


م تم الحصول على المعلومات الواردة في ھذا العرض من مصادر مختلفة، ویت
و ألغراض المعلومات العامة فقط، دون أي تمثیل أ" كما ھي"عرضھا على أساس 

ة شروط أو ضمانات سواء صریحة أو ضمنیة، بما في ذلك أي ضمانات ضمنی
.ذات جودة أو اكتمال أو دقة أو مالئمة ألغراض معینة بخالف ھذا العرض
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ة ھي أداة تقیس تأثیر العملیات واألحداث والظروف على المركز المالي لمنشأة معین-
. یةمن خالل القوائم المالونتائج أعمالھا وإیصال نتائج ذلك القیاس إلى المستفیدین 

ال تأثیر أھم وظائف المحاسبة المالیة ھي تحدید وتحلیل وقیاس وتبویب وتلخیص وإیص-
.العملیات واألحداث والظروف لمنشأة معینة على مركزھا المالي ونتائج أعمالھا



ة التي تبحث في متابعھي مجموعة من المبادئ والمفاھیم والطرق واألسالیب والقوائم -
الل عملیة والرقابة علیھا وترشید القرارات من خعناصر اإلنفاق بغرض قیاس تكلفة النشاط 

.تسجیل وتصنیف وتحلیل وتفسیر األحداث المؤثرة على التكلفة بالمنشأة



وعرضھا تجمیع بیانات عناصر التكالیف ومتابعة تدفقھا بین مراكز النشاط وتحلیلھا-
مساعدة والرقابة على التكالیف و) خدمة/ سلعة (بھدف تحدید تكلفة المنتجات النھائیة 

.اإلدارة في رسم السیاسات واالختیار بین البدائل

عیة لذلك تستخدم محاسبة التكالیف في جمیع القطاعات اإلنتاجیة التجاریة والصنا-
.والمالیة وفي الوحدات الحكومیةالخدمیةو



المنشأت الصناعیة
ستخدم تمواد مباشرة تشتري المواد الخام واألجزاء وتحولھا إلي العدید من المنتجات التامة، فتكون تكلفة المنتج من 

-السیارات شركات(توزع على المنتج مثل تكالیف أخرى غیر مباشرة تستخدم في المنتج ووأجور مباشرة في المنتج 
).شركات األغذیة

المنشأت التجاریة
اء المنتج من المورد تشترى ثم تبیع منتجات مادیة دون تغییر في شكلھا األساسي، وبالتالي تتمثل التكلفة في سعر شر

).ماركتسوبر–المكتبات (باإلضافة إلیھ كافة التكالیف التي یتم تكبدھا لجلب المخزون إلى حالتھ النھائیة مثل 

المنشأت الخدمیة
كالیف األخرى تقدم خدمات أو منتجات غیر ملموسة تتمثل تكالیفھا فعلیاً في أجور ومرتبات العاملین باإلضافة إلى الت

).مكاتب المحاسبة-مكاتب المحاماة (الالزمة للتشغیل مثل ) مستلزمات مكتبیة–رسوم مرافق –ایجارات (



ازدادت الحاجة إلى نظام محاسبة التكالیف الزدیاد الحاجة إلى البیانات والمعلومات التي
الیب تقدمھا في ظل اإلیقاع السریع لتطور األعمال فازداد االھتمام بتطویر المفاھیم واألس

. المستخدمة في احتساب التكلفة والرقابة علیھا



تبر حیث یع) مكاتب المحاماة(یعتبر نظام تكالیف األوامر ھو األنسب للمنشآت الخدمیة 
من سجل ) رةمباشرة وغیر مباش(العمیل أمراً مستقالً فیتم تجمیع اجمالي تكالیف كل عملیة 

.  تكلفة األمر



:یتم تحدید تكلفة الخدمة في مكاتب المحاماة بالخطوات التالیة 

).الخدمة المھنیة(تحدید امر العملیة الذي یعد غرضاً للتكلفة / 1
).عمل مباشر(تحدید التكالیف المباشرة للعملیة / 2
.اختیار أساس توزیع للتكالیف غیر المباشرة/ 3
.تحدید التكالیف غیر المباشرة المرتبطة بأساس توزیع التكلفة/ 4
)ساعةلل/ لایر(. حساب معدل وحدة أساس توزیع التكلفة المستخدم في توزیع التكالیف غیر المباشرة/ 5
.حساب التكالیف غیر المباشرة ألمر العملیة/ 6
.احتساب تكلفة امر العملیة لكل من التكالیف المباشرة وغیر المباشرة/ 7



:التالينفترض أن مكتب المحاماة یعمل بھ الفنیین على النحو

اجمال التكلفة سنویا)1(التكلفة الشھریة العددالوظیفة م
المتاحة إجمالي الساعات

د خالل السنة للفني الواح
)2 (

متوسط اجر الساعة للفني
الواحد باللایر

%15افتراض ھدر 
)3(

التكلفة المباشرة بالریاض
متضمنة الھدر لكل ساعة 

)التكلفة المعیاریة(
)4(

150,000600,000185032549375مالك 1
225,000600,000185016225187مدیر 2
812,0001,152,0001850771289محامي3
36,000216,000185039645الدعم الفني4
12,00024,000185013215عامل5

NANANANAلایر15NA2,592,000االجمالي

.تتضمن التكلفة كل من الرواتب واألجور والرسوم الحكومیة والتأمین االجتماعي والطبي وتأمین السیارات على أساس شھري) 1(
).ساعات في الیوم8× أیام في األسبوع 5× أسبوع 46(تم األخذ في االعتبار ساعات العمل المتاحة خالل العام بعد استبعاد اإلجازات وإجازة نھایة األسبوع  ) 2(
.اعتمادا على احصائیات معدالت الھدر في ھذه الصناعة، %15بمعدل تم افتراض ھدر ) 3(
التكلفة المعیاریة ھي األساس الذي یمكن االعتماد علیھ في تحدید تكلفة الساعة عند تقدیر ساعات العمل لمشروع معین) 4(

:كذلك یتحمل المكتب التكالیف الغیر مباشرة السنویة على النحو التالي

:وبالتالي یكون معدل التكالیف الغیر مباشرة على النحو التالي

360,000إجمالي التكالیف غیر المباشرة                        
ساعة عمل / لایر 180=  ـــــــــــــــــــــــ =      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2,000)                 تقریبي(إجمالي ساعات عمل المكتب 

.لایر لكل ساعة عمل) 207(فیصبح معدل التكالیف الغیر مباشرة %) 15(وبافتراض وجود ھدر بالتكالیف الغیر مباشرة بمعدل 

اإلجمالي أخرى مصاریف نثریة قرطاسیة خدمات مرافقإیجار

لایر240,00030,00020,00040,00030,000360,000

ویتضح ان اجمالي التكالیف المتوقعة
للمكتب للسنة الواحدة

) =تكالیف غیر مباشرة+ تكالیف مباشرة (
2,592,000 +360,000 =2,952,000



ا، فلو  افترضنا ان تفھم العملیة ومتطلباتھبعدوبافتراض وجود عملیة مرتقبة لدى المكتب، یتم تحدید ساعات العمل المطلوبة على مستوى كل مھني في المكتب، حیث تقدر الساعات المطلوبة 
-:العملیة تتطلب التالي

لایر54,000) = لایر للساعة207(لحساب التكالیف الغیر مباشرة باستخدام معدل ) ساعة260(كذلك یتم استخدام األساس األعلى 

لایر204,000) = 54,000تكالیف غیر مباشرة + 150,000تكالیف مباشرة (وبالتالي تكون تكلفة المشروع على المكتب على النحو التالي 

لایر 255,000، فیكون اجمالي اتعاب العملیة )30%الى % 20متوسط الربحیة في اعمال الخدمات القانونیة من (%25وعند افتراض نسبة ربح 

علما ان النسبة اعاله تختلف باختالف ظروف السوق وكفاءة المحامي ومدى توافر الساعات في المكتب

%7) = 2,952,000÷ 204,000(من المھم مقارنة تكلفة ھذه العملیة مع اجمالي التكالیف المتوقعة للمكتب 

منة التكلفة المباشرة بالریاض متضدالساعات المطلوبة للفني الواحالعددالوظیفة م
)ةالتكلفة المعیاری(الھدر لكل ساعة 

التكلفة المباشرة المقدرة 
للمھمة

17037526,250مالك 1

114018726,180مدیر 2

42608992,560محامي3

1100454,500الدعم الفني4

13015450عامل5

لایر150,000االجمالي
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