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An Introduction to Cost Terms and Purposes 

  وأغراضها مصطمحاتهامقدمة في محاسبة التكاليف: 

Define cost accounting and explain cost accounting objectives? 

 ؟عرف محاسبة التكاليف واشرح أهداف محاسبة التكاليف

 Definition: Accounting Cost  تعريف محاسبة التكاليف

الفنية التي  واألساليبومجموعة الطرق  والمفاهيم واألسس المبادئمجموعة  يفتتمثل   المحاسبةهي فرع من فروع 
 عناصروتجميع وتبويب وتحميل وتخصيص وتحميل  حصرتهتم ب و بالمشروعات الصناعية والخدمية( ) تتعمق

التكاليف وترشيد اتخاذ القرارات  عناصر عمىوالرقابة  المنتجةصول لتكمفة الوحدات أو الخدمات التكاليف بهدف الو 
عداد  في والمساعدة   .الموازناتالتخطيط وا 

  Objectives: Accounting Cost أهداف محاسبة التكاليف

  : اآلتيةتؤدي محاسبة التكاليف الوظائف الرئيسية 
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Explain the difference between cost accounting and financial accounting? 

 ؟ وجه االختالف بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الماليةاشرح 

من حيث مستخدمى المعمومات المحاسبية : تهتم المحاسبة المالية بتقديم وتوفير المعمومات المحاسبية الي  .1
والنقابات وما الي ذلك بينما تهتم محاسبة التكاليف بتقديم  االطراف الخارجية مثل المستثمرين والدانئنين

 التكاليف والمعمومات المحاسبية الي المستويات االدارية بالمنشأة
األهداف : تهدف المحاسبة المالية الي توفير بيانات عن نتائج النشاط والمركز المالي والتدفقات من حيث  .2

  .تم بتوفير معمومات التكاليف الي االطراف الداخمية مثل االدارةمحاسبة التكاليف ته بيمناالنقدية لممنشاة 
البيانات : تعتمد المحاسبة المالية بشكل كبير عمي البيانات المالية التاريخية بينما تعتمد محاسبة التكاليف  .3

  .وبيانات يمكن استنتاجها من التوقعات فى المستقبل اليةبيانات مالية تاريخية وح ىعم
نوع التقارير: تظهر التقرير الخاصة بالمحاسبة المالية في صورة اجمالية يتم االعتماد فيها عمي الميادئ  .4

السياسات والمعايير المحاسبية المتعارف عميها فى اعداد تمك التقارير ، أما بانسبة لتقارير محاسبة 
من البيانات والمعمومات عن تكاليف  التكاليف فهي تقارير تحميمة تعتمد عمي احتياجات المستويات االدارية

  وحدات االنتاج
حاسبية بينما محاسبة ممستوى االلزام : تعتبر المحاسبة المالية الزامية بحكم التشريعات والسياسات ال .5

  .التكاليف اختيارية حسب احتياجات االدارة من البيانات والمعمومات المحاسبية
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Explain the relationship between cost accounting and management accounting? 

 
 ؟ العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلداريةاشرح 

 
 :وجه التشابه

 .التعامل في األحداث االقتصادية. 1
 .تحتاج المحاسبة اإلدارية إلى معمومات من محاسبة التكاليف. 2
 .من فروع المحاسبة وهو المحاسبة لخدمة األطراف الداخمية فرعكال الفرعين ينتميان إلى . 3
 

 :أوجه االختالف
الهدف من محاسبة التكاليف هو تحديد تكمفة اإلنتاج، في حين أن المحاسبة اإلدارية تهدف لحل 1.

 .المشكالت اإلدارية والمفاضمة بين البدائل المتاحة
الفترة المحاسبية لمحاسبة التكاليف لها وقت محدد )فترة تكاليفية(، بينما ال يوجد قيود عمى الوقت )فترة .2

 .غير محددة( بالمحاسبة اإلدارية
درجة الدقة في محاسبة التكاليف تتسم بالموضوعية وخاصة عند حصر المخزون، والمحاسبة اإلدارية .  3

 .تتسم بالحكم الشخصي والتنبؤ
في مجال االهتمام فإن محاسبة التكاليف تهتم بعناصر التكمفة وتحميمها )األقسام اإلنتاجية فقط(، في  إما. 4

 .حين أن المحاسبة اإلدارية لها مجاالت متعددة في كافة األنشطة ووظائف اإلدارة
نطاق محاسبة التكاليف عمى التركز فقط عمى التكاليف، في حين أن نطاق المحاسبة اإلدارية يناقش   5.

 .محاسبة المسؤوليات وتقييم األداء ومؤشراته
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Describe the relationship between the Cost Accounting system and Cost 
Information 

 نظام محاسبة التكاليف ومعمومات التكاليف  صف العالقة بين
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Compare Between Cost and Expense and Loss and spoilage  

 او التمف قارن بيه الكلفة والمصروف والخسارة والضياع

Cost سمعة أو إنتاج  ( مقابل منفعة عاجمة أو آجمة فيتضحية اقتصادية قابمة لمقياس المالي النقدي  :  الكمفة
 خدمة( .

Expense ويكون نوعين النوع  مقابل منفعة  فيتضحية اقتصادية قابمة لمقياس المالي النقدي  :  لمصروفا
( أي المصروف يقابل عن نفس الفترة التي انفق فيها المصروف مستنفذ ) وتكون المنفعة عاجمةاألول مصروف 

مثل مصروف اإليجار والتامين, إما النوع الثاني مصروف غير مستنفذ )  إيراد نفس الفترة ويظهر في قائمة الدخل
وتكون المنفعة أجمة  يستفاد منه ألكثر من فترة زمنية ويظهر في قائمة الميزانية العمومية مثل شراء  سيارة أو مبنى 

. 

Loss قهرية  سبابأليقابمها أي منفعة أو عائد وتأتي  الالنقدي  الماليتضحية اقتصادية قابمة لمقياس :   الخسارة
 .أو تحدث بصورة مفاجئ مثل حريق مصنع  عادة

 spoilage  يقابمها عائد أو منفعة وترجع ال النقدي  الماليتضحية اقتصادية قابمة لمقياس  : او التمفالضياع
 : من الضياع لنوعينأسبابه 

 Normal spoilage  يمكن التحكم  وال اإلرادة: وتعود أسبابه لعوامل خارجة عن  او تمف طبيعي ضياع
)مثل تطاير مادة كيميائية  يحمل عمى كمفة اإلنتاج و,أو المسموح بها(  ويكون ضمن الحدود الطبيعية افيه

  .عند استخدامها في العممية اإلنتاجية
 Normal spoilage up وتعود أسبابه لإلهمال أو التسيب والتقصير في عادى غير او تمف ضياع  :

العمل  ويحمل عمى حساب اإلرباح والخسائر ويتحرى هنا عن الشخص المسئول عن هذا الضياع 
  لمحاسبته ) مثل الهدر في المواد ( .
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Cost Classification  تصنيفات التكاليف او تبويب  

Explain Cost Classification                                  اشرح تصنيفات التكاليف  

 -تصنف التكاليف  بعدة طرق اهمها:
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  وتتمثل معايير التفرقة بين  التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة باالتي :

Describe the criteria for distinguishing between direct costs and indirect costs 

 

 

 

 

 

 

Explain the cost classification as it relates to production or flexibility? 
 

 او المرونة؟ اإلنتاج بحجم عالقتها حسب التكاليف\ تصنيف اشرح                  
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 التكاليف المتغيرة

 

 

 التكاليف الثابتة 

 

 



  امتثال رشيد  .د  - Accounting Cost التكاليف محاسبة –مرحمة ثانية  ومصرفية قسم عموم مالية  
 

 

 التكاليف شبه المتغيرة

 

 

 

 

 الثابتةالتكاليف شبه 
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What is the difference between cost centers, cost elements and cost unit? 

  ما الفرق بين مراكز الكلفة وعناصر الكلفة ووحدة الكلفة

cost centers  : اداء نشاط اقتصادي متجانس وٌحتوي على مجموعة متماثلة   هو دائرةمراكز الكلفة

من عوامل االنتاج وٌنتج عنه منتج ) سلعة او خدمة( متمٌزة قابلة للقٌاس وٌنبغً ان ٌكون المركز ممثال 

 لوحدة مسؤولٌة محددة طبقا للهٌكل التنظٌمً فً الوحدة االقتصادٌة.

cost elements  واالجور –) المواد  حسب طبٌعتها او نوعٌتها  عناصر التكالٌف : الكلفةعناصر- 

 وهً احد انواع االستخدامات التً تتكون منها كلفة المنتج. والمصارٌف(

cost unit هً وحدة قٌاس قد تتمثل بكمٌة منتوج او خدمة او وقت انجاز والتً باالمكان وحدة الكلفة : 

  . تخصٌص النفقات الٌها بسهولة
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 Important Definitions تعاريف مهمة

 Direct materials Costs  وهي التكاليف التي تدخل في تشكيل السمعة ويمكن  مواد مباشرةكمف ال :
تحديد نصيب كل وحدة منتجة منها بدقة . مثال : القماش في صناعة المالبس ، الجمد في صناعة األحذية 

 ، الخشب في صناعة األثاث .
  indirect material Costs تدخل في تصنيع الوحدة بشكل  وهي التكاليف التي : مواد غير مباشرةكمف ال

الصمغ والمسامير في بعض   مثال : غير جوهري وال يمكن تحيد نصيب الوحدة المنتجة منها بدقة ،
 الصناعات ، الوقود والزيوت ومواد التشحيم ومواد النظافة .

 Direct manufacturing labor Costs  تمثل وهي التكاليف التي :  مباشرةال الصناعية األجور كمف
أجور العمال الذين يعممون عمى آالت إنتاج الوحدات أو يتولون مهمات تتعمق بالوحدات بحيث يمكن معرفة 
الزمن الذي يستغرقه أحدهم في مهمته اإلنتاجية ، مثل أجور النجارين في مصنع لألثاث ، أو الخياطين في 

 مصنع الخياطة . 
 indirect manufacturing labor Costs   وهي التكاليف التي  :  غير مباشرةكمف األجور الصناعية

األجور المدفوعة لمعاممين في مهام مساندة ) ال يعممون مباشرة في اإلنتاج ( مثل أجور عمال النظافة  تمثل
 واإلشراف . 

 manufacturing overhead costs مصروفات أو نفقات تتعمق  : وهي  تكاليف المصاريف الصناعية
 اإلداري ، وتنقسم إلى :  بالنشاط اإلنتاجي أو التسويقي أو

 : وهي تكمفة الزمة بشكل مباشر إلنتاج المنتج ،مثل تكمفة التصميمات  مباشرةال كمف المصاريف الصناعية 
 .  لسمعة معينة ، تكاليف البحوث والتطوير الخاصة بسمعة أخرى  الهندسية

وهي التكاليف المتعمقة بالمصنع)مجموعة المنتجات(ويطمق عميها  غير مباشرة : المصاريف الصناعيةكمف     
 . : تكمفة اإليجار واإلضاءة واالستهالك والتبريدمثل  )المصاريف الصناعية غير المباشرة (

 
 Prime Costs المباشرة والمصاريف وتتكون من مجموع كمفة المواد المباشرة واالجور  : الكمفة االولية

 الصناعية المباشرة ان وجدت.
 Conversion Costs وتتكون من مجموع  كمف األجور المباشرة زائدا كمف)التشكيل( التحويل كمفة : 

 الصناعية غير المباشرة. المصاريف


