الصناعيه غير المباشرة كي يحدد اووبالتإلى يح

 .  من اعتبار العنصر خاص  بالمصنع كلهالمجال الذى يتاثر بحدوث العنصر بصفة خاصة ومباشرة وذلك بدال 

  :-  مبدأ القدرة على الدفع وتحميل االعباء (4)

 التفرقة يعتمد هذا المبدأ الخاص بتوزيع النفقات غير المباشرة على مبدأ ضرائبى معروف  يقوم على اساس  
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الكبيرة وهكذا يتم التفرقة فى االكبر من الضريبة الصحاب الدخول  بين دخول االفراد والمنشات اذ يحمل العبء

االدارات او االقسام او وحدات اإلنتاج على اساس قدرتها على تحمل نصيب اكبر او اقل  ءالمشروع بين اعبا

من النفقات غير المباشرة ولذا يتم الربط بين عناصر النفقات غير المباشرة والدخول المستمدة من كل فرع 

مبدأً عادال لما يترتب على إستعماله   أعتبارهذا المبدأ  اال انه ال يمكن ه من النشاط ، وعلى الرغم من سهولة

 .  فى التكاليف من معاقبة الكفء وتحميل الوحدات المربحة جزءا من اعباء الوحدات الخاسرة

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

مراكز التكلفة المستفيدة  مباشر او غير مباشرويعنى انه البد ان يخصص او يوزع  على كل عنصر تكلفة     

 من خدمات هذا العنصر سواء أكانت هذه المراكز المستفيدة إنتاجية ام تسويقية ام ادارية.

 -:ة معدالت التحميل التقديري

في ان ننتظر حتى  ةاو التكاليف االضافي ةغير المباشر ةاحدى طرق تحميل التكاليف الصناعيتتلخص       

متعارف السس اً لالوفقعها بشكل فعلي على المنتوجات ثم نحصر ونحدد هذه التكاليف فعليا ونوز ة نهاية السن

في التحميل الفعلي للتكاليف  ةالرغم من بساطة ودقة هذه الطريق عليها في محاسبة التكاليف ، ولكن على

ية التوقيت وتوفير المعلومات في الوقت المناسب مما االضافيه على المنتوجات اال انها تتعارض مع خاص

او اليمكن تحديد نصيبه من التكاليف االضافيه خالل السنه وانما ، يعني عدم امكانية تحديد تكلفة المنتوج 

ومن ثم توزيعها وتحميلها  ةيحدد مجموع هذه التكاليف االضافيحصر ونعلينا االنتظار حتى نهاية السنه اذ ي

على المنتوجات .  ةالتي تحمل مباشرة وبسرع ةك على العكس من التكاليف المباشرجات ، وذلعلى المنتو

 ة) او التكاليف الصناعي ةغير المباشر ةتحميل التقديري للتكاليف الصناعيومن هنا اتفق على ايجاد معدل ال

اإلنتاج ) مقاسا تقدير حجم وة لمدة قادم ةلى تقدير مجموع التكاليف االضافي( الذي يتحدد بناءا عة االضافي

ومن ثم تخصيص هذه التكاليف لإلنتاج عن طريق اختيار   . ( من خالل المدة نفسها ةبوحدة قياس معين

من ة المناسب ةلخدمات ، وبذلك يمكن تعيين القيماساس للنشاط يكون موحدا لجميع المنتوجات من السلع اوا

م في هذا االمر هو اختيار االساس الصحيح والسليم والمناسب  ، والمه ةلكل منتوج او خدم ةالتكاليف االضافي

. هذا وقد يطلق على معدل التحميل  على اإلنتاج عادالً  توزيعاً  ةاءا عليه توزيع التكاليف االضافيالذي يتم بن

 .forecasted or budgeted ة   المخطط في الموازنالتقديري  مصطلح معدل التحميل المتوقع او 
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   -:ة واحتساب معدالت التحميل التقديريتحديد 

او التكاليف الصناعية  ةغير المباشر ةجات بنصيبها من التكاليف الصناعيعلى الرغم من ان تحميل المنتو     

تكاليف الصناعية االضافية بإستعمال معدل التحميل التقديري ال يعني اننا قد حملناها بنصيبها الحقيقي من ال

ك تسمى اال انه تحميل تقديري من المؤمل ان يكون اقرب ما يمكن إلى التحميل الفعلي لذل ةاالضافية الفعلي

عن تكاليف المنتوج من شأنها تسهيل  ةوهي تهدف إلى توفير بيانات سريع ، ةبمعدالت التحميل التقديري

حميل الفعلي ري و الت. ومع هذا فأن اية فروق تظهر بين التحميل التقدية رشيد العديد من القرارات االداريوت

ة غير المباشر ةعليه فان تحميل التكاليف الصناعي. وة المدة المحاسبيوذلك في آخر  ةيمكن معالجتها بسهول

يمكن  ة ،فية يتم من خالل اربع خطوات رئيس( او ما تسمى بالتكاليف الصناعية االضا م . غ . ص )ت.

 -: تلخيصها باالتي

 -ه تقويميه عادة ما تكون سن -ضافية المتوقعه خالل المدة المحاسبيه القادمه . تقدير التكاليف الصناعية اال1

تقدير حجم اإلنتاج المتوقع خالل نفس المدة )مقاس بوحدة قياس معينه ومناسبه(، وبناءا على ذلك يمكن و

 تحديد معدل التحميل التقديري.

حميل التكاليف الصناعية االضافية على . يستعمل معدل التحميل التقديري هذا مع اإلنتاج الفعلي في ت2

، مع اثبات مجموع ما حمل على المنتوجات في حساب يسمى حساب  ةحاسبيالمنتوجات خالل المدة الم

 . التكاليف الصناعية االضافية المحملة

تكاليف الصناعية االضافية في حساب يسمى حساب ال ةصناعي ةمن تكاليف اضافي ت ما حدث فعالً ـ. يثب3

 .ة الفعلي

تكاليف الصناعية مع ال ةاالضافية المحمليتم مقارنة التكاليف الصناعية  ة. في نهاية المدة المحاسبي4

 ةتكاليف الصناعية االضافية المحمللغرض ايجاد الفرق او االنحراف او بمعنى آخر تحديد ال ةاالضافية الفعلي

 . زمالالاقل من الالزم او باكثر من 

ية االضافية من تقدير التكاليف الصناع -وكما اسلفنا  -معدل التحميل التقديري واحتسابه البد هذا ولتقدير     

للتوصل إلى معدل  ةاو النشاط خالل نفس المدة القادمو تقدير مستوى اإلنتاج  ةالقادم ةخالل المدة المحاسبي

 ى اساسها.التحميل التقديري المقاس بوحدة اإلنتاج او النشاط التي يقدر بحسبها وعل

ة ة االضافية او للتكاليف الصناعيللتكاليف الصناعي ة ن تحديد معدالت التحميل التقديريوبمعنى أوضح يمك    

 -:ة ( في الخطوات االتي م . غ . ص . ت ) ةغير المباشر

بشرط ان تكون هناك عالقه سببيه بين مقياس او نوع او  ةالقادم ةدير مستوى النشاط للمدة المحاسبي.  تق1

 ة .المقدر ةغير المباشر ةية االضافية او التكاليف الصناعيطبيعة مستوى النشاط وبين التكاليف الصناع

التي سيقدر خاللها معدل  ةغير المباشر ةية االضافية او التكاليف الصناعي. تقدير مبلغ التكاليف الصناع2

 . التحميل
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 -: بناًء على البيانات المتاحة لنا اآلن التي احتسبت وهي .3

 .ة التقديري ةغير المباشر ةأ. مبلغ التكاليف الصناعي     

 . ب. مستوى النشاط التقديري     

غير ة او تقسيم مبلغ التكاليف الصناعييمكن احتساب وتحديد معدل التحميل التقديري من خالل توزيع      

على مستوى النشاط المقدر كي نصل إلى تقدير معدل التحميل لكل وحدة نشاط والذي  ةالمقدرة المباشر

. والقانون االتي يبين كيفية  لكل امر إنتاجي ةالمحمل ةغير المباشر ةستعمل في تحديد التكاليف الصناعيي

 -احتساب معدل التحميل التقديري :

 ةاالضافية التقديرياليف الصناعية التك                                 
 معدل التحميل التقديري =  

 مستوى النشاط التقديري                                          
 
 

او  ويختلف مقام هذا القانون والمتمثل في مستوى النشاط التقديري باختالف االساس الذي يتم احتساب )     

يتراوح فيما بين وحدات اإلنتاج وساعات عمل العمال ( معدل التحميل التقديري على وفقه والذي  تقدير

 . ة احتساب معدالت التحميل التقديري ساعات اشتغال االالت وما إلى ذلك من اسسو

 -:ة أسس احتساب معدالت التحميل التقديري

 -: هناك ستة اسس تعتمد الحتساب معدالت التحميل التقديريه يمكن تلخيصها باالتي    

  -: اإلنتاج. اساس وحدات 1

يفضل إستعمال هذا االساس في حالة ان الشركه تصنع منتجا واحدا فقط ، ويحتسب معدل التحميل       

 -التقديري على وفق هذا االساس بموجب القانون االتي :

 

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                          
 معدل التحميل التقديري =         
 ةالمقدر ةدات المنتجعدد الوح                                       
 
 

دينار وان  111111هي   ةالمقدر ةغير المباشر ةتراض ان اجمالي التكاليف الصناعيباف   -: 1مثال رقم 

 -وحده فيكون : 51111كمية اإلنتاج المقدر هي 
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 دينار 111111                                        
 معدل التحميل التقديري =       
 ةوحد 51111                                        

 
 ةدينار / وحد 2حميل التقديري =  معدل الت     

 

 -: . اساس ساعات العمل المباشر2

يستعمل هذا االساس عندما تكون للزمن اهميه كبيره في اإلنتاج بحيث ترتبط الكثير من عناصر        

التكاليف الصناعيه غير المباشره بعنصر الزمن كااليجار و اقساط التأمين و اجور العمال و غيرها  ويشيع 

التحميل التقديري على وفق هذا  إستعماله في الشركات التي تكون طبيعة اإلنتاج فيها يدوي ، ويحتسب معدل

 -االساس بموجب القانون االتي :

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                             
 معدل التحميل التقديري =         

 ةعدد ساعات العمل المباشر المقدر                                        
 
 

وان  دينار 111111هي   ةالمقدر ةغير المباشر ةيف الصناعيبافتراض ان اجمالي التكال  -: 2مثال رقم 

 -ساعة عمل مباشر فيكون : 211111هي  ةساعات العمل المباشر المقدر

 

 دينار 111111                                         
 معدل التحميل التقديري =       

 ةساع 211111                                         
 

 دينار / ساعة عمل مباشر .  1.5معدل التحميل التقديري =       

 -: . اساس ساعات دوران االالت3

لكثير من عناصر التكاليف في اإلنتاج بحيث ترتبط ا ةكبير ةن للزمن اهميكوييستعمل هذا االساس حينما       

              وغيرها ،  ةواالستهالك والوقود والقوى المحرك ةبعنصر الزمن و باالالت كالصيان ةغير المباشر ةالصناعي

ويكثر إستعمال هذا االساس في الشركات التي تعتمد إعتماداً اساسياً ورئيسياً على العمل االلي ، ويحتسب 

 -هذا االساس بموجب القانون االتي : معدل التحميل التقديري على وفق
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 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                         
                                     معدل التحميل التقديري =         
 ةعدد ساعات دوران االالت المقدر                                    
 

ر وان دينا 111111هي  ة المقدر ةغير المباشر ةتراض ان اجمالي التكاليف الصناعيباف  -: 3مثال رقم 

 -ساعة عمل مباشر فيكون : 111111هي  ةساعات دوران االالت المقدر

 دينار  111111                                      
 معدل التحميل التقديري =     

 ةساع 111111                                      
 

 . اآللةدينار / ساعة دوران  1معدل التحميل التقديري =    

 

 -:ة كلفة المواد المباشر. أساس 4

غير  ةوالتكاليف الصناعي ةساس عندما تكون هنالك عالقه بين كلفة المواد المباشريستعمل هذا اال     

 -االتي :على وفق هذا االساس بموجب القانون  ، ويحتسب معدل التحميل التقديري ةالمباشر

 

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                      
 % 111 ×                                   معدل التحميل التقديري =     

 ةالمقدر ةتكلفة المواد المباشر                                     
 

دينار وان تكلفة  111111هي   ةالمقدر ةغير المباشر ةالصناعيتراض ان اجمالي التكاليف باف  -: 4مثال رقم 

 -: دينار فيكون 211111  ةالمقدر ةالمواد المباشر

 

 دينار  111111                                        

 % 111×    معدل التحميل التقديري =                                  

 دينار 211111                                             
 

 من تكلفة المواد المباشره .   % 51معدل التحميل التقديري =     
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 -:ة كلفة األجور المباشر. اساس 5

 ةوالتكاليف الصناعي ة( المباشر العمل ين كلفة األجور )ب ةذا االساس عندما تكون هنالك عالقيستعمل ه       

 -، ويحتسب معدل التحميل التقديري على وفق هذا االساس بموجب القانون االتي : ةر المباشرغي

 

 ةالمقدر  م . غ . ص . ت                                          

 % 111×                                   معدل التحميل التقديري =     

 ةكلفة األجور المباشره المقدر                                      

 

دينار وان كلفة  111111ه المقدره هي  بافتراض ان اجمالي التكاليف الصناعيه غير المباشر  : 5مثال رقم 

 -: دينار فيكون 251111 ةالمقدر ةاألجور المباشر

 

 دينار  111111                                        

 % 111×      معدل التحميل التقديري =                                 

 دينار 251111                                             

 

 .ة( المباشر العمل كلفة األجور )من    % 41التحميل التقديري =   معدل   

 

 -: ( ةالمباشر )ة أساس الكلفة اآلولي .6

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

 -وفق هذا االساس بموجب القانون االتي : ويحتسب معدل التحميل التقديري. ة المباشر

 

 ت . ص . غ . م  المقدره                                              

 % 111×                                             معدل التحميل التقديري =     

 الكلفة اآلولية ) المباشرة ( المقدرة                                        

 

 

دينار وان  111111هي   ةغير المباشره المقدر ةتراض ان اجمالي التكاليف الصناعيباف  -: 6مثال رقم 

 -دينار فيكون : 411111 ة ( المقدرة المباشر ) ةالكلفه اآلولي

 

 



 

64 
 

 دينار  111111                                         

 % 111×     معدل التحميل التقديري =                                  

 دينار  411111                                              
 

 ( .ة المباشر ) ةمن الكلفة اآلولي  %25معدل التحميل التقديري =      

 

اذ نجد بان االسس الثالث اآلولى مما  ، ةوآخرى كلفوي ةما تقدم بان هنالك اسس تحميل كميهذا ونالحظ م     

بان  نجداالثنين اآلخرين يعتمدان على عدد الساعات في حين ه احدها يعتمد على عدد الوحدات وتقدم كمي

نجد بانها بمعنى انها تعتمد على التكاليف في تقدير معدالت التحميل  لذا  ة ،االسس الثالث اآلخرى كلفوي

في كل منها بنسبة ة اذ يضرب ناتج القسم ةالت التحميل التقديريالحتساب معد ) % (ة تستعمل النسبه المئوي

 ةمستعمل كأن يكون كذا بالمائساس الكلفوي المن اال ةمئوي ةليكون معدل التحميل التقديري نسب %(111)

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

هذا ويستعمل معدل التحميل التقديري الذي تم التوصل اليه اواحتسابه على وفق احد االسس المذكوره      

( على اإلنتاج على وفق  لصناعية االضافيةالتكاليف ا ) ةغير المباشر ةابقاً في تحميل التكاليف الصناعيس

المستعمل في تقدير او احتساب معدل التحميل التقديري . و يطبق القانون االتي في تحميل التكاليف  االساس

المحمله بناًء على معدل التحميل  ةغير المباشر ةاو في احتساب التكاليف الصناعية ، ر المباشرغي ةالصناعي

 -التقديري الذي تم احتسب سابقاً :

 االساس الفعلي المالئم× = معدل التحميل التقديري  ةالمحمل  م . غ . ص . ت  

 -: وحده ، تكون 01111السابق وبافتراض ان كمية اإلنتاج الفعلي  هي  (1)فلو رجعنا إلى المثال رقم      

 ةوحد  01111× دينار/ وحده   2=    ةحملالم  م . غ . ص . ت  

 دينار   161111=   ةالمحمل  م . غ . ص . ت  

ساعة  251111هي ة ان ساعات العمل المباشر الفعلي السابق وبافتراض (2)ولو رجعنا  إلى المثال رقم      

 -: عمل مباشر ، تكون

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

 دينار   125111=   ةالمحمل م . غ . ص . ت 

ساعة  211111هي ة ض ان ساعات دوران االالت الفعليالسابق وبافترا (3)ولو رجعنا إلى المثال رقم      

 -: دوران اله ، تكون

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

 دينار .  211111=   ةالمحمل  م . غ . ص . ت 
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دينار ،  311111هي  ةالفعلي ةالسابق وبافتراض ان كلفة المواد المباشر (4)ثال رقم ولو رجعنا  إلى الم     

 -: تكون

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

 دينار   151111=   ةالمحمل م  . غ . ص ت. 

 

دينار ،   351111  هي ةالفعلي ةتراض ان كلفة األجور المباشرالسابق وباف (5)ولو رجعنا إلى المثال رقم     

 -: تكون

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

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

 

دينار ،  511111هي  ة( الفعلية)المباشر ةالسابق وبافتراض ان الكلفه اآلولي( 6)ل رقم ولو رجعنا إلى المثا  

   -: تكون

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

 دينار .    125111=    ةالمحمل  م . غ . ص ت.           

 

تحتسب على اساس معدل التحميل  ةالمحمل ةغير المباشر ةح مما تقدم بان التكاليف الصناعيويتض     

يما بعد ، ويتم ف ةالحالي ةالساس الفعلي للسنا وعلى وفق ةالسابق ةالسنقديري السابق او المحسوب في الت

للتوصل إلى الفرق او االنحراف  ةيالحال ةللسن ةمع الفعلي ةالمحمل ةغير المباشر ةمقارنة التكاليف الصناعي

 له في نهاية المدة بعد تحليله إلى اسبابه . ةالمناسب ةون موجباً او سالباً وتتم التسويبينهما الذي اما ان يك

  -: لكل قسم ةغير المباشر ةمعدل تحميل التكاليف الصناعي

غير  ةية االضافية او التكاليف الصناعيمما الشك فيه ان تحديد معدل تحميل واحد لكل التكاليف الصناع       

تكاليفها الصناعية ، اذ ان هنالك اقساماً تكون  ةون فيه قدراً كبيراً من عدم الدقككل يك ةللشرك ةالمباشر

التي تعتمد على العمل االلي )االالت( في إنتاجها اذ يترتب على  ةاجينسبياً كاالقسام اإلنت ةاالضافية كبير

تعتمد على العمل اليدوي  التي ةعلى عكس االقسام اإلنتاجي ةكبيرة صناعي ةالتشغيل االلي تحمل تكاليف اضافي

نسبياً . وعليه فان استعمال معدل  ةيفها الصناعية االضافية غير كبيرفي إنتاجها والتي تكون تكال (ة)العمال
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تحميل تقديري واحد للتكاليف الصناعية االضافية لكل هذه االقسام مجتمعة يكون من شأنه تحميل المنتوجات 

 الزم وتحميل المنتوجات التي تحتاج إلى بتكاليف اقل من ال ةالمكلف ةج إلى وقت كبير في االقسام اآلليالتي تحتا

 ةمحمل ةغير مباشرة يؤدي إلى الخروج بتكاليف صناعي وقت اقل في تلك االقسام بتكاليف اكثر من الالزم مما

يري لكل قسم إنتاجي او لكل . وعليه يكون من االفضل واالجدر تحديد معدل تحميل تقد عن الواقع الفعلي ةبعيد

في  ةو تنوع معدالت التحميل التقديري ، وعلى اية حال فان درجة تعدد ةقسام اإلنتاجيمن اال ةمتماثل ةمجموع

 . لذلك بالدرجه اآلولى ةاالساس على مدى احتياج االدار ةتتوقف بالدرج ة او المنشأ ةكالشر
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 -ألسئلة :والً / اا

 ما المقصود بمعدل التحميل التقديري ، ولماذا يستعمل ؟  1س 

 منها ؟ ، ووضح إستعمال كل اساس ةغير المباشر ةعدد اسس تحميل التكاليف الصناعي 2س 

 الصناعيــة غيــــر  فـل التكاليـار اساس تحميـد اختيـر االعتبار عنـي اخذها بنظـي ينبغـل التـما العوام 3س 

     ؟ ةرــالمباش       

 ؟ في اعتبارها  لالقسام ةالعتبار معدالت التحميل التقديريان تأخذ بنظر ا ةلماذا ينبغي من االدار  4س 

 ؟ ةغير المباشرة لتحميل التكاليف الصناعي يةوضح المبادئ األساس  5س 

 ؟ ةا تسمى معدالت التحميل بالتقديريلماذ  6س 

 ؟ ةغير المباشر ةما خطوات تحميل التكاليف الصناعي  7س 

  ؟ ةت تحديد معدالت التحميل التقديريما خطوا  0س 

 ما العوامل التي تتحكم ) أو تؤثر ( في اختيار أساس التحميل المالئم ؟  9س 

 -: تمريناتل/ ا ثانياً 

تراض ان اجمالي من خالل نتائج توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج وعلى اف  (1)تمرين 

 : 2111كانت خالل عام  ةالمقدر ةغير المباشر ةالتكاليف الصناعي

 تنقية التبـــــــــوغ معــــــــاملة التبوغ التفاصيل

 دينار 121111 دينار 151111 م المقدره . غ . ص . ت

 

 ساعه 141111 ساعه 211111 ساعات دوران االالت

 
 

  . تحديد معدالت التحميل لكل من معاملة التبوغ وتنقيتها على اساس ساعات دوران االالت /  المطلوب

  ثالثأسئلة وتمارين الفصل ال
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 : 0202لثالث شركات لعام  ةاالتي بعض البيانات الكلفوي -: ( 2) تمرين 

 البيانات
 

 شركة ع شركة ص شركة س

 عدد ساعات العمل المباشر
 

01111 45111 61111 

 عدد ساعات تشغيل االالت
 

31111 71111 21111 

 ةتكاليف مواد مباشر
 

411111 291111 311111 

 401111 315111 536111 ةالمقدر  م . غ . ص ت.

     

 -: تييل في الشركات الثالث على وفق األوتكون اسس التحم

 ةالشرك
 

 اساس التحميل

 س
 

 عدد ساعات العمل المباشر

 ص
 

 عدد ساعات تشغيل االالت

 ع
 

 المباشرهتكلفة المواد 

      

  / المطلوب

 . 2111من الشركات الثالث لعام  ةب معدل التحميل التقديري لكل شركاحتس  (1)    

 ساعات ، وان ةساع 111111هي  ( س) لشركة  ةعدد ساعات العمل المباشر الفعلي بافتراض ان  (2)    

 ( ع)  لشركة ةالفعلي ةالمباشر ، وان تكلفة المواد ةساع 05111ي ـه ( ص) ة ـلشرك ـةل االالت الفعليـتشغي

 . للشركات الثالثة المحمل م . غ . ص دينار ، احتسب ت. 361111هي 
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 ةوتحتسب الشرك، هما قسم التقطيع وقسم التشطيب ، قسمين  ةتمتلك شركة الفاروق الصناعي (3)تمرين 

طيع هو عدد ساعات تشغيل معدل تحميل مستقل لكل قسم فيها ، علماً بان االساس المستعمل في قسم التق

 -:ة اعدت الشركه التقديرات االتي 0202كلفة العمل المباشر ، وفي بداية عام االالت وفي قسم التشطيب هو 

 البيانات
 

 قسم التشطيب قسم التقطيع

 ساعات العمل المباشر
 

5111 24111 

 ساعات تشغيل االالت
 

40111 5111 

 ةت.ص.غ.م. مقدر
 

361111 406111 

 كلفة العمل المباشر
 

6111 31111 

 

   / المطلوب

 . 2111. احتسب معدل التحميل التقديري لكل قسم خالل عام 1

، وان كلفة العمل المباشر  ةساع 45111في قسم التقطيع هي  ةاض ان ساعات تشغيل االالت الفعلي. بافتر2

 . . المحمله للقسمين م . غ . ص . دينار ، احتسب ت 35111في قسم التشطيب هي  ةالفعلي

 -: الصناعية في أحدى الشركات 2111المقدره لعام االتي بيانات التكاليف  (4)تمرين 

 المبالغ بالدينار ةالتكاليف التقديري

 211111 ةكلفة المواد المباشر

 311111 ةاألجور المباشركلفة 

  ةغير المباشرة التكاليف الصناعي

 45111 ةمواد غير مباشر

 61111 ةاجور غير مباشر

 75111 تلفةمخ ةعيمصروفات صنا

 61111 مصروفات مزايا عينيه للعاملين

 41111 ةضرائب صناعي

 71111 استهالك مباني المصنع

 51111 استهالك االالت والمعدات

 411111 ت.ص.غ.م.مجموع 
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 -: كاالتي ة اآلخرى للشرك ةكما كانت البيانات التقديري 

 ساعة  41111 ساعات عمل االالت

 ساعة  51111 ساعات العمل المباشر

 وحدة  21111 ةوحدات اإلنتاج المقدر
 

   -االتي :كل من  احتساب معدل التحميل التقديري للتكاليف الصناعيه غير 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 اآلولي6               

   -: 2111بعض البيانات الكلفوية لشركة الربيع الصناعية لسنة  االتي (5)تمرين 

ـات التقـديـــــــــريـــــــــــةـــــانــــــالبي            

 عدد ساعات دوران االالت 000 80

 عدد الوحدات المنتجة 000 400

 عدد ساعات العمل المباشرة 000 101

المواد المباشـرةتكاليف     000 011 8  

 تكاليف االجور المباشـرة 000 000 5

 ت  ص غ م / المقدرة 000 000 10
 

 المطلـوب / احتساب معدل التحميل التقديري وفقاً لكل الطرق التي تعلمتها . 
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   -: 2111األتي بعـض البيانات الكلفويــة للشركتيـن ) أ ، ب ( للعــام  (6) تمرين

 البيانات شركة  أ شركة  ب

 عدد ساعات دوران االالت 000 80 000 60

 تكاليف االجور المباشـرة 000 400 000 300

 ت . ص . غ . م المقدرة 000 611 000 450
 

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

 كلفة االجـور المباشرة .

المطلـوب / احتساب معدل التحميل التقديــري لكل مـن الشركتين ) أ ، ب ( باالعتماد علـى عدد ساعات دوران 

كلفة االجـور المباشـرة الفعلية للشركة ) ب ( هية وان ساعـ (141 111) فعلية لشركة ) أ ( وهي االالت ال  

شركتين .  كلفــة ت . ص . غ . م المحملة للاب دينــار مـــع احتسـ (411 111)    

 

   -: 2112االتــي بعـض البيانات الكلفويـة للشركتيـن ) ق ، ك ( لسنة  (7)تمرين 

 البيانات الشركة ) ق ( الشركة ) ك (

 المقدرة الفعلية المقدرة الفعلية

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

االنتاج عدد وحدات 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 التحميـل التقديـري لكـل مـن الشركتيـن ) ق ، ك ( وفقـاً لكـل الطــرق المتاحـــة 

كلفــة ت . ص . غ . م المحملــة للشركتين . لــواردة اعــاله ، مـع احتسـاب امامـك مـــن المعـلومـــات ا  
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   -: 2112تي بعـض البيانات الكلفويـة للشركتيــن ) أ ، ب ( لسنة اآل (0)تمرين 

 البيانات الشركة ) أ ( الشركة ) ب (

 المقدرة الفعلية المقدرة الفعلية

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 االولية 000 500 1 000 500 1 000 000 2 000 200 2  
 

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

المطلــوب / احتساب معــدل التحميــل التقديـري لكـل مــن الشركتيـن ) أ ، ب ( وفقاً لكـل الطرق المتاحة امامك 

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

   -: 2112تـي بعـض البيانـات الكلفويـة للشركتيـــن ) س ، ص ( لسنة اآل (9)تمرين 

 البيانات الشركة ) س ( الشركة ) ص (

 المقدرة الفعلية المقدرة الفعلية

 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 االولية المباشرة 000 900 000 100 1 000 000 2 000 000 2
 

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

 

ـدل التحميـل التقديـري لكـل مـن الشركتين ) س ، ص ( وفقاً لكل الطرق التي درستها ـ/ احتسـاب مع المطلــوب

 مـع احتساب تكلفة ت . ص . غ . م المحملة للشركتين .

                                                                                                                



 

 

 

رابعالفصل ال  

نظام التكاليف على أساس األوامر 

 األنتاجية 

 

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

معرفة طبيعة األوامر االنتاجية و خصائصها و مزايا استعمالها  – 1  

أدراك الكيفية التي تحمل عناصر التكلفة على األوامر االنتاجية – 2  

تطبيق المعالجات المحاسبية الالزمة في ظل األوامر االنتاجية  – 3  
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 نظام التكاليف على أساس األوامر اإلنتاجية

-تمهيد :  

( تحديد تكاليف  أنظمة هـــو أحد أساليب ) سمى أحياناً نظام أوامر العمل ،نظام األوامر اإلنتاجية أو ما ي     

بعض المنتوجات أو الخدمات المقدمة ، ويناسب هذا النظام بعض المنشآت والمشروعات ذات طبيعة إنتاجية 

خاصة ، وله خصائصه تميزه من غيره من األنظمة وله أهـداف محددة يـراد الـوصول إليها فضال عن 

ر اإلنتاجية إجراءات محاسبية خاصة ودورة ولنظام األوام، اإلهـداف الـرئيسة المشتركة ألي نـظام تكاليف 

يكون للعميل تدخل مستندية وسجالت معينة تالئم طبيعة هذا النظام ، ويطبق هذا النظام في الصناعات التي 

، ولذلك سميت األوامر اإلنتاجية مثل صناعة السفن والقطارات والطائرات  طبيعة المنتج النهائيمباشر في 

                                                                                                                    . المدنية

ر تكاليف النشاط اإلنتاجي لتحديد ـلخيص عناصر وتـو حصـع التكاليف هـن تتبع وتجميـي مـوالغرض النهائ    

                          . مجاالت القرارات اإلدارية كلفة الوحدة المنتجة وإستعمال تلك المعلومات في العديد من

وبمقتضى هذه النظم فإنه تجمع التكاليف على أساس األمر اإلنتاجي أو الطلبية ، بمعنى أنه طالما أن     

 ،صر التكلفة يتبع أمر إنتاجي معيناإلنتاج ليس نمطياً بل طبقاً للطلبيات وبمواصفات معينة من العمالء فإن عن

فة إنتاج األمر اإلنتاجي وعلى هذا األساس تجمع عناصر التكاليف ، حتى يمكن في النهاية تحديد إجمـالي تكل

                                         -، حيث أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة تساوي : كلفة إنتاج الـوحدة الواحدة وتحديد 

اجمالي تكاليف إنتاج األمر اإلنتاجي                                           

تكلفة الوحدة الواحدة =       
عدد الوحدات المنتجة في األمر اإلنتاجي                                         

 

-: طبيعة نظام األوامر اإلنتاجية وخصائصها  

التكلفة التي انفقت على األوامر ، أي تخصيص عناصر  ـ يستند نظام األوامر اإلنتاجية إلى مبدأ التخصيص 1

اإلنتاجية والتي استفادت منها على وجه التخصيص ، حيث أن األوامر اإلنتاجية التي خصصت عليها عناصر 

   التكلفة غالباً ما تختلف مواصفاتها ويكون كل أمر منها محتوياً على عدد قليل من الوحدات أو وحدة واحدة .

 الفصل الرابع
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ة عموماً في الصناعات التي تنتج منتجات متعددة غير نمطية وتعتمد في يطبق نظام األوامر اإلنتاجي -2

 مواصفاتها على طلبات العمالء وعليه فإن لكل أمر إنتاجي أو طلبية مواصفات معينة تختلف عن األمر اآلخر .

التكاليف مثل يستعمل نظام األوامر اإلنتاجية عادة في الصناعات التي تنتج وحدات كبيرة الحجم ومرتفعة  -3

صناعة الطائرات ، السفن ، القـطارات  ومـكائن الخـراطة الصناعية ، ويكون اإلنتاج طبقاً لطلب العميل أى أن 

                             المنشأه تعتبر كل أمر إنتاجي مستقل استقالالً تاماً عن بقية األوامر اإلنتاجية اآلخرى .

عمل نظام األوامر اإلنتاجية تكون عملياتها اإلنتاجية غير مستمرة بصفة ـ أن معظم المشاريع التي تست4

                                                         منتظمة حيث تختلف العمليات المطلوب آدائها من أمر آلخر .

-مزايا إستعمال نظام األوامر اإلنتاجية :  

  .إنتاجي على حده ، مما يسهل من تحديد صافي الربح لكل  أمر إنتاجيحصر التكاليف اإلجمالية لكل أمر  - 1

قد تستعمل األوامر القديمة كأساس لتقدير األوامر الجديدة المطلوبة ، أذا ما كانت المواصفات متشابهة  - 2

                                                                                   والمستوى العام لألسعار كما هو .

يؤدي إستعمالها أغراض الرقابة على العمليات اإلنتاجية ، وذلك بمقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المقدرة ـ  3

                                                                                                       مقدماً .

تستعمل كأساس في حالة المناقصات الحكومية التي تقوم على أساس سعر التكلفة زائداً نسبة من االرباح  ـ  4

                                                                                                        يتفق عليها . 

-: المستندات الرقابية والسجالت في نظام األوامر اإلنتاجية  

نظيم تتبع وتجميع عناصر أن جميع نظم التكاليف تتطلب مجموعة من المستندات والسجالت لتسهيل وت   

                                                                       -. ومن السجالت المهمة نذكر ما يأتي :التكاليف

 . سجالت المواد الخام المطلوبة والمصروفة (1)  

 . بطاقة أو سجالت لتكاليف أجور العمال وتوزيعها على األوامر المختلفة (2)  

  األوامراس توزيعها وتحميلها على سجالت تكاليف المصروفات الصناعية بأنواعها المختلفة وتحديد أس (3)  

 . اإلنتاجية المختلفة       
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-تحميل عناصر التكلفة في ظل نظام األوامر اإلنتاجية :  

بد من تصميم نظام للتكاليف يعتمد على ال، لغرض تحديد تكلفة االمر اإلنتاجي بجميع عناصر التكاليف      

وأدارية للوصول إلى أ ، ةيتسويق ، المستندات والسجالت الخاصة إلثبات التكاليف سواء أكانت صناعية

                                                                                                            . أجمالي التكفلة النهائية

-وتحمل األوامر اإلنتاجية بعناصر التكاليف الصناعية كما يأتي :          

-المواد المباشرة : –آوالً   

كلفة ر إنتاجي بشكل منفصل في كل مركز يتطلب االمر تحديد تكلفة المواد المباشرة المصروفة لكل أم       

وتحدد تكلفة المواد المباشرة لكل امر إنتاجي ، من المباشرة بتصنيعه حتى أتمامه  ءاً مر عليه االمر أبتدا

                                                                                                                     -: بالصورة االتية

ية ثم صرف المواد في ظل نظام األوامر اإلنتاجية وعند صرف المواد من المخازن إلى العملية اإلنتاج (1)

 . بموجب أذن صرف يحمل رقم األمر اإلنتاجي الذي صرفت له المواد على وجه التحديد

 -تباشر أدارة التكاليف عند أستالمها نسخة من أذن الصرف باإلجراءات اآلتية : (2) 

. المنشأةتسعير المواد المصروفة بموجب أذن الصرف على أساس الطريقة التي تتبعها   )أ(           

تثبت تكلفة المواد المصروفة في جانب المصروفة في دفتر أستاذ المخازن وكذلك تثبت في بطاقة  )ب(        

                                          . االمر الخاصة به في دفتر أستاذ األوامر اإلنتاجية

                      تثبيت تكلفة أذن الصرف في سجل المواد المباشرة المصروفة للتشغيل وذلك لغرض تحديد )ج( 

أسبوع ) زمنية  جية او األوامر في نهاية كل مدةتكلفة المواد المباشرة المصروفة لجميع العمليات اإلنتا

             -: مثالً ( يثبت مجموع هذا السجل في اليومية العامة بالقيد األتي

نتاج تحت التشغيل لألمر ) .... (اإلحـ / مراقية من                                                                                                 

حـ / مراقبة مخازن الموادالى                                             

      

جزء من المواد المباشرة من أمر إنتاجي معين إلى المخازن فتقوم أدارة التكاليف بتجميع في حالة رد  أما 

-: أذونات الرد ويثبت في دفتر أستاذ المخازن بحقل الوارد ويثبت  القيد االتي  
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من حـ / مراقبة مخازن المواد                                 

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

وأحياناً قد تحول مواد مباشرة من أمر إنتاجي إلى أمرإنتاجي آخر فاألمر يتطلب بإن يخبر قسم التكاليف     

ى األمر الذي حولت له المواد ويثبت لتحديد تكلفة المواد المحولة وخصمها من األمر المحول منه وأضافتها إل

                                                                                                               -: القيد اآلتي

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

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

ف ـي كشـت فـة المواد تثبـكلفن فإن ـي معيـر إنتاجـرة إلى أمـواد مباشـم يض األحيان تشترـي بعـوف    

صرفها في اليومية العامة حيث يثبت القيد  ( فضال عن اليومية العامة ومن ثم اعادة ة األمرـبطاق كلفة )ال

 -: االتي

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

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

 

-: والشكل اآلتي يمثل إنموذجاً إلذن صرف المواد المباشرة  

 إذن صرف مواد

:      /     / التاريخ  

: ........... رقم اإلذن  

: .......... رقم األمر اإلنتاجي  

: ........... القسم  

: .......... توقيع المسؤول  

 تكلفة المصروفة تكلفة الوحدة الكمية نوع المواد

 ×××× ×× ××× حديد

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

يتطلب االمر لتحديد تكلفة العمل المباشر الخاصة بكل أمر إنتاجي تحديداً مستقالً مثلما حدد نصيبه من     

تكلفة المواد المباشرة المصروفة عليه ، ويحدد نصيب األمر اإلنتاجي من تكلفة العمل المباشر عن طريق 

حيان يصدر اكثر من بطاقة واحدة لالمر إصدار بطاقة العمل ) شغلة ( لكل أمر إنتاجي على حده وفي بعض اال

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

الشغلة ( الخاصة باألمر ونوع  باألمر وأختالف مواضعها وأدائها في آن واحد ، ويتم األثبات في بطاقة العمل )

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

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

ي هـذا الملحق في نهاية العمل المباشر لجميع األوامر فهي كشف ملخص األجور المباشرة الـذي يثبت أجمال

                                                          -: كل مدة  محاسبية ) أسبوع مثالً ( بقيد في اليومية العامة كما يأتي

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

إلى حـ / مراقبة األجور                                         

-: ويمكن توضيح محتوى بطاقة العمل كما يأتي  

 

 

 

 

 بطاقة عمل

 نوع العمل: ......................

 اسم العامل: .......................

 رقم العامل: ....................

 وقت بدء العمل: ................

..وقت االنتهاء: ................  

 عدد ساعات العمل: ..............

 تكلفة الساعة: ...................

 اجمالي التكلفة: .................

رقم األمر اإلنتاجي: .............  
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-ثالثاً : التكاليف الصناعية غير المباشرة :  

بعد تحميل كل أمر إنتاجي بنصيبه من المواد المباشرة واألجور المباشرة التي خصصت عليه بشكل       

مباشر ودقيق ) فعلي ( فإنه ال زالت هناك عناصر تكاليف أستفادت منها األوامر اإلنتاجية في أثناء عملية 

م ( والمتمثلة بالمواد غير  . غ . ص. ) ت تصنيعها يراد تحديد نصيب كل منها من هذه العناصر وهي 

المباشرة واألجور غير المباشرة والمصاريف غير المباشرة كأندثار بناية المصنع ومصاريف التدفئة والتبريد 

..... الخ ، وهذه العناصر غالباً ما يطلق عليها بالتكاليف المشتركة والتي تستفيد منها جميع الوحدات المنتجة 

ل وذلك الختالف طبيعة العمل في كل أمر وكذلك أختالف أستفاده كل أمر ـمفص، ويتطلب االمر دراسة بشكل 

                                                   -أن نقـوم بتفسيـره فـي النقاط الواردة ادناه   : نـب هذا األختالف يمكـم ( وسب . غ . ص.  ت ر )ــن عناصـم

واحد للتكاليف الصناعية غير المباشرة لجميع مراكز التكلفة التي جرت ال يمكن االعتماد على معدل تحمل  –1

داخلها مختلف األوامر ، وذلك النه ال تستفيد جميع األوامر من مركز التكلفة بشكل متساو وعلية فإن اعداد 

مصنع معدل واحد لجميع المراكز ال يحقق العدالة في تحميل )ت  ص غ  م( على األوامر وهذا يتطلب تقسيم ال

                                                                      إلى مراكز تكلفة واحتساب معدل تحميل لكل مركز.

عند االعتماد على تحميل األوامر بالتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية نجد أن األوامر تبدأ في مدد  ــ 2

انت بعض األوامر قد تمت قبل مدة  زمنية طويلة من أنتهاء المدة مختلفة وتنتهي في مدد مختلفة فإذا ك

ة المدة ـالتكاليفية فأننا لن نستطيع تحديد نصيب مثل هذه األوامر عند أنتهاء تشغيلها وأنما االنتظار إلى نهاي

ن المفضل التكاليفية لمعرفة نصيب األوامر التامة من هذه العناصر وفي هذا عيب في نظام التكاليف لذلك مـــ

التكاليف الصناعية غيـــر المباشرة  وليست تحميل التكاليف الصناعية غيـــر المباشرة المقدرةاالعتماد على 

                                                   -( بأتباع الخطوات اآلتية :. م  . غ . ص.  ) ت الفعلية حيث تحمل

. إنتاجية وخدمات اإلنتاجتقسيم المصنع إلى مراكز تكلفة  -أ  

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

. ( على مراكز التكلفة المختلفة. م  . غ . ص.  ت تخصيص وتوزيع بنود عناصر ) -ج  

-: اعادة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج على وفق احد الطرق االتية -د  

.( التبادلي ) االنفرادي ، االجمالي ، التنازلي ،       
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ى ـ( في ذلك المركز عل. م  . غ . ص.  ت تحديد معدل تحميل لكل مركز إنتاجي يستعمل كأساس لتحميل ) - هـ

ز ويحدد معدل التحميل على وفق القانون ـل ذلك المركـا داخـي مرت في أثناء تصنيعهـة التـر اإلنتاجيـاألوام

                                                                                                                      -: األتي

للمركز. (  م  . غ . ص.  ت )                                                       
معدل التحميل =                                       

االساس المعتمد                                                                
 

والتي مرت علينا في الفصل السابق ) الفصل الثالث ( .من اإلسس التي يمكن اعتمادها ك مجموعتان وهنا        

 . ت)  يلــي تحمـس فـل االسـن تعد أفضـى الزمـد علـي تعتمـس التـة االسـر أن مجموعـر بالذكـن الجديـوم

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

وتحمل التكاليف  (ت ص غ م)االسس التي تعتمد على التكاليف اذا وجدت هنالك عدالة تحققها في تحميل 

الصناعية المباشرة على األوامر اإلنتاجية اما على االساس الفعلي او على االساس التقديري، فاإلساس الفعلي 

فعالً ومن ثم أيجاد معدل تحميل لها  ( م . غ . ص . ت)  يقصد به بأن يتم ينتظر إلى حين حدوث بنود عناصر

 . ت) س التقديري فيقصد به ايجاد معدل تحميل مقدماً وقبل حدوث وتوزيعها على األوامر اإلنتاجية، اما االسا

وذلك باألعتماد على تقدير هذه العناصر بشكل مسبق وقبل حدوثها ومنُذ بداية المدة التكاليفية،  ( م . غ . ص

فأن نصيب األوامر يكون بشكل  عليه، والفصل الثالث اً في ابقاتباع الخطوات التي مر ذكرها س ومن ثم

الفعلية يتم مقارنتها مع  (م . غ . ص . ت) ديري وعند أنتهاء المدة التكاليفية وبجمع بنود عناصر تق

                                                 . التقديرات السابقة لغرض تحديد االنحرافات ومعالجتها

-اآلتية :أن االعتماد على إستعمال المعدل الفعلي  توجه اليه االنتقادات   

    رــود وعناصـع بنـق جميـدف تحقـة، وذلك بهـدة التكاليفيــد أنتهاء المـذا المعدل اال عنـد هــن تحديــال يمك -1

                                           . الفعلية (  م . غ . ص . ت) 

التي تطرأ فأنه تبعاً لذلك فأن أن معظم بنود عناصر ت ص غ م ترتبط بالزمن ونظراً للتقلبات الموسمية  -2

 معدل التحميل للمركز الواحد سوف يتقلب من مدة  إلى آخرى.

في ضوء هذه االنتقادات يفضل إستعمال االساس التقديري في تحميل ت ص غ م على األوامر اإلنتاجية النه 

              . ن تصنيعهسوف يمكننا من تحديد نصيب األمر من عناصر التكاليف غير المباشرة فور األنتهاء م
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 -: معالجة التكاليف الصناعية غير المباشرة خالل المدة المحاسبية

-: يتطلب أتباع الخطوات االتية ( م . غ . ص . ت) أن معالجة الفروق الناشئة في       

 . ت) ر استاذ ـد يطلق عليه دفتـر استاذ مساعــي دفتـة فـالفعلي ( م . غ . ص . ت) ر ـود عناصـت بنــتثبي -1

تخصص فيه صفحة لكل بند من هذه العناصر ويثبت من واقع المستندات االصولية الفعلية  ( م . غ . ص

 -بقيد في اليومية العامة بالشكل االتي : ( م . غ . ص . ت) لنشوء هذه العناصر وكذلك تثبيت أجمالي 

 

من حـ / مراقبة ت ص غ م الفعلية                              

إلى مذكورين                                          

حـ / مراقبة مخازن المواد ) غير المباشرة (                                                

حـ / مراقبة األجور ) غير المباشرة (                                                 

حـ / التأمين                                                 

حـ/ الصيانة                                                 

حـ / االندثار                                                 

 

في اثناء مرورها داخل مركز اإلنتاج  ( م . غ . ص . ت) خالل المدة المحاسبية تحمل االوامر اإلنتاجية بـ  -2

وفق معدالت التحميل لتلك المراكز وطبقاً إلساس معدل التحميل المعتمد وعليه يكون نصيب األمر اإلنتاجي من 

                                      -: ت ص غ م من حاصل ضرب

(  الفعلي المعتمد في معدل التحميلاالساس × ) معدل التحميل الخاص بالمركز اإلنتاجي                 

وكان معدل التحميل في هذا  )س(صنع في المركز اإلنتاجي  (101)بأفتراض أن األمر اإلنتاجي ذي الرقم    

ساعة عمل مباشر  (300)وقد استغرق أنجاز األمر في هذا المركز  ساعة عمل مباشر دينار/ (5)المركز هو 

                      . دينار (1500)التي تحمل على هذا األمر اإلنتاجي هي  (م . غ . ص . ت) فإن 

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

-: المحملة على األوامر المختلفة كما يأتي (ت ص غ م)وتثبت   
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ذلك االمر وبالنسبة لكل مركز إنتاجي يمر به على  المحملة على االمر في بطاقة ( م . غ . ص . ت) تثبيت  - أ

 أنفراد.

في دفتر األستاذ المساعد الخاص به والذي يتضمن صفحة لكل مركز إنتاجي  ( م . غ . ص . ت) تثبيت  - ب

  -لكل مركز على حدة والشكل االتي يوضح ذلك : ( م . غ .ص . ت) بهدف تحديد 

 

التحميلمعدل  المركز اإلنتاجي رقم ............  

 ت ص غ م/ محملة اساس معدل التحميل رقم األمر اإلنتاجي التاريخ

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

وامر المحملة على اال ( م . غ . ص . ت) في دفتر اليومية لحصر اجمالي  ( م . غ . ص . ت) تثبيت  -ج

نهاية كل مدة  محاسبية في كلفة ويثبت قيد باالجمالي من واقع هذا المجموع وفي اإلنتاجية داخل كل مراكز ال

                                                                                               -: اليومية العامة وكما يأتي

....... / االمر االنتاجي ج تحت التشغيل من حـ / مراقبة اإلنتا                            

م المحملة   . غ . ص. إلى حـ / ت                                             

-: الفعلية يقوم قسم التكاليف بما يأتي ( م . غ . ص . ت) في نهاية المدة التكاليفية وبعد نشوء جميع  -3  

الفعلية وأثباته تفصيلياً في دفتر األستاذ المساعد على  ( م . غ . ص . ت) تخصيص وتوزيع بنود عناصر  -أ

 مراكز التكلفة سواء أكانت اإلنتاجية ام الخدمية.

أعادة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج بهدف تحديد التكلفة الفعلية داخل كل مركز إنتاجي  -ب

. ( ..... الخ ...... ، االجمالي) االنفرادي المعروفة بأتباع احد الطرق  

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

. ذلك المركز  

. المحملة و الفعلية سواٍء بالزيادة او النقصان ( م . غ . ص . ت) تحديد االنحراف بين  -د  
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المحملة وأثبات األنحراف  ( م . غ . ص . ت) الفعلية بحساب  ( م . غ . ص . ت) هـ ـ غلق حساب مراقبة 

-: ان وجد في القيد االتي  

من حـ / ت ص غ م المحملة                                    

إلى مذكورين                                                  

حـ / مراقبة ت ص غ م الفعلية                                                   

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

 

أما الفعلية أقل من المحملة  ( م . غ . ص . ت) واالنحراف في القيد السابق موجب ) دائن ( أو مفضل كون 

ل ــر مفضـن ( غيــب ) مديــفـإن اإلنحراف هـنا سـال ة أعلى من المحملةـــالفعلي ( م . غ . ص . ت) ت ـاذا كان

 ويكون القيد بالشكل االتي :

من مذكورين                               

حـ / ت ص غ م المحملة                               

/ غير مفضل ( سالب /م ) مدين . غ . ص . حـ / انحراف ت                                

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

 

-دراسة وتحليل اسباب حدوث االنحراف لتحديد المعالجة السليمة له وقد تحدث االنحرافات لألسباب األتية: -و  

فيغلق   ( م .  غ . ص . ت) تقلبات الطاقة اإلنتاجية لظروف موسمية او الطبيعة الموسمية لبعض عناصر  -1

                                                                             -: ويسجل القيد االتي في حساب  أ . خ 

من حـ / أ . خ                                   

(/ سالب فضلمغير  /) مدين  م.   غ. ص . إلى حـ / انحراف ت                                              

 

م من قبل أدارة المنشأة فيعالج بنفس المعالجة في أعاله اي يغلق في  . غ . ص. ء استعمال عناصر ت سو -2

. حساب أ . خ  
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وغير متوقعة مرت بها المنشأة مثل أضراب العمال ،  قد يكون سبب االنحراف ظهور ظروف غير طبيعية -3

تعطل االالت وأنقطاع التيار الكهربائي والحريق فإن معالجة اإلنحراف تكون بنفس المعالجة أعاله ويغلق في 

 حساب أ . خ .

تكاليف عدم الدقة في اعداد معدالت التحميل التقديرية وعليه يتطلب االمر تعديل المعايير آوالً وتعدل على  -4

-: األوامر اإلنتاجية كل مقدار نصيبة من االنحراف ثانياً ويجرى القيد االتي  

..............  االنتاجي ألمر/ اـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل من ح                          

ير مفضل (/ غ سالب /مدين م )  . غ . ص . إلى حـ / انحراف ت                                      

فاالنحراف المدين يضاف إلى تكلفة االمر اإلنتاجي أما االنحراف الدائن فيخفض من تكلفة األمر اإلنتاجي 

-: ويكون قيد االنحراف الدائن بالشكل اآلتي  

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

  ...........االنتاجي  ألمراـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل إلى ح                                    

 

 ويحدد نصيب اإلمر اإلنتاجي من تكلفة االنحراف بموجب المعادلة األتية: 
 

كلفة االنحراف                                                      
 المحملة     م.غ.ص.نصيب األمر من ت× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = نصيب األمر اإلنتاجي من االنحراف

إجمالي ت ص غ م المحملة على االوامر                                             
                                   

 

  ومبلغ ،( 101ألمر ) ل دينار ( 000)  م ( بواقع . غ . ص. ) ت  بـ ية حملت ولنفترض ان األوامر اإلنتاج  

.(103) ألمر( لدينار 300ومبلغ ) ، (102) ألمرل (دينار (000)   

دينار. (200)وعليه فإن االنحراف مدين بمبلغ ، دينار  (2200) وبلغت ت ص غ م الفعلية   

م الفعلية ( .  غ  . ص. ت  –م المحملة . غ . ص . االنحراف = ) ت   

./ غير مفضل (  سالب/ ) مدين  200=  2200 – 2000 =            

-: ويحدد نصيب كل أمر من تكلفة االنحراف كما يأتي  
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                                                               000  

دينار 00ـــــــــــــــــ = ×   200 من كلفة االنحراف = (101)نصيب األمر   

                                                                     2000    
 

                                                                    000  

دينار 00ـــــــــــــــــ  = ×   200( من كلفة االنحراف = 102نصيب األمر  )  

                                                                    2000    

 

                                                            300  

دينار 30ـــــــــــــــ  = ×  200( من كلفة االنحراف = 103نصيب األمر  )  

                                                                  2000                                                                

                       
-: ويسجل القيد االتي  

من مذكورين                                     

( 101) حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر     00                              

( 102)  حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر    00                              

( 103)  حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر     30                              

إلى حـ / تكلفة انحراف ت ص غ م ) مدين (   200                                           

 

الصناعية نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية في أحتساب تكاليف  دجلة الخيرتتبع شركة  (1) مثال محلول

 :  فرت لديك البيانات االتيةامنتجاتها وقد تو

دينار نقداً. (40000)د كلفتها شراء موا – 1  

-: دينار إلى األوامر اإلنتاجية وبالشكل اآلتي( 52000)صرفت مواد تكلفتها  – 2  
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                 رقم األمر                  التـــكلفة

                   2                       10000  

                     3                       15000   

                     4                       25000  

2000    تكلفة المواد غير المباشرة           

                                               52000  

  

-دينار موزعة كما يأتي :( 30000)عاملين نقداً خالل الشهر بلغت األجور المستحقة والمدفوعة لل – 3  

                رقــم األمر                         التــكلفة

                    2                                  0000  

                       3                                 12000  

                       4                                 15000  

. من تكلفة المواد المباشرة %50م ( لألوامر وبمعدل تحميل قدره  .غ  .ص  .تحمل الشركة ) ت  – 4  

-: دينار موزعة كاآلتي (24500)ت الصناعية غير المباشرة بلغت المصروفا مدةفي نهاية ال – 5  

مصاريف أنارة ،   (1000)، مصاريف تدفئة وتبريد  ( 2500) أندثار ، (10000) أيجار المصنع ، (0000) 

. مزايا عينية (1000)مصاريف صيانة ،  (2000)  

بمبلغ ( 2) رقم لتام حيث بيع األمروحوال إلى مخازن اإلنتاج ا (3،  2) كذلك أكمل األمران  مدةوفي نهاية ال  

  .تحت الصنع  (4)بينما مازال األمر رقم دينار نقداً ،  (35000)  

 المطلوب /

اعاله . ة للعمليات قيود اليومية الالزمتسجيل  – 1  

   تحديد مقدار االنحراف في ) ت  ص  غ  م ( أن وجد اذا علمت أن حدوث االنحراف بسبب األهمال . - 2
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  .تاجية أعداد وتصوير بطاقة األوامر اإلن – 3

 

(1)المثال  حل  

 من حـ / مراقبة مخازن المواد   40000                         (1) 

إلى حـ / الصندوق   40000                                               

 

 من مذكورين                                 ( 2)

( 2) حـ / مراقبة إنتاج تحت التشغيل لألمر       10000                                  

( 3)  حـ / مراقبة إنتاج تحت التشغيل لألمر      15000                                  

( 4) حـ / مراقبة إنتاج تحت التشغيل لألمر       25000                                  

إلى حـ / مراقبة مخازن المواد   50 000                                                  

 من حـ / مراقبة ت ص غ م فعلية    2000                               

              الى حـ / مواد غير مباشرة    2000                                                

من مذكورين        (                           3)    

(    2حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر  )     0000                                  

( 3حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر  )    12000                                  

(   4حـ /   مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر  )    15000                                  

المباشرة إلى حـ /  مراقبة األجور    35000                                               

 

من حـ / مراقبة ت ص غ م فعلية    1000                                  

غير المباشرة األجور إلى حـ /    1000                                              
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  االساس× م محملة = معدل التحميل ت ص غ   (  4)   

دينار 5000=  10000% × 50= (  2) االمر             

دينار  0500=  15000% × 50( =  3االمر )               

دينار 12500=  25000% × 50( =  4االمر )               

من مذكورين                                           

( 2)  حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر    5000                           

( 3)  حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر    0500                           

( 4)   حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر   12500                          

المحملة  م . غ . ص. إلى حـ / ت     25000                                        

 

فعلية  م . غ . ص. من حـ / مراقبة ت     24500                        ( 5)       

إلى مذكورين                                                        

حـ / أيجار المصنع    0000                                                

حـ / أندثار االالت   10000                                                

حـ / م . التدفئة     2500                                                

حـ / م . أنارة     1000                                                

حـ / م . الصيانة    2000                                                

حـ / مزايا عينية    1000                                                
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الفعلية   م . غ . ص .  ت  –المحملة   م . غ . ص. ت   =  م . غ . ص. ت  انحراف   

  ) سالب / غير مفضل ( انحراف ت . ص . غ . م . دينار 2500=   20500 – 25000            

          (( 5والنقطة  ت من حاصل جمع مبالغ مواد غ.م واجور غ.مجاء 20500)) مالحظة /        

من مذكورين                                              

حـ / ت ص غ م محملة   25000                            

م ) غير مفضل (              . غ . ص . حـ / انحراف ت     2500                            

فعلية  م . غ. ص . إلى حـ / مراقبة ت     20500                                                   

كلفة اإلنتاج التام من حـ /    50500                             

إلى مذكورين                                                

( 2حـ / مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر)    23000                                       

( 3مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل لألمر) حـ /    34500                                       

كلفة المبيعاتمن حـ /     23000                             

إلى حـ / تكلفة اإلنتاج التام   23000                                         

 

من حـ / أ . خ   2500                              

م ) غير مفضل ( .  غ . ص. إلى حـ / أنحراف ت    2500                                       
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بطاقة األوامر اإلنتاجية                                              

رقم 
 االمر

ت مواد 
 مباشرة

ت عمل 
 مباشر

 

 االجمالي ت ص غ م

 
2األمر    

 
 

 

10000 

 

0000 

 

5000 

 

تام الصنع ومباع    23000  

 

 
3األمر   

 
 

 

15000 

 

12000 

 

0500 

 

تام الصنع          34500  

 

 
4األمر   

 
 

 

25000 

 

15000 

 

12500 

 

تحت الصنع        52500  
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تتبع شركة دجلة الخير الصناعية نظام االوامر االنتاجية في احتساب تكاليف منتجاتها (  2)  مثال محلول

  -: 2000  وتوفرت لديك المعلومات التالية في 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

 فعلية

مواد + اجور + ) 

( مصاريف  

االمر رقم 

00 

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 بتحميل ت . ص . غ . م بنس          

 

  المطلوب // 

الذي يتكون من  00تصوير بطاقة االوامر االنتاجية تحت التشغيل ، أذا علمت بان االمر االنتاجي رقم  ( 1)   

دينار للوحدة الواحدة ( ، ومازاال االمران  10 500وحده قد تم انجازه وسلم للعميل بسعر بيع مقداره )  100

                                                         تحت التشغيل .                                         00و   00

ماطبيعة انحراف ت . ص . غ . م  . ( 2 )    

تسجيل قيود اليومية الالزمة للعمليات اعاله  .  ( 3)     
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(   2) المثال  حل  

بطاقة االوامر االنتاجية تحت التشغيل - 1                                       

 مواد خام  رقم االمر
 

 االجمالــــــــــــي ت.ص.غ.م/محملة اجور مباشرة
 

00االمر رقم   000 525  

 (000 25 )  

ـــــــــــــــــــــــ      

000 500  

000 400  000 400  000 300 1  

 

 تام الصنع 

 

 

00االمر رقم   000 415  

 (000 15 )  

 ــــــــــــــــــــ

000 400  

000 300  000 300  000 000 1  

 

 تحت التشغيل

 

 

00االمر رقم   000 400  000 340  000 340  000 000 1  

 تحت التشغيل

 

 مجمــــــــــــــوع   ت . ص . غ . م  المحملــــــة

 

000 040 1   

 

 

دينار بينما مجموع ت . ص . غ . م / الفعلية  (1 040 000) غ . م / المحملة هي  ان مجموع ت . ص . - 2

.(400 000+   250 000+  450 000)دينار  (1 100 000)  هي       

انحراف ت . ص . غ . م  = ت ص غ م / المحملة  ـــ  ت ص غ م / الفعلية     

1 100 000  -  1 040 000انحراف ت . ص . غ . م  =      

النه انحراف سلبي غير مفضل  أي االنحراف  (00 000) اف ت . ص . غ . م  = انحر     
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ليومية الالزمةقيود ا - 3  

صرف مواد مباشرة لالنتاج        

من حـ / مراقبة االوامر تحت التشغيل     1 340  000            

تحت التشغيل  00امر انتاجي رقم      525 000                             

تحت التشغيل 00امر انتاجي رقم      415 000                             

تحت التشغيل 00امر انتاجي رقم      400 000                             

الى حـ / مراقبة مخازن المواد المباشرة    1 340 000                                         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ                      

اعادة مواد مباشرة للمخازن من االنتاج لعدم الحاجة اليها     

من حـ / مراقبة مخازن المواد المباشرة    40 000                     

الى حـ / مراقبة االوامر تحت التشغيل   40 000                                 

تحت التشغيل  00امر انتاجي رقم     25 000                                           

تحت التشغيل   00امر انتاجي رقم     15 000                                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                          

قيد االجور مباشرة        

من حـ / مراقبة االوامر تحت التشغيل    1 040 000           

تحت التشغيل  00امر انتاجي رقم      400 000                          

تحت التشغيل 00امر انتاجي رقم      300 000                          

تحت التشغيل 00امر انتاجي رقم      340 000                          

الى حـ / مراقبة االجور المباشرة   1 040 000                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
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 قيد ت. ص . غ . م / المحملة 

من حـ / مراقبة االوامر تحت التشغيل    1 040 000           

تحت التشغيل  00امر انتاجي رقم      400 000                       

تحت التشغيل 00  امر انتاجي رقم    300 000                          

تحت التشغيل 00امر انتاجي رقم      340 000                          

ةالى حـ / مراقبة ت.ص.غ.م / المحمل  1 040 000                                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

من حـ / مراقبة ت . ص . غ . م / الفعلية    1 100 000              

) مواد غ . م ، اجور غ . م ، مصاريف غ . م (الى مذكورين    1 100 000                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

من حـ / مراقبة ت . ص . غ . م / المحملة   1 040 000            

من حـ / تسوية ) انحراف (  ت . ص . غ . م        00 000            

   الى حـ / مراقبة ت. ص . غ . م / الفعلية   1100000                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

من حـ / مخازن االنتاج التام الصنع    1 300 000           

ت التشغيلالى حـ / مراقبة االوامر تح  1 300 000                         

تحت التشغيل  00امر انتاجي رقم    1 300 000                                     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

من حـ / تكلفة المبيعات    1 300 000            

الى حـ / مخازن االنتاج التام الصنع   1 300 000                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

حـ / أ . خ  من    00 000                 

الى حـ / تسوية ) انحراف (  ت . ص . غ . م     00 000                             

قيد تسوية االنحراف غير المفضل                                              
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
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ي بعض البيانات المستخرجة من سجالت شركة الربيع الصناعية التي تتبع نظام فيما يأت ( 3)  مثال محلول

عملياتها االنتاجية :_االوامر االنتاجية في   

بطاقة االوامر االنتاجية تحت التشغيل - 1  

معدل االجر        
 بالساعة

عدد ساعات            
العمل المباشرة        

كلفة المـــواد 
 االولــية

رقم        
 االمر

000 1  000 3  000 000 0  11 

000 1  000 4  000 000 0  12 

500 1  000 5  000 000 0  13 
 

من الكلفة االولية المباشرة لالوامر .%  00تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( بنسبة    (2 )  

.مصروفات (  -اجور  -دينار ) مواد  (21 000 000)  . غ . م ( الفعلية بلغت ) ت . ص (  3)   

االوامر االنتاجية المطلوب / تصوير بطاقة االوامر االنتاجية مع تسجيل قيود الالزمة . بأفتراض ان كافة 

 مازالت تحت التشغيل . و معالجة انحراف ت . ص . غ . م ان وجد مع بيان نوعه .

  (  3)  المثال حل

                                              بطاقة االوامر االنتاجية تحت التشغيل - 1                                     

رقم       مواد اولية اجور مباشرة ت. ص. غ. م/ محملة االجمالي

االمر   

000 320 20  000 020 0  000 000 5  000 000 0  11 

 

000 400 20  000 000 0  000 000 0  000 000 0  12 

 

000 000 24  000 300 0  000 500 0  000 000 0  13 

 

 000 000 24    مجموع ت.ص.غ.م المحملة 
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   -قيود اليومية :

من حـ / مراقبة االوامر االنتاجية تحت التشغيل   21 000 000                     

   11امر انتاجي رقم       0 000 000                                

   12امر انتاجي رقم       0 000 000                                                

13امر انتاجي رقم       0 000 000                                      

الى حـ / مراقبة مخازن المواد المباشرة      21 000 000                                                

ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

من حـ / مراقبة االوامر االنتاجية تحت التشغيل     20 000 000                    

   11امر انتاجي رقم       5 000 000                                    

   12م امر انتاجي رق      0 000 000                                                

13امر انتاجي رقم       0 500 000                                      

مباشرةالى حـ / مراقبة االجور ال   20 000 000                                            

               

من حـ / مراقبة االوامر االنتاجية تحت التشغيل      24 000 000                     

   11امر انتاجي رقم       0 020 000                                    

   12امر انتاجي رقم       0 000 000                                                

13امر انتاجي رقم       0 300 000                                      

الى حـ / ت . ص . غ . م / المحملة     24 000 000                                               

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
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نوع االنحراف ) مفضل (     

التكاليف الصناعية غير المباشرة هي كاآلتي: ـــ   

 انحراف ت. ص. غ. م  =  ت.ص.غ.م المحملة  ــــ ت. ص. غ. م الفعل

 21 000 000ــ  24 000 000 =                            

 دينار انحراف مفضل موجب  000 600 3=                            

الفعليةمن حـ / مراقبة ت . ص . غ . م /     21 000 000                               

الى حـ / مذكورين ) مواد ، اجور ، مصروفات (    21 000 000                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

ت . ص . غ . م / المحملةمن حـ /    24 000 000                                        

الى مذكورين                                         

حـ / مراقبة ت . ص . غ . م / الفعلية   21 000 000                                                  

حـ / انحراف ت . ص . غ . م     3 000 000                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ                    

من حـ / انحراف ت . ص . غ . م   3 000 000               

الى حـ / أ . خ    3 000 000                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
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  -اوالً / االسئلة :

؟ في ظل أي ظروف يفضل استعمال  نظام األوامر اإلنتاجية   1س   

؟ نظام األوامر اإلنتاجيةما طبيعة وخصائص   2س   

  ، اذكر هذه المزايا . أن استعمال بعض المنشآت لنظام األوامر اإلنتاجية يحقق لها مزايا متعددة  3س 

وما  ؟ بين أنواع هذه االنحرافات، م ( المحملة والفعلية .  غ . ص. أحياناً أنحرافات بين ) ت  تحصل  4س 

  ؟ أسبابها

  -ثانياً / التمرينات :

فيما يأتي بعض البيانات المستخرجة من سجالت شركة دجلة الخير الصناعية التي تتبع نظام  (1)تمرين 

                                                            -االوامر االنتاجية في عملياتها االنتاجية :

-ي :كانت االجور التي تخص االوامر والمواد المصروفة لالوامر كاالت -1  

كلفة االجور المباشرة            ة كلفة المواد االولي   رقم االمر                

              10          000 000 20            000 000 25   

              10          000 000 40            000 000 30    

              20          000 000 30            000 000 25    

من كلفة المواد %(  00)تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( لالوامر االنتاجية بمعدل تحميل مقداره  -2 

                                                                                                             ة .ولياأل

  -كاالتي : ص . غ . م ( الفعلية بلغت ) ت . ـ 3 

      // مصاريف انارة  10 000 000تدفئة وتبريد   20 000 000//  ايجار المصنع     15 000 000اندثار 

   .13 000 000مصاريف صيانة    4 000 000

  رابعارين الفصل الأسئلة وتم
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  قيــود اليوميـة الالزمة وايجاد االنحـراف فــي ع تسجيــلـة مـر االنتاجيــة االوامـر بطاقـتصوي // المطلوب

                                                                                                     ت . ص . غ . م وبيان نوعه وكيفية معالجته .

   الصناعية التي تتبع نظام االوامر  نهىت المستخرجة من سجالت شركة الفيما يأتي بعض البيانا  (2)تمرين 

                                                            -االنتاجية في عملياتها االنتاجية :             

-بلغت المواد االولية المصروفة لالوامر كالتالي :   -1  

      ة كلفة المواد االولي   رقم االمر            

              04          000 000 13             

              05          000 000 12             

              00          000 000 14             

                           00          000 000 10  

   00دينار ومن االمر رقم ( 2 000 000)  55ازن من االمر رقم في حين بلغت المواد المعادة الى المخ     

 دينار . (5 000 000)    

 

                                                 -كاالتي :موزعة والمدفوعة نقدا بلغت االجور المستحقة للعاملين وال - 2

بالساعة رقم االمر      ساعات العمل المباشر         معدل االجر       

 دينار 1 000      ساعة                3 000                04         

دينار 1 200        ساعة               4 500                05           

دينار 1 000       ساعة                5 000                00           

دينار  1 400        ساعة               4 000                00           

كلفة العمل ( من %  50بمعدل تحميل مقداره ) تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( لالوامر االنتاجية ــ 3 

                                                                                                               المباشر . 

دينار .           (  23 000 000) مبلغ مقداره  . م ( الفعلية  بلغ اجمالي ) ت . ص . غ – 4   

 تحت الصنع .(  00و  05)  ، ومازاال االمرين(  00و    04) تم انجاز االمرين  – 5  
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المطلـوب // تصويــر بطاقــة االواـمــر االنتاجيــة مـع تسجيــل قيــود اليوميـة الالزمـة وايجاد االنحـراف فـي 

ت . ص . غ . م وبيان نوعه وكيفية معالجته      

فيما يأتي بعض البيانات المستخرجة من سجالت شركة األمير الصناعية التي تتبع نظام االوامر   ( 3) تمرين 

                                                              -االنتاجية في عملياتها االنتاجية :

1-  

 معدل االجر

 بالساعة

 عدد ساعات

 العمل المباشر

 كلفة المواد

 االولية

 رقم

 االمر

2000 3000 000 000 0  31 

 

1500 4000 000 000 0  32 

 

1600 5000 000 000 0  33 

 
 

 

% من الكلفة االولية المباشرة .                                00تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( بنسبة  -2  

دينار .  (14 000 000)بلغت ) ت . ص . غ . م ( الفعلية  -3  

ر بطاقة االوامر االنتاجية مع تسجيل قيود اليومية الالزمة ، بأفتراض ان كافة االوامر ـتصوي/ / المطلوب

 االنتاجية مازلت تحت التشغيل .                                                                

التي تتبع نظام االوامر فيما يأتي بعض البيانات المستخرجة من سجالت شركة النسيم الصناعية   (4)تمرين 

                                                        .نتاجية في عملياتها االنتاجيةاال
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1-  

 معدل االجر

 بالساعة

 عدد ساعات

 العمل المباشر

 كلفة المواد

 االولية

 رقم

 االمر

1900 3000 000 000 0  21 

 

1700 4000 000 000 0  22 

 

1500 5000 000 000 0  23 

 

 

 % من كلفة االجور المباشرة .                                                   00تحمل الشركة ) ت . ص . غ . م ( بنسبة  -2

دينار .  (14 000 000) . غ . م ( الفعلية بلغت ) ت . ص -3  

             تحت التشغيل .   23و  22بينما مازاال االمران وسلم للعميل ،  21تم انجاز االمر االنتاجي رقم  -4

   المطلوب / تصوير بطاقة االوامر االنتاجية مع تسجيل قيود اليومية الالزمة .                                

فيما يأتي بعض البيانات المستخرجة من سجالت شركة الرشيد الصناعية التي تتبع نظام االوامر   (5)تمرين 

                                                              -االنتاجية في عملياتها االنتاجية :

1-  

 معدل االجر

 بالساعة

 عدد ساعات

 العمل المباشر

 كلفة المواد

 االولية

 رقم

 االمر

2000 5000 000 000 0  1 

3000 4000 000 000 0  2 

1500 0000 000 000 0  3 
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  -المواد المعادة الى المخازن ) بالدينار ( كاالتي : – 2

  2 000 000/  2 امر       1 000 000/    1امر    

 % مــن الكلفة االولية المباشرة .                                                    50تحمـل الشركـــة ) ت . ص . غ . م ( بنسبــة  -2

دينار موزعة بالتساوي بين االنارة واالندثار  (21 000 000). م ( الفعليـــــة بلغــت ) ت . ص . غ  -3

 والتدفئة .                                                          

  .تحت التشغيل (3)ما مازال االمر االنتاجي رقم ، بينوسلما للعميـل( 2و  1) ـاز االمـرين االنتاجـيينانج تم – 4

المطلوب // تصوير بطاقة االوامر االنتاجية مع تسجيل قيود اليومية الالزمة ، ومعالجة االنحراف ان وجد 

 وبيان نوعه  .   

 

  

     



 

 

خامسالفصل ال  

نظام التكاليف على أساس المراحل 

 االنتاجية

 

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

ذكر أهم خصائص نظام المراحل االنتاجية  – 1  

معرفة أهم أنواع المراحل االنتاجية – 2  

معرفة المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف المرحلة  – 3  

تحديد تكلفة المراحل – 4  

كيفية معالجة التلف بنوعيه الطبيعي و غير الطبيعي – 5  
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 الفصـــل الخـــامس

 نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية

 تمهيد

متماثل أو متجانس (  ة في المنشآت الصناعية التي يتميز إنتاجها بالنمطية )ـل اإلنتاجيــيستعمل نظام المراح  

                                  . وعامة يكون اإلنتاج لغرض الخزن بانتظار عملية بيعهمن حيث الشكل والحجم 

وات ، أي أن اإلنتاج متصل بحيث تصبح الخطهذا النظام بالتتابع واالستمرار وتتميز العمليات الصناعية في     

طريق انتقاله من عملية صناعية  ، بمعنى أن اإلنتاج يتم أي يصبح تام الصنع عنالتي يمر عليها المنتج نمطية

 إلى آخرى بحيث يمكن اعتبار كل عملية أو مجموعة عمليات متتابعة مرحلة إنتاجية مستقلة .

طبق عليها هذا النظام هي صناعة الغزل والنسيج والسكر والورق و الحديد نومن أمثلة الصناعات التي ي    

                                . ية المحفوظة واالسمنت....الخوالصلب والصناعات الكيماوية وتكرير النفط واألغذ

-خصائص نظام المراحل اإلنتاجية :  

-: هناك العديد من الخصائص التي يتميز بها نظام المراحل اإلنتاجية منها   

 أن يكون اإلنتاج مستمر ومتصل . ( 1) 

وفي حالة تعدد المنتوجات ينبغي أن تتوافر  أن تكون وحدات اإلنتاج متجانسة ومتشابهه في المواصفات ( 2) 

 أمكانية تحويل المنتوجات غير المتجانسة إلى ما يعادلها من وحدات متجانسة .

أمكانية فصل العمليات اإلنتاجية التي يمر عليها المنتج إلى مراحل مستقلة بحيث يمكن اعتبار كل منها  ( 3) 

 . بهبمثابة مركز كلفة مستقل له عناصر كلفة خاصة 

 . نتاج غير التام في نهاية كل مدة تقييم اإل ( 4) 

 تحديد متوسط الوحدات التامة في كل قسم إنتاجي . ( 5) 

( بتكلفة الوحدات التالفة على أن يكون التلف في حدود النسب المسموح تحميل الوحدات الجيدة )السليمة (6) 

 . بها
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-: أنواع المراحل اإلنتاجية    

تعد المرحلة المحور األساس في نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية وهي عبارة عن عملية أو مجموعة       

                      عمليات صناعية يمر خاللها اإلنتاج إلى أن يصبح تام الصنع أو تحت التشغيل أو التصنيع .

-والمراحل تكون على ثالثة أنواع هي :  

وهي المراحل التي يمر من خاللها اإلنتاج بعدة عمليات صناعية إلى أن يصبح  -المتتابعة :المراحل  ( 1) 

إلى المرحلة الثانية وناتج المرحلة الثانية يرحل إلى  المرحلة اآلولى ، وفي هذا النوع يرحل ناتجتام الصنع 

 الصنع وجاهز للبيع .المرحلة الثالثة وهكذا حتى يرحل إلى مخازن اإلنتاج التام بعد أن يصبح تام 

 على إلنتاج على نوعية أو أكثر ويمرانوهي المراحل التي يكون فيها ا -المراحل المتوازية : ( 2) 

                                             .سلسلة إنتاجية (  مجموعتين أو أكثر من المراحل اإلنتاجية المستقلة )

هي المراحل التي يمر خاللها اإلنتاج ثم ينفصل ليمر على  -: المتشابكةالمراحل المتداخلة أو  ( 3) 

يمر النفط الخام بوحدات التسخين ثم بوحدات التقطير  حيث مثل صناعة تكرير النفط ، مراحل سلسلة من ال

ومنها تمر المنتوجات بعد ذلك بمراحل مستقلة خاصة بمنتج أو مجموعة منتجات حتى اكتمال الناتج أو قد 

 . نفصل بعض المنتوجات مرة آخرى إلى سلسلتين جديدتين ت

 

 

الرقابة والمحاسبة على عناصر التكاليف في ظل نظام المراحل )الدورة المستندية للمحاسبة على 

-عناصر التكاليف( :  

 ياة اإلنتااجأن الهدف الرئيس للصناعات التي تستعمل نظام تكاليف المراحل هو حصر وتحديد تكااليف وكم      

ي أن ـ، إذ أن كل مرحلة تعد مركز كلفة مستقل تجمع فيه عناصر التكاليف ومن ثم ينبغلكل مرحلة بشكل مستقل

ماواد المرحلاة  )ي هاذ  ـتعملة فاـاـف المسـر التكالياـل مديناً بعناصاـل يجعـاب تشغيل مستقـح لكل مرحلة حسـيفت

 .( ويجعل دائنا بتكلفة اإلنتاج التام المتحقق واإلنتاج تحت التشغيل آخر المدة  م . غ . ص وأجور و ت.
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-وفيما يأتي المعالجة المحاسبية لعناصر تكاليف المرحلة :  

 عادة تصرف المواد بموجب مستند صرف للمرحلة األولى فقط في بعض الصناعات  -المواد األولية : ( 1) 

ولكن في ، لتكاليف الصناعية غير المباشرة(األجور وا رى )ـر التكاليف اآلخـعناصفتضاف  لتاليةل اـاما المراح

حل هو كبر ومن األمور المميزة في حساب المرا صناعات أخرى تضاف المواد في جميع المراحل اإلنتاجية .

الكبيرة ومن ثم ( مما يجعل التفرقة بين المواد المباشرة وغير المباشرة ليس باألهمية وحدة التكلفة )المرحلة

يمكن اعتبار كل ما يصرف من مواد سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة كأنها مواد مباشرة للمرحلة وهذا 

 -يسهل إجراءات محاسبة التكاليف ، وعند صرف المواد يسجل القيد اآلتي :

( 1)  / المرحلة من حـ                                      

/ مراقبة مخازن المواد حـ  إلى                                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

أن كل مرحلة إنتاجية تعد وحدة تكلفة تجمع على أساسها عناصر التكاليف فان  -: العمل ) األجور ( ( 2) 

ناء عن بطاقة العملية ، كما أن إستعمال بطاقة الوقت يكفي لتحديد األجور المحملة للمرحلة ومن ثم يمكن االستغ

 -: المحاسبي كاالتي القيديكون تفرقة األجور المباشرة وغير المباشرة ليست ضرورية ، و

( 1) المرحلة  / من حـ                                     

/ مراقبة األجور        إلى حـ                                                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             

تحمل المراحل اإلنتاجية   -: صناعية أضافية (كاليف ) ت كاليف الصناعية غير المباشرةالت(  3) 

بالتكاليف الصناعية المحملة على أساس معدالت  تحميل تحدد مقدما ،غير أنه أذا كانت طبيعية اإلنتاج تؤدي 

إلى استمرار تدفق عناصر التكلفة بطريقة مستمرة ومنتظمة من مدة  إلى آخرى بحيث تقل أو تنعدم الفروق 

  -الة التحميل الفعلي يكون القيد :ليف المحملة والفعلية فيمكن إستعمال معدالت تحميل فعلية ، وفي حبين التكا

( 1) / المرحلة  من حـ                                  

م . غ . ص مراقبة ت. / إلى حـ                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            
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 ولكنال  ـد أعــس القيــل محددة مقدما فيجري نفــاس معدالت تحميـــاما في حالة التحميل التقديري على أس

 ي ـــيظهر رصيد مدين أو دائن فــفعلية ومن ثم ست ـرة محملة وليسـون التكاليف الصناعية غير المباشـستك

م يعاالج باانفس الطارق التااي اساتعملت فااي عاالج فااروق التحميال فااي نظاام األواماار  . .غ ص مراقبااة ت.حاـ / 

 اإلنتاجية .

 

  -:د توافرت لديك المعلومات اآلتية منتج يمر بثالث مراحل إنتاجية لحين اكتمال تصنيعه وق(  1)  مثال

                

 وحدة . 1111عدد الوحدات الداخلة للمرحلة األولى  ( 1) 

  -بلغت عناصر التكاليف المستعملة كاألتي : ( 2) 

(3)مرحلة                ( 2)مرحلة                ( 1)تفاصيل               مرحلة                 

           -------------         --------------            --------------         ----------------  

       10111                     41111                      51111  مواد مباشرة                       

11111                     21111                      31111      أجور مباشرة                     

2111                     11111                      21111       ت . ص . غ . م                 

 . دينار 211111بيعت جميع الوحدات بمبلغ  ( 3) 

 وحدات تالفة .وجد ال تكما ، ال يوجد إنتاج تحت التشغيل آول وآخر المدة في جميع المراحل  ( 4) 

 

            المطلوب //  1- تصوير حساب المراحل الثالث و حـ / مراقبة مخازن المواد .

تسجيل قيود اليومية الالزمة . -2                             

ايجاد مجمل الربح ) الخسارة ( أن وجد . ـ 3                                 
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  ( 1) مثال  حل

( 1)  حل المطلوب   

( 1)  المرحلة /  حـ                                                      

الكلفة مج كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصيلال الكلفة مج  كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصيلال  

 

51111 

31111 

21111 

 

51 

31 

21 

 

1111 

 

الموادحـ/مراقبة مخازن   

 حـ/مراقبة األجور

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 

 

111111 

 

111 

 

1111 

 

(2) مرحلة حـ/  

 

111111 111 1111  111111 111 1111  

 

( 2)  / المرحلة حـ                                                     

الكلفة مج كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصيلال الكلفة مج  كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصيلال  

 

111111 

41111 

21111 

11111 

 

111 

41 

21 

11 

 

1111 

 

(1)حـ/مرحلة   

 حـ/مراقبة مخازن المواد

 حـ/مراقبة األجور

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 

 

101111 

 

101 

 

1111 

 

(3)حـ/مرحلة   

 

101111 101 1111  101111 101 1111  
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( 3)  / مرحلة حـ                                                 

الكلفة مج كلفة  

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

تفاصيلال مجـ  

 الكلفة

كلفة 

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

 تفاصيل

 

101111 

10111 

11111 

2111 

 

101 

10 

11 

2 

 

1111 

 

(2) حـ/مرحلة  

 حـ/مراقبة مخازن المواد

 حـ/مراقبة األجور

مراقبة ت.ص.غ.محـ/   

 

 

211111 

 

211 

 

1111 

 

 حـ/مراقبة مخازن اإلنتاج التام

 

211111 211 1111  211111 211 1111  

 

 

مراقبة مخازن اإلنتاج التام  / حـ                                          

كلفة  مج الكلفة

 الوحدة

عدد 

 الوحدات

عدد  كلفة الوحدة مج الكلفة التفاصيل

 الوحدات

 تفاصيل

 

211111 

 

211 

 

1111 

 

 (3حـ/ مرحلة )

 

211111 

 

211 

 

1111 

 

 حـ/كلفة اإلنتاج المباع

 

 

211111 211 1111  211111 211 1111  
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قيود اليومية //  (  2) حل المطلوب   

( 1) مرحلة  / من حـ   111111                             

إلى مذكورين                                                   

مراقبة مخازن المواد / حـ   51111                                            

مراقبة األجور /  حـ    31111                                            

مراقبة ت.ص.غ.م  / حـ    21111                                            

بعناصر التكاليف المستعملة بها  ( 1)  قيد تحميل المرحلة                                 

 

( 2) المرحلة   / من حـ    111111                             

( 1) إلى حـ/ المرحلة    111111                                             

بكلفة اإلنتاج التام المرحل لها(  2) قيد تحميل المرحلة                                        

 

( 2) من حـ/ مرحلة    01111                              

إلى مذكورين                                                      

حـ/ مراقبة مخازن المواد   41111                                                

حـ/ مراقبة األجور    21111                                                

م . غ . ص . حـ/ مراقبة ت    11111                                                

المستعملة بها  بعناصر التكاليف(  2) قيد تحميل المرحلة                                       
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(  3)  من حـ/ المرحلة    101111                              

( 2) إلى حـ/ المرحلة    101111                                               

بتكاليف اإلنتاج التام المحمول لها (  3) قيد تحميل المرحلة                                    

 

( 3)  من حـ/المرحلة    31111                               

إلى مذكورين                                                    

حـ/مراقبة مخازن المواد   10111                                             

حـ/ مراقبة األجور   11111                                             

م  . غ . ص . حـ/ مراقبة ت     2111                                             

بالتكاليف المستعملة لها  ( 3)  قيد تحميل المرحلة                                                     

   

من حـ/ مراقبة مخازن اإلنتاج التام     211111                              

(3)إلى حـ/ المرحلة    211111                                         

قيد تحميل مخازن اإلنتاج التام بكلفة الوحدات التامة المحمول لها                                   

 

من حـ/ مراقبة اإلنتاج المباع )كلفة المبيعات (   211111                            

إلى حـ/ مراقبة اإلنتاج التام    211111                                           

  نتاج المباع االتحميل كلفة قيد                                                 
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من حـ/ المبيعات     211111                                      

إلى حـ/ كلفة المبيعات     211111                                                    

دينار  211111مبلغ  ع الوحدات بقيد بي                                       

  

// مجمل الربح ) الخسارة (  ( 3)  حل المطلوب  

كلفة المبيعات  –مجمل الربح  =  المبيعات                     

  211111ـــ   211111مجمل الربح =                   

دينار   11111مجمل الربح =                     

 

   -:  تحديد أو حساب تكلفة المراحل

أن عملية احتساب اإلنتاج الفعلي للمرحلة تحمل في بعض جوانبها مشاكل ناجمة من طبيعة نظام تكاليف      

                                                                                 -:المرحل وهذ  المشاكل تتحدد بما يأتي 

وجود  ، فضال عن في المدة الحالية لالمحاسبية السابقة واكتمالمدة  وجود إنتاج تحت التشغيل بدأ فيه في ( 1) 

 . إنتاج تحت التشغيل في نهاية المدة الحالية والذي سيحمل على المدة المالية المقبلة ويكتمل فيها

 إضافة المواد على مدد زمنية مختلفة من المراحل . ( 2) 

 يصرف آوالً .إستعمال طريقة متوسط التكلفة وطريقة مايرد آوالً  ( 3) 

 احتساب الوحدات الفاقدة في المرحلة . ( 4) 

 ادل )ـاج المعـوب اإلنتـوا أسلـة استعملـكلفي الـن هذ  المشاكل فان محاسبـم مــن قسـص مــولمحآولة التخل     

وآخر لمدة ( او ما يسمى الوحدات التامة المعادلة والذي بواسطته يتحول اإلنتاج تحت التشغيل في آول  المكافئ

إلى ما يعادله من اإلنتاج التام و في ضوء التقارير الفنية التي يعدها مسؤول القسم أو مركز التكلفة في كل 

، خطوة ( لمسار الوحدات خطوة مرحلة .أن الدقة في احتساب تكلفة الوحدة المنتجة تتطلب المتابعة الكاملة )

لدقيق لتكاليف إنتاج المراحل التي يمر بها المنتج ،  هذا المنتجة عبر المراحل اإلنتاجية من اجل التحميل ا
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ويمكن القول بان معظم مشاكل تكاليف المراحل يمكن أن تحل بشكل موحد من خالل مدخل معين لحساب تكلفة 

                                                                    -: الخطوات الخمس اآلتيةالمراحل يتكون من 

، أي من أين تأتي الوحدات  ينبغي متابعة وحدات اإلنتاج   ) الكمي ( // االنسياب العددي  -الخطوة األولى :

فضل طريقة لذلك هو في رسم المنتجة وإلى أين تذهب وذلك للتوصل إلى عدد تلك الوحدات وكيفية احتسابها وأ

بمعنى آخر ينبغي أن تتساوى الوحدات  .  هالمنتجة عبر المراحل التي تمر بيوضح  انسياب الوحدات امخطط  

.                 وهذا ما يسمى تقرير كمية اإلنتاج، التي بدا بها التشغيل مع الوحدات التي انتهى منها التشغيل   

في حين أن الوحدات التي   (1)وحدة في المرحلة  5111فلو فرضنا أن الوحدات التي بدا بها التشغيل هي     

                                                                                 -انتهى منها التشغيل كانت كاألتي :

وحدة    3111    (2) وحدات تامة الصنع مرحلة للمرحلة - 1         

وحدة    2111        ات تحت التشغيل آخر            وحد - 2         

 الحل //

-تقرير كمية اإلنتاج يكون كاألتي :                             

   5111       وحدات داخلة (      التشغيل )وحدات بدا بها             

                               -: وحدات انتهى منها التشغيل ) وحدات خارجة (            

3111                        تامة الصنع                                          

      2111       التشغيل آخر المدة       تحت                                     

ــــــــــــــــــــــــ                                                                               

                                                                              5111  
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ويحول فيها الوحدات تحت التشغيل إلى  // ات واإلنتاج المعادل أو المكافئ الوحد -: ثانيةالخطوة ال    

يطلق عليه بتقرير اإلنتاج المعادل والذي من خالله يتم وهذا ما ، وحدات تامة وذلك حسب نسبة انجازها 

التعبير عن إنتاج المرحلة في صورة المختلفة سواء أكان تام الصنع أو تحت التشغيل أو تالف إلى إنتاج معادل  

وذلك بضرب عدد وحدات كل نوع من ، مستوى اإلتمام (  يتمثل في وحدات متجانسة من حيث نسبة االنجاز )

                                           . نسبة االنجاز التي وصلت إليه ولكل عنصر من عناصر التكاليفاإلنتاج ب

%  61على  افتراضا في الخطوة اآلولى فان نسبة انجاز الوحدات تحت التشغيل آخر المدة هي وبناءاً    

% 111ني أن عنصر المواد سيأخذ نسبة م ( وهذا يع . غ . ص . ت و  األجور لتكاليف التشكيل أو التحويل )

                           لجميع عناصر التكاليف ، %111اما بخصوص الوحدات التامة فان نسبة انجازها هي 

-وعليه سيكون تقرير اإلنتاج المعادل كاألتي :   

تقرير اإلنتاج المعادل                                                    

تفاصيلال م . غ . ص . ت األجور المواد   
نسبة  كمية

 االنجاز
نسبة  كمية

 االنجاز
نسبة  كمية

 االنجاز
 

 إنتاج تام الصنع
 

 إنتاج تحت التشغيل آخر المدة
 

 

3111 

 

2111 

 

 111%  

 

111%  

 

3111 

 

1211 

 

111%  

 

61%  

 

3111 

 

1211 

 

111%  

 

61%  

  4211  4211  5111 االنتاج المعادل
 

وحدة وذلك الن  ( 3111)  يتضح من التقرير اعال  بان الوحدات التامة ستبقى كما هي ال تتغير والبالغة        

 لجميع عناصر التكاليف ، اما الوحدات تحت التشغيل آخر المدة فان نسبة انجازها هو (% 111)  نسبة انجازها

اما بالنسبة للمواد  % ( 111)  خذ نسبةلتكاليف التشكيل أو التحويل وهذا يعني أن هذا اإلنتاج ا % ( 61) 

 2111 ومن ثم سيتم تحويل هذا اإلنتاج من إنتاج تحت التشغيل )،  % ( 61)  فاخذ  م . غ . ص . األجور وت

 ت و ة بنسبة االنجاز بالنسبة لألجوروحد ( 2111) ـ ( حيث تضرب أل وحدة 1211 وحدة ( إلى وحدات تامة )

ومن ثم فان المجموع النهائي سيمثل الوحدات التامة أو الجيدة  ، % ( X 61 2111) أي   م . غ . ص .

   .  م . غ . ص . بالمرحلة بالنسبة للمواد واألجور و ت
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بجدول واحد ، وكما سنرى الحقاً .(  2و    1) وغالباً مايتم عمل الخطوتين       

//(  تقرير تكاليف اإلنتاج احتساب التكاليف الكلية 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 )       

                                            -الوحدة الواحدة من اإلنتاج المعادل وكاالتي :تحديد تكلفة الى احتساب و

                                                           -:كاالتي  لنفرض أن عناصر التكاليف بالمرحلة كانت       

وحدات االنتاج ادا على واعتم، دينار  12611م  . غ . ص . ت دينار،   0411، أجور  دينار 51111مواد      

-في الخطوة الثانية يمكن أعداد تقرير تكاليف اإلنتاج في المرحلة كاألتي : التي تم التوصل أليه المعادل  

ليف اإلنتاج اتقرير تك  

ت . ص . غ . م    االجمالي  التفاصيل مواد اجور 

 

111 01  

 

611 12  

 

 

411 0  

 

111 51  

 

المرحلةتكاليف وحدات   

 

 ــــــــ

 

 

211 4  

 

211 4  

 

111 5  

 

االنتاج المعادل÷        

 متوسط كلفة الوحدة الواحدة 11 2 3 15

 

-لقد توصلنا إلى تكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاج المعادل كاألتي :  

51111      تكلفة المواد                                                              
دينار للوحدة  11تكلفة الوحدة الواحدة من المواد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ـــــــــــــــــــــــــــــــ =    

5111           اإلنتاج المعادل للمواد                                               
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  0411تكلفة األجور                                                                
دينار للوحدة  2تكلفة الوحدة الواحدة من األجور = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــ  =   

4211          اإلنتاج المعادل لألجور                                               

   

12611                       ت.ص.غ.م                                                          
دينار للوحدة  3ــــــــــــــــــــــ =   =   ـــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تكلفة الوحدة الواحدة من ت.ص.غ.م  

    4211          م . غ . ص . ت  اإلنتاج المعادل لـ                                           
 

   (تقرير تقييم إنتاج المراحلإيجاد التكلفة الكلية لإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل آخر المدة ) -الخطوة الخامسة :

بضرب عدد وحدات اإلنتاج المعادل لكل نوع من ويتم ذلك ، هنا سيتم إيجاد كلفة كل نوع من أنواع اإلنتاج      

                             -ولكل عنصر من عناصر التكاليف وكاالتي : اإلنتاج بتكلفة الوحدة من اإلنتاج المعادل

 تقرير تقييم إنتاج المرحلة

 التفاصيل مواد اجور ت . ص . غ . م االجمالي

الواحدةكلفة الوحدة  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 التشغيل اخر المدةو×    

111 26  611 3  411 2  111 21  = كلفة وحدات تحت التشغيل اخر المدة 

111 01  611 12  411 0  111 51  االجمالي 
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دينار   21وبكلفة ( 1)وحدة من منتج معين إلى المرحلة  4511تم إدخال  2115/  1/  2في   ( 2) مثال 

                                                                                                               -) المبالغ باالف الدنانير ( :  -كاألتي : ( 1) ، وقد كانت عناصر التكاليف المضافة للمرحلة  للوحدة الواحدة

دينار   45111مواد مباشرة   

دينار  11511أجور مباشرة    

                دينار 0111م  . غ . ص . ت 

-كاألتي :  2115/  12/  31 -  2115/  1/  2خالل المدة من (  1)  المرحلةي ف وكانت حركة اإلنتاج    

وحدة      2511(         2) وحدات تامة الصنع محمولة للمرحلة        

وحدة     2111      وحدات تحت التشغيل آخر المدة                     

-إذا علمت أن :          

 زيادة عدد الوحدات المنتجة .المواد المضافة ال تؤدي إلى  ( 1

 ال يوجد إنتاج تحت التشغيل آول المدة . (  2

 ال يوجد إنتاج تالف .  ( 3

لتكاليف التشكيل او  %51مستوى أتمام )نسبة االنجاز( لإلنتاج تحت التشغيل آخر المدة هي   ( 4

 التحويل .

  المطلوب // )1( تحديد كلفة اإلنتاج في المرحلة ) 1 ( .

.(  1)  تصوير حساب المرحلة (2)                 
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( 2) المثال  حل  

( 2و    1( تقرير االنسياب الكمي واالنتاج المعادل ) الخطوتين  1  

ت . ص . غ . م    التفاصيل االنسياب الكمي 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  

 

 وحدات تامة الصنع محولة

 

 وحدات تحت التشغيل اخر مدة

511 3  511 3  511 4  511 4  المخرجات / االنتاج المعادل 

 

( 4و    3كلفة الوحدة الواحدة ) الخطوتين  متوسط(  2  

ت . ص . غ . م    االجمالي  التفاصيل مواد اجور 

 

111 91  

 

511 62  

 

 ــــــــ

 

111 0  

 

 ــــــــ

 

511 11  

 

111 91  

 

111 45  

 

 تكاليف الوحدات الداخلة

 

 التكاليف المضافة

 

511 152  

 

 ــــــــ

 

 

111 0  

 

511 3  

 

511 11  

 

511 3  

 

111 135  

 

511 4  

 

 مجموع التكاليف

 

االنتاج المعادل÷   

 متوسط كلفة الوحدة الواحدة 31 3 2 35
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( 5تقرير اجمالي التكاليف ) الخطوة  (  3  

 التفاصيل مواد اجور ت . ص . غ . م االجمالي

 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 المدةحدات تحت التشغيل اخر و×    

 

111 65  111 2  111 3  111 61  = كلفة وحدات تحت التشغيل اخر المدة 

 

511 152  111 0  511 11  111 135  االجمالي 

 

 

( 1) المرحلة  /  حـ  

الكلف مج كلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

الكلف مج تفاصيل كلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

 تفاصيل

 

91111 

 

45111 

 

11511 

 

0111 

 

21 

 

11 

 

3 

 

2 

 

4511 

 
 حـ/مراقبة المخازن

 

 
 حـ/مراقبة مخازن المواد

 

 
 حـ/مراقبة األجور

 

 
 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 

 

00511 

 

65111 

 

 

 

35 

 

3225 *  

 

2511 

 

2111 

 
( 2) مرحلة  حـ/  

 
حـ/ تحت التشغيل 
 آخر المدة )رصيد (

152511 35 4511  152511  4511  
 

دينار للوحدة .(   3225=  2111÷  65111)  التشغيلنتاج تحت كلفة الوحدة الواحدة من اإل*    
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-معالجة الفاقد والتالف والمخلفات في ظل نظام المراحل اإلنتاجية :  

أو قد تتكون مخلفات في نهاية كل مرحلة  ، ( أو تلف فاقد قد يحدث في إثناء العمليات الصناعية ضياع )     

إنتاجية وهذا األمر يترتب علية خسارة اليمكن تجنبها لذلك ينبغي أن يسجل ذلك في السجالت المحاسبية وذلك 

لغرض الرقابة على التكاليف وان تؤخذ بنظر االعتبار عند تحديد أجمالي كلفة المرحلة ومن ثم كلفة الوحدة 

                                                                                                                   . الواحدة

فالضياع او الفاقد يحدث في المواد ويكون نتيجة لظروف العملية اإلنتاجية وطبيعتها والتي قد اليمكن       

يجة التجزئة و االنكماش والتبخر بسبب تعرض المادة كما قد التكون له قيمة ببيعة كالنقص الحاصل نت تجنبها ،

                                                                                 إلى العوامل الجوية من حرارة أو رياح .

الطبيعية وعموما فان هذ  الخسائر يمكن أن تحدد بموجب قواعد فنية ، فضال عن الخبرة وتسمى بالخسائر      

، كما أن هناك خسائر غير طبيعية تحدث نتيجة لظروف غير متوقعة أو غير طبيعية كإستعمال مواد رديئة أو 

غير مطابقة للمواصفات أو بسبب اإلهمال والحوادث ، وعليه ينبغي إستعمال معايير محددة إلستعمال المواد 

مخلفات والتي تحدد من قبل الفنيين طبقا لطبيعة وهذ  المعايير تشتمل عادة على مسموحات للضياع والتلف وال

الصناعة والتي من خاللها يمكن أن تقرر نسب الضياع والتلف غير الطبيعي وتحديد المسؤول عن حدوثه 

                                                                                                          ومعالجته .

في الصف تم التطرق إليه عند الكالم عن عنصر المواد  قدلتلف اما الضياع أو الفاقد فن الذي يعنينا هنا هو اأ   

 الثاني تجاري ،

                                           -فالتلف في نظام المراحل يكون على نوعين هما : 

هو الوحدات التي تتلف في أثناء التشغيل في مرحلة من المراحل وعادة ما تكون  -التلف الطبيعي : ( 1) 

له قيمة استردادية تتمثل بمادة خام تعاد للمخازن ثم تسحب بعد ذلك للتشغيل مرة ثانية ، أو يمكن بيع هذا 

 التلف كإنتاج معين ولكن بسعر اقل من السعر االعتيادي . 

منها التطاير والتبخر واالنكماش أو التغيرات الكيماوية ، ويكون هذا التلف في أن أسباب هذا التلف عديدة      

حدود النسب المسموح بها وتستلزمة طبيعة العمليات اإلنتاجية  وال يمكن تجنبه ومن ثم فان تكلفته تعد جزء 

                                                                                      من كلفة الوحدات الجيدة بالمرحلة .
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أن هذا التلف قد ال يمكن االستفادة منه نهائيا أو يمكن أعادة إستعماله بمراحل آخرى أو يمكن أن تكون له     

                                         قيمة بيعيه ، ومن ثم فان لكل حالة معالجتها الخاصة في سجالت التكاليف .

، في حين بلغت  وحدة 211 دينار وعدد الوحدات المنتجة 6111(  1)  بلغت تكلفة إنتاج المرحلة (3مثال )

 ) المبالغ باالف الدنانير (  -كاألتي :(  2) عناصر التكاليف التي أضيفت إلى  المرحلة 

دينار ، وقد قدرت نسبتة  2111م  . غ . ص . دينار ، ت 2111دينار ، أجور مباشرة  4111مواد مباشرة    

% 2 31( بـ   2) التلف الطبيعي في المرحلة   

 المطلوب :- تصوير حـ/ المرحلة ) 2 ( بفرض أن اإلنتاج التالف اليمكن االستفادة منه . 

( 3) مثال  حل  

2ة ـــ/ المرحل حـ                                                   

 

  3وحدة للمرحلة  141وحدة تالفة =  61وحدة منتجة ـــ  211

       14111                 

 3دينار تكلفة الوحدة الواحدة للمرحلة  111= ــــــــــــــــــــ =  
         141  

 

 مج
 الكلف

تكلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيلال الكلف  مج  تكلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيل ال  

6111 

 

4111 

 

2111 

 

2111 

 

31*  

 

21 

 

11 

 

11 

211 
 

 

 (1)حـ/مرحلة 
 

 اقبة مخازن الموادحـ/مر
 

 
 حـ/مراقبة األجور

 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م
 

 

 ــــــــ

 

 

14111 

 ـــــــــ

 

 

111 

61 

 

 

141 

 حـ/التلف الطبيعي
 (211  ×31 ) %  

  
 

 

(3)حـ/ مرحلة   
 

14111 01 211  14111  211  
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نفسها . ( 3)  معلومات المثال(  4)  مثال    

بفرض أن اإلنتاج التالف يصلح إلعادة تشغيله مرة ثانية وانه رحل  ( 2)  / المرحلة حـتصوير المطلوب // 

  دينار للوحدة . 5إلى مخزن المخلفات بسعر 

) المبالغ باالف الدنانير ((  4) مثال  حل  

2ة ــ/ المرحل حـ                                                   

 

  دينار 5نالحظ هنا أن وحدات التلف الطبيعي يمكن االستفادة منها وأنها رحلت إلى مخزن المخلفات بسعر      

 .  دينار 311وهذا يعني أن تكلفة التلف الطبيعي ستكون ، للوحدة 

 دينار ) توضع في حقل مج الكلفة للتلف الطبيعي ( . 311 =  5 × 61                   

دينار ستنخفض بمقدار تكلفة التلف الطبيعي  14111ومن ثم فان تكلفة اإلنتاج التام بالمرحلة والبالغة 

يدة دينار على عدد الوحدات الج 13011وعند قسمة تكلفة اإلنتاج التام البالغة . دينار 13011  وستصبح

          ار .دين 902050ستكون تكلفة الوحدة الواحدة الجيدة تساوي  وحدة  141بالمرحلة والبالغة 

 

 

 مج
 الكلف

تكلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيلال الكلف مج  تكلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيلال  

6111 

 

4111 

 

2111 

 

2111 

 

31*  

 

21 

 

11 

 

11 

211 
 

 

 (1)حـ/مرحلة 
 

 اقبة مخازن الموادحـ/مر
 

 
 حـ/مراقبة األجور

 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

300 

 

 

13711 

5 

 

 

902050 

61 

 

 

141 

 حـ/التلف الطبيعي

 
 
 

 

(3)حـ/ مرحلة   
 

14111 01 211  14111  211  



123 
 

نفسها .(  3) معلومات المثال (  5)  مثال  

وحدة  51وإنما أمكن بيع ، بفرض أن اإلنتاج اليصلح إلعادة تشغيله ، ( 2) / المرحلة  تصوير حـ//  المطلوب

                                                                                                                    .ي منه فلم يبع وعد سكراب اما المتبق، للوحدة دينار  5 بسعرمخلفات فقط ك

( 5) مثال  حل  

2ة ــ/ المرحل حـ                                                   

 

دينار للوحدة  5وحدة منها بسعر  51وحدة ، قد أمكن بيع  61نالحظ هنا أن وحدات التلف الطبيعي البالغة    

                                          .ة ت فلم تبع أي ليست لها قيمة بيعيوحدا 11اما الوحدات المتبقية البالغة 

 14111ستنخفض من ( 3)والتي ستدخل إلى المرحلة (  2) ونالحظ أيضا أن كلفة الوحدات الجيدة بالمرحلة    

                    -: دينار أي 251وحدة من التلف بكلفة  51دينار وذلك بسبب بيع  13051دينار إلى 

دينار( 13051=  251 – 14111)   

13051سنقوم بقسمة كلفة الوحدات التامة البالغة (  2) وعند استخراج كلفة الوحدة التامة الجيدة بالمرحلة   

                                                   -: وحدة أي 141دينار على عدد الوحدات التامة الجيدة والبالغة  

دينار ( 902214=  141÷  13051)   

  

 مج
 الكلف

تكلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيلال الكلف مج  تكلفة  
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيلال  

6111 

 

4111 

 

2111 

 

2111 

 

31*  

 

21 

 

11 

 

11 

211 
 

 

(1)حـ/مرحلة   
 

اقبة مخازن الموادحـ/مر  
 

 
 حـ/مراقبة األجور

 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 ــــــ

 

251 

 

13751 

 ــــــ

 

5 

 

902214 

11 

 

51 

 

141 

 حـ/التلف الطبيعي
 

صندوقحـ/ال  
 
 

 

( 3) حـ/ مرحلة  
 

14111 01 211  14111  211  



124 
 

  اآلتية:، وتوفرت لديك المعلومات )س( يتبع مصنع الرشيد نظام المراحل االنتاجية في انتاج منتجه (6) مثال

 دينار 61111 مواد مباشرة دينار ) 151 111وحدة كلفتها  11 111وحدات تحت التشغيل اول المدة كانت (  1) 

 دينار ( .             41 111دينار ، ت . ص . غ . م    51 111اجور مباشرة 

وحدة . 41 111( مقدارها  1وحدات جديدة ادخلت للمرحلة ) مرحلة / (  2)   

دينار ، اجور  391 111مواد مباشرة  -( كانت كاالتي : 1التكاليف المضافة خالل المرحلة ) مرحلة / (  3) 

 دينار .                                  206 411دينار ، ت . ص . غ . م   311 611مباشرة 

وحدة ) تلف طبيعي ( . 4 111الوحدات التالفة كانت (  4)   

                                                                                          %(01، تكاليف التشكيل %111 اتمامها للموادنسبة وحدة ) 16 111وحدات تحت التشغيل اخر المدة كانت (  5) 

 وحدة .  31 111كانت   2وحدات تامة الصنع محولة الى مرحلة /  ( 6) 

  1المطلوب // تحديد كلفة االنتاج بالمرحلة / 

      ( 2و    1تقرير االنسياب الكمي واالنتاج المعادل ) الخطوتين  (1)(  6) حل المثال     

ت . ص . غ . م    التفاصيل االنسياب الكمي المواد االجور 

 

 

 

 

 

111 31  

111 4  

211 11  

 

 

 

 

 

111 31  

111 4  

211 11  

 

 

 

 

 

111 31  

111 4  

111 16  

 

111 11  

111 41  

 

 انتاج تحت التشغيل اول مدة

 وحدات داخلة للمرحلة

111 51  المدخالت 

 

111 31  

111 4  

111 16  

 

 وحدات تامة الصنع محولة

 تلف طبيعي

 وحدات تحت التشغيل اخر مدة

211 45  211 45  111 51  111 51  المخرجات / االنتاج المعادل 
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( 4و    3متوسط كلفة الوحدة الواحدة ) الخطوتين  ( 2  

 التفاصيل مواد اجور ت . ص . غ . م االجمالي

 

111 151  

 

111 900  

 

111 41  

 

411 206  

 

111 51  

 

611 311  

 

111 61  

 

111 391  

 

 تكاليف اول المدة

 

 + التكاليف المضافة

 

 

111  120 1  

 

411 316    

 

211 45      

 

611 361  

 

211 45  

 

111 451  

 

111 51  

 

 مجموع التكاليف

 

االنتاج المعادل÷   

 

 متوسط كلفة الوحدة الواحدة 9 0 0 

 

( 5( تقرير اجمالي التكاليف ) الخطوة   3   

ت . ص . غ . م   االجمالي  التفاصيل  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     

 111 4  111 4  111 4 وحدات تالفة )تلف طبيعي( ×      

111 96  111 20  111 32  111 36 = كلفة الوحدات التالفة )تلف طبيعي(     

 211 11  211 11  111 16 حدات تحت التشغيل اخر المدةو×    

111 312  411 00  611 09  111 144 كلفة وحدات تحت التشغيل اخر المدة =     

111 120 1  411 316  611 361  111 451  االجمالي 
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هو الوحدات التي تتلف في أثناء التشغيل في مرحلة من المراحل ويكون بنسبة  -التلف غير الطبيعي : ( 2) 

اكبر من النسبة المسموح  بها  للتلف الطبيعي وأسبابه عديدة منها ردائه المواد المستعملة ، توقف حدود 

ثم اليمكن أن  الخزين ، اإلهمال وسوء التخطيط ، عدم كفاءة العمل ،انقطاع التيار الكهربائي لمدة  طويلة ومن

تتحمله المرحلة ألنه حدث ألسباب العالقة للمرحلة اإلنتاجية فيها بل تعد خسارة تحمل على حساب االرباح 

 والخسائر ، كما انه يعد جزءا من إنتاج المرحلة يحمل بنصيبه من عناصر تكاليف المرحلة  .

 

  :كاألتي ةدينار للوحدة موزع 11وحدة بكلفة  211(  2) بلغت عدد الوحدات المحمولة إلى المرحلة  (0) مثال

 دينار ( ، 2دينار ، ت.ص.غ.م  3أجور مباشرة  دينار ، 5مواد مباشرة  )             

 -كاألتي : ( 2)  التي أضيفت إلى المرحلةهذا وقد كانت عناصر التكاليف         

  ( دينار 211م  . غ . ص . ت دينار ، 611أجور مباشرة  دينار ،  411مواد مباشرة  )             

ال يوجد إنتاج تحت التشغيل آول وآخر المدة  - 1:     ه إذا علمت أن                

من وحدات الداخلة للمرحلة% 11ثل التلف الطبيعي يمنسبة  -2                                     

وحدة  151(  3) حمولة إلى المرحلة عدد الوحدات الم -3                                     

المطلوب // تصوير حساب المرحلة ) 2 ( اذا علمت أن وحدات التلف الطبيعي ال يمكن االستفادة منها ولم تباع 

.بأي قيمة   
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(  0) المثال  حل  

( 2) ة ــحـ/ المرحل                                                 

مج 
 الكلف

كلفة 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

كلفة  مج الكلف تفاصيل
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

 تفاصيل

 

2111 

 

411 

 

611 

 

211 

 

11 

 

2 

 

3 

 

1 

 

211 

 
(1)مرحلة  / حـ  

 
 

 حـ/مراقبة مخازن المواد
 

 حـ/مراقبة األجور
 
 

 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م
 

 

 ـــ

 

533 

 

2660 

 

 ـــ

 

102000 

 

102000 

 

21 

 

31 

 

151 

 

 
 حـ/التلف الطبيعي

 
حـ/ التلف غير 

 الطبيعي

(3)حـ/ مرحلة   

3211  211  3211  211  

 

يالحظ األتي: (2) فيما يخص الجانب الدائن من حـ/ المرحلة  

  % ( x 11 211) وحدة أي  02بلغت وحدات التلف الطبيعي  ( 1) 

 .  وحدة 151(  3)  ه الى المرحلةبلغ عدد الوحدات المحول ( 2) 

 وحدة (  51وحدة محولة =  151وحدة داخلة ـــ  211التلف الكلي هو )  ( 3) 

 -وحدة احتسبت كاألتي : 31بلغت وحدات التلف غير الطبيعي  ( 4) 

التلف الطبيعي  –التلف غير الطبيعي = التلف الكلي             

وحدة 31 =(  21ـــ  51)                                   

ومن ثم فان الوحدات الجيدة سكراب  ستفادة منها ولم تبع لذا تعدبما أن وحدات التلف الطبيعي اليمكن اال ( 5) 

 وحدة  101والتي هي (  3) ولة للمرحلة التامة المح ير الطبيعي والوحداتبالمرحلة ستشمل وحدات التلف غ

وحدة  101على الوحدات الجيدة البالغة دينار 3211اليف المرحلة البالغة وبقسمة أجمالي تك(  151+  31)

 دينار .  102000 =101 ÷ 3211سنصل إلى كلفة الوحدة الواحدة أي 

دينار (  533 = 102000 × 31 ) لفة التالف غير الطبيعي ستكونك  

دينار ( 2660 = 102000 × 151ستكون )  ( 3)  كلفة الوحدات المحولة للمرحلة  
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دنانير  11نفسها . أذا علمت أن وحدات التلف الطبيعي تم بيعها بسعر (  0)  معلومات المثال(  0)  مثال

 للوحدة الواحدة .  ) المبالغ باالف الدنانير ( 

 المطلوب // تصوير حـ / المرحلة ) 2 ( .

  ) المبالغ باالف الدنانير ((  0)  المثال حل

(2)ة ــحـ/ المرحل                                                 

 

-أتي :مايالحظ ن(  2) فيما يخص الجانب الدائن من حساب المرحلة   

دينار ( وهذا سيؤدي  x11 = 211 21 دينار للوحدة أي ) 11أن وحدات التلف الطبيعي قد بيعت بسعر  ( 1 )

                                  -: ديناراي 3111دينار إلى  3211من  (2) إلى انخفاض تكلفة اإلنتاج بالمرحلة

 دينار( 3111=  211 – 3211)

على  دينار بعد استبعاد القيمة البيعية للتلف الطبيعي ، 3111والبالغة (  2) تقسيم تكلفة اإلنتاج بالمرحلة  ( 2) 

) أي ( وحدة 101)والوحدات التالفة تلفا غير طبيعي والبالغة  ( 3) مجموع الوحدات التامة المحمولة للمرحلة 

31  +151                                            )                                                                 

.دينار  162660= 101 ÷ 3111 -ستكون كلفة الوحدة كاألتي :  

 

كلفة  مج الكلف
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيلال كلفة  مج الكلف 
 الوحدة

عدد 
 الوحدات

تفاصيلال  

 

2111 

 

411 

 

611 

 

211 

 

11 

 

2 

 

3 

 

1 

 

211 

 

 (1)حـ/مرحلة 
 

 

 حـ/مراقبة مخازن المواد

 
 حـ/مراقبة األجور

 
 حـ/ مراقبة ت.ص.غ.م

 

 

211 

 

511 

 

2511 

 

11 

 

162660 

 

162660 

 

21 

 

31 

 

151 

 
 حـ/الصندوق

 
 
 
 
 

 حـ/ التلف غير الطبيعي

 
 ( 3)حـ/ مرحلة 

3211  211  3211  211  
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  -اإلنتاج تحت التشغيل آخر المدة ومفهوم اإلنتاج المعادل :

في معظم المنشآت الصناعية التي تتبع نظام تكاليف المراحل يكون اإلنتاج مستمراً ومتصالً ونتيجة لذلك      

فقد تنتهي السنة المالية أو المدة  المحاسبية من دون أن تكون جميع الوحدات قد أصبحت تامة الصنع ومن ثم 

                        بمرحلة واحدة أو أكثر . يترتب على ذلك وجود إنتاج تحت التشغيل آخر المدة أو آول المدة

ولما كان تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في المراحل يتطلب قسمت أجمالي تكاليف المرحلة على عدد وحدات      

وحدات تحت التشغيل ( فان ذلك سيؤدي إلى عدم تحقيق العدالة في تحديد هذ  التكلفة  وحدات تامة + المرحلة )

فضال عن ذلك فان الوحدات تحت التشغيل آخر المدة سوف تتحمل  تساوى وحدات كال النوعين ،ألنه سوف ت

تكاليف أضافية في المرحلة في مدة  قادمة كي تصبح وحدات تامة الصنع ويعود السبب في ذلك إلى انه وحدات 

         . احداإلنتاج في المرحلة ليست متجانسة أي ليست على مستوى إنتاج واحد أو مستوى أتمام و

نسبة االنجاز( مدى ما وصلت أليه الوحدات تحت التشغيل من حيث اإلنتاج  ويقصد بمستوى اإلتمام )   

                                                                               الصناعي نسبة إلى الوحدات تامة الصنع .

لمتوسط تكلفة الوحدة الواحدة فإننا نحتاج إلى تحويل الوحدات تحت ولكي نصل إلى تحديد عادل وصحيح     

التشغيل آخر المدة إلى مايعادلها من وحدات تامة وهذا التحويل يطلق علية في نظام تكاليف المراحل باإلنتاج 

                                                                                                        المعادل أو المكافئ .

ا المستوى لإلتمام يكون أن تحديد اإلنتاج المعادل يتطلب تحديد مستوى اإلتمام للوحدات تحت التشغيل ، وهذ    

-كاألتي :  

 . مستوى أتمام واحد لجميع عناصر التكاليف ( 1) 

 . يل أو التحويلمستوى أتمام لعنصر المواد المباشرة ومستوى أتمام لتكاليف التشك ( 2) 

 . مستوى أتمام لكل عنصر من عناصر التكاليف بشكل مستقل ( 3) 

  -ويحدد اإلنتاج المعادل وفق المعادلة اآلتية :      

مستوى االتمام للعنصر × االنتاج المعادل = عدد الوحدات تحت التشغيل          

 %111وبديهي أن الوحدات التامة الصنع التحتاج إلى إنتاج معادل كونها ذات مستوى أتمام كامل أي     

                                                                                                  لجميع عناصر التكاليف .
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   -معالجة اإلنتاج تحت التشغيل آول المدة :

  -وهذ  الطرق هي :، المدة  أول ناك طريقتان شائعتا االستعمال لمعالجة اإلنتاج تحت التشغيله   

تحت التشغيل آول المدة سوف تفقد شخصيتها  تفترض هذ  الطريقة بان الوحدات / طريقة متوسط التكلفة ( 1) 

المستقلة تماماً في اثناء التشغيل وان تكلفة هذ  الوحدات سوف تضم أو تضاف إلى التكاليف المضافة خالل 

                                          المدة وبذلك فان تكلفة اإلنتاج تكون ممثلة لمتوسط التكلفة .

ول المدة لها شخصية أتفترض هذ  الطريقة بان الوحدات تحت التشغيل /  والً أف والً يصرأطريقة الوارد  ( 2)  

مستقلة تحافظ عليها وأيضاً  لها تكلفة ينبغي تتبعها ومن ثم تحديد التكاليف المضافة عليها حتى تستكمل 

، بمعنى أن تكلفة خرى أو إلى مخازن اإلنتاج التامأالصنع قابلة للتحويل إلى مرحلة  وتصبح وحدات تامة

ول المدة تتكون من كلفتين اآلولى هي تكلفة تصنيعية في مرحلة معينة ولمدة  سابقة أالوحدات تحت التشغيل 

 عن تكلفة أكمال تصنيعه في المرحلة نفسها ولمدة  حالية والتي تسمى بالتكاليف المضافة للمدة  الحالية . فضالً 

لية عزيزي الطالب بغية عدم االرباك في المعلومات في هذ  المرحلة وسوف نترك هذ  الطريقة لدراستك المستقب

 الدراسية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 امثلة عامة محلولة حول الفصل الخامس

يمر المنتج ) ص ( بثالث مراحل انتاجية ، فيما ياتي التكاليف المصروفة خالل  -محلول : ( 1)  مثال عام

                                                                                                 -المراحل الثالث :

3المرحلة /  2المرحلة /   1المرحلة /    التفاصيل 

111 111  111 311  111 611  مواد مباشرة 

 

111 311  111 411  111 411  اجور مباشرة 

 

111 411  111 353  ت . ص . غ . م 215000 

 

 

-اذا علمت بما يأتي :  

وحدة (1 111كانت )  1لداخلة للمرحلة / الوحدات ا (1)  

وحدة (911كانت ) 2المحولة للمرحلة /  الوحدات (2)  

وحدة( 051كانت ) 3المحولة للمرحلة /  الوحدات (3)  

% من الوحدات الداخلة للمرحلة 11نسبة التلف الطبيعي  (4)  

دينار للوحدة  (5 111)وحدة و بسعر مقدار    (611)نتاج كانت عدد الوحدات المباعة في نهاية فترة اال( 5)

 الواحدة 

دينار للوحدة الواحدة  (1 111)الثالثة امكن بيعها بسعر الوحدات التالفة بالمرحلة  (6)  

الوحدات التلفة بالمرحلة االولى و الثانية ال يمكن االستفادة منها نهائيا (0)  

 المطلوب // تصوير حسابات المراحل الثالثة .

 



132 
 

1حـ / المرحلة /                                             -: الحل  

عدد  التفاصيل

 الوحدات

كلفة 

 الوحدة

عدد        التفاصيل مج الكلفة

الوحدات   

كلفة   

 الوحدة

 مج الكلفة

 

 تلف طبيعي

 

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  التفاصيل

 الوحدات

كلفة 

 الوحدة

 عدد التفاصيل مج الكلفة

الوحدات   

كلفة     

 الوحدة

 مج الكلفة

 

 تلف طبيعي

 

 تلف غير طبيعي

 

3حـ/المرحلة/     

 

91 

 

61 

 

051 

 

 ــــــ

 

011 2  

 

011 2  

 

 ــــــ

 

111 160  

 

111 111 2  

   

1حـ / المرحلة /     

   

مواد مباشرةحـ/    

 

 حـ/اجور مباشرة

 

 حـ / ت.ص.غ.م

 

 

911 

 

351 1  

 

33323 

 

44424 

 

39223 

  

  111 215 1  

 

 

111 311  

 

 

111 411  

 

 

111 353  

 900  111 260 2   911 521 2  111 260 2  

 



133 
 

3حـ / المرحلة /                                                         

عدد  التفاصيل

 الوحدات

عدد  التفاصيل مج الكلفة كلفة الوحدة

 الوحدات

كلفة   

 الوحدة

 مج الكلفة

 

 تلف طبيعي

 

تلف غيرطبيعي    

 

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  

 

13323 

 

411 

 
54620 

   

111 111 2  

 

111 111  

 

111 311  

 

111 411  

 051  111 911 2   051 011 3    111 911 2  

 

في شركة  2115لشهر شباط عام  2بالمرحلة /االتي بيانات االنتاج الخاصة  -محلول : ( 2) مثال عام 

                                                                                                         -الربيع الصناعية :

وحدة  0 111تحت التشغيل اول الشهر  وحدات(  1)   

وحدة  31 111(  1) وحدات مستلمة من المرحلة  ( 2)   

وحدة تلف مسموح به ( 2 111وحدة ) منها  0 111الوحدات التالفة (  3)   

%  61  مواد ،% 111وحدة ) مستوى انجازها  11 111وحدات تحت التشغيل اخر التشغيل اخر الشهر (  4) 

       ت. تشكيل ( .                                                                                     

. 2المطلوب // اعداد تقرير االنسياب الكمي و االنتاج المعادل في المرحلة /   
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تقرير االنسياب الكمي و االنتاج المعادلالحل //   

 التفاصيل االنسياب الكمي مستلمة مواد اجور ت.ص.غ.م

     

111 0  

 

 

111 31  

 

 وحدات تحت التشغيل 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 تلف طبيعي

 

 + وحدات تلف غير طبيعي

 

وحدات تحت التشغيل اخر  +

 مدة

111 34  111 34  111 30  111 30  111 30  =االنتاج المعادل )المخرجات( 
 

-تم استخراج الوحدات التامة الصنع كاالتي :  -مالحظات :  

 وحدات تحت التشغيل اخر المدة = الوحدات التامة–وحدات التلف الطبيعي وغير الطبيعي  –المدخالت 

 وحدة تامة الصنع .                                       21 111=  11 111 – 0 111 – 30 111

 التلف المسموح به = الوحدات التالفة غير طبيعي –التلف الكلي  -تم استخراج التلف غير الطبيعي كاالتي :  

 وحدة تلف غير طبيعي .   6 111=  2 111 – 0 111
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-: 2110فيما ياتي معلومات مستخرجة من سجالت مصنع دجلة الخير لشهراذار  -:محلول (3)مثال عام   

-كان االنتاج المعادل و االنسياب الكمي كما اوضحه تقرير االنسياب الكمي و االنتاج المعادل كاالتي :( 1)  

 ت . مستلمة مواد اجور  ت . ص . غ . م

وحدة 34 111 وحدة 34 111  وحدة  30 111  وحدة 30 111   

  

-دينار موزعة كاالتي :(  251 111) بلغت  2110تكلفة الوحدات تحت التشغيل اول اذار  (2)  

دينار 46 111دينار / ت . ص . غ . م  04 111دينار / اجور مباشرة  121 111مواد مباشرة   

كانت  2دينار و التكاليف المضافة للمرحلة /  114 111جمالي التكاليف المحولة من المرحلة االولى إ (3)

دينار . 124 111دينار ، ت.ص.غ.م  121 111دينار ، اجور مباشرة  146 111مواد مباشرة  -كاالتي :  

2المطلوب // استخراج متوسط كلفة الوحدة الواحدة لالنتاج المعادل في المرحلة /   

-الحل :  

 التفاصيل ت.مستلمة مواد اجور ت.ص.غ.م االجمالي

 

111 251  

 

111 514  

 

111 46  

 

111 124  

 

111 04  

 
111 121  

 

111 121  

 

111 146  

 

 ـــــــــــ

 

111 114  

 

 ت.اول مدة

  

 + تكاليف 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 
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-: 2110االتي بيانات مستخرجة من سجالت مصنع الفرات لشهر نيسان  -محلول :(  4) مثال عام   

 -المعلومات التالية : 2110  /4/ 31تقرير االنسياب الكمي في  اظهر(  1) 

  وحدة  21 111وحدات تامة الصنع            

  وحدة  2 111وحدات تالفة تلف طبيعي            

  وحدة  6 111وحدات تالفة غير طبيعي            

(% 61، ت . التشكيل  %111وحدة ) مستوى اتمامها : مواد  11 111وحدات تحت التشغيل              

ظهر بأن متوسط كلفة الوحدة الواحدة بعد استخراجها من حاصل تكاليف اول المدة و التكاليف المحولة (  2) 

-( كاالتي : 2( و التكاليف المضافة في هذ  المرحلة ) مرحلة /  1من المرحلة السابقة ) مرحلة /   

 

 ت . ص . غ . م

 

 اجور

 

 مواد

 

 

 ت . مستلمة

 

5 

 

6 

 

7 

 

3 

 

  2المطلوب // اعداد تقرير اجمالي التكاليف للمرحلة / 
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2جمالي تكاليف المرحلة / قرير إت -الحل :  

جمالياإل  التفاصيل ت.مستلمة مواد اجور ت.ص.غ.م 

 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 تلف طبيعي×    

111 42  111 11  111 12  111 14  111 6  =  كلفة وحدات التلف الطبيعي   

 111 6  111 6  111 6  111 6  وحدات تلف غير طبيعي×  

111 126  111 31  111 36  111 42  111 10 طبيعي= كلفة وحدات تلف غير    

 6 000 111 6  111 11  111 11 وحدات تحت التشغيل اخر مدة×    

= كلفة وحدات انتاج تحت  000 30 000 70 000 36 000 30 000 166

 التشغيل اخر المدة

111 054  111 191  111 220  111 266  111 114  االجمالي 
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 أوالً: االسئلة

حدد خصائص نظام المراحل اإلنتاجية ؟  1س  

حدد اوجه االختالف بين نظام المراحل اإلنتاجية ونظام األوامر اإلنتاجية . 2س  

نتاجية ؟ وما أنواعها ؟ ماذا يقصد بالمرحلة اإل 3س  

كيف تعالج محاسبياً عناصر التكاليف في ظل نظام المراحل اإلنتاجية ؟  4س  

المراحل اإلنتاجية، هناك مدخل معين يتكون من عدة خطوات، عدد تلك الخطوات، إلغراض احتساب تكلفة  5س

         منها بإيجاز . مع شرح كل خطوة

ماذا يعني التلف الطبيعي والتلف غير الطبيعي في ظل نظام المراحل اإلنتاجية ؟  6س  

كيف تتم المعالجة المحاسبية للتلف في ظل نظام المراحل اإلنتاجية ؟ 0س  

اذكر األسباب التي تؤدي إلى حصول كال النوعين من التلف في ظل نظام المراحل اإلنتاجية  ؟ 0س  

( في ظل نظام المراحل اإلنتاجية ؟ المكافئ لمقصود باإلنتاج المعادل )ا ما 9س  

نسبة االنجاز ( في ظل نظام المراحل اإلنتاجية ؟ لمقصود بمستوى اإلتمام )ا ما 11س  

؟ ما طرق معالجة اإلنتاج تحت التشغيل آول المدة في ظل نظام المراحل اإلنتاجية  11س  

وضح المعادلة التي بموجبها يتم تحديد االنتاج المعادل .  12س  

                                

 

 

ارين الفصل الخامس أسئلة وتم  
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 ثانياً / التمارين

وتستلم كل مرحلة ناتج تنتج إحدى الشركات الصناعية على ثالثة  مراحل إنتاجية ،  (1)تمرين 

المرحلة السابقة لحين تسليم البضاعة  إلى مخازن اإلنتاج التام وقد توفرت لديك البيانات اآلتية 

                                                              . 2116 سنة كانون الثاني عن شهر

        تفاصيل            المرحلة )1(        المرحلة )2(         المرحلة )3(        المجموع  

9111              2111                    1111               6111  مواد مباشرة                

  12111             3111                     5111               4111   أجور مباشرة              

  9111             4111                     3111               2111      ت2ص2غ2م              

-: أنبإذا علمت          

 وحدة . 1111عدد الوحدات المنتجة خالل الشهر  (1)

 دينار للوحدة الواحدة . 51يباع اإلنتاج بسعر  (2)

  كافة وايجاد مجمل الربح ) الخسارة ( أن وجد  . المطلوب : تصوير حساب المراحل 

( وفيما يأتي عناصر التكاليف 3،2،1يمر احد المنتوجات بثالث مراحل إنتاجية ) (2)تمرين 

                                           . 2110المصروفة للمراحل الثالث خالل شهر مايس سنة  

 تفاصيل             المرحلة )1(        المرحلة )2(           المرحلة )3(            المجموع

31111                   ــــ                          11111              21111 مواد مباشرة          

61111               11111                       21111              31111   أجور مباشرة       

21111                 4111                         6111              11111ت.ص.غ.م             

-:بأن  إذا علمت     
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 وحدة . 1111عدد الوحدات الداخلة لإلنتاج ( 1)

 وحدة . 1111عدد الوحدات التامة المحمولة إلى المرحلة الثانية  (2)

 وحدة . 011عدد الوحدات التامة المحمولة إلى المرحلة الثالثة  (3)

 من الوحدات الداخلة لكل مرحلة . %11نسبة التلف الطبيعي  (4)

 . دينار للوحدة الواحدة 61وحدة وبسعر بيع مقدار   011عدد الوحدات المباعة نهاية الشهر  (5)

للوحدة في حين أن الوحدات  نانيرد 11 الوحدة التالفة بالمرحلة الثانية أمكن بيعها بسعر (6)

 التالفة بالمرحلة الثالثة فيمكن االستفادة منها في اإلنتاج مرة ثانية .

.اعال  تصوير حساب المراحل اإلنتاجية   -: المطلوب     

( بمرحلتين انتاجيتين ، و فيما ياتي التكاليف المصروفة خالل يمر المنتج )ص( 3)تمرين 

                                                                              -المرحلتين :

2المرحلــة /  1المرحلــة /    التفاصيـــــل 

 مواد اولية 000 800 000 500

  

 اجور مباشرة 000 700 000 900

 

 ت . ص . غ . م 000 400 000 975

 

 

-تي :اذا علمت ما يأ  

وحدة . (11 111)كانت  1الوحدات الداخلة للمرحلة /  (1)  

وحدة . (9 511)كانت  2الوحدات المحولة للمرحلة /  (2)  
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 الوحدات التالفة في المرحلة االولى جميعها تلف ضمن الحدود المسموح به في هذ  الصناعة  (3)

                                        و ال يمكن بيعها او االستفادة منها نهائيا .

دينار للوحدة  (611)وحدة تم بيعها جميعا بسعر  (0 111)الوحدات التامة الصنع بلغت  (4)

                                                                                الواحدة .

مرحلة .( من الوحدات الداخلة لل%11)  2نسبة التلف المسموح به في المرحلة /  (5)  

 المطلوب // تصوير حسابات المرحلتين .

والخاصة ت شركة دجلة الخير الصناعية تي معلومات مستخرجة من سجالفيما يأ (4)تمرين 

(3)بالمرحلة   

 ة ـة اجماليــدة بكلفـوح (1 111)ت ـبلغ (2)ة ــن مرحلـة مـدات المستلمـدد الوحـع (1)

                                     دينار . (3 511 111)

  -تي :كاآل( 3)المضافة خالل المرحلة التكاليف  (2) 

دينار  511 111        مواد مباشرة  

دينار  611 111      اجور مباشرة   

دينار  411 111    ت . ص . غ . م  

(.  وحدة ) ضمن حدود التلف المسموح بها (111)كانت  (3)الوحدات التالفة خالل المرحلة  (3)  

وحدة سلمت الى مخازن االنتاج تام الصنع . (911)الوحدات التامة الصع  (4)  

حـ / مخازن االنتاج تام الصنع .  ،   3تصوير حـ / المرحلة /  (1)المطلوب //   

تسجيل قيود اليومية الالزمة . (2)               
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قد الذي يمر بمرحلتين انتاجيتين ، و( و الشركات الصناعية المنتج )صحدى تنتج ا (5)تمرين 

                                                 -توفرت لديك المعلومات التالية :

2المرحلــة /  1المرحلــة /    التفاصيـــل  

 مواد اولية 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 5 111الوحدات االنتاجية عدد ( 1)  

دينار للوحدة الواحدة . 411وحدة فقط بسعر  3 111تم بيع  (2)  

//المطلوب   

. 2حـ / المرحلة    و   1تصوير حـ / المرحلة  (1)   

تسجيل قيود اليومية الالزمة . (2)  

 ايجاد مجمل الربح للوحدات المباعة . (3)

 و التسويقية للوحدات المباعة بلغايجاد صافي الربح اذا علمت ان التكاليف االدارية ( 4)

                                                                             دينار . 101 111       

                                                                           



143 
 

وحدة بكلفة  (3 111) 3الى المرحلة / 2حلة / بلغت عدد الوحدات المسلمة من المر (6)تمرين 

                                                كاآلتي:ــ                                                  فت خالل المرحلة ــف التي اضيــي حين بلغت عناصر التكاليــ، فدينار (3 111 111)

دينار   611 111مواد مباشرة            

دينار   511 111اجور مباشرة            

دينار  411 111ت . ص . غ . م         

من الوحدات الداخلة للمرحلة في حين بلغت  %11 ـو قدرت نسبة التلف الطبيعي خالل المرحلة ب

يلها بسعر تصلح العادة تشغليها مرة ثانية وتم ترحوحدة  311الوحدات التالفة خالل المرحلة 

 .                                                               دينار للوحدة الى مخزن المخلفات  511

. 3  لةحـ / المرحتصوير  (1)المطلوب //   

تسجيل قيود اليومية الالزمة . (2)                

وحدة بكلفة  (1 111)  2الى المرحلة /  1بلغت عدد الوحدات المسلمة من المرحلة /  ( 0)تمرين 

                       -فرت لديك المعلومات التالية :ادينار . و قد تو (4 111 111) 

  -تي :وكاآل 2التكاليف المضافة خالل المرحلة /  (1)

ر دينا  511 111     مواد مباشرة            

دينار    911 111   اجور مباشرة             

  دينار   611 111 ت . ص . غ . م          

تصلح وحدة ال (211)ح بها و قد بلغت الوحدات التالفة خالل المرحلة ضمن الحدود المسمو( 2)

نما دينار للوحدة ، بي (511) وحدة منها بسعر( 161)العادة تشغليها مرة ثانية و لكن يمكن بيع 

                                                           . عدت الوحدات الباقية سكراب



144 
 

.(2)تصوير حـ / المرحلة  (1)المطلوب //   

لالزمة .تسجيل قيود اليومية ا( 2)                

( وحدة بكلفة  2 111)  2الى المرحلة /  1بلغت عدد الوحدات المسلمة من المرحلة /  (0)تمرين 

                        -( دينار . و قد توفرت لديك المعلومات التالية : 6 111 111) 

-كانت كاالتي : 2المرحلة /  لالتكاليف المضافة خال (1)  

دينار    1 111 111مواد مباشرة                     

دينار    1 011 111اجور مباشرة                    

دينار     1 211 111     ت . ص . غ . م            

( وحدة . 1 511بلغت )  3الوحدات المحولة الى المرحلة /  (2)  

مرحلة .من الوحدات الداخلة لل% 11نسبة التلف الطبيعي يمثل  (3)  

يمكن االستفادة منها و لم تباع باي قيمة .وحدات التلف الطبيعي الن إ (4)  

. 2المطلوب // تصوير حـ / المرحلة /   

ن وحدات التلف الطبيعي تم بيعها بسعرإ (4)نفسها ، ما عدا  (0)معلومات التمرين  (9)تمرين   

دينار للوحدة الواحدة . (511)   

( . 2المطلوب // تصوير حـ / المرحلة )   
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نتاج فيها تستخدم احدى الشركات الصناعية نظام المراحل االنتاجية ، و قد بدأ اال  (11)تمرين 

          -فيما يأتي بعض البيانات الخاصة بها :، و2110في بداية شهر آب 

2المرحلــة /  1المرحلــة /    التفاصيـــل  

 وحدات داخلة للمرحلة 900 5 000 5

 

 وحدات تامة الصنع و محولة 000 5 000 4

 

 وحدات التلف الطبيعي 100 50

 

 وحدات التلف غير الطبيعي 200 150

 

31/0 وحدات تحت التشغيل في 600 800  

 

 نسبة االنجاز ) مواد مباشرة ( %100 %100

 

 نسبة االنجاز ) ت . التشكيل ( %60 %70

 

 

اعداد تقرير االنسياب الكمي و االنتاج المعادل لكل من المراحل اعال  .المطلوب //   

-:2110الت مصنع الرشيد لشهر ايلول فيما يأتي معلومات مستخرجة من سج (11)تمرين   
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كان االنتاج المعادل و االنسياب الكمي كما اوضحه تقرير االنسياب الكمي و االنتاج المعادل  (1)

                                                                                                                            -: كاالتي  3 / للمرحلة

 مستلمة مواد اجور ت . ص . غ . م

 

وحدة 13 411 وحدة 13 411  وحدة 15 111  وحدة 15 111   

 

 

-:دينار موزعة كاالتي (05 211) بلغت 1/9/2110تشغيل في تكلفة الوحدات تحت ال (2)  

(   دينار 45 111مباشرة       ) مواد              

(  دينار 26 011اجور مباشرة        )             

(  دينار 13 411م     ) ت . ص . غ .             

( دينار . 61 111)  2جمالي التكاليف المحولة من مرحلة / إ (3)  

  -كانت كاالتي : 3خالل المرحلة /  التكاليف المضافة( 4)

ر ( دينا 121 111)     مواد مباشرة             

( دينار  121 611اجور مباشرة    )             

  ( دينار 110 211ت . ص . غ . م )           

. 3المطلوب // استخراج متوسط كلفة الوحدة الواحدة لالنتاج المعادل للمرحلة /   

: 2119مراء لشهر شباط بيانات مستخرجة من سجالت مصنع األتي اآل (12)تمرين   

اآلتية:  المعلومات  2119في نهاية شهر شباط  الثالثةاظهر تقرير االنسياب الكمي للمرحلة  (1)  
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وحدة     31 111تامة الصنع                  وحدات             

وحدة       2 111            وحدات تالفة تلف طبيعي            

وحدة       3 111   تالفة تلف غير طبيعي    وحدات             

وحدة ) نسبة انجازها مواد مباشرة      0 111                 وحدات تحت التشغيل        

  ( .% 51، ت . التشكيل % 111

-ظهر بأن متوسط كلفة الوحدة الواحدة كاالتي :(  2)    

 ت . مستلمة مواد اجور ت . ص . غ . م

 

9 11 15 5 

 

 

3المطلوب // اعداد تقرير اجمالي التكاليف للمرحلة /   
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الكتــاب محتــويات  

 

ةرقم الصفح الـموضـــــــــوع     ت 

اولا      ـــةالمقدمــــــ 3    

 االولالفصل  العمل ) االجور (ة على عنصر محاسبال 32 – 4

 1-1 كلفةتأهمية عنصر العمل في ال 5

 2-1  مكونات العمل )انواع الجور(   6 - 5

 3-1 كلفة العملالرقابة على  7 - 6

 4-1 ن ) طرق تسجيل الوقت (يطرق تحديد أوقات العامل 8

 5-1 كلفة العملالمستندية للرقابة والمحاسبة عن الدورة  9-11

 6-1 طرق دفع األجور    12-14

 7-1 الوقت الضائع 22 -14

 8-1 طرق المكافآت أو العالوات التشجيعية 25 -21

 9-1 إعداد قوائم األجور ودفعها 25-27

 12-1 الرقابة الداخلية المتعلقة بقوائم األجور 28 -27

 11-1 إعداد كشوفات وخالصة األجور 28

 12-1 الفصل األول ريناتأسئلة وتم  32 -22

 الثانيالفصل  على عنصر تكلفة المصروفات محاسبةال 55 - 33

 1-2 طبيعة المصروفات   35 -34

 2-2 مفهوم مراكز التكاليف  36 -35

 3-2 التكاليف على أساس مراكز التكاليفطبيعة  36
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