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  مفهوم نظام الكلفة-المبحث األول 
تعريف محاسبة التكاليف

إلدارة ،                  ة ل د الكلف من الممكن تعريف محاسبة التكاليف بالفن الذي بواسطته نتمكن من تحدي
أن الغرض               ول ب ى الق ة اإلدارة        ومن هذا التعريف الواسع لحسابات الكلفة نتوصل إل ا هو معاون  منه

ا        أة وتطوره ان المنش اء آي ي بن ا ف ه بأهميته عور وتعميق ق الش ة وبخل ة الكلف اعدتها بمراقب ومس
 . وبعبارة أخرى تكوين وعي آلفوي وتوجيهه

ة                    ات الكلف ا تطبيق ة بأنه را حسابات الكلف ويعرف معهد محاسبي التكاليف واإلدارية في إنكلت
اليف والسيطرة                  ومبادئ حسابات التكاليف ، ا     م وفن وأساليب التحقق من التك ات لعل لطرق والتقني

ا ألغراض                   عليها ومراقبتها وتحديد مقدار الربحية وتتضمن أيضًا عرض المعلومات المستقاة منه
 . اتخاذ القرارات اإلدارية

ا          ا جزءًا من مجاالت حس ي يمكن أن نعتبره ة الت ات الوظيفي م الفعالي ار أه بات  ويمكن إظه
 -:الكلفة والحقول التي تدخل ضمن هذا التعبير بما يلي 

وهذه العملية تتضمن قيد آافة ما يتعلق بحسابات التكاليف في السجالت            : مسك دفاتر التكاليف         -١
 .والقوائم المختصة بعد تصنيفها وتبويبها بشكل مناسب 

ا          وهي أحد األساليب التي تستعملها      : مراقبة التكاليف         -٢ ة والسيطرة عليه ة الكلف  اإلدارة لمراقب
ة                  ة ، النوعي وذلك بوضع الميزانيات التفصيلية الالزمة لفترة إنتاج معينة والتي تشمل الكمي
ة                        ة المراقب دأ عملي م تب ة ث أرخص األسعار الممكن اج السلع أو الخدمات ب والوقت الالزم إلنت

الً      ق فع ن والمتحق ارن المخم از ويق ى اإلنج راف عل ع   واإلش ن جمي ؤولين ع الم المس  وإع
اذ                          ك وأتح ة دراسة أسباب ذل ا مساويًا للمخمن بغي ًال فيه المجاالت التي لم يكن المتحقق فع

 . الخطوات الالزمة لمعالجته
اليف       -٣ ل التك نيفها     : تحلي ة وتص ة بالكلف ات المتعلق ات والبيان يم المعلوم ادة تنظ ة إع ي عملي ه

زاء     ى أج ل إل كل مفص ا بش ذه     وتجزئته ة ه نى دراس ا وليتس ة مفرداته ة معرف بة بغي مناس
 . المفردات مما يكشف لإلدارة األمور والعالقات المهمة في نشاط المنشأة

ز في              : تقييم بضاعة آخر المدة           -٤ إن إحدى النقاط العامة التي من المفروض أن تعتبر محل ترآي
دة  يم بضاعة آخر الم ة هي تقي ة ت. حسابات الكلف دة ستكون إن عملي يم بضاعة آخر الم قي

 . صعبة ومعقدة إذا لم يتواجد نظام متكامل ومستمر لحسابات الكلفة
ة            -٥ ات التقديري ة وتحضيرها واستعمالها يتضمن             : إعداد الميزاني ات التقديري إن إعداد الميزاني

ة بغ    رض تخمين مجموع إيرادات المؤسسة ومجموع مصروفاتها المتوقعة لفترة زمنية مقبل
ام هو                        ذه األرق ه ه ا تمثل ار أن م ا، وباعتب ات التي تصبو لتحقيقه دافها والغاي التعبير عن أه
رض        اس لغ ات آأس ذه الميزاني ون ه ًال لتك ه فع راد تحقيق ا ي و م تقبل وه ل للمس ة العم خط

 . السيطرة على الكلفة



ام            : المهمات والبحوث الخاصة            -٦ رة للقي ان آثي ة في أحي  بمهمات وبحوث   يكلف محاسب الكلف
ة إذ             خاصة مختلفة عما قد يكون خارج نطاق أي بيانات ومعلومات إحصائية أو تحاليل آلفوي

 . قد تتطلب الكثير من الفطنة والحكمة المبنية على التجارب إضافة إلى المعرفة العامة
  

أهداف محاسبة التكاليف وفوائدها
ود على اإلدارة بالفوائد المدرجة أدناه ، فمحاسبة        من المفروض بنظام التكاليف الجيد أن يع                
 أداة وليـست غايـة ، أداة نافعة إذا أحسن استخدامها على أساس تحديد األهـداف والغايات    التكاليف

ا                       م المقصود منه م يفه ، فتجميع البيانات وتفسير النتائج في حدودها ، أما إذا أسيء استخدامها ول
ذا            فقد تكون أداة خطرة ال تفي      راراتهم، وله اذ ق ا في اتخ دما يسترشدون به د نتائجها المسؤولين عن

ة                  آانت وظيفة محاسب التكاليف ليست مجرد سرد لحقائق الماضي بعد إثباتها ولكن عرضها بطريق
ان                     اليف وحساباتها أدات ة إن طرق التك اءة اإلنتاجي تكفل اتخاذ القرارات التي ترفع من مستوى الكف

ا   إيجابيتان للبناء و  اإلرشاد تتبعان الماضي بأحداثه وتعرفان الحاضر بظروفه وتنبئان بالمستقبل وم
ه                ى حقيقت يخفيه ، ال يكون دور محاسبة التكاليف هو سرد الماضي على عالته وعرض الحاضر عل

  -:واإلرشاد إلى المستقبل آما يتوقعه، إن أهم أهدافها وفوائدها هــي 
اليف تسجيل المعلومات    : تجة  تحديد تكاليف الوحدات المن   -أوًال من األهداف الرئيسية لمحاسبة التك

المواد أم         ة ، سواء آانت خاصة ب المتعلقة بعناصر الكلفة وتجميعها من واقع مستنداتها األولي
ة                   ذه الكلف باألجور أم بالمصروفات ، وبعد تصنيفها وتبويبها على حساباتها المختصة تحمل ه

ى         على السلع المنتجة أو الخدمات      المقدمة بغية تحديد آلفتها إن حسابات التكاليف تساعدنا عل
ايير أو  ا من تثبيت مع ذا يمكنن ة أو قسم ، وه ة أو مرحل دة أو عملي ل وح ة آ ى آلف التوصل إل
مقاييس لكلفة هذه األجزاء ويسهل علينا تسعير البضاعة تحت الصنع والبضاعة التامة الصنع             

ن استخراج آلفة آل وحدة إنتاج على حدة سيمكننا من  بدقة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإ      
عمل حساب أرباح وخسائر خاص بها وبذلك تعرف العمليات المربحة والعمليات غير المربحة              
ات                والتي في ضوئها يتسنى لإلدارة اتخاذ القرارات المناسبة بصدد تقليل أو إيقاف إنتاج العملي

 . الخاسرة أو محاولة تحسينها
ًا  د-ثاني اليف  تق ا : ير التك دير مسبق لم ام بتق اليف هي القي ة لحسابات التك د الهام إن إحدى الفوائ

  -:يتوقع أن تكون عليه الكلفة ، وهذا يمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين 
ابات          -١ ك حس ي مس ًا لتحاش د اعتيادي ذه تع ة وه ات المتحقق وء العملي ي ض ة ف دير الكلف تق

 . فاتتفصيلية وما يصاحب ذلك من مصرو
عة       -٢ ددة وواس وع متع ذا الن ات ه تقبل، وتطبيق ي المس ف ف ه الكل تكون علي ا س دير م تق

 . آالميزانيات التقديرية والدراسات الخاصة التي تعد ألغراض اإلدارة
اليف لغرض تخفيضها              :  مراقبة التكاليف    -ثالثًا   ينبغي أن تكون هناك رقابة دائمة على عناصر التك

اليف       من جهة واستخدام الم  ى عناصر التك ة عل توفر منها جيدًا من جهة أخرى وتتحقق الرقاب
 -:بأشكال مختلفة أهمها 

 .وضع أسلوب أو طريقة عمل عناصر الكلفة ومراقبتها      -أ                     
ة أسبابها ووض                    -ب           روق ومعرف درة مسبقاًَ ودراسة الف اليف المق ع مقارنة التكاليف الفعلية بالتك

 . الحلول اآلنية لها واتخاذ ما يلزم لتالفيها
 . الميزانيات التخمينية    -ج                   



ة           -د                     انع المماثل ي المص ار ف و ج ا ه اذ م ة واتخ اليف النمطي ة بالتك اليف الفعلي ة التك مقارن
 . آأساس للمقارنة

ًا لألساليب             مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف ال    -هـ قياسية أي يتبنى أساس قياسي مصمم وفق
 . العلمية واعتباره نموذجًا للمقارنة مع المتحقق فعًال ودراسة أسباب االختالف ومعالجتها

ًا  ة -رابع اطات المقبل ة النش رة    :  برمج وا فك د قبل ة ق بي الكلف أن محاس بيًا ب ول نس ن الق ن الممك م
ف م   ا ومختل ع اإلدارة العلي تراآهم م ة     اش ي برمج ا ف اونتهم له رى ومع تويات اإلدارة األخ س

ة               نشاطات المؤسسة بشكل خاص بعد التطور الذي حصل في عملية البرمجة والتخطيط المنظم
ة من خدمات وأهم                        ا تستطيع تقديم ة ومدى م حيث ظهر توسع آبير في مجال حسابات الكلف

 . لميزانياتمثال على ذلك هو التطور الذي حصل في مجال المراقبة بواسطة ا
ذير           :  آشف نقاط الضعف     -خامسًا   تمكن حسابات التكاليف من اآتشاف نقاط عدم الكفاءة ومدى التب

ائن       تعمال المك روفات أم باس ل أم المص واد أم العم ي الم ك ف ان ذل واء آ ه س ل وأنواع الحاص
اذ ال     ن اتخ ن اإلدارة م اءة يمك دم الكف ذير وع باب التب ل أس دد واألدوات، إن تحلي رارات والع ق

ة    تغالل الطاق ن اس تزيد م اج س ة اإلنت ا ، إن برمج ا وتجنبه ة لمعالجته راءات الالزم واإلج
 .اإلنتاجية وتظهر بوضوح مدى الطاقة غير المستغلة في المصنع

رارات          : سادسًا اذ الق ارير            : الكلفة آوسيلة مساعدة في اتخ ديم تق ة يتسنى تق بوجود حسابات الكلف
وفات    ات وآش ات وبيان ذه       وخالص رى، ه ة األخ تويات اإلداري ف المس ا ولمختل إلدارة العلي ل

رارات المناسبة السليمة                         اذ الق ا تساعد في اتخ دمت في الوقت المناسب فإنه المعلومات إذا ق
ددة                    ا متع ة هن ي، إن األمثل وتسهل عليها هذه العملية المعقدة وتبنيها على أساس علمي وواقع

  -:وآثيرة وأهمها 
ادة وتخفيض السعر الحالي        تحدي   -أ          ع أو زي أثر      : د أسعار البي ع السلع والخدمات تت إن أسعار بي

ب،              وع المنافسة في السوق، العرض والطل بعوامل عديدة أهمها نوع السلعة أو الخدمة، ن
دور األساسي في                      ... تدخل الدولة    ة ال ذه السلعة أو الخدم اج له ة اإلنت الخ ولكن يبقى لكلف
 . األمد الطويل

ي            -ب        ول وواقع كل معق أة بش ا المنش دخل فيه د ت ي ق دات الت اوالت والتعه ات للمق ع تخمين وض
اع        بب ارتف ات بس أة مناقص د المنش ذلك ال تفق وق وب ي الس ين ف عار المنافس ارب ألس ومق
أسعارها من جهة أو تتعهد بمناقصة بسعر واطئ بحيث تحقق خسارة عند تنفيذها من جهة               

 . أخرى
 . ضرورة فتح أسواق جديدة أو االآتفاء بالموجود فعًال    -ج       
دة           -د        ات جدي اد إمكاني رورة إيج ًا أو ض وفرة حالي ات المت اج حسب اإلمكاني ي اإلنت تمرار ف االس

 . وتوسيع نشاط المنشأة بهذا الصدد
 .إنتاج سلعة جديدة أو االستغناء عن سلعة تنتج حاليًا-هـ

ات السلع المنتجة أو شرائها من السوق من                             -ه                  اج أحد مكون البدء بإنتاج أو االستمرار بإنت
 .منتجين مختصين

واع                      -و                 اءة ألن ة والكف ة اإلنتاجي أفضلية شراء نوع معين من المكائن والمعدات بدراسة القابلي
 . متعددة

 .  بالمعلومات اإلحصائية المطلوبة عن المنشاةتزويد الجهات الخارجية     -ز                



ابعا  دة   -س ر الم يم بضاعة آخ ائر وبضمنها تقي اح والخس د األرب ى تحدي اعدة عل ابات :  المس لحس
  -:التكاليف هنا مجال واسع من الممكن الترآيز على أهم النقاط بما يلي 

ة   تجعل من المستطاع إعداد حسابات التشغيل والمتاجرة           -أ        ات العام  واألرباح والخسائر والميزاني
ا                     ة أشهر حسب الحاجة إليه ل ثالث بصورة دورية وبفترات قصيرة أسبوعيًا أو شهريًا أو آ

 . ليس للمنشأة آكل فحسب بل لكل قسم من أقسامها أو لكل نوع من منتجاتها
ا                -ب       ر تفصيًال مم ة       المساعدة على تطوير الحسابات الختامية بأسلوب أآث  تتيحه المحاسبة المالي

 . والتمكن من شرح آل عنصر من عناصرها أو تفسيره في آخر السنة
ذلك تستلزم                     -ج       ة وآ واد المخزني إن حسابات التكاليف تستلزم استعمال طريقة الجرد المستمر للم

اجرة         اب المت ير حس هل تحض دوره يس ذا ب اج وه ي اإلنت ة ف ة الداخل واد األولي عير الم تس
 . رباح والخسائر والميزانية العامة بدون حاجة إلى إجراء جرد فعلي شامل لهاواأل

د يسأل             :  المهمات والبحوث الخاصة     -ثامنا   إضافة إلى ما سبق توضيحه أعاله من أهداف وفوائد ق
ه                محاسب الكلفة للقيام ببحث واستقصاء أو حادثة معينة قد تخرج عن المعلومات المتوفرة لدي

رة                    في إحصائياته  ة والخب ى المنطق السليم والحكم  والتي قد تحتاج إلى تحليل علمي مبني عل
  . بشكل خاص إذا آانت متعلقة بعوامل غير ملموسة أو ال يمكن قياسها

   

إجراءات وبرامج تدقيق نظام آلفة أوامر اإلنتاج: المبحث الثاني 
ا          دراسة مدى مالئمة طبيعة الصناعة لنظام أوامر اإلنتاج أي           -١ ا وتتبعه  إن المنتجات يمكن تميزه

 .خالل عملية الصنع لكي يكون باإلمكان تجميع التكاليف على األمر المعني
 .االطالع على إجراءات إصدار أوامر اإلنتاج والصالحيات الخاصة بذلك  -٢
ام متسلسلة ومسجلة في سجالت                      -٣ مالحظة آون أوامر اإلنتاج مسيطر عليها آأن تكون ذات أرق

 .أو بطاقات خاصة
ع المعلومات الضرورية             -٤ االطالع على االستمارات الخاصة بأوامر اإلنتاج وآونها مستوفية لجمي

تع    اعدة المس ة والمس واد األولي ة الم فاتها وآمي ا ومواص وب إنتاجه ة المطل دد آالكمي ملة وع
اج               أمر اإلنت داء ب اريخ االبت ال وت ائن والعم ك المك ساعات اشتغال المكائن والعمال ونوعيات تل

 . وتاريخ اإلنتهاء منه
 .دراسة األسس المتبعة في سحب المواد ألوامر اإلنتاج  -٥
ة          -٦ ى بطاق  مالحظة تثبيت المعلومات الخاصة بكل مرآز آلفة على الجزء المختص بذلك المرآز عل

 . أمر اإلنتاج لغاية االنتهاء من عملية الصنع ثم ايداع البطاقة إلى قسم الكلفة في المنشأة
 . تتبع الجهات التي إليها نسخ أوامر اإلنتاج ومدى مطابقة المعلومات بين الجهات المختلفة  -٧
ر العم      -٨ ل أوام رورة ترحي ة وض م الكلف ي قس وآة ف بية الممس جالت المحاس ى الس الع عل ل االط

 . بصورة متسلسلة فيها والذي يعتبر بمثابة سجل فرعي لحساب إجمالي األوامر اإلنتاجية
ال                 -٩ مالحظة أسس احتساب األجور المباشرة من قبل قسم الكلفة والمحتسبة استنادًا إلى عدد العم

 . المدرج في بطاقة أمر اإلنتاج
ى أوامر ا               -١٠ ر المباشرة عل ل المصاريف غي ى          مالحظة أسس تحمي تم استنادًا إل ا ت اج وآونه إلنت

 . معايير دقيقة يعاد النظر فيها دوريًا
ذآورة أعاله وطرق معالجة              -١١ درة الم اليف المق ر المباشرة مع التك ة غي اليف الفعلي مقارنة التك

 .االنحرافات السالبة أو الموجبة



اج              ر المستخدمة في      مالحظة أسلوب معالجة المواد الرئيسية والمساعدة المسحوبة ألمر اإلنت وغي
 . عملية الصنع وإمكانية االستفادة منها في عمليات صنع أخرى

ي للوحدة ودراسة         -١٢ مقارنة المعدل القياسي للمواد المستخدمة في صنع الوحدة مع المعدل الفعل
 .أسباب االختالف بينهما إن وجد وهل إن انخفاض المعدل آان على حساب النوعية

 . ف وآونها ضمن المعدل المقبول لتلك الصناعةدراسة معدالت التل -١٣
اج منتجات أخرى                          -١٤ ات الصنع األخرى آإنت ة االستفادة من التلف في عملي دراسة مدى إمكاني

 . ثانوية
 . على مراآز الكلف) ٣٩،٣٨،٣٦،٣٥،٣٤،٣٣،٣٢،٣١(مالحظة أسس توزيع التكاليف  -١٥
ل -١٦ ر العم ي سجالت أوام اليف ف الي التك ة إجم ز مطابق ى مراآ اليف عل ع التك ع سجالت توزي  م

ايير         تخدام المع د اس ار عن ر االعتب ذها بنظ ا وأخ ات ومعالجته رو ق ن الف ري ع ف والتح الكل
 . القياسية

 . دراسة عالقة الكلفة بأسعار البيع وإنها منسجمة مع ما جاء بقانون تنظيم التجارة -١٧
  

 المراحل اإلنتاجيةإجراءات وبرامج تدقيق نظام آلفة: المبحث الثالث  
ة                     -١ دراسة مدى مالئمة طبيعة الصناعة لنظام المراحل حيث إن هذا النظام يالئم المنتجات النمطي

 . من حيث الحجم والشكل والمنتجات التي يكون اإلنتاج لغرض الخزن بانتظار طلب الشراء
ي ي           -٢ ناعية الت ات الص اج والعملي ل اإلنت د مراح لوب تحدي ة أس لوب    دراس تج وأس ا المن ر به م

ر   ل المباش ة والعم المواد األولي ل ب ل يحم ن المراح ة م ل مرحل اب لك يص حس تخص
 . والمصروفات الصناعية غير المباشرة التي تخص المرحلة ودائنًا بنتيجة إنتاج آل مرحلة

ة سواء آانت منتجات رئ                             -٣ يسية أو   دراسة أسلوب ترحيل ناتج آل مرحلة إلى المراحل الالحق
 . فرعية أو فضالت

دة        -٤ ة الوح ة آكلف ة الالزم وفر التسجيالت الكمي دى ت تخراج المتوسطات وم لوب اس دراسة أس
 . وعدد الوحدات ومجموع التكاليف وإمكانية استخراج متوسط آل عنصر من عناصر الكلفة

ة تتحمل بالخسارة                       -٥ ل مرحل  الناتجة عن التلف       دراسة التلف الذي يحدث في المراحل وآون آ
ا                 ا واعتباره ر الطبيعي فيجب عزله الطبيعي المتوقع لها، اما الخسائر الناتجة عن التلف غي

 . خسارة ال تتعلق بكلفة إنتاج المرحلة
ة والتي ال               (دراسة الضياع        -٦ الضياع هو جزء من المواد األولية التي تفقد أثناء المرحلة اإلنتاجي

ان جزء    ). مة لها، أي إنه يتمثل في أي شيء من دون قيمة يمكن الحصول على أية قي    إذا آ ف
ذا الضياع جزء من                    ان ه ه وإذا آ د يتحمل اج الجي إن اإلنت ة ف ة للمرحل من الخسارة االعتيادي

 . الخسارة غير االعتيادية للمرحلة فإن آلفته تنقل إلى حساب الخسارة غير االعتيادية
 .رحلة بكلفة العمل المياشر المصروف عليهادراسة أسلوب تحميل آل م            -٧
دراسة أسلوب تحميل عناصر الكلفة المباشرة األخرى أي المصروفات واألعباء الصناعية التي      -٨

 .يمكن تخصيصها مباشرة للمرحلة والفقرات التي يتم حصرها فيها
ة بالمصروفات ال         -٩ ر المباشرة    دراسة أسلوب تحميل آل مرحلة من المراحل اإلنتاجي صناعية غي

 .والتي ال يمكن تخصيصها مباشرة للمرحلة
 .دراسة أسلوب إجراء المطابقة بين الوحدات الداخلة في آل مرحلة والوحدات الخارجة منها      -١٠



إذا أمكن استخدام أحد مخلفات المراحل اإلنتاجية عن التلف الطبيعي في المرحلة اإلنتاجية نفسها أو 
ات                   سابقة لها ، فإ    ذه المخلف ة التي تتضمنها ه ادة األولي ن هذه المخلفات تقدر على أساس تكلفة الم

ا التلف                               ع فيه ة التي وق ة الخاصة بالمرحل اقي عناصر الكلف ات من ب ذه المخلف ا نصيب ه فقط ، أم
 .فيجب أن يتحملها اإلنتاج الجيد الذي تم بهذه المرحلة

ا                ضرورة تجميع التلف الطبيعي في مخزن فرع            -١١ ه آلم دًا لكي يمكن التصرف ب ان زهي ي إذا آ
تجمعت آمية تسمح بالبيع ، وفي هذه الحالة ال يتأثر حساب المرحلة بقيمة هذه المخلفات بل                
ع يستخدم في تخفيض                 ة البي اتج عن عملي راد الن دائن واإلي ا فقط في الجانب ال تثبت آميته

 .عبء التكاليف الصناعية غير المباشرة
ات                    دراسة الت    -١٢ ة في تخطيط المصنع أو العملي ال أو عدم الدق لف غير الطبيعي الناتج عن اإلهم

ة                         ل مرحل در للتلف الطبيعي لك ا زاد عن النصف المق ل م اإلنتاجية وهذا التلف يعرف بأنه آ
ذا التلف                      ا ه ع فيه ة التي وق اج المرحل ى إنت ويجب عدم تحميل تكلفة التلف غير الطبيعي عل

دير قيمت   د تق زل بع ون       وتع ي يك ي لك ر الطبيع ف غي اب التل مى حس تقل يس اب مس ا بحس ه
 -:يمكن إجمال طريقة معالجة التلف بما يلي . باإلمكان مراقبته

 .تستبعد نسبة التلف الطبيعي المقدرة لكل مرحلة  -أ               
لتي تلفت تلفًا غير طبيعي توزع الكلفة الباقية للمرحلة بين وحدات اإلنتاج الجيد والوحدات ا   -ب              

ة مساوية      بنسبة مجموع وحدات آل نوع بحيث تكون آلفة الوحدة الجيدة في المرحل
 . لكلفة الوحدة التالفة تلفًا غير طبيعي

 .يعالج حساب التلف غير الطبيعي في حساب األرباح والخسائر       -ج                                 
ل حساب     يجع   -د                ل حساب المرحلة دائنا بكلفة الوحدات الناتجة عن التلف غير الطبيعي مع جع

 .التلف غير الطبيعي مدينًا بهذه الكلفة
ع أعاله والخاص                     -١٣ معالجة األرباح غير الطبيعية في تكاليف المراحل تتم بنفس األسلوب المتب

ادة   (بالتلف غير الطبيعي     ا هو       األرباح غير الطبيعية هي الزي في عدد الوحدات المنتجة عم
 ). مقدر

از أو             -١٤ بة اإلنج د نس تم بتحدي ل ت ابات المراح غيل بحس ت التش اج تح ة اإلنت ن معالج د م التأآ
ا                ة الصنع، ويحدد بنسبة م ى الوحدات التام مستوى اإلآمال للوحدات تحت التشغيل نسبة إل

  .لوحدات تامة الصنعاستهلكته الوحدات من عناصر الكلفة المختلفة قياسًا با
 .دراسة طريقة تسعير المنتجات العرضية وهل أتبع في تسعيرها       -١٥

وقية     -أ                ة الس راء أي     : القيم ع دون إج الحة للبي ية الص ات العرض وقية للمنتج ة الس أي القيم
 .عملية صناعية عليها

وقية     -ب               ة الس افي القيم ة : ص افية     أي القيم اليف اإلض ا التك ًا منه ات مطروح ة للمنتج البيعي
ى                    ذه المنتجات بحاجة إل دما تكون ه اج الصناعي عن الالزمة الستكمال عمليات اإلنت

 .عمليات صناعية أخرى
ية    -ج               ة القياس اس    : الكلف ى أس ية وتحتسب عل ات العرض ية للمنتج ة قياس اد آلف ك باعتم وذل

 .حققة بالسجالت خالل الفترة الماضيةمتوسط التكاليف المت
  -:ودراسة طريقة معالجة اإليراد الناتج عن بيع المنتجات العرضية والتي تتمثل في 

ات             -أ                                   ة المنتج ى قيم افيًا يضاف إل رادًا إض ع إي ة البي ن عملي اتج ع راد الن ار اإلي اعتب
 .الرئيسية



اح            -ب                                 اب األرب ي حس راد عرضي يضاف ف ع إي ة البي ن عملي اتج ع راد الن ار اإلي اعتب
 .والخسائر

ات الخاصة        -ج                                 ة المبيع ع استرداد لجزء من آلف ة البي اتج عن عملي راد الن ار ٌاإلي اعتب
 .بالمنتجات الرئيسية

 .اعتبار اإليراد الناتج عن عملية البيع استرداد لجزء من آلفة إنتاج الفترة        -د                                 
ات أو             ( دراسة طريقة لمعالجة المنتجات المشترآة       -١٧ المنتجات التي تظهر منفصلة خالل العملي

ات أو مراحل ت             ة والتي يكون      المراحل الصناعية والتي يستلزم إتمام تشغيلها النهائي عملي الي
ى  ). لها قيمة بيعيه متقاربة بحيث يصعب اعتبار منتج منها رئيسي واآلخر فرعي     واالطالع عل

اج                  أسس تحديد نصيب آل منتج من تكاليف اإلنتاج حتى نقطة االنفصال أي نقطة مستوى اإلنت
ل الت    . أو درجة اإلنجاز الذي عنده تنفصل المنتجات المشترآة عن بعضها          ة تحمي اليف  وطريق ك

د نقطة االنفصال          اليف المنتجات المشترآة          . اإلضافية الخاصة بكل منتج بع وزع تك ًا ت وعموم
 -:بالطرق التالية 

 طريقة القيمة السوقية عن نقطة االنفصال        -أ                                   
ذه   وتوزع التكاليف المشترآة على المنتجات المختلفة على أساس القيمة السوق           ية له

 .المنتجات عند نقطة االنفصال
 طريقة القيمة البيعية بعد إآمال اإلنتاج      -ب                                 

ى أساس                 ة عل بمقتضى هذه الطريقة توزع التكاليف المشترآة بين المنتجات المختلف
ة بحيث               ا    القيمة البيعية لهذه المنتجات بعد إتمام صنعها بالمراحل التالي يكتمل إنتاجه

 .وتصبح قابلة لالستعمال
 طريقة القياس المادي للمواد األولية       -ج                                 

ى أساس                 ة عل بمقتضى هذه الطريقة توزع التكاليف المشترآة بين المنتجات المختلف
 .فصالمقدار ما يحويه آل منتج من المنتجات من مواد أولية رئيسية حتى نقطة االن

 طريقة عدد الوحدات المنتجة        -د                                  
اليف المشترآة              بموجبها يحدد نصيب الوحدة من المنتجات المشترآة في إجمالي التك

  -:حتى نقطة االنفصال وآاآلتي 
    إجمالي التكاليف المشترآة   

 عدد وحدات المنتجات المشترآة
تج من المنتجات المشترآة فنحصل                   ويضرب نصيب الوحد   ذا في عدد وحدات من ة ه

 على نصيب آل منتج من التكاليف المشترآة 
ز الكلف      ) ٣٩،٣٨،٣٧،٣٦،٣٥،٣٤،٣٣،٣٢،٣١( مالحظة أسس توزيع التكاليف      -١٨ ى مراآ عل

 .بموجب النظام المحاسبي الموحد
ع ال            -١٩ ز الكلف         مطابقة إجمالي التكاليف في سجالت المراحل مع سجالت توزي ى مراآ اليف عل تك

 .والتحري عن الفرو قات وأخذها بنظر االعتبار عند استخدام المعايير القياسية
 . دراسة عالقة الكلفة بأسعار البيع ومدى انسجامها مع قانون تنظيم التجارة      - ٢٠
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