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 الفصل الخامس

 تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة

 مقدمة:

بطرنقية  عنيت  ععيي  لغير  ععيي  ا بعهيا تالتكاليف الصناعية غير المباشرة هي  التكياليف التي  م نمكي      

  هيه  ،األخير المواد غير المباشرة، األجور غير المباشرة، التكياليف الصيناعية  :  تمثل ف  عمكنة اقتصادنا

 التال : اعر اإلنتاجية على النحو التكاليف نتم  خصيصها )  وزنعها( على المنتجات أ  ام

هيي  التيي   قييوو بتصيينيى  أقساااا اتاتااا عييى عظة يية أ   ،خيياعات قسيييم المصيينى ألييى أقسيياو أنتييا   أقسيياو  -1

أقساااا عييا أ ، النسييي المنتجييات أ  األ اعيير اإلنتاجييية عثييل قسييم العيييج  قسييم النسييي  فيي   ييناعة الغيييج 

فه  األقساو الت   قوو بمساعاة أ  ععا نة أقساو اإلنتا  عثل قسم الصيانة ، قسم القو  المحركية،  الخدمات

 قسم شئو  امفراد .. الخ .

 الخاعات.غير المباشرة ألقساو اإلنتا   أقساو  ةةصر   جميى التكاليف الصناعي -2

 المصنى،  كاليف  خص قسم ععي  عثل أنجار أذا كا  هناك  كاليف  ناعية عاعة  خص المصنى ككل  م -3

 .. الخ فأ  هه  التكاليف نتم  وزنعها على جميى األقساو سواء أقساو انتا  أ  أقساو خاعات .اإلضاءة.

ععيامت التحمييل التي   سيتخاو في    حانيا وزنى أ   خصيص  كاليف أقساو الخاعات على أقساو اإلنتيا    -4

 المباشر. حانا نصيب كل عنت  أ  أعر أنتاج  ع  التكاليف الصناعية غير 

 :تتمثل المشكلة في

 : كيفية  وزنى التكاليف الصناعية العاعة على جميى األقساو .أولا 

 ععامت التحميل.  حاناكيفية  وزنى  كاليف أقساو الخاعات على أقساو اإلنتا    :ثاايا

 بصفة عاعة نتم  وزنى التكاليف الصناعية العاعة على جميى األقساو،   وزنى  كاليف أقسياو الخياعات عليى 

 باستخااو جا ج التوزنى التال : التحميلععامت   حاناأقساو اإلنتا   

 البيان
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 أساس التوزيع
 ص س ب أ

  ×× ×× ×× ××  لألقساوت .ص. غير عباشرة 

 × × × × توزيع التكاليف الصناعية العامة ةسب نوع التكلفة

  ×× ×× ×× ×× لألقساا غير مباشرة ص. إجمالي ت.

 ةسب نوع القسم ×× ×× )××( )××(  وزنى  كاليف أقساو الخاعات

  ×× ××  فر  فر ص. غير المباشرة بعد التوزيع ت.

  × ×   النشاط عستوي )÷( 

  × ×   ععامت التحميل

عى عظة ة أذا كانت البيانات  قانرنة  سمى ععامت التحميل التقانرنية أعيا أذا كانيت البيانيات فعليية  سيمى  

 .الفعليةععامت التحميل 
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 أولا : توزيع التكاليف الصناعية العامة :

 فقاً ألساس  وزنى عناسب،  فيما نل  بعض األسس  جميى األقساونتم  وزنى التكاليف الصناعية العاعة على 

 بها:الت  نمك  امسترشاد 

 أساس التوزيع المناسب اوع التكلفة             

 ساعات الصيانة التكاليف المتعلقة بالصيانة

 ساعات  شغيل اآلمت التكاليف المتعلقة بالقو  المحركة

 المساةة التكاليف المتعلقة بالمبان 

 عاد العماج أ  األفراد  البوفيهالتكاليف المتعلقة بشؤ   العاعلي   اإلشراف 

 قيمة المواد التكاليف المتعلقة بمنا لة المواد  استظعها

 قيمة اآلمت التكاليف المتعلقة باآلمت  أهظكها

 عاد اللمبات التكاليف المتعلقة باإلضاءة

 ساعات العمل المباشرة التكاليف المتعلقة بإدارة المصنى

 اآلل .ساعات الحاسب  التكاليف المتعلقة بن م المعلوعات

ص  فيما نل  بعض  س، لإلنتا    قسمي ب  أ،:  تكو  أةا  الشركات الصناعية ع  قسمي  للخاعات مثال

 األقساو.البيانات الخا ة بتلك 

 الـبيان
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 إجمالي
 ص س ب أ

 68000 7000 8000 17000 36000 ص. غير عباشرة ت.

 5000 500 1500 2000 1000 المساةة بالمتر المربى

 120 30 20 30 40 ماجعاد الع

لاير، وأن هنه   كاه لاخ ص صها ل افه اخ علهم ال مه    50000المصهن   مله ن  فإذا علمت أنه  للهإ جاره  

 لاير. 12000والمالحظا ف  المصن  لمللإ 

 كوزا  الكا لاخ الصن عاا ال  ما علم رما  أقس م المصن  . المطلوب : 

 الجابةا

نعتبر أنجار المصنى   كاليف األشراف  المظة ة  كاليف  ناعية عاعية نيتم  وزنعهيا عليى جمييى األقسياو   

 كاآل  :سواء أقساو خاعات أ  أقساو أنتا   فقاً ألساس التوزنى المناسب 

 جدول التوزيع :

 البيا 
 أقساو اإلنتا  الخاعاتاقساو 

 أساس التوزيع
 ص س ب أ

  7000 8000 17000 36000 غير عباشرة ص. .ت

      :العامةتوزيع التكاليف 

 المساحة 5000 15000 20000 10000 أنجار المصنى

 عدد العمال 3000 2000 3000 4000  كاليف اإلشراف  المظة ة

  15000 25000 40000 50000 ص. غير مباشرة لألقساا إجمالي ت.
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 لاير 50000اتيجار =  -

          ص  س      ب     أ  على :  وزعن

   500         1500  2000  1000      المساةةنسبة ب

         2              4         3         1    =   10 

 

 

 لاير. 12000= والمالحظةاتشراف  تكاليف -

 ص    س  ب   أ  على: وزع 

  30         20          30 40      جانسبة عاد العمب

   4   : 3  : 2 :         3     =12 

 

 × 12000نصيب القسم )أ(= 
4 

 لاير 4000= 
12 

 × 12000نصيب القسم )ب(= 
3 

 لاير 3000= 
12 

 × 12000نصيب القسم )س(= 
2 

 لاير 2000= 
12 

 × 12000نصيب القسم )ص(= 
3 

 لاير 3000= 
12 

            12000 

  :توزيع تكاليف أقساا الخدمات على أقساا اتاتا  ثااياا:

 ه :باستخااو ثظثة طرق   كاليف أقساو الخاعات على أقساو اإلنتا  نتم  وزنى     

 (.طرنقة التوزنى المباشر) امنفرادي   -1

 التنازل .طرنقة التوزنى   -2

 التبادل .طرنقة التوزنى   -3

 طريقة التوزيع المباشر:  -1

هه  الطرنقة نتم  وزنى  كلفة كل قسم ع  أقساو الخاعات بصفة عستقلة على أقساو اإلنتا   فقاً ألساس ف  

 العاعة. وزنى عناسب ع  األسس الت  سبق ذكرها عنا  وزنى التكاليف الصناعية 

 

 

 × 50000نصيب القسم )أ(= 
2 

 لاير 10000= 
10 

 × 50000نصيب القسم )ب(= 
4 

 لاير 20000= 
10 

 × 50000نصيب القسم )س(=
3 

 لاير 15000= 
10 

 1 × 50000نصيب القسم )ص(= 
 لاير 5000= 

10 

 لاير 50000  
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  تمرين:

اةا  الشركات ع  قسمي  للخاعات الصيانة  القو  المحركة  قسمي  لإلنتا  التصنيى  التجمييى،   تكو      

  فيما نل  البيانات الخا ة بتلك األقساو :

 انـــــــــــــالبي
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 إجمالي
 التجميع التصنيع القوى المحركة الصيااة

 800000 280000 310000 150000 60000 غير عباشرة ص. ت.

      بيانات أةصائية:

 4000 800 2400 800 - ساعات الصيانة

 4500 1500 2500 - 500 ساعات  شغيل اآلمت

 10000 4000 3000 1000 2000 المساةة بالمتر المربى

 300000 200000 100000 - - ساعات العمل المباشر

   لاير   ييم اعتبارهييا  كيياليف  100000علميياً بييأ  بلغييت اإلنجييارات  التكيياليف الثابتيية المر بطيية بالمبييان     

 عاعة. ناعية 

 المطلوب: 

على األقساو   وزنى  كاليف اقساو الخاعات على أقسياو اإلنتيا  باسيتخااو طرنقية  العاعة  وزنى التكاليف –أ 

 التوزنى المباشر،   حانا ععامت التحميل لقسم  اإلنتا  على أساس ساعات العمل المباشر .

 بيانا ه:(  كانت 15فر  أ  الشركة  قوو بتصنيى أعر اإلنتا  رقم )ب –ب 

 لاير. 200000عواد عباشرة 

 .لاير 83000عباشرة أجور 

 ساعة.1000ساعة  ف  قسم التجميى  3000ساعات العمل المباشر ف  قسم التصنيى 

 فما ه   كلفة هها األعر ؟

 الجابة
 وزنى التكياليف العاعية عليى األقسياو   كياليف أقسياو الخياعات عليى أقسياو اإلنتيا  باسيتخااو جيا ج التوزنيى   -أ

  التال :

 انــــــــــالبي
 أقساا اتاتا  الخدماتاقساا 

 أساس التوزيع
 تجميع تصنيع قوى محركة صيااة

 ص. غير مباشرة  .ت

 

 توزيع التكاليف العامة

60000 

 

20000 

150000 

 

10000 

310000 

 

30000 

280000 

 

40000 

 

 

 المساحة بنسبة :

2 :1 :3 :4  =10 

  320000 340000 160000 80000 غير مباشرة  .ص إجمالي ت.

 ساعات الصيااة بنسبة 20000 60000  (80000) توزيع تكاليف قسم الصيااة

3  :1  =4 

      فر 

 اآللتساااعات تشاا يل  60000 100000 (160000)  قسم القوى المحركة ت.توزيع 

 8 = 3: 5  بنسبة

     فر  

  400000 500000   ص. غير مباشرة بعد التوزيع .تإجمالي 

  200000 100000   المباشرةساعات العمل )÷( 

لاير   5    معدلت التحميل 

 للساعة

لاير    2

 للساعة
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 :(15تحديد تكلفة امر اتاتا  رقم )  -ب

  200000                                                  عواد عباشرة

  83000                                                 أجور عباشرة

 . غير عباشرة:ت . ص 

  15000 =    5×  3000     ع  قسم التصنيى   

  2000  = 2  ×  1000      ع  قسم التجميى   

17000   

 لاير  300000

 عيوب طريقة التوزيع المباشر :

نفتر  عاو  جود استفادة عتبادلة بي  أقساو الخاعات بعضها البعض، لهلك م نقيوو أي قسيم عي  أقسياو الخياعات 

 األخر .على أقساو الخاعات  هت كلفبتوزنى جيء ع  

 التنازلي:طريقة التوزيع   -2

 فقاً لهه  الطرنقة نتم  وزنى  كلفة كل قسم خاعات على األقساو التالية له ف  التر يب سواء أقساو خاعات     

 نتطلب ذلك ضر رة  ر يب أقساو الخاعات  نازلياً ةيث نتم الباء بقسم الخاعات  الهي نفييا  ،أنتا أ  أقساو 

 دة نباأ بالقسم الهي  كو   كلفته أكبر .قسم الخاعات اآلخر بنسبة أكبر،  ف  ةالة  سا   نسبة امستفا

 :تمرين

نفس التمرن  السابق بافترا  أ  المطلوب  وزنى  كاليف أقساو الخاعات على اقساو اإلنتا  بطرنقية التوزنيى   

 التنازل  .

 الجابة

 :الخدماتترتيب أقساا  -

 قسم الصيانة نفيا قسم القو  المحركة بنسبة =
800 

  ×100  =20% 
4000 

 =   قسم القو  المحركة نفيا الصيانة بنسبة
500 

  قرنباً  11%=  100×  
4500 

 الصيانة.قسم الصيانة هو األهم  نباأ التوزنى بقسم              

 جدول التوزيع: -

 البيان
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 أساس التوزيع
 تجميع تصنيع قوى محركة صيااة

 ص. غير مباشرة  ت..
 

 التكاليف العامة توزيع

60000 

 

20000 

150000 

 

10000 

310000 

 

30000 

280000 

 

40000 

 

 

 المساحة بنسبة :

2 :1 :3 :4  =10 

  320000 340000 160000 80000 ص غير مباشرة  إجمالي ت.

 ساعات الصيااة بنسبة 16000 48000 16000 (80000) قسم الصيااة .توزيع ت

1 :3 :1 =5 

    176000 صفر 

 66000 110000 (176000)  قسم قوى محركة ت.وزيع ت
 ساعات تش يل اآللت 

5  :3  =8 

 402000 498000 صفر  غير مباشرة بعد التوزيع إجمالي ت.
 

 200000 100000   ساعات العمل المباشر)÷( 
 

لاير  4.98   معدلت التحميل 

 للساعة

لاير  2.01

 للساعة

 

 



36 

 

 ( :15تكلفة األمر رقم ) -ب

  200000                                        عواد عباشرة

  83000                                         أجور عباشرة

 :ت . ص . غير عباشر

  14940=  4.98×  3000ع  قسم التصنيى =   

  2010=  2.01×  1000ع  قسم التجميى =    

16950  

 لاير . 999502    أجمال   كلفة األعر اإلنتاج 
 عيوب طريقة التوزيع التنازلي:

الرجييوع  بيا   فير  أ  هنياك  اسيتفادة عتبادلية بيي  أقسياو الخياعات  بعضيها  لكي  في  ا جيا   اةيا أعياع    

أ  قسم الصيانة نيوزع جييء عي   كلفتيه عليى قسيم القيو  المحركية بينميا قسيم القيو  المحركية م  ةيث ،للخلف

 استفادة بعض أقساو الخاعات ع  بعضها . انها  فتر  نوزع على قسم الصيانة، بمعنى

 طريقة التوزيع التبادلي:  -3

ليهلك سيوف  ،جمييى ام جاهيات  عترف هه  الطرنقة بوجود استفادة عتبادلة بي  أقساو الخاعات  بعضها  في    

نتم  وزنى   كلفة كيل قسيم خياعات عليى األقسياو األخير  سيواء أقسياو خياعات أ  أقسياو أنتيا   سيواء سيابقة أ  

 مةقة .

 تطبيق هذه الطريقة بالخطوات التالية:ويتم 

  عئونة. حونل أسس التوزنى ألى نسب   -1

 .+ نصيبة ع  اقساو الخاعات األخر   كلفة القسم = القابلة للتوزنى لكل قسم خاعات التكلفة  حانا -2

 .(للتوزنىلتكلفة القابلة اصل ألى ننتم  كون  هه  المعادلة لكل قسم خاعات  بحل المعادمت ععا )

 التوزنى.أعااد جا ج   -3

 القيو  المحركية  قسيمي  أنتيا  الغييج  خياعات الصييانةع  قسيمي   ةالصناعي الشركات تكو  أةا   تمرين:

  قا أعك  الحصوج على البيانات التالية :  النسي ،

 البيا 
 أقساو اإلنتا  اقساو الخاعات

 أجمال 
 نسي  غيج قو  عحركة  يانة

 44000 1600 7600 15800 19000 التكاليف اإلضافية المقدرة

 5000 2000 2000 1000 - ساعات الصيانة

 8000 4000 3200 - 800 ساعات تشغيل اآلالت

 10000 4000 6000 - - ساعات العمل المباشر
 المطلوب : 

على أساس  التقانرنة خصيص  كاليف أقساو الخاعات بطرنقة التوزنى التبادل ،  أعااد ععامت التحميل  -1

  المباشر.ساعات العمل 

 (  كانت بيانا ه كاآل   :101ر  أ  هناك أعر انتاج  رقم )فب -2

سياعة  فيي    100لاير، سيياعات العميل فيي  قسيم الغيييج  1000لاير أجييور عباشيرة  2600عيواد عباشيرة 

 ؟األعرفما ه   كلفة هها  ،ساعة  200قسم النسي  
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 الجابة

 كما ف  التمرن . – حونل أسس التوزنى الى نسب عئونة  -

  كون  المعادمت: -

 .اقساو الخاعات األخر   كلفة + نصيبة ع   كلفة القسم = التكلفة القابلة للتوزنى لكل قسم خاعات      

 أ : فر    

 س                       القابلة للتوزنى لقسم الصيانة التكلفة

 ص            ركةحلماالقابلة للتوزنى لقسم القو   التكلفة

 ( 1)   ص % 10+  19000س =              الصيانة قسم 

 ( 2)    س % 20+  15800ص =            القو  المحركةقسم 

 ( 2( ف  المعادلة )1بالتعونض بالمعادلة )  

 ص (  0.1+  19000)  0.2+  15800ص = 

 ص  0.02+   3800+  15800ص = 

 ص 0.02+  19600ص = 

  19600ص = 0.02 –ص 

  19600ص =  0.98

  المحركة( قابلة للتوزنى لقسم القو  ت)لاير     20000=  19600 ص = 
0.98 

 ( 1بالتعونض ف  المعادلة )

             20000×  0.1+   19000س = 

 (للتوزنى لقسم الصيانة)ت. قابلة           21000=  2000+  19000س = 

 جدول التوزيع : 

 ا ــــــــــــــالبي
 أقساو اإلنتا  اقساو الخاعات

 نسيج غزل قوى محركة صيانة اساس التوزنى
  1600 7600 15800 19000 التكاليف اإلضافية المقدرة

 بنسبة: ساعات الصيانة
20%:40%: 40% 

 
ساعات تشغيل اآلالت 

10%،40%،50% 

 8400 8400 4200 (21000) توزيع تكاليف قسم الصيانة
 

 10000 8000 (20000) 2000 توزيع تكاليف قسم القوى المحركة
 20000 24000 صفر صفر بعد التوزيع التكاليف االضافيةإجمالي 

 4000 6000   ساعات العمل المباشر)÷( 
 لاير 4   معدالت التحميل التقديرية

 للساعة
 لاير 5

 للساعة
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  :(101)  المر رقمتكلفة 

 2600                        عواد عباشرة

  1000                        أجور عباشرة

 : كاليف اضافية

  400=  4×  100ع  قسم الغيج =    

  1000=  5×  200ع  قسم النسي  =   

                                                         1400  

 لاير    5000                                                       

  ه  افضل طرق التوزنى  فتر  هه  الطرنقة استفادة جميى أقساو الخاعات ع  بعضها البعض لحظ:
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 أمثلة متنوعة

 الك لاا:وكم الحصو  علم اللا ن ت  جنك ج،ككاون جحدى الف ا ت من قسمان صدم ت وقسمان  (:1)مثال 

 انــــــــــالبي
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 تجميع تصنيع اظم المعلومات الصيااة

 360000 440000 200000 100000  المخططة التكاليف الصناعية غير المباشرة

 % 30 % 45 % 25 - اسب الستفادة من قسم الصيااة

 % 30 % 30 - % 40 اسب الستفادة من قسم اظم المعلومات

 250000 100000 - - ساعات العمل المباشر

 المطلوب:

 األقساا.إذا كاات الشركة تستخدا طريقة التوزيع التنازلي فما هو ترتيب   -1

 .% 25قسم الصيانة نفيا ن م المعلوعات بنسبة = 

 % 40الصيانة بنسبة =  اقسم ن م المعلوعات نفي

 الصيانة.ن م المعلوعات هو القسم األكثر أهمية ) األ ج ( ثم 

إعداد المعادلت الالزمة لتوزيع تكاليف أقساا الخادمات بفارأ أن الشاركة تساتخدا طريقاة التوزياع   -2

 التبادلي .

 س             قابلة للتوزنى لقسم الصيانة ال التكاليفبفر  أ          

 ص    للتوزنى للقسم ن م المعلوعاتقابلة ال التكاليفبفر  أ         

 ص 0.4+  100000س =    صيانةقسم ال

 س 0.25+  200000ص =          ن م المعلوعاتقسم 

 .علي اساس ساعات العمل تخصيص تكاليف أقساا الخدمات بطريقة التوزيع المباشرة وتحديد معدلت التحميل  -3

 ا ـــــــالبي
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 اساس التوزيع
 تجميع تصنيع اظم المعلومات صيااة

  360000 440000 200000 100000 ص . غير مباشرةت . 

  5=  2:  3 40000 60000  (100000) توزيع تكاليف قسم الصيااة

      فر 

 2=  1:  1 10000 100000 (200000)  قسم اظم المعلوماتتوزيع تكاليف 

     فر  

  500000 600000   الي ت. غير مباشرة بعد التوزيعمإج

  250000 100000   المباشرساعات العمل )÷( 

 

 معدلت التحميل التقديرية

لاير  6  

 للساعة

لاير  2

 للساعة
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ميا نلي  في تكو  أةا  الشركات الصناعية ع  أربعة أقساو قسمي  للخياعات  قسيمي  لإلنتيا ،   :(2مثال )

  اإلةصائية الت  أعك  الحصوج عليها : هالبيانات التكاليفي

 انــــــــــــــالبي
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 تشطيب تجهيز قوى محركة صيااة

     بيااات التكاليف:

 40000 70000 2000 4000 عواد  أجور عباشرة

 20000 33000 22000 18000  كاليف  ناعية غير عباشرة

     إحصائية:بيااات 

 4000 6000 - - ساعات الصيانة

 3000 4000 2000 1000 ساعات  شغيل اآلمت

 وزنييى  كيياليف أقسيياو الخيياعات علييى أقسيياو اإلنتييا  بطرنقيية التوزنييى التنييازل ،   حانييا ععييامت  المطلااوب:

 للتحميل.التحميل باستخااو ساعات  شغيل اآلمت كأساس 

 الجابة

 :الخدماتترتيب أقساا 

  فر.قسم الصيانة نفيا قسم القو  المحركة بنسبة = 

 =الصيانة بنسبةقسم القو  المحركة نفيا قسم 
1000 

×100=10% 
10000 

 المحركة ثم  كاليف قسم الصيانة  يقسم القو  المحركة هو األهم ) األ ج (  نباأ بتوزنى  كاليف قسم القو

  جدول التوزيع :

 أ :قبل أعااد جا ج التوزنى نجب عظة ة   

المنت  ليهلك نجيب أخيهها في  امعتبيار المواد  األجور المباشرة ألقساو الخاعات  عتبر غير عباشرة على 

بينما المواد  األجور المباشرة ألقساو اإلنتا   عتبر عباشرة على المنت  لهلك نجب اسيتبعادها عنيا أجيراء 

 كاآل  : ن هر جا ج التوزنى ، التوزنى   حانا ععامت التحميل ألقساو اإلنتا 

 جدول التوزيع :

 البيان
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 اساس التوزيع
 تشطيب تجهيز صيااة قوى محركة

      :ص. غير مباشرة  ت..

 

 

 

 

 ساعات تش يل اآللت

1  :4 :3  =8 

 ساعات الصيااة

 5= 2: 3بنسبة 

 - - 4000 2000 عواد  أجور عباشرة

 20000 33000 18000 22000 ت . ص . غير عباشرة

   24000 22000 33000 20000 

 9000 12000 3000 (24000) القو  المحركة  وزنى  كاليف

   25000  فر 

 10000 15000 (25000)   وزنى  كاليف قسم الصيانة

 39000 60000  فر  ت. . غير عباشرة بعا التوزنى

  3000 4000    شغيل اآلمتساعات )÷( 

 ععامت التحميل   
لاير  15  

 للساعة

لاير  13

 للساعة

 

عنا أعااد جا ج التوزنى ألنهيا  حميل عليى المنتجيات عباشيرة  م  اإلنتا   ستبعاأي  كاليف عباشرة ألقساو  لحظ:

 التحميل. أخه ف  امعتبار عنا أجراء التوزنى   حانا ععامت 
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 واجب( 3مثال )

الهه  ل هه  ككاههون جحههدى  الفهه ا ت الصههن عاا مههن أ ل هها أقسهه م قسههمان للصههدم ت و قسههمان ل نكهه ج، وفامهه      

 اللا ن ت الكا لافاا وااحص ئاا الك  أمان الحصو  علاه  : 

 إجمالي انـــــــــــــــالبي
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 التشطيب التجهيز القوى المحركة الصيااة

      :غير المباشرة ت .ص .( 1)

 50000 200000 53000 20000 323000 عواد غير عباشرة

 60000 70000 47000 25000 202000 عباشرةأجور غير 

     200000 المبان  كأنجار  اهظ

     25000  كاليف عتعلقة بالحاسب اآلل 

      :( بيااات إحصائية2)

 7000 8000 3000 2000 20000 المساةة بالمتر المربى

 45000 60000 ـــــ 30000 135000 ساعات  شغيل اآلمت

 40000 60000 ـــــ ــــ 100000 المتوقعةساعات الصيانة 

 1000 2000 1000 1000 5000 ساعات الحاسب اآلل  

 المطلوب:

 وزنى التكاليف العاعة على األقساو   وزنى  كاليف أقساو الخاعات على أقساو اإلنتا  باستخااو طرنقية التوزنيى   

 للتحميل.التنازل ،   حانا ععامت التحميل التقانرنة باستخااو ساعات  شغيل اآلمت كأساس 

 الجابة

متعلقية بالحاسيب اآللي   كياليف  يناعية عاعية نجيب  وزنعهيا عليى التكياليف الالمبيان ،   كنعتبر أنجيار  أهيظ  

 األقساو.جميى 

 يب أقساا الخدمات :تتر

  فر.قسم الصيانة نفيا قسم القو  المحركة بنسبة =      

 =قسم القو  المحركة نفيا قسم الصيانة بنسبة
30000 

  قرنباً  22%  =100
135000 

 الصيانة.قسم القو  المحركة هو األهم ) األ ج ( ثم قسم 
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 جدول التوزيع:

 البيان
 أقساا اتاتا  اقساا الخدمات

 أساس التوزيع
 تشطيب تجهيز صيااة قوى محركة

     :ألقساالت.ص. غير مباشرة 

 

 

 

 

 
 20=  7: 8:  2: 3المساحة 

 5=  1 :2 :1 :1ساعات الحاسب 

 50000 200000 20000 53000 عواد غير عباشرة

 60000 70000 25000 47000 أجور غير عباشرة

 100000 45000 270000 110000 

     توزيع التكاليف العامة:

 70000 80000 20000 30000 المبان  كأنجار  أهظ

 5000 10000 5000 5000 بالحاسب اآلل  عتعلقة كاليف 

 185000 360000 70000 135000 أجمال   ت .ص . غير عباشرة

 9=3:4:2 اآللتساعات تش يل  45000 60000 30000 (135000)  وزنى  كاليف قسم القو  المحركة

    100000  فر 

 5 = 2:  3ساعات الصيانة  40000 60000 (100000)   وزنى  كاليف قسم الصيانة

  270000 480000  فر  .ص غير المباشرة بعا التوزنىت

  45000 60000    شغيل اآلمتساعات )÷( 

لاير  8   ععامت لتحميل التقانرنة

 للساعة

لاير  6

 للساعة

 

 


