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 مقدمة:

عندما ترغب  شركة االتصاالت السعودية  في الحصول على زي خاص  للعاملين فيها  فأنها ستختار شركة  من بين شركات المالبس 
 المتعددة في السوق لتنفذ لها االمر مقابل سعر تطلبة شركة المالبس  يكون اعلى من سعر التكلفة كي تحقق ارباح من هذا االمر ، بالتالي

 على كل شركة معرفة تكلفة منتجاتها بدقة حتى تستطيع ان تقرر سعر مناسبا لمنتجاتها وخدماتها  بحيث تحقق لها ارباحا . يتوجب 

 وفر التقارير الخارجية )قائمة الدخل التي يظهر فيها مصالتقارير الداخلية و باالضافة الى انه من المهم معرفة تكاليف االنتاج العداد  
 .ائمة المركز المالي التي يظهر فيها قيمة المخزون ( والتقارير الضريبية االنتاج المباع وق

ة توقف استخدام أي منها على طبيعة الصناعي، و المقدمة للعمالء مات المستخدمة في ايجاد تكلفة االنتاج او الخدنظم الهناك العديد من 
ل لتحمياالنتاجية )نستخدم طريقة ا نظام تكاليف األوامروهو  ط فقواحد عة العمليات الصناعية في الشركة، وسوف نركز على نظام وطبي

 الكلية في اعدد التقارير الخارجية بحيث تكون تكلفة االنتاج = مواد ش + اجور ش+ ت ص غير ش (

 

 :نظام تكاليف األوامر
صناعة  ألثاث،العمالء مثل صناعة قياس تكلفة اإلنتاج ويطبق في الصناعات التي يكون فيها اإلنتاج حسب طلبات ورغبات الم انظ وه

ة ويركز هذا النظام على تحديد تكلفويسمى طلب كل عميل امر انتاجي،  .. الخالمستشفيات ...... ،واالصالح مراكز الخدمةاإلنشاءات، 
 .وحدة قياس التكلفةكل أمر انتاجي على حدة، لذلك يعتبر األمر اإلنتاجي هو 

 

 سنعرض في هذا الفصل :

 . ة )قائمة تكلفة االوامر(اإلنتاجي االوامرد تكلفة تحدي كيفية  -1

 قيود اليومية .اعداد  -2

 وير حسابات المراقبة .صت -3

 الدخل قائمة و المباعة البضاعة. ت قائمة و الصنع تامة البضاعة.ت قائمة اعداد -4

 أواًل : تحديد تكلفة األمر اإلنتاجي :
 من ثالثة عناصر هي :ية وفقا لطريقة التحميل الكلتتكون تكلفة أي أمر إنتاجي 

 . استمارة طلب صرف الموادمن  تحدديمكن تتبعها و المواد المباشرة :  -1

 الوقت للعمال . استمارةتحدد من يمكن تتبعها و :  األجور المباشرة -2

تحديد  يتم  لذلك ، ال يمكن حصرها إال في نهاية الفترة وا ه يمكن تتبعال : وهذه التكاليف  التكاليف الصننايية يير  المباشنرة -3
تحدد  ،تاجقبل االنالمحددة  التقديريةالتكاليف االضييييافية غير المباشييييرة باسييييتخدام معدالت تحميل نصيييييب كل أمر إنتاجي منها 

 :  كالتالي

 

 

 نظام تكاليف االوامر اإلنتاجية:الفصل السادس
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المقدرة=اجمالي ت.ص.ث االضييافية+)ت.ص.ا االضييافية المقدرة للوحدةشالنشييا   االضييافية غير المباشييرةص. .لبسييط:اجمالي تا
 ر(المقد

 (المقدرالمقام: اساس التحميل المقدر)النشا  

 

             ساعات العمل المباشر
 )# ريال/ساعة(

 

 

            ساعات تشغيل اآلالت      
 )# ريال/ساعة(

 

 
ش    وادالمنسييييبة من أو  ش األجورمالحظة قد تكون طريقة تحميل التكاليف الصييييناعية غير المباشييييرة االضييييافية المحملة نسييييبة من 

      )حسب معطيات السؤال( التكلفة األولية  نسبة من  أو

 

 

 قائمة تكاليف االوامر
 كالتالي : قائمة تكاليف األوامرإذا كان هناك أكثر من أمر انتاجي يتم تحديد تكلفتهم في قائمة تسمى  – 1

 إجمالي (11أمر ) (11أمر ) (11أمر ) (14)أمر  البيان
 ×× - - ×× ×× ترةأول الف رصيد تحت التشغيل 

 ×× ×× ×× ×× ×× مواد مباشرة
 ×× ×× ×× ×× ×× أجور مباشرة

 ×× ×× ×× ×× ×× ت . ص . محملة
 ×× ×× ×× ×× ×× إجمالي

 
، ت . ص . فعلية ، أجور غير  مباشرةفعلية في  نهاية الفترة يتم حصر ت . ص . غير المباشرة الفعلية ) مواد غير مباشرة – 2

 :روق التحميللتحديد ف )مقدرة بداية فترة االنتاج الغراض التسعير واتخاذ القرارات (على األوامر  ( ومقارنتها مع المحملةفعليةأخرى 
 ( اليوجد فروق والنحتاج لمعالجة0او ) ( تحميل بالنقص -$$+( تحميل بالزيادة    او ) $$)الفعلية = –فروق التحميل = المحملة 

 يادة اال ان طلب السؤال يير ذلكالمباية  بضايةتكلفة ال /لتحميل في حفروق ا معالجةويتم 

 

 

 27انظري المثال صفحة 

 المقدرة معدل تحميل التكاليف االضافية يير المباشرة التقديري   =   اجمالي تكلفة التصنيع االضافية يير المباشرة .أ
  )النشاط المقدر(اساس التحميل المقدر                                                                          

  أ×  (النشاط الفعلي لألمراساس التحميل الفعلي لالمر )=  ب.    التكاليف االضافية يير المباشرة المحملة يلى امر انتاج معين 



3 
 

تستخدم احدى الشركات الصناعية نظام تكاليف األوامر اإلنتاجية وقد أمكن الحصول على البيانات التالية خالل فترة     :1 مثال
 األخيرة:التكاليف 

 ( 101رقم ) ص األمرتخريال  11000بلغ رصيد اإلنتاج تحت التشغيل أول الفترة  -1
 كاآلتي:بدأت الشركة خالل الفترة في تصنيع بعض األوامر وكانت بياناتها  -2

 ساعات تشغيل اآلالت   مباشرة عمالة مواد مباشرة رقم األمر
 ساعة 1000 ريال 3000 ريال 1000 101
 ساعة 2000 ريال 0000 ريال 1000 102
 ساعة 1100                  ريال 1000 ريال 0000 103

 يتم تحميل األوامر بالتكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس ساعات تشغيل اآلالت وكانت التكاليف الصناعية غير المباشرة -3
                                             المقدرة اول 

  .ساعة تشغيل آالت 30000ريال ومستوى النشا  المقدر  100000 لفترةا -4

مباشرة أجور غير ريال،  14000 مواد غير مباشرةبياناتها: الفعلية وكانت  غير المباشرةلفترة تم حصر التكاليف الصناعية في نهاية ا -1
12000   

 ريال. 3000 أخرى  ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة

 المباشرة.إعداد قائمة تكاليف األوامر وتحديد فروق التحميل للتكاليف الصناعية غير  المطلوب:
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 ثانيا: ايداد قيود اليومية:

 :شراء المواد وصرفها -1
يداعها المخازن   صرف الواد المباشرة وغير المباشرة شراء المواد وا 

 المواد الخام /من ح ×× 
 البنك ) بشيك (/الى ح ××   
 الى ح/ الدائنون) باألجل (×× أو 

 من مذكورين
 رة(تحت التشغيل ) المواد المباش نتاجاال /ح×× 
 (عامة لكل األوامر معا   ) المواد غير المباشرة ت. ص. غير مباشرة /ح ××    
 . الخام المواد /الى ح ×× 

 
 : قيد تحميل االجور على االوامر -2

 من مذكورين
 تحت التشغيل ) األجور المباشرة( نتاجاال /ح ×× 
 (معا  عامة لكل األوامر  ت .ص. غير مباشرة ) األجور غير المباشرة /ح ×× 
 المستحقة األجور /الى ح ×× 

 
 تحميل األوامر بالتكاليف الصناعية المحملة :  -3
 تحت التشغيل . نتاجاأل /من ح ×× 
 .)محملة(غير مباشرة تكاليف صناعية  /الى ح ××       

 
 سب المعطىح نئ)هذا القيد الطرف المدين ثابت لكن الطرف الدا:اثبات التكاليف الصناعية الغير المباشرة االخرى   -4

 (في السؤال

 ف تكاليف صناعية غير مباشرة  /من ح ××       
 إلى مذكورين :                        

 استهالكمجمع ح / ××        
 ماء،كهرب،حساب الدائنين ،اي تكاليف انتاج اضافية تم تكبدها ايجار ، ،ضرائب مستحقة الدفع،مستحق ح/ تأمين××        

 (مصاريف سددت نقدابنك )ح/ال ××       
 

جميع التكاليف السابقة هي تكاليف صناعية، ولكن في بعض االحيان يعطي تكاليف غير صناعية  التكاليف غير الصناعية: -1
في التمرين وهي مصروفات البيع والمصروفات االدارية، يتم اثباتها ولكن ال تؤثر في تكاليف االوامر ألنها تعتبر تكاليف فترة 

 مثل :أوامرقائمة الدخل وال تعتبر تكاليف تحمل على 

 

 (التام االنتاج مخازن  الى وتمت التشغيل تحت كانت اللي االوامر تحويل يعني) صنع :إثبات األوامر تامة ال  -1

 اثبات  مصروف استهالك معدات المكاتب   اثبات مصروف الرواتب  االدارية والبيعيه المستحقة  
 من حي/ مصروفات الرواتب ×× 

 الرواتب المستحقة .  الي حي/ ××          
 من حي/ مصروف االستهالك  ××

 كمجمع االستهال الي حي/ ××          
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 تامة الصنع ) بتكلفة االوامر التامة ( بضاعةال /من ح××                      
 تحت التشغيل نتاجاال /الى ح ××                                  

 )االوامر التامة التي تم بيعها (األوامر المباعة : إثبات تكلفة  -1
 المباعة  ) بتكلفة األوامر المباعة (   البضاعةتكلفة   /من ح ××                    

 التامة الصنع .  بضاعةال  /الى ح ××                                 
 

 (قيمة البيع  )في حال ذكر في السؤال قيد البيع 

 المدينيناو  من ح/البنك××                             

 الى ح/ المبيعات××                                 

 : معالجة فروق التحميل قيد -0
 ::تسوية  فروق التحميل في تكلفة البضاية المباية يالبا تستخدم اذا كان الفرق يير جوهري نسبيااوال 
 يكون القيدالمحملة مقدرة بأقل من الفعلي(  )تعني ان ت ص غ شاذا كان التحميل بالنقص   -1

 )مبلغ الفرق( مباعةال البضاعةتكلفة  ح/من ××              

 (رق الى ح/ت ص ا ش )مبلغ الف  ××                   

 يكون القيدالتحميل بالزياة )تعني ان ت ص غ ش المحملة مقدرة بأكثر من الفعلي( اذا كان  -7

 (  فرق ا ش )مبلغ المن ح/ت ص ××             

 )مبلغ الفرق(مباعة البضاعة الح/تكلفة الى  ××                  
 

 ثانيا: تسوية فروق التحميل في الحسابات ذات الصلة تستخدم في حالة كان مبلغ الفرق جوهريا:
 اذا كان التحميل بالنقص اي ان المحمل اقل من الفعلي يكون القيد -1

 من  مذكورين         
 مباعةال البضاعةتكلفة  ح/××          

 تامة الصنع بضاعةح/تكلفة ال××          
 ح/تكلفة االنتاج تحت التشغيل××           

 (رق )مبلغ الف صناعية غير مباشرة الى ح/ت ××                

 اذا كان محمل اكبر من الفعلي فنقول انه محمل بالزيادة ويكون القيد -7

 (  فرق )مبلغ ال اشرةصناعية غير مبمن ح/ت ×× 

 الى مذكورين            
 البضاعة تامة الصنعح/تكلفة ××           
 ح/تكلفة االنتاج تحت التشغيل××           
 مباعةال البضاعةتكلفة  ح/××           

  يةمالحظة:اذا لم يحدد في التمرين طريقة معالجة فروق التحميل فأنه يتم اقفالها في ح/ت.االوامر المبا
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 :تصوير حسابات االستاذا: ثالث
ائمة ق تدخل ضمنقائمة الدخل وحسابات اصول  تدخل ضمنمصروفات االستاذ التي سنتعرض لها في هذا الفصل تشمل حسابات حسابات 

يسر  اي اال زءلجانضع في الحساب و زيدت مبالغيمن اي اال زءالجنضع في مدينه بالتالي من الطبيعة ال حسابات، وجميعها  ماليالمركز ال

لها مخزون بالتالي لها ، واقصد في حسابات االصول ح/المواد ح/االوامر تحت التشغيل ح/االوامر التامة والتي يكون  نقص الحسابمبالغ ت

وتشمل حسب(  201)للتفاصيل الرجاء الرجوع لمقرر مبادئ المحاسبة ها رصيدياليوجد فالخاصة بقائمة الدخل فبقية الحسابات اما  ارصدة 

 الحسابات كالً من :

 ح/ المواد الخام
 رصيد مواد أول الفترة×× 
 )بشيك( إلى ح / البنك×× 
 )على الحساب(الدائنين الى ح / ×× أو 

 )المواد المباشرة( تحت التشغيل االنتاجمن ح/ ×× 
 )المواد غير المباشرة( من ح / تكاليف صنايية يير مباشرة×× 

 رصيد آخر الفترة  ××  
×× ×× 

 ح/ األجور المستحقة  
 )االجور المباشرة( تحت التشغيل من ح/ االنتاج××  

 غير المباشرة(األجور ) من ح / تكاليف صنايية يير مباشرة×× 
 ×× 

 المحمل  ح/ التكلفة الصناعية غير المباشرة                                                     الفعلي 
 )المواد غير المباشرة( خامالمواد ال / حـ الى

 األجور غير المباشرة() الي حـ/ االجور المستحقة

 . ص. غير المباشرة األخرى(تالي مذكورين )

  اذا التحميل بالزيادة                                                           الى حـ/ تكلفة البضاعة المباعة

  ()المحملةحـ/انتاج تحت التشغيل من  

  

 

  اذا التحميل بالنقص                                                           من حـ/ تكلفة البضاعة المباعة 

×× ×× 
 . تحت التشغيل نتاج األ  /ح

 رصيد تحت التشغيل أول الفترة ×× 
 ) المواد المباشرة( م مخازن المواد /ح الى×× 
 ) المباشرة ) األجور م . األجور / ح الى ×× 

 (محملة)تكاليف صنايية  ح / الى××    

 بتكلفة األوامر التامة () التامة الصنع البضاية/ ح من××  
 األوامر غير التامة ( ) بتكلفة   رصيد آخر الفترة××  

×× ×× 
 تامة الصنع البضاية /ح

 رصيد أوامر التامة أول الفترة×× 
 تحت التشغيل االنتاج /الى ×× 

 (بتكلفة االوامر المباعةالمباية) بضايةتكلفة ال  / ح من×× 
 ( تكلفة االوامر التامة غير المباعة)  ةرصيد آخر الفتر ×× 

×× ×× 
 المباية لبضايةتكلفة ا /ح 

 تامة الصنع البضاية /الى ×× 
 أو   ش" ير"ت ص ي فروق التحميل بالنقص×× 

 ش " ير"ت ص ي فروق التحميل بالزيادة××  
 تكلفة البضاعة المباعة المعدلة() ملخص الدخل /من××  

×× ×× 



1 
 

 )ملخص الحسابات وتدفق التكاليف في نظام االوامر( 98صفحة  41-3راجع الشكل 

 

  :ةمالحظ

فعلية  ص غ ش االجور( +ت تحميل موجودة بقيد)ال +اجور غ ش ( صرف المواد موجوده بقيدمواد غ ش )ال  = فعلية  ت ص غ ش 

 (الفعلية االخرى ش ده بقيد التكاليف الصناعية غموجواخرى )ال

 

 كمايلي: سجلت شركة اكسترا المعامالت عن الشهر األخير :7مثال 

ريال على الحساب،  10000ريال، وقامت الشركة بشراء مواد خام بمبلغ  1000بلغ رصيد حساب المواد الخام في بداية الفترة  -1
 ريال مواد غير مباشرة. 2000ريال مواد مباشرة و 10000ريال منها  20001وبلغت المواد الخام المنصرفة من المخزن 

 ريال. 11000ريال وللعمالة غير المباشرة  10000خالل الفترة بلغت االجور المستحقة العمالة المباشرة  -7

نتاج االوامر ريال لكل ساعة تشغيل االت وبلغت ساعات اآلالت المستغرقة في ا 1بفرض ان معدل التحميل التقديري هو    -3
 ساعة. 11000المختلفة 

ريال ايجار وتامين مستحق على المصنع  10000ريال تتمثل في  10000بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة األخرى  -4
 ريال استهالك معدات المصنع. 10000

 ريال. 10000صروف استهالك معدات المكاتب ريال، وم 11000بلغ مصروف الرواتب االدارية والبيعيه المستحقة  -1

 ريال. 110000 بفرض انه تم االنتهاء خالل الفترة من انتاج بضاعة او اوامر وبلغت تكلفتها الصناعية -1

 ريال على الحساب. 100000ريال مقابل مبلغ  00000بفرض انه تم شحن اوامر الحد العمالء بلغت تكلفتها  -1

 مباشرة مقدرة بأقل من قيمتها أو بأكثر من قيمتها للفترة في تكلفة البضاعة المباعة.تم تصفية أي تكاليف إضافية غير  -0

 سجلي المعامالت السابقة في قيود يومية وقومي بترحيل المعامالت أعاله لحسابات األستاذ الالزمة.: المطلوب 
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 :3مثال 

 وافرت لديك البيانات التالية:وقد ت تستخدم احدى الشركات الصنايية نظام تكاليف األوامر،

وفي ذلك التاريخ كان رصيد  (،111ريال وهي تكلفة األمر رقم ) 10111تحت التشغيل في أول الفترة  االنتاج بلغ رصيد حساب -1
 (111ريال وهي تكلفة األمر رقم ) 10111 تامة الصنع البضايةحساب 

 و التالي:خالل الفترة كانت بيانات التكاليف الفعلية يلى النح -7

 سايات العمل المباشر تكلفة األجور المباشرة تكلفة مواد مباشرة رقم االمر
 ساية  2111 ريال 6011 ريال 9111 111
 ساية  171111 ريال 16111 ريال 10111 117
 ساية  3111 ريال 11110 ريال 11111 113

 ساية   11771 ريال 33111 ريال 30111 اجمالي

 والتكاليف الصناييةريال  0111الفعلية  يير المباشرةواألجور  رياال 7011الفعلية خالل الفترة  يير المباشرة ادالمو  تكلفة بلغت -3
 بشيك.ريال وسددت  3011األخرى 

المباشرة  يير التكاليف الصناييةتقوم الشركة باحتساب معدل التحميل التقديري يلى أساس سايات العمل المباشر، حيث بلغت  -0
 مباشر.ساية يمل  01111ريال ومستوى النشاط المتوقع  71111 المقدرة

 وفقا الستمارة تكلفة االوامر الخاصة بهما.117، 111من تصنيع األوامر رقم  خالل الفترة تم االنتهاء -0

 ريال 60111يلى الحساب بمبلغ  111 ،111تم بيع األوامر  -6

 المطلوب:

 .التحميلايداد قائمة تكاليف األوامر وتحديد فروق  -1

 .اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة قيودإجراء  -7

 المباية البضايةتكلفة  /الصنع، حنتامة  البضاية /نحالتشغيل، تحت االنتاج  تصوير حساب -3

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 (  99صفحة  17تمرين ) - ( 96صفحة  3) تمرين :من الكتاب حل

 

ومالمثال   00و  02ومثال صنننفحة   03الى صنننفحة  26انظري المثال الشنننامل من صنننفحة  
 93و 97و 91صفحة 
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تامة الصنع ريال، والمحملة على األوامر  110000إذا بلغت التكاليف الصناعية المحملة على األوامر تحت التشغيل  : 0 مثال
ريال .وفي نهاية الفترة تم حصر التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية  11000ريال، و المحملة على األوامر المباعة  11000
  210000وبلغت 

 المطلوب :
 تحديد فروق التحميل . – 1
 عالجة فروق التحميل في حساب تكلفة األوامر المباعة.م – 2
 األوامر التي ما زالت تحت التشغيل واألوامر التامة واألوامر المباعة  وهي في الحسابات ذات الصلة معالجة فروق التحميل  – 3
 

 

 

 

 

 

 

ريال ، فما  10000ريال وكانت فروق التحميل بالنقص  00000اذا كانت التكاليف الصناعية المحملة خالل الفترة  التكاليف  :0 مثال
 هي التكاليف الصناعية غير المباشرة 
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ي اساس تكلفة علاألوامر بالتكاليف الصناعية غير المباشرة  ، ويتم تحميلتستخدم منشأة الهالل الصناعية نظام تكاليف األوامر :6 مثال
جور أريال  4000، مباشرة يال موادر  2000)ريال  0000تحت التشغيل في بداية الفترة  االنتاجوقد بلغ رصيد حساب  العمالة المباشرة،

البضاعة تامة (، وقد بلغ رصيد حساب 01ويمثل هذا الرصيد تكلفة األمر رقم )محملة(  تكاليف صناعية غير مباشرةريال  3000 مباشرة،
 :كالتالي العمالة المباشرةو  المباشرة وخالل ا لفترة كانت تكاليف المواد (04ريال وهي تكلفة االمر رقم ) 11000في نفس التاريخ  الصنع

 (01األمر) (01األمر) (01) األمر 
 14000 11000 4000 المواد المباشرة

 12000 0000 4000 المباشرة عمالة
وحولت إلى  01 ،01ريال، وقد انتهى إنتاج األوامر  20000وقد بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية خالل الفترة   

 الي العمالء. 01، 04األوامر رقم  تم شحنكما  الصنع، تامة البضاعة
 المطلوب: 

 التحميل.إعداد قائمة تكاليف األوامر وتحديد فروق  -1

 التحميل فروق  اقفال او معالجة المباعة، البضاعة تكلفة ،الصنع تامة البضاعة تكلفة:    ألثبات الالزمة اليومية قيود أجراء -2

 .البضاعة تامة الصنع /تحت التشغيل ، ح اإلنتاج /تصوير ح -3
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 : 2مثال 

 هي :1433تستخدم إحدى الشركات نظام تكاليف األوامر وقد توافرت لديك البيانات التالية عن شهر محرم 
 ريال ، تتكون من 120,000( هو األمر اإلنتاجي الوحيد تحت التشغيل وبلغت تكلفته 21في بداية الشهر كان األمر رقم ) -1
 ريال تكاليف صناعية محملة ( . 40,000ريال أجور مباشرة ،  10,000ريال مواد مباشرة ،  30,000)  
( وبلغت تكلفة المواد المباشرة المنصرفة من المخازن 24( ، )23( ،)22بدأت الشركة خالل الشهر بإنتاج األوامر اإلنتاجية رقم ) -2

 ريال  120,000ريال ، واألجور المباشرة خالل الفترة  110,000
مر بالتكاليف الصناعية غير المباشرة كنسبة من األجور ، وبلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية يتم تحميل األوا - 3

 ريال  102,000
 20,000( وبلغت تكلفته من المواد المباشرة 24األمر اإلنتاجي الوحيد الذي مازال تحت التشغيل في نهاية الشهر هو األمر رقم ) -4

 ريال . 40,000 ريال ومن األجور المباشرة
 المطلوب:

 _تحديد معدل التحميل التقديري .1
 
 
 
 _إعداد قائمة تكاليف األوامر وتحديد فروق التحميل ) استخدمي الجدول التالي (2

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

    

    

    

    

    

 
 معالجة فروق التحميل .ل_قيد اليومية الالزم 3
 
 
 
 
 تامة الصنع . لبضاعة_قيد اليومية الالزم إلثبات تكلفة ا4
 
 
 
 تحت التشغيل )بدون تصوير الحساب( نتاج_ تحديد رصيد حساب مراقبة األ1
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 ايداد قائمة ت.البضاية تامة الصنع و قائمة ت. البضاية المباية و قائمة الدخلرابعا:
 ( فهوم التكلفة الكلية ) اإلجماليةم حسب تكلفة االنتاج المباع ثم خالل الفترةالصنع تاج التام التكلفة الصنايية لإلنتحديد قائمة 

 كلي جزئي بيان

  $ اول المدة شت. مخزون المواد 

  $ مشتراه خالل المدة ش+ ت.مواد 

  $$ = ت. مواد ش المتاحة 

  )$( اخر المدة ش ت.مخزون مواد -

  ($) ***)ان وجدت(غير المباشرة  الخام المواد -

 $  مستخدمة في االنتاج شمواد = 

 $  مباشرة العمالة  )+(أجور

 $  المحملةيير المباشرة  إجمالي التكاليف الصنايية +

 $$  = اجمالي ت. ص لالنتاج خالل الفترة

 $  *إنتاج تحت التشغيل أول المدةمخزون )+( تكلفة 

 )$(  *إنتاج تحت التشغيل آخر المدة مخزون  ( تكلفة-)

 $$$  ل المدةخال الصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

 $  المدة** اول التام الصنع االنتاج تكلفة مخزون  )+(

 $$  = ت. االنتاج المتاح للبيع**

 )$(  المدة** الصنع آخر التام مخزون االنتاج تكلفة( -)

 $$  = تكلفة يير معدلة لالنتاج المباع

 + التكاليف االضافية يير المباشرة المقدرة بأقل من قيمتها 

 كاليف االضافية يير المباشرة المقدرة بأقل من قيمتهاالت –او 

 $ -+ او 

 $$$  = تكلفة االنتاج المباع )هذا الرقم يرحل لقائمة الدخل(

 شقد اليذكر هذين البندين في السؤال وبالمقابل يعطيني ان التغير في تكلفة مخزون االنتاج تحت التشغيل بالزيادة يساوي $$ بالتالي:

  

 

 

 

 $$  ص لالنتاج خالل الفترة= اجمالي ت. 

 )$(  التغير في تكلفة مخزون االنتاج تحت التشغيل بالزيادة ( -)

 $$$  خالل المدةالصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

 شمواد ت.ال
 المستخدمة في االنتاج

  التكلفة االولية

اجمالي ت. ص لالنتاج 
 خالل الفترة

 تكلفة اإلنتاج التام
 خالل المدةالصنع 

 اجلالنت معدلة غير تكلفة
 المباع

 تكلفة االنتاج المباع

 تكلفة

 االنتاج

 المباع

 التكلفة

 الصناعية

 لإلنتاج
 التام

 الصنع
 خالل

 الفترة
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 وان كان التغير في مخزون االنتاج تحت التشغيل بالنقص بالتالي:*

 

 

 

 

 نفس الفكرة لكن على االنتاج التام ، ان كان التغير في الزيادة ، بالتالي:**

 

 

 

 

 وان كان التغير في تكلفة مخزون االنتاج تام الصنع بالنقص ،بالتالي:**

 

 

 

 

  .على المواد المباشرة نفس الفكرة السابقةوتنطبق 

 الحظي بأن ت المواد الخام غير المباشرة إن وجدت تطرح قيمتها داخل القائمة للوصول للمواد المباشرة المستخدمةششش 

   ×× مخزون المواد الخام أول المدة     

   ×× )+( مشتريات المواد الخام

   ×× المواد الخام المتاحة لالستخدام     

   ) ××( (مخزون المواد الخام آخر المدة-)

   ) ××( ( المواد الخام غير المباشرة )ان وجدت(-)

 ××            مواد مباشرة مستخدمه     

 

   ايضا انه معطيات السؤال قد يذكر المواد المتاحة لالستخدام بالتالي ابدأ القائمة من المواد المتاحة لالستخدام والحظي

 او التكلفة االولية بالتالي ابدأ الحل في القائمة من التكلفة االولية

   

 $$  = اجمالي ت. ص لالنتاج خالل الفترة

 $  لفة مخزون االنتاج تحت التشغيل بالزيادةالتغير في تك  +

 $$$  خالل المدةالصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

 $$$  خالل المدةالصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

 )$(  صنعال التام مخزون االنتاج التغير في تكلفة( -)

 $$  = تكلفة غير معدلة لالنتاج المباع

 $$$  خالل المدةالصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

 )$(  الصنع التام مخزون االنتاج التغير في تكلفة( -)

 $$  = تكلفة غير معدلة لالنتاج المباع

 $$$  خالل المدةالصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

 $  الصنع التام مخزون االنتاج + التغير في تكلفة

 $$  = تكلفة غير معدلة لالنتاج المباع

 $$$  خالل المدةالصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

 )$(  الصنع التام مخزون االنتاج التغير في تكلفة( -)

 $$  تاج المباع= تكلفة غير معدلة لالن
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 . تحديد صافي الربح أو الخسارة :قائمة الدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلي جزئي بيان

 ×××    بيع الوحدة(سعر ×  )عدد الوحدات المباعة ايراد المبيعات 

 (×××)  تكلفة االنتاج المباع )بطريقة التحميل الكلي( (-)   

 ×××   مجمل الربح= 

  بيعيةو التسويقية ( المصروفات ال-)

 والتمويلية اإلدارية ( المصروفات-)

×× 

×× 

 

 (×)× 

 

  ××  او خسارة صافي الربح ( =)

 ( 90صفحة  0تمرين )  :من الكتاب حل
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 :88صفحة  8حل تمرين 

 )المطلوب االول والثاني في السؤال(تكلفة االنتاج المباع  ثم خالل الفترةالصنع التكلفة الصنايية لإلنتاج التام تحديد قائمة 

 كلي جزئي بيان

   ت. مخزون المواد ش اول المدة

   المدة+ ت.مواد ش مشتراه خالل 

   = ت. مواد ش المتاحة 

   ت.مخزون مواد ش اخر المدة -

   )ان وجدت(غير المباشرة  الخام المواد -

   مستخدمة في االنتاج شمواد = 

   مباشرة العمالة  )+(أجور

   المحملةغير المباشرة  إجمالي التكاليف الصناعية +

   = اجمالي ت. ص لالنتاج خالل الفترة

   إنتاج تحت التشغيل أول المدةمخزون )+( تكلفة 

   إنتاج تحت التشغيل آخر المدة مخزون  ( تكلفة-)

   خالل المدةالصنع ( تكلفة اإلنتاج التام =)

   المدة اول التام الصنع االنتاج تكلفة مخزون  )+(

   = ت. االنتاج المتاح للبيع

   المدة الصنع آخر التام مخزون االنتاج تكلفة( -)

   = تكلفة غير معدلة لالنتاج المباع

 تكاليف االضافية غير المباشرة المقدرة بأقل من قيمتها + ال

 التكاليف االضافية غير المباشرة المقدرة بأقل من قيمتها –او 

  

   = تكلفة االنتاج المباع )هذا الرقم يرحل لقائمة الدخل(
 

 

 

 

 

 المطلوب االول

 المطلوب الثاني
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  : قائمة الدخلالمطلوب الثالث:  

 

 : 0مثال 

إلي تدمير المصنع بالكامل، ولكن أمكن العثور علي بعض السجالت في مبني هي وقد أدى  1431/ 12/ 21شب حريق في احدي المنشآت في
 :ة ، تتضمن البيانات التالية عن الفترةأخر ملك للمنشآ

 31000من االجور المباشرة ،  إنتاج تحت التشغيل أول الفترة  %11ريال ،  تكاليف صناعية غير مباشرة  110000مشتريات مواد مباشرة 
ريال ، محزون إنتاج تام أول الفترة  204000ريال ، التكاليف األولية  100000ريال ،  أجور مباشرة  11000ة أول الفترة ريال ، مواد مباشر 

، وسوف يتم   %20ريال ، نسبة مجمل الربح إلي المبيعات  410000ريال ، تكلفة البضاعة المتاحة للبيع  100000ريال ،المبيعات  30000
ن طريق شركة التامين، وترغب شركة التامين في معرفة تكلفة عناصر المخزون كأساس للتفاوض علي التسوية، علما تغطية الخسارة بالكامل ع

  .بأن المنشاة تستخدم مفهوم التكلفة الكلية
 .تحديد تكلفة المخزون من المواد المباشر، واالنتاج تحت التشغيل، و االنتاج التام، وذلك في آخر الفترة  :المطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلي جزئي بيان

   بيع الوحدة(سعر ×  )عدد الوحدات المباعة ايراد المبيعات 

   تكلفة االنتاج المباع )بطريقة التحميل الكلي( (-)   

    مجمل الربح= 

  بيعيةو التسويقية ( المصروفات ال-)

 والتمويلية اإلدارية ( المصروفات-)

   

    او خسارة صافي الربح ( =)


