
:قائمة تكاليف األوامر

:1مثال 

إجمالي(103)أمر(102)أمر (101)أمر البيــــــان

15000--15000رصيد انتاج  تحت التشغيل أول

50007000900021000مواد مباشرة

30008000700018000عمالة مباشرة

(ةمحمل) تكاليف صناعية غير مباشرة

اجمــــالي

اليجاد التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة البد من حساب معدل التحميل التقديري

=معدل التحميل التقديري 
180000

30000
لاير لكل ساعة تشغيل اآلالت6= 

1000 ×6=60002000 ×6=120001500 ×6=900027000

29000270002500081000

(فعلية)غير المباشرة . ص. ت–( المحملة)غير المباشرة . ص. ت= فروق التحميل 

 =27000-(14000+12000+3000 )

(.تحميل بالنقص)مقدرة بأقل من قيمتها =29000–27000=  -2000



.

:2مثال 
لاير علو  الحسواب، وبلغوت 60000لاير، وقامت الشركة بشراء موواد اوام بمبلوغ 7000بلغ رصيد حساب المواد الخام في بداية الفترة . 1

.لاير مواد غير مباشرة2000لاير مواد مباشرة و50000لاير منها 52000المواد الخام المنصرفة من المخزن 

المواد الخام/حـ من60000

الدائنون /الي حـ60000

:صرف المواد المباشرة وغير المباشرة:شراء المواد الخام

من مذكورين

(المواد المباشرة)االنتاج تحت التشغيل /حـ50000

(المواد غير المباشرة)تكاليف صناعية غير مباشرة  /حـ 2000

المواد الخام /ال  حـ 52000

: ويظهر حساب المواد الخام كاالتي
المواد الخام/ حـ

7000

60000

رصيد أول الفترة

(مشتريات المواد)الدائنون  /ال  حـ 

52000

15000

(المواد المنصرفة)مذكورين  /من 

رصيد آار الفترة 

6700067000



:2مثال 
.لاير15000لاير وللعمالة غير المباشرة 60000االل الفترة بلغت االجور المستحقة العمالة المباشرة . 2

من مذكورين: القيد 

(العمالة المباشرة)االنتاج تحت التشغيل /حـ 60000

(رةالعمالة غير المباش)تكاليف صناعية غير مباشرة/حـ 15000

األجور المستحقة /ال  حـ 75000

: ويظهر حساب االجور المستحقة كاالتي

االجور المستحقة/ حـ

مذكورين /من 75000

تلفوة لاير لكل ساعة تشغيل االت وبلغت ساعات اآلالت المستغرقة في انتواج االوامور المخ6بفرض ان معدل التحميل التقديري هو . 3

.ساعة15000

لاير90000= لاير 6×ساعة 15000= التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة

.االنتاج تحت التشغيل /من حـ 90000

(.المحملة)تكاليف صناعية غير المباشرة/ال  حـ 90000



لاير 18000لاير ايجار وتامين مستحق عل  المصنع 60000لاير تتمثل في 78000بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة األارى . 4

.استهالك معدات المصنع

:2مثال 

تكاليف صناعية غير مباشرة /من حـ 78000

إل  مذكورين

ايجار وتامين مستحق/ حـ60000

مجمع االستهالك/حـ 18000

«4-2-1فقرة »لاير 95000= 2000+15000+78000( =الفعلية)التكاليف الصناعية غير المباشرة : الحظ

«3فقرة »لاير 90000( = المحملة)التكاليف الصناعية غير المباشرة بينما 

: ويظهر حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة كاالتي

المحملةالتكاليف الصناعية غير المباشرة / حـالفعلية

2000

15000

78000

(المواد غير المباشرة)المواد الخام /الى حـ 

(ةاألجور غير المباشر)االجور المستحقة / الي حـ

(غير المباشرة األخرى. ص. ت)الي مذكورين 

90000

5000

(المحملة)انتاج تحت التشغيل /من حـ

تكلفة البضاعة المباعة/ من حـ

( فروق التحميل المقدرة باقل من قيمتها)

9500095000

(تحميل بالنقص)مقدرة بأقل من قيمتها 5000= 95000–90000= فروق التحميل



:2مثال 

المستحقةوالبيعيهاالداريةالرواتبمصروفاثبات

مصروفات الرواتب/ من حـ15000

.الرواتب المستحقة /  الي حـ15000

.لاير10000المكاتبمعداتاستهالكومصروفلاير،15000المستحقةوالبيعيهاالداريةالرواتبمصروفبلغ.5

اثبات  مصروف استهالك معدات المكاتب

مصروف االستهالك / من حـ100000

مجمع االستهالك/ الي حـ100000

.لاير158000بفرض انه تم االنتهاء االل الفترة من انتاج بضاعة او اوامر وبلغت تكلفتها الصناعية . 6

(ملةبتكلفة االوامر تامة الصنع او المكت)البضاعة تامة الصنع  /من حـ158000

االنتاج تحت التشغيل /ال  حـ 158000

.لاير عل  الحساب100000لاير مقابل مبلغ 80000بفرض انه تم شحن اوامر الحد العمالء بلغت تكلفتها . 7

اثبات تكلفة البضاعة او االوامر المباعة 

تكلفة البضاعة المباعة/ من حـ80000

.البضاعة تامة الصنع /  الي حـ80000

اثبات ثمن بيع البضاعة او االوامر

المدينين/ من حـ100000

المبيعات/ الي حـ100000

.ضاعة المباعةتم تصفية أي تكاليف إضافية غير مباشرة مقدرة بأقل من قيمتها أو بأكثر من قيمتها للفترة في تكلفة الب. 8

(تحميل بالنقص)مقدرة بأقل من قيمتها 5000= 95000–90000= فروق التحميلفروق التحميل المحملة باقل من قيمتها   

تكلفة البضاعة المباعة/ من حـ5000

.تكاليف صناعية غير مباشرة/ الي حـ5000



:2مثال 
االنتاج تحت التشغيل  /حـ

صفر

50000

60000

90000

رصيد انتاج تحت التشغيل أول الفترة

(المواد المباشرة)المواد الخام /الى حـ 

(األجور المباشرة)األجور المستحقة /الى حـ

(لةالمحم) تكاليف صناعية غير مباشرة/ حـالى 

158000

42000

(بتكلفة االوامر التامة)البضاعة تامة الصنع  /من 

(تكلفة األوامر غير التامة )رصيد آخر الفترة 

200000200000

البضاعة تامة الصنع/ حـ

صفر

158000

رصيد البضاعة تامة الصنع أول الفترة

االنتاج تحت التشغيل /الى حـ 

80000

78000

(اعةبتكلفة االوامر المب)تكلفة البضاعة المباعة /من حـ

(ة تكلفة االوامر التامة غير المباع) رصيد آخر الفترة 

158000158000

تكلفة البضاعة المباعة /حـ 

80000

5000

البضاعة تامة الصنع /الي حـ 

غير مباشرة    او. ص. ت/ الي حـ

(      فروق التحميل المحملة بأقل من قيمتها)

(ةتكلفة البضاعة المباعة المعدل)ملخص الدخل / من حـ 85000

ي ملخص الحسابات وتدفق التكاليف ف)89صفحة 14-3الكل راجع 8500085000

(نظام االوامر



:المطلوب
.اعداد قائمة تكاليف األوامر وتحديد فروق التحميل.1

:3مثال 

:قائمة تكاليف األوامر

إجمالي(103)(102)(101)البيان

15000--15000ل اولرصيد انتاج تحت التشغي

9000150001100035000مواد مباشرة

6500160001050033000أجور مباشرة

(محملة)غير مباشرة. ص. ت

إجمالي

0.5×12000=60000.5×3000=150011000

34000370002300094000

=معدل التحميل التقديري 
20000

40000
لاير للساعة0.5= 

0.5 ×7000=3500

تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية –تكاليف صناعية غير مباشرة محملة = فروق التحميل -

=11000–(2500 +4000 +3500 )

(تحميل بالزيادة)مقدرة بأكثر من قيمتها 1000= + 10000–11000= 



.إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة. 2
:3مثال 

:صرف المواد-1

من مذكورين

االنتاج تحت التشغيل /حـ35000

تكاليف صناعية غير مباشرة /حـ2500

المواد الخام/ال  حـ37500

:تحميل األجور-2

من مذكورين

.االنتاج تحت التشغيل /حـ33000

تكاليف صناعية غير مباشرة /حـ4000

األجور المستحقة/ال  حـ37000

:غير مباشرة محملة. ص. ت-3

االنتاج تحت التشغيل /حـ11000

(محملة)تكاليف صناعية غير ش  /ا لي حـ11000

:غير مباشرة األخرى. ص. ت-4

رتكاليف صناعية غير مباش /حـ3500

البنك/ال  حـ3500

:تكلفة البضاعة تامة الصنع-5

البضاعة تامة الصنع /حـ71000

لم االنتاج تحت التشغي/ال  حـ71000

34000 +37000

:تكلفة األوامر المباعة-6

تكلفة البضاعة المباعة/من حـ52000

البضاعة تامة الصنع /ال  حـ52000

18000 +34000

:ثمن بيع البضاعة-7

المدينون/ من حـ65000

المبيعات/ ال  حـ65000

:معالجة و اقفال فروق التحميل-8

تكاليف صناعية غيورش/ من حـ1000

ةتكلفة البضاعة المباع/ الي حـ1000



تكلفة البضاعة المباعة/البضاعة تامة الصنع، حـ/تصوير حساب االنتاج تحت التشغيل، حـ. 3:3مثال 
االنتاج تحت التشغيل  /حـ

15000

350000

33000

11000

رصيد انتاج تحت التشغيل أول الفترة

(المواد المباشرة)المواد الخام /الى حـ 

(األجور المباشرة)األجور المستحقة /الى حـ

(لةالمحم) تكاليف صناعية غير مباشرة/ حـالى 

71000

23000

(101،102)البضاعة تامة الصنع  /من 

(103األوامر غير التامة )رصيد آخر الفترة 

9400094000

البضاعة تامة الصنع/ حـ

18000

71000

رصيد البضاعة تامة الصنع أول الفترة

االنتاج تحت التشغيل /الى حـ 

52000

37000

(101، 100االوامر المباعة)تكلفة البضاعة المباعة /من حـ

(102االوامر التامة غير المباعة)رصيد آخر الفترة 

8900089000

تكلفة البضاعة المباعة /حـ 

1000البضاعة تامة الصنع /الي حـ 52000

51000

غير ش. ص. ت / من حـ

(فروق تحميل بأكثر من قيمتها(

(تكلفة البضاعة المباعة المعدلة)ملخص الدخل / من حـ 

5200052000



96صفحة 3تمرين
:200تحديد تكلفة التصنيع لألمر .1

=200ساعات العمل المباشرة لألمر 
120

12
ساعة عمل مباشر10= 

:200تكلفة االمر رقم

لاير200المواد المباشرة

لاير120العمالة المباشرة

لاير18180× 10=غير مباشرة محملة. ص. ت

لاير500تكلفة االمر

=متوسط تكلفة الوحدة في االمر -2
لاير 500

وحدة 50
لاير للوحدة10= 



99صفحة 12تمرين
:تحديد معدل التحميل التقديري-1

:تحديد التكاليف االضافية غير المباشرة المقدرة

لاير750000تكلفة التصنيع االضافية غير المباشرة الثابتة 

لاير600000=4×150000= تكلفة التصنيع االضافية غير المباشرة المتغيرة 

لاير1350000

=معدل التحميل التقديري 
لاير1350000

ساعة 150000
لاير للساعة9= 

:500تكلفة االمر رقم-2

لاير350المواد المباشرة

لاير230العمالة المباشرة

لاير9270× 30=غير مباشرة محملة. ص. ت

لاير850تكلفة االمر



99صفحة 12تمرين
لاير1323000=9× 147000= التكاليف االضافية غير المباشرة المحملة-3

(تحميل بالنقص)مقدرة بأقل من قيمتها 2000-= 1325000–1323000= فروق التحميل 

:قيد اليومية

تكلفة البضاعة المباعة/ من حـ2000

.تكاليف صناعية غير مباشرة/ الي حـ2000

لاير2000يترتب عل  قيد االقفال زيادة تكلفة البضاعة المباعة بالتالي تخفيض صافي الربح بمبلغ 

التكاليف الصناعية غير المباشرة                         / حـ

النقدية/الي حـ1325000

(غير المباشرة الفعلية. ص. ت)

1323000

2000

(المحملة)انتاج تحت التشغيل /من حـ

تكلفة البضاعة المباعة/ من حـ

( هافروق التحميل المقدرة باقل من قيمت)

13250001325000



فعلية. ص . ت–محملة . ص. ت= فروق التحميل -1

تحميل بالزيادة40000= + 300000-260000=  260000–( 75000+ 75000+ 150000= )

:معالجة و اقفال فروق التحميل في ت البضاعة المباعة -2

تكاليف صناعية غيرش  / من حـ40000

تكلفة البضاعة المباعة/ الي حـ40000

(الفرقمبلغ)مباشرةغيرصناعيةت/حمن40000

مذكورينالى

(4/2×40000)التشغيلتحتاالنتاجتكلفة/ح20000

(4/1×40000)الصنعتامةالبضاعةتكلفة/ح10000

(4/1×40000)المباعةالبضاعةتكلفة/ح10000

:الصلةذاتالحساباتفيالتحميلفروقمعالجة-3

المباعة:التامة:التشغيلتحت:الصلةذاتالحساباتعلىالتحميلفروقتوزيعنسبحسابمنالبد

150000:75000:75000

2:1:1=4



:5مثال 

لاير وكانت فروق التحميل بالنقص 80000اذا كانت التكاليف الصناعية المحملة خالل الفترة  التكاليف 
.لاير ، فما هي التكاليف الصناعية غير المباشرة 10000

:  الحل
فروق التحميل= فعلية . ص . ت –محملة . ص. ت

10000-= س –80000

10000+ 80000= س 

فعلية . ص. ت : حيث أن  س 90000=   س

ألنه بما أن فرق التحميل بالنقص فإن التكلفة الفعلية أكبر من المحملة 



.إعداد قائمة تكاليف ا ألوامر وتحديد فروق التحميل.1

بالتكواليف الصوناعية تتمثل مشكلة التمرين أنه لم يعط  أي بيانات الحتساب معدل التحميل التقديري ونص فقط عل  أنه يتم تحميول األوامور

شوغيل أول الفتورة غير المباشرة علي اساس تكلفة العمالة المباشورة ويمكون تحديود معودل التحميول التقوديري مون بيانوات رصويد االنتواج تحوت الت

:كاآلتي

:6مثال

=معدل التحميل التقديري 
(95)غير المباشرة المحملة لألمر . ص. ت

(95)األجور المباشرة لألمر
=

3000

4000
من األجور المباشرة % 75= 

اجمالي959697البيـــــــــــــان

9000--9000رصيد االنتاج تحت التشغيل أول

4000160001400034000مواد مباشرة

400080001200024000عمالة مباشرة

(من األجور%75)محملة . ص. ت

إجمـــــــــــــالي

4000 ×75=%30008000×75=%600012000×75=%900018000

20000300003500085000

فعليةمباشرةغير.ص.ت–محملةمباشرةغير.ص.ت=التحميلفروق

(تحميل بالنقص)مقدرة بأقل من قيمتها 2000-=   20000–18000= 



:إجراء قيود اليومية -2

96ت االمر + 95ت االمر : قيد تكلفة البضاعة تامة الصنع-

البضاعة تامة الصنع /حـ50000

م االنتاج تحت التشغيل/ال  حـ50000

20000+30000

:6مثال

95ت االمر + 94ت االمر :تكلفة األوامر المباعة-

تكلفة البضاعة المباعة/من حـ37000

البضاعة تامة الصنع  /ال  حـ37000

17000 +20000

التحميلفروقمعالجةقيد-

المباعةالبضاعةتكلفة/حمن2000
شغصت/حالى2000

االنتاج تحت التشغيل  /حـ

9000

34000

24000

18000

رصيد انتاج تحت التشغيل أول الفترة

(المواد المباشرة)المواد الخام /الى حـ 

(األجور المباشرة)األجور المستحقة /الى حـ

(لةالمحم) تكاليف صناعية غير مباشرة/ حـالى 

50000

35000

(96،95)البضاعة تامة الصنع  /من 

(97األوامر غير التامة )رصيد آخر الفترة 

8500085000

البضاعة تامة الصنع/ حـ

17000

50000

(94)رصيد البضاعة تامة الصنع أول الفترة

االنتاج تحت التشغيل /الى حـ 

37000

30000

(95، 94االوامر المباعة)تكلفة البضاعة المباعة /من حـ

(96االوامر التامة غير المباعة )رصيد آخر الفترة 

8900089000



:7مثال 
.ريالتقديالتحميلمعدلتحديد_1

«(21)نستفيد من تفاصيل تكلفة االمر »أن طريقة تحميل التكاليف كنسبة من األجور          3من فقرة 

غير ش.ص.ت40000% = س × 50000األجور المباشرة 

من األجور المباشرة% 80= 50000÷ 40000= س

اإلجمالي (24)األمر (21,22,23)األوامر البيان
لمدةاأولالتشغيلتحترصيد

مباشرةمواد
مباشرةأجور
محملةشغيرصناعية.ت

إجمالي

(استخدمي الجدول التالي ) إعداد قائمة تكاليف األوامر وتحديد فروق التحميل _2

120000 120000

150000 «1فقرة »20000 «الباقي»130000

120000 «1فقرة »40000 «الباقي»80000

80000 ×80 = %6400040000 ×80 = %32000120000 ×80 = %96000

39400092000486000



:7مثال 
قيد اليومية الالزم لمعالجة فروق التحميل _3

تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية –محملةتكاليف صناعية غير مباشرة = فروق التحميل -

تحميل بالنقص6000-=  102000–96000= 

التحميلفروقمعالجةقيد

المباعةالبضاعةتكلفة/حمن6000
شغصت/حالى6000

.قيد اليومية الالزم إلثبات تكلفة البضاعة تامة الصنع _4

البضاعة تامة الصنع /حـ394000

م االنتاج تحت التشغيل/ال  حـ394000

23، 22، 21هو االمر الوحيد الذي ال يزال تحت التشغيل إذن األوامر التامة األوامر 24ان االمر 4بناًء عل  الفقرة 

(بدون تصوير الحساب)تحديد رصيد حساب مراقبة األنتاج تحت التشغيل _ 5

«المر الوحيد الذي الزال تحت التشغيل»24هو تكلفة االمر 12/ 30رصيد 92000


