
 
 

 ختصيص التكاليف الغري مباشر
 

:توزيع التكاليف الصناعية الغري مباشرة على املراكز املستفيدة   
قد يوجد بنود عامة مشرتكة أي يشرتك يف االستفادة منها أكثر من مركز ، وبالتايل جيب توزيعها على 

 املراكز املستفيدة حسب أنسب وأعدل أساس توزيع منطقي 
:)حفظ ( على سبيل املثال   

 توزع على أساس            عدد اللمبات ، قوة اللمبة  اإلضاءةتكلفة  .1

 يوزع على أساس               املساحة اإلجيار .2

 تكلفة الصيانة توزع على أساس              ساعات تشغيل اآلالت .3

 املساحة       توزع على أساس     ) املبىن ، ضرائب على املبىن . ت( أي تكاليف متعلقة باملبىن مثل  .4

 ساس             عدد العمالتكلفة املشرف توزع على أ .5

 تكلفة اآلالت ، التأمني على اآلالت ، استهالك اآلالت توزع على أساس            قيمة اآلالت  .6

  
  :التكاليف الصناعية الغري مباشرة ختصيص أمثلة على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولقد توافرت لديك البيانات) س ، ص ( ومركزين للخدمات ) أ ، ب ، ج ( يتكون مصنع النجاح من ثالث مراكز انتاج مثال 
  : التالية 

  نتاجمراكز اال  مراكز اخلدمات  بيان
  ج  ب  أ  ص  س  

  3000  1800  2200      أجور مباشرة
  11200  8500  6000      مواد مباشرة

تكاليف صناعية غري مباشرة
  متغرية              

16200  15120  15000  11000  12000  

  150  400  200  900  350  املساحة باملرت املربع
  90000  160000  50000  50000  150000  قيمة االالت

  
  



       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :احلل 
نقوم بتخصيص التكاليف الغري مباشرة فقط أما التكاليف املباشرة اليتم ختصيصها ألنه ميكن :  بدء احلل تذكري قبل

  اجياد تكلفة الوحدة الواحدة عن طريق التتبع 
اد التكلفة التي ختص كل التكاليف الصناعية الغري مباشرة املتغرية تعترب بنود خاصة مت اجي:  مالحظات على احلل

االالت ، التأمني على تكاليف املبىن ، استهالك ( كز انتاج ، لكن هنالك بنود عامة البد من توزيعها ومر مركز خدمة
  )اآلالت 

  :توضيح للحل 
  وتوزع على أساس املساحة  22000تكاليف املبىن . 1

  االمجايل   مراكز االنتاج  مراكز اخلدمات  بيان
    ج  ب  أ  ص  س  

  2000 150  400  200  900  350  املساحة باملرت املربع
  % 100% 7.5  %20  %10  %45 %17.5  النسبة املئوية

ختصيص تكاليف املبىن 
  النسبة*  22000

3850 9900 2200 4400 165022000  

  
  
  
  

  : فإذا علمتي أن 
 ريال  20ومعدل أجر الساعة  15000،  9000،  11000ساعات العمل املباشر مبراكز اإلنتاج  .1

  25000والتأمني على اآلالت % 10واستهالك اآلالت  22000تكاليف املبىن  .2
 ساعة يف مركز ج  300ملركز ب و ساعة يف ا 600ساعة يف مركز أ و  500مت انتاج املنتج ع وقد استغرق انتاجه  .3

  ريال  12000كما أن املواد املباشرة له 
  :   املطلوب 
 ختصيص تكاليف صناعية غري مباشرة وإجياد معدل التحميل طبقا لطريقة التوزيع املباشر إذا علمتي أن  .1

م خدماته ملراكز على التوايل ومركز ص يقد%  50، %  20، %  30مركز س يقدم خدماته ملراكز االنتاج بنسبة 
 على التوايل%  40، % 20، %  40االنتاج بنسبة 

  اجياد تكاليف املنتج ع  .2
  



  )النسبة مذكورة يف السؤال (  من قيمة االالت % 10و توزع على أساس % 10استهالك اآلالت . 2
  مراكز االنتاج  مراكز اخلدمات  بيان
  ج  ب  أ  ص  س  

  16000090000  50000 50000  150000  قيمة اآلالت
  استهالك اآلالت

قيمة اآلالت% * 10
15000  5000  50000  16000 9000  

  
  وتوزع على أساس قيمة اآلآلت 25000التأمني على اآلالت . 3

  اإلمجايل     مراكز االنتاج  مراكز اخلدمات  بيان
    ج  ب  أ  ص  س  

  500000 16000090000 50000  50000 150000  قيمة االالت
  % 100  % 18  %32  %10  %10  %30  النسبة املئوية

ختصيص تكاليف 
   التأمني 

النسبة*  25000
7500  2500  2500  8000  4500  25000 

  
الغري مباشرة وقبل البدء فيه البد من مجع التكاليف الغري مباشرة  ماسبق متهيد جلدول ختصيص التكلفة: مالحظة 

  صصيها التي جيب خت
  مراكز االنتاج  مراكز اخلدمات  بيان
  ج  ب  أ  ص  س  

  تكاليف صناعية غري 
  مباشرة متغرية

16200  15120 15000  11000 12000  

  9000 16000  50000  5000  15000  استهالك اآلالت 
  1650  4400  2200  9900  3850  تكاليف املبىن  

  4500  8000  2500  2500  7500  تكاليف التأمني
امجايل التكاليف الصناعية 

  الغري مباشرة 
42550  32520 24700  39400 27150  

  
  



  
  جدول ختصيص التكاليف الغري مباشرة 

  
  االمجايل   مراكز االنتاج  مراكز اخلدمات  بيان
    ج  ب  أ  ص  س  

  التكاليف الصناعية 
الغري مباشرة قبل التخصيص

42550  32520 24700  39400 27150  
166320  

  ___  21275  8510  12765  __)42550(  ملركز سختصيص ا

  ___  13008  6504  13008  )32520(    ختصيص املركز ص

  التكاليف الصناعية الغري
  مباشرة بعد التخصيص 

____  ______  50473  54414 61433  
166320 

    15000  9000  11000      أساس التحميل

    4.1  6.046  4.59      معدالت التحميل

  
التخصيص املباشر يتجاهل اخلدمات املتبادلة بني مراكز اخلدمات ولكن يف السؤال مراكز :  مالحظات على اجلدول

مت ضرب تكاليف كل مركز خدمة بالنسب )  1انظري املطلوب رقم ( اخلدمات ال تقدم أي خدمات لبعضها البعض 
   1املذكورة يف املطلوب رقم 

  
  :  2مطلوب رقم 

  تكاليف صناعية غري مباشرة + االجور املباشرة  +املواد املباشرة = تكلفة املنتج ع 
  "األجور قد تكون معطاة وال احتاج إجيادها " مالحظة  معدل أجر الساعة * ساعات العمل = االجور 

  28000=  6000+ 12000+  10000) =  20*  300) + (  20* 600) + (  20*  500= (االجور املباشرة 
  7152=1230+3627+2295)=4.1*300)+(6.046*600)+(4.59* 500(= تكاليف صناعية غري مباشرة 

    47152=  7152+  28000+  12000= تكلفة املنتج ع 


