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 محاسبة التكالٌف
 
 

 جمــــهورٌة العـــــــراق
 وزارة التعـــلٌم العـــالً والبحث العلـــمً 
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 نجفال –المعهد التقنً 

 المحاسبةقسم تقنٌات 
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 اهداف املادة:

ت ريددددت ك ن اددددب  العالددددف هددددح نعة ددددا هفدددداه ش هداشددددةة ال  ددددال ت  دددد  امل  ددددا      دددداد ة  -الهدددددف ال ددددا :

املخ لفدددة  دددس  هداشدددةة ال  دددال ت اخددددا ذيدددش امل لسهدددا  الدددة   فهدددش  دااة   دددرا    ل دددة انخدددا  ال دددرااا  

 . دااية 

 لج  ع  ذي ة  ا  العالف باختصاب  ناصر ال لفة للسصسل الى ه رفة كلت  ذ اج  -الهدف الخاص:

 تفاصٌل المفردات االسبوع

  

 الاشبىع الاول      

مددد ال  مدددب مالشدددبف   مفدددل حا / مالدددىي مالشدددبف   مفدددل حا /  ددد  ا مالشدددبف   مفدددل حا/  شدددم   مل  ل / 

 الاد ريف /  ملال حم  لخلصف بل فلاف   عالقف بين كل مً مالشبف   مفل حا و ملالشبف  ملل حف و ملالشبف

تبىيبدددددلك   مفدددددل حا /   مبىيدددددب    بحوددددد/ /   مبىيدددددب   دددددىةحاي /   مبىيدددددب  صدددددب   عالقدددددف بى ددددد    ملىدددددم  /  الاشبىع   ثلوي     

   مبىيب  صب   عالقف بحجم   يشلط)الاهملج(.

 لمر كز   فلا / و   ك   فلا / و   ك الاهملج / مع تىضحح  ربط   فلاف الاو حف بمر كز   فلا وو      الاشبىع   ثل ث

 وكحاحدف  ملشدر     ملدى د تصدعي / ملدى د شدر    عملحدف  ملصتى يف    ور / ملى د علب   رقلبف/ ملى د/  فلاف عىلصر الاشبىع   ر بع

 . ملى د كلاف   تصلب

 طريقدف/ مل دلنن  مدً  ملصروفف  ملى د تصعي  طرق / مل زهحف   سجالك/ مل زهحف  ملصتى  ك/ ملى د ازيً  حر   الاشبىع  لخلمض

 .  ول  يصرا  اي   يرد مل طريقف/ وال اليصرا  و مليرد

طريقددددف  ملعدددد ل  مل ددددزون بل تصددددعي  / وكحاحددددف   تصددددلب قحمددددف اددددزيً  اددددر  ملدددد  /حرد  ملددددى د  مل زوهددددف/ هى ع  الاشبىع   صلدس

  لجرد  ملعللجلك  ملالشبحف  لملا    بحو/ و  ملا غي     بحو/

    لب    / الاقمصلديف   كمحف / الادوى  لح /الاعلب  لح / لخزيً   ود الاشبىع   صلبع

   رقلبف علب عىصر الاحىر /    ور   ملصتى يف  الحىر / طرق دفع الاحىر  الاشبىع   ثلمً

   ملشع  لحى فز /   محت ل/ هى علل/وكحاحف  ع  د قى بم الاحىر  الاشبىع   ملشع

  عحيحف/الاحلن ك/  ضملن الاحمملع//قحد   الاضلف//   ىقت   ضلةع/ ملز يل ملشلكل  ملمعلقف بللجىر /   عمل    علشرالاشبىع 

 تالحل الاحىر  ملبلشر  و  غي  مبلشر 

   رقلبف علب عىصر  ملصلريا / صر  ملصلريا   اعلحف/ ملصلريا   مق يريف/كحاحف تىنيع  لحلدي عشرالاشبىع 

   مىنيع ملصلريا علب  ملر كز الاهملححف و لخ محف / شض وقى ع  

 طريقف   مىنيع علب  ملر كز  صب طريقف   مىنيع الاحملم/ و  مىنيع الاهار دي   ثلوي عشرالاشبىع 

 طريقف   مىنيع   مىلنم/  لمر كز  لخ محف علب  ملر كز الاهملححف  ث عشرالاشبىع   ثل

 الاهملححف  ملر كز علب  لخ محف  لمر كز   مبلدم/   مىنيع طريقف   ر بع عشرالاشبىع 

  ملعد الك  ده  اليجدلد  مل ملادف    درق  ومقلرهدف شدر  مدع  ملبلشدر  غيد    صدىلعحف  لمفدل حا   مامحدل معد الك خلمض عشرالاشبىع  ل

  ملبلشر  غي   ملصلريا تفلاف ملعللجف  ملالشبحف   قحىد شر  مع

 الاحر   ك   النمف ملعللجت ل  مفل با   تصىيقحف والاد ريف و  ممىيلحف/تالحللل وكحاحف    صلدس عشر

قى بم   مفل حا  مل ملاف   ل ا مً  ع  د ل ،طريقف   مفل حا الاحمل حف(  فلحف)مقىمل  ل و  م  صلبع عشر  

 الاهمقلد ك  ملىحه  مب    ريقف وكحاحف  ع  د   قلبمف

    ريقف بمىحب   تشغحل تات  و   ملي  الهملج  مل   و ار  مل    ول  ف/ الاهملج معللجف كحاحف ثلمً عشر  

 الاحمل حف

 طريقف   مفل حا  ملمغي  ،مقىمل  ل ومجلالك  شم   ملل / والاهمقلد ك  ملىحلف  لل   ملشع عشر
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كحاحف  ع  د قى بم   مفل حا  ملمغي   ومعللجف الاهملج ف/  ول ون ليف  مل    الهملج   ملي والاهملج تات  عشرون  

  ملمغي    تشغحل بمىحب    ريقف 

 مقلرهف بين كل مً    ريقف الاحمل حف و ملمغي   وتلجي  كل طريقف علب صلف/   ربح و  ىلحم مً  شم   ملل   ى    و  عشرون

 هظلي تفل حا الاو مر الاهملححف ،طبحعف ب لقف الاو مر الاهملححف ،    ور   ملصتى يف  ىظلي الاو مر الاهملححف  ثلوي و  عشرون 

عىصر  ملى د الاو حف ، كحاحف تا ي  كلاف  ملى د  ملاملف علب الاو مر،معللجف  ملى د   مل اف ، )   ملا  و  عشرونثل ث   

    بحو/ و  ملا غي     بحو/ (

 ملصلريا   صىلعحف غي   ملبلشر  ،  شض تق ير ل وتىنيعلل علب الاو مر الاهملححف،كحاحف  شم ر ج   ر بع و  عشرون 

 ل علب مصمى  ملركز والامر الاهملج/مع الك   مامح

تالحل الاهار فلك   ىلشئف بين   مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر   ملامل علب  ملر كز والاو مر مع   مفل حا   لخلمض و  عشرون

   صىلعحف غي   ملبلشر    اعلحف و علد  تىنيع الاهار فلك

 الاهملححف  ملر لف كلاف عىلصر ،تا ي   ملر  ل ، هى ع فالاهملحح  ملر  ل هظلي علب  ملالشبف   صلدس و  عشرون

 معللجف   ى   ك   مل اف ف/  ملر  ل الاهملححف (  ملا    بحو/ و  ملا غي     بحو/)ف/  ل ف   صلبع و  عشرون

 الاشمالد  من ل بل تشغحل  و بحعلل كى   ك تل اف

  و مى د   الاهجدلن وصدب وكدىن   ملد   ن ليدف فد/   تشدغحل تات  هملج وحىد  لل ف/ بلملر لف الاهملج كلاف تا ي    ثلمً و   عشرون

   فلاف  عىلصر م ملاف

تا ي  كلا الاهملج بلملر لف ف/  لل  هملج تات   تشغحل ف/  ول  مل   بيصب الاهجلن  مل ملاف  عىلصر    ملشع و  عشرون

   مفل حا

   فلاف ممىشط ب ريقف  ملر لف  هملج تقححم وقلبمف  ملعلدل الاهملج قى بم در شف   ثالجين
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 The Concept of cost accounting اك : هفهس  هداشةة ال  ال ت    

تع  مالشبف   مفل حا     فروع  ملالشبف و  تي تزود  ملعلىملك  لمالشبف  ملل حدف و ملالشدبف الاد ريدف و  تدي تعمدل 

هددد/ علدددم عشدددممل علدددب علدددب  ن دددل  defines Cost Accountingكجصدددر  بحن مدددل ،ويمكدددً تعريدددا مالشدددبف   مفدددل حا 

بحلهدلك   مفددل حا وتالحللدل وتبىيب دل بغدرد تا يدد  مجمىعدف مدً  ملبدلدا و  شدض  ملالشددبحف   النمدف  مقد ير وتجمحدع 

تفلادددف   ى ددد    ملىمجدددف شدددى   كلهدددت شدددلعف لو ا مدددف و  رقلبدددف عل  دددل ومصدددلع    د ر  فددد/ رشدددم   صحلشدددلك  هملححدددف 

و  تصدددىيقحف ، والاامحدددلر مدددً بدددين   بددد  بل  ململ دددف لحدددل  ملشدددلكل  د ريدددف ) مصدددلع    د ر  فددد/   قحدددلي بىةلبالدددل مدددً 

  ط وتيصحق ورقلبف و ت لذ قر ر ك ( .ت  ح

( مدً ادالل تزويد  ل بلملعلىمدلك financial Accountingوبه ك فلن مالشبف   مفل حا تلبي  لحف  ملالشبف  ملل حف )

 ملرتب ف بمفل حا الاهملج  ملبلع وتفدل حا  مل دزون بفلفدف  هى عدف ملصدلع   ل فد/  عد  د   مقدلرير  ملل حدف )كشدا   د ال 

   عمىمحف ( و مليز هحف

( مدددً ادددالل تقددد يم  ملعلىمدددلك   فلاىيدددف   النمدددف مثدددل management accountingوتلبدددي  لحدددف  ملالشدددبف الاد ريدددف )

   مفل حا  ملعحلريف باصب    ريقف  ملمغي     تي تصلع  ل ف/  ع  د  ملى نهلك وتق يم تقلرير الاد  .

                                                                   Objectives of Cost Accountingأهداف هداشةة ال  ال ت ثاذ ا:

 ندد د ن لفة السخدة املن جة أك الخدهة: .1

Determine the cost of the unit produced or service: 

ويع    ل ا   ربيس ي  ىظلي مالشبف   مفل حا  تى تممكً  مليشأ  مً تا ي  هملب  لعمل لل عً فر   نمىحف معحىف  

 وبل ملم/ تا ي   ملركز  مللم/ ف/ ن ليف   ار   .

                                                                                                                       To control costsالر ابة  لى ال  ال ت .2

يقصدد  بل رقلبدددف علددب   مفدددل حا تاقحددق   كادددل   فددد/  شددم   ي  ملدددى د و  عمل ددف و الك وغي  دددل مددً عى مدددل  همدددلج .  

وإمدددد  د  د ر  ببحلهددددلك عددددً لوحدددده   يشددددلط  مل ملاددددف ع ددددل . وقدددد  تماقددددق   رقلبددددف علددددب   مفددددل حا عددددً طريددددق مقلرهددددف 

لو عد   فرد  ك شدلبقف ، وهتحجدف  اشدل  ده   ملقلرهدف  عد      مفل حا   اعلحدف  ملمعلقدف بدل ار    لحل حدف بمفدل حا فرد  

 لشبلب  ه ك يمم الاعمملد علب  ملقلرهف بين   مفلاف   اعلحف و  مفلاف  ملعحلريف ف/ ةل   ظروا  ملاح ف .

 املصا دة    انخا   راا تص بر املن جا  كالخدها : .3

Help in making a pricing decision for products and services: 

تاددد د  مليشددداك لشدددعلر مىجل  دددل واددد مل  ل باحدددث تكادددل  لدددل تاقحدددق فدددلب  بعددد  تغ حدددف و  شدددر د د   مفدددل حا   تدددي 

تاملت ددل فدد/ شددبحل  همددلج . كمددل يرغددب  ملصددت لك فدد/ دفددع لشددعلر مى اضددف تمكىدده مددً  لحصددىل علددب لك دد  قدد ر مددً 

                            التكالٌف محاسبة الى مدخل

Introduction to cost accounting 
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ر  ملىددددم  و ملصدددت لك .ويظلدددر دور مالشددددب  ملىمجدددلك و لخددد ملك . ويال ددد   ىددددل لهددده ال يىحددد  تعددددلرد بدددين وح دددي هظددد

   مفل حا ف/ تىفي    بحلهلك   تي تصلع   د ر  علب تا ي   شعلر علب لشلس مً   ر شح    علمي .

 Rationalize administrative decisions                                       نرش د ال رااا  إلادااية :           .4

  قددر ر ك هدد/ عصددب  د ر  . و فددي يفددىن   قدددر ر رشددح   فئهدده مددً   ضددروري  لن يفددىن   بدد يل   دددهي عملحددف  ت ددلذ 

 وقع علحه الاامحلر  ى لفضل   ب  بل   تي تعمل علب تاقحق ل   ا  مليشأ  بمفلاف  قمصلديف .

 Planning for the future                                                     ال خع غ لل ص  ةل :                      .5

تعم دد   ملى نهددف   مق يريددف ا ددف عحيحددف ومل حددف تاصددحلحف تغ ددي كددل هددى ل/   يشددلط فدد/  مليشددأ   اردد   مادد د  مقبلددف . 

وهددددد/ تعم ددددد  لد   تع ددددد  عدددددً   ددددد  ا و  صحلشدددددلك   تدددددي شدددددل مت  د ر    علحدددددل فددددد/ وضدددددعلل شدددددى    لميشدددددأ  كفدددددل لو 

مددددً جددددم فئهدددده يىحدددد  بجلهددددب  ملى نهددددف   مق يريددددف   علمددددف  لميشددددأ  عدددد   مى نهددددلك فرعحددددف  لى دددد  ك  د ريددددف ف  ددددل . و 

الصف بلألوش ف  مل ملاف ف  ل لو  د ر ك لو   اروع . و يقىي هظلي مالشبف   مفل حا  بمىفي    ملعلىملك   النمف 

 ك  اري.و حىر وتفل حا  لخ مل  materialإلع  د  ملى نهف   مق يريف مثل تفلاف  ملى د 

 Preparation of periodic reports                                                  :            ا داد ال  ااير الدكاية.6

  م     ا مالشبف   مفل حا ه/  ع  د   مقلرير    وريف  لمصمىيلك الاد ريف  مل ملاف عً حمحع  وحه وشلط 

  ضعا والاشر ا االل فر     مىاحه و  عمل علب  يجلد  لحلىل  ملىلشبف  لل   مليشل   تى يمكً لكتشلا هى ل/

 فحمل بع  .

 Achieve the economic goals of the State                               .ند  ا  هداف     اد ة للدكلة: 7

  صلحمف  ذ  ن   صحلشف   ن قحلس   فلاف  لحقحقحف  لمىمجلك تمكً    و ف مً رشم   صحلشلك   صعريف

  صعريف  لل  ك   الاجر ف/ تىححه الاهملج والاشتثملر و  مجلر   لخلرححف كمل  ن   صحلشف   صعريف  ملبيحف علب  هظمف 

   مفل حا تمكً    و ف مً تىنيع    اىل بمل يمال ي مع مب   تاقحق   ع   ه الاحمملعحف .

 Uses of cost accounting                                               :       ثالثا: اش خداها  هداشةة ال  ال ت

   ىةحاحف   ربيصحف ملالشبف   مفل حا ه/ قحلس هملب    يشلط الاقمصلدي  لمشروع. .1

  ع  د   ىملب   ملر تبف عن ل ف/ صىر  تقلرير مل حف تق ي  فلفف مصم  م  ل. .2

 مل ملاف وم  ل بل بحلهلك   ماصحلحف  ملمعلقف بلإلهملج و  تصىيق .وكىشحله تلبحف   محلحلك  ملصمىيلك الاد ريف  .3

  لقحلس و  رقلبف علب عىلصر الاهملج ومملبعف ت فقلل وتالحللل ودر شت ل وتبىيب ل.

تىمحف وتىشع  ملشلريع ونيلد  حجملل وتىىعلل ن دك   محف مالشبف   مفل حا كمص ر مً مصلدر   بحلهلك  .4

 غرد تاقحق ووةلبالل   ربيصحف وه/ )تا ي  الا   ا و  م  حط و  مىظحم   إلد ر ف و  النمف و  مقلرير  مللم

 و  ميصحق و  رقلبف (.

ع ي  قمصلر  شم   ي مالشبف   مفل حا ف/  ملشلريع   صىلعحف بل تشمل  ملشلريع   زر عحف و  مجلريف  .5

 و ملصلرا وشركلك   مأمين و  ى   ك  لحفىمحف.
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 ة بب  كل هح هداشةة ال  ال ت كاملداشةة املال ة كاملداشةة  داايةال ال  ااب ا:

relationship between cost accounting, financial accounting and management  accounting: 

  accounting financialand  cost accounting :                                 املداشةة املال ة ك . هداشةة ال  ال ت  أ

 ن   غرد الاشلس ي مً  ملالشبف  ملل حف  ى تسجحل   عملحلك  ملل حف  لميشل   في يمم   ىقىا علب هملب   عمل لل مً  .1

 ربح و اصلر  و ملركز  مللم/  لميشل  ف/ ن ليف  مل    ملل حف 

 لى   ك الاهملححف باحث يمكً  ع  د  مل   غرد مً مالشبف   مفل حا  ى تالحل   مفل حا وتبىيب ل بل يصبف  .2

 صلب   تشغحل و ململحر  والاربل  و لخصلبر  فل من ل باحث يمكً تتبع  ي مصروا شى   مً   ىل حف الاهملححف  و 

 الاد ريف  و   تصىيقحف ومعرفف م ي  شمالد   مليشل  مىه .

ا فمعمل علب تاصحل وتالحل   بحلهلك الاحمل حف  ن  ملالشبف  ملل حف   مم بل بحلهلك الاحمل حف . مل مالشبف   مفل ح .3

  لمالشبف  ملل حف . ه  تع  مالشبف   مفل حا  مم  د ملالشبف  ملل حف وممممه  لل.

  تي تمكً الاد ر  مً    ماصحلحف مفلهحف رقلبف     مل علب الااري ف ر بق   تسجحل و  ر  حل وعرد   بحلهلك  .4

 وش ف .مر قبف تالصحل   مفل حا  العملل والا

 ن   صلف بين  ملالشبف  ملل حف  ومالشبف   مفل حا تقىي علب   مفلمل فللحصلبلك  لخملمحف وقلبمف  ملركز  مللم/  .5

  لمالشبف  ملل حف تؤي  ل   بحلهلك   ماصحلحف   تي تق ملل مالشبف   مفل حا .

هملج   ملي وطريقف   تصلب الاه جلر  ضلفف  مب تا ي  كلاف  مل زون مً  ملى د الاو حف والاهملج تات تشغحل والا 

 لمىحىد ك   ثلبمف تع  مً قبل مالشبف   مفل حا ف/  ين يمم  ع  د بقحف بىىد  مليز هحف و صلب  ململحر  والاربل  

 و لخصلبر مً قبل  ملالشبف  ملل حف .

  accounting management and cost accounting                          املداشةة  دااية ك هداشةة ال  ال ت  -ب

 ن   عالقف بين مالشبف   مفل حا و ملالشبف الاد ريف ه/ عالقف تفلمل  مىفي  هظلي مالشبي شلمل علب مصمىي  .1

   ى    القمصلديف ولخ مف     فلل .

اقق يمكً مً االل  ملالشبف الاد ريف تاقحق الا   ا   ارعحف  فل مً  ملالشبف  ملل حف ومالشبف   مفل حا وي .2

 فلعلحف   بحلهلك  ملالشبحف وق ر    ىظلي  ملالشبي علب تىفي   ملعلىملك .

 .الشبف  ملل حف ومالشبف   مفل حا  ن  ملالشبف الاد ريف تصمقي غل بحف معلىمل  ل مً  مل .3

َخرض ترىفُر انثُاَاخ ألغراع   Cost accounting systemوذدذر االشارج انً اٌ َظاو يحاسثح انركانُف 

 )االسرخذاياخ( كم يٍ انًحاسثح انًانُح وانًحاسثح االدارَح كًا فٍ انشكم ادَاِ :

Figure 1:explain for the relationship between financial  accounting ,  management 

accounting  and   cost accounting : 

 

accounting 

"product 

cost" 
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 خاهصا: الفرق ) خ الف (بب  هداشةة ال  ال ت كاملداشةة املال ة

Difference between Cost Accounting and Financial Accounting 

 

 Cost concept and characteristics ا :             سادسا: مفهوم التكمفة وخصائصه

 :COST) )كهفحرنا 

بجز  مً مى رد  ملشروع مقلبل  لحصىل علب شلعف لو ا مف )مىاعف( ملمىشف لو غي    قمصلديفتضححف هٍ 

 ملمىشف مع   عن ل بى   ك هق يف ويمكً   ميبؤ ع ل) ما د  مق مل(.     

 The Cost characteristics                               خصائص الكمفة          

 تضححف   قمصلديف. .1

  لمعليي   ملقرر  وتمضمً   ضحلع    بحو/  ملصمى  به . طبقل  اعل/  لعىصر  الاشم   يتمثل  .2

 مع   عن ل بى   ك هق يف . .3

 

                                     cost own concepts حانًفاهُى انخاطح تانكهفساتؼا :
 

 .ال  ال ت املصتنفةة كال  ال ت  بر املصتنفةة :1

   مفل حا  ملصتىاه  Exhausted cost: 

ه/ تضححف  قمصلديف بجز  مً مى رد  ملشروع االل   ار    لحل حف ف/ شبحل  لحصىل علب مىاعف  ل حف 

 )تصمى مصروفأ(ويجب  ن يقلبل  ه   ملصروا الاير د  لحلم/  لىصىل  مب   ربح  و  لخصلر .

 امل ااذة اشاس

 Basis of Distinction 

 املداشةة املال ة

Financial Accounting  

 هداشةة ال  ال ت

Cost Accounting 

 إلادااا  كأ صا  كهرا ز ال  اط بها امل  أة   ل كخدة املداشةة

 الفترة ال  ال ف ة)  س ، أشةسع،شهر( الصنة املال ة الفترة املداشت ة

    ة كهال ة هال ة ذس  ة الة اذا 

 ن د ر  كف ل  ف ل ة أشاس إ داد الة اذا 

 داخل ة ) بب  إلادااا  ( خااح ة ) امل  أة كالغبر( ذس  ة ال  ل ا 

أصحاب امل  أة كالجها   الجهة املص ف دة

 الخااح ة

 إدااة امل  أة

ندد د ن لفة كخدة إلاذ اج ، كالر ابة  ندد د ذت جة ألا  ال كاملر ز املال  ألا را  ) الهدف (

 لى ال  ال ت ،كهصا دة إلادااة  ى 

 انخا  ال رااا  كال خع غ

ك ائ ة   الحصابا  الخ اه ة ال سائش املال ة

 املر ز املال 

ذ ائج ألا  ال ، ك ائ ة  ائ ة 

 ال  ال ت

 ب اذاتها شرية كداخل ة ب اذاتها ه  ساة ك لن ة شرية الة اذا 

 نف  ل ة كندل ل ة إح ال ة كنف  ل الة اذا   داحة كضسح



حلة الثانية .............................املرم.م رباب الربيعي .........................................................................  

8 
 

     مفل حا غي   ملصتىاه  unexhausted cost: 

ف  قمصلديف بجز  مً مى رد  ملشروع مقلبل  لحصىل علب مىاعف مصمقبلحف كلصل مً  صىل مثل تضحح

  مل زون   صلو/ ، ملصلريا  مل فىعف مق مأ ، ملفلبً و ملع  ك وتبىب كل   عىلصر قلبمف  ملركز  مللم/ .

 : ال لفة الف ل ة اك ال لفة امل  ااية. 2

     فلاف   اعلحف  Actual cost: 

فعلحف مقلبل علب   ي مجمىعف  ملبل غ   تي دفعلل  و تامللل  ملشروع فعال و ملؤي   بمصتى  ك ف/ شبحل تضححف 

  لحصىل علب عى مل الاهملج   النمف  ماقحق   ل ا .

       فلاف   ملعحلريف  Standard cost: 

علمحف تصتى  علب  ه/   مفل حا  ملا د  مق مأ  عىلصر   مفل حا  مل ملاف ويمم تا ي  ل علب وفق  شض

    ر شلك و  باىث  و  ملعلىملك و لخ      صلبقف مع مقلبلف مل يمكً   ىصىل   حه ف/  ملصمقبل .

 :ال لفة ال ل ة كال لفة الحد ة. 3

  فلاف   فلحف  Total cost  : 

بلشر  مع تمثل حمحع عىلصر   مفل حا  ملمعلقف بى     ملىم  شى   تلك   مفل حا   تي تم ت صحصلل بصىر  م

 و     ملىم   و تلك   تي صرفت بصىر  غي  مبلشر  علب و   ك  ملىم  .

    فلاف  لح يف  Marginal cost : 

 تمثل   زيلد  ف/   فلاف  ملر تبف علب  هملج و     ضلفحف وتفىن   زيلد  مصلويف  لمفل حا  ملمغي    ى    الاهملج.

 .ال  ال ت الغاا ة كن ال ت الفرص الةد لة :4

     مفل حا   غلرقف  Sunk cost: 

ه/ تلك   مفل حا   تي يمم  هالقلل  و  شم   ملل ف/  مللض ي و  تي التمالوك بين ب  بل   قر ر وبه ك فلن قر ر 

  ت لذ   ب يل الافضل ال يؤجر ف/  ه    مفل حا .

    تفل حا   ارص   ب يلفOpportunity costs: 

 لحصىل علحه  ىوضع  امحلر  ملشروع علب  ه    ب يل  و ه/  قص ى علب   ه/ كلاف   علب    هي كلن مً  ملمكً

 تم فق   بصبب ع ي  امحلر   ب يل   ثلوي .

 .ال لفة  كل ة ككلفة املن ج ككلفة ال دسيل :7

     فلاف الاو حف  prime cost: 

 وه/ مجمىعف   مفل حا  ملبلشر   لمى د الاو حف  ملبلشر  والاحىر  ملبلشر  .

prime cost= Direct matarials  + Direct Labor 
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    كلاف  ملىمProduct cost : 

   مفل حا   تي يمم تامحللل علب  ملىم  شى   كلهت صىلعحف مبلشر   و تفل حا صىلعحف غي  مبلشر .

   كلاف   ماىيلConversion cost   : 

 Factory  overhead (FO.H)وه/ مجمىعف   مفل حا غي   ملبلشر   

 cost Direct laborوالاحىر  ملبلشر  

Conversion cost =FO.H + Direct labor cost 

    difference between Cost, Expense, and Loss ثايُا انفرق تٍُ انركهفح وانًظروف وانخسارج

 ددى  لجددز   ملصددتىاه مدددً   مفلاددف، ويظلددر فدد/ قلبمدددف  :(Expense)اهدددا امل ددركفتددم تعريالددل شددلبقل،  (:costال  لفددة)

 دددد  خددددب    دددد ال، لمددددل  لجددددز  غيدددد   ملصددددتىا  مددددً   مفلاددددف فح لددددق علحدددده لصددددل ويظلددددر بقلبمددددف  ملركددددز  ملددددلم/ ) مليز هحددددف( .

ه/   ىاقف  ملضدي/ ع دل بد ون مقلبدل، وتظلدر فد/ قلبمدف   د ال.  لجدز   ملصدتىا  مدً   مفلادف ويقلبلده  :(loss)الخصااة

  ي لق علحه مصدروا، و لجدز   ملصدتىا  مدً   مفلادف وال يقلبلده علبد  ي لدق علحده اصدلر .وفحمل يلد/ مقلرهدف بدين علب

 (Cost, Expense, Lossكل مً )

A Table showing the difference between Cost, Expense, and Loss  

 cost loss expense ث

تضحية اقتصادية مقابل الحصول  1
 عمى منفعة او خدمة 

تضحية اقتصادية  اليقابمها الحصول عمى 
 منفعة او خدمة استنفاذ لمتكمفة 

تضحية اقتصادية مقابل الحصول عمى 
 منفعة او خدمة 

 انفاق ضروري لمعممية االنتاجية  انفاق  غير ضروري لمعممية االنتاجية  انفاق ضروري لمعممية االنتاجية  2
 يعبر عنها بوحدات نقدية  يعبر عنها بوحدات نقدية  يعبر عنها بوحدات نقدية  3
ضرورية لتحقيق اهداف المنشاة  4

 يقابمها خدمة او منفعة 
 ضرورية لتحقيق اهداف المنشاة  غير ضرورية لتحقيق اهداف المنشاة  

 يمكن التنبئو بها وتحديدها مقدمأ ال يمكن التنبئو بها وتحديدها مقدمأ  مقدمأيمكن التنبئو بها وتحديدها  5

Example:Ahmed company has for the dairy industry to buy (200 kg) of milk bags at a price of 

(5,000 D / kg.) The company used (60 kg) in the cheese manufacturing process and during the 

month it shows that there is the amount of (25 kg) stale.Required :Determine the cost and 

expense, loss? 

SOL:              Cost=200×5000=1.000.000D 

                        Expense=35×5000=175000D 

                          Loss=25x5000=125000D 
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1. What is the concept of cost accounting? What are the objectives?.                               

2. What are the uses of cost accounting?                                                                                  

 3.What are the relationship between cost accounting, financial 

accounting ?.              

4.What are the relationship between cost accounting management 

accounting?          

5.What are the Difference between Cost Accounting and Financial Accounting?.            

6.Explain differences between cost accounting and financial 

Accounting ?.                    

7.Draw a figure explain for the relationship between financial 

accounting and   cost accounting.                                                                                                                                      

8. What is the concept of cost and what are its characteristics?.                                        

9.Distinguish between the following costs with examples: (answer 

only 3 or2)            

A: Actual cost, Standard cost. B: Total cost, Marginal cost 

C: Exhausted cost, unexhausted cost D: Sunk cost, Opportunity costs. 

E: prime cost, Product cost, Conversion cost    F: direct , indirect costs. 

10. Explain differences between Cost, Expense, and Loss.                                                  

11.Example :Ahmed company has for the dairy industry to buy (100 kg) of milk 

bags at a price of (3,000 D / kg.) The company used (40 kg) in the cheese 

manufacturing process and during the month it shows that there is the amount of 

(10 kg) stale .Required :Determine the cost and expense, loss?   

                                                                                                         

 

 

 

 

 

لمطمبة تدريبات  
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 نةسيف  ناصر ال  ال ت خصف ظة  تها أك ذس  تها.1

  Cost elements classification according to natural 

 ف/ ضى   ه    مبىيب تقصم عىلصر   مفل حا تبعل   بحعف عى مل  هملج إمب :

ععم   مً ل م عىلصر   مفل حا ف/   ع ي  مً  ملشروعلك ألهده يمثدل وصدبف : cost   material ن ر ن لفة املساد -ل

 كبي   مً   مفلاف  حمل حف  إلهملج ويىقصم إمب :

  هددساد أكل ددة أك خددا Raw materials'  :   /مثددلل :   ق ددً  لخددلي فدد/ صددىلعف   ددم  ق ددلن ، اددلي   بردد ول فدد

    صىلعف تكرير   بر ول

 )هه ا  ) هساد الت غ ل spare parts, oil : تي تصملزملل   عملحلك   صىلعحف دون لن ت ال ف/  ملىمجلك  

 fuel ،   زيىك spare parts ق ع غحلر ، oilمثلل :   ىقىد     ن لبحف

  كالحددددز هددددساد اللددددتpackage: الددددين ،   كرتددددىن ،    مثددددلل   و  تددددي تصددددم  ي فدددد/ تعبئددددف وتغلحددددا  ملىددددم    ن ددددلةي  

   بالشتحك .

    الا اب ةألادكا :paper ,pens  مثلل  قالي ،   ىرق  تي ياملحلل  ملشروع الشم   ملل ف/   عملل  د ريفا 

 ملشروع ف/ شبحل  صى ه علدب اد ملك عىصدر   عمدل ويشمل كل مل ي فعه : Labor cost ن ر ن لفة ال  ل  -ب

 وصدددلوي شدددى   كلهدددت مبلشدددر   علدددب   ى ددد  ك  ملىمجدددف مثدددل   حدددىر   عمدددلل   دددهيً يقىمدددىن بتشدددغحل  الك و  قحدددلي 

ديدف و ملرضدحف لبل عمل الاهملج/  لو غي  مبلشر  مثل  حىر  ملشدرفين و مللى شدين وعمدلل   صدحلهف و حدىر الاحدلن ك   ع

 .وتظلر ل محف عىصر تفلاف   عمل ف ف/ لهه   عىصر   هي عصلع  علب تاىيل  ملى د  و حف إمب مىمجلك ن لبحف. 

: عشددممل علددب كددل مددل ياملحدده  ملشددروع ب ددالا عىصددري  ملددى د و  عمل ددف  لقحددلي  expenses  ن ددر امل ددركفا  -حددد

 Adminstartive ,marketingتصددددددددىيقحف والاد ريددددددددف )كلفددددددددف  ملصددددددددلريا   صددددددددىلعحف و  بلإلهمددددددددلج  لي تمضددددددددمً 

,manufacturing) 

  ه اايت صنا  ةmanufacturing: 

    يجلر  ملصىع Rent. 

   ه جلر الاالك  ملبلوي .Depreciation 

  ملفلبً  لمصىع Equipment 

  ملمين علب  ملبلوي  و  الك  ملصىع  Insurance on factory equipment  

   تصلحح  ملفلبً والاالك ومبلوي  ملصىعRepairs  

    قىي  ملاركف  لمصىع  Power 

 ذثىَة ػُاطر انركانُف
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   الاضل    لمصىعLighting  

   م فئف  heating  

   ه اايت تصسي  ةmarketing: 

  هاقلك   مىنيع   لصلعdistribution 

   يجلر مفلتب   بحع Rent for office 

  هاقلك   ر وي  والاعالنAdvertising 

  مصلريا   م زيً  الهملجStoring 

  ه جلر  جلث مبلوي مفلتب   بحع Depreciation 

   ه اايت  داايةAdminstartive: 

  يجلر  قصلي  د ريف  

  ه جلر مفلتب الاقصلي الاد ريف  

 صحلهف  ملىحىد ك   ثلبمف  

 .نةسيف  ناصر ال  ال ت خصف  ال تها بسظائت امل ركع الرئيص ة:2

  Cost elements classification according to functions  

 مً  ملماق علحه لن   ىةلبا   ربيصحف ألي مشروع ال ت رج عً مل يل/ : 

يم لب تمحيز عىصر   مفلاف ورب ه بل ىةحادف  هملححدف تا يد   :(Production Costs) .  ناصر ن ال ت إلاذ اج1  

. وتشددممل تفددل حا  همددلج جالجددف عىلصددر   كددل مددل يتبددع   ىةحاددف  هملححددف مددً مر كددز إهمددلج و مر كددز ادد ملك إهملححددف

 ه/ :   ربيصحف

شفل مبلشر كللخشب ف/  إهملج   صلع ب  وتشممل كلفف عىلصر  ملى د   تي ت ال ف/:  materialن لفة املساد  –أ   

و كن ل ال ت ال ف/ إهملج   صلع  بشفل مبلشر مثل   زيىك   صىلعف  جلث ، لو   تي تصل م ف/   عملحف  هملححف

 و  صحىي .

ولحىر   علملين ف/ مجلل  هملج ،   وه/ كل مل يمامله  ملشروع مً مرتبلك: Labor cost ن لفة ال  الة -ب  

 ححف . ومجلل   لخ ملك  همل

وتمضددمً حمحددع   مفددل حا ب ددالا  ملددى د و حددىر و  تددي  ن لفددة الخدددها  ألاخددرا ) امل ددركفا  ال ددنا  ة ( : -حددد  

 الك ، وإيجددلر  ملصددىع ،   لو  لمصددىع كفددل مثددل تفلاددف   قددىي  ملاركددف ، إ ددال  و صددحلهف  تددؤدي  لمىمجددلك  مل ملاددف

 و هلر  ، و  مأمين علب  الك .

تمضمً وةحاف   تصىيق حمحع  ملجلىد ك   تي تبه لل إد ر   ( :Marketing Costs)ل ت التصسيا ناصر ن ا. 2

  بحع و  مىنيع مىه  شمالي  ملىمجلك   ملمف مً مر كز  هملج  تى تىصحللل إمب ي   ملصت لك   ن لةي ، وتشممل 

   مفل حا علب :

 و  معبئف و  مغلحا ، و دو ك   كملبحف و مل بىعلك .مى د   لا و لحزي  :cost) (material أ. ن لفة املساد
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 و  مىنيع.   حىر و ملرتبلك  لخلصف بل علملين ف/ لقصلي   بحع : Labor Cost)ن لفة ال  ل) ب.

وشلبل   ىقل  لخلصف   إيجلر  ملعلرد ، إ ال  وصحلهف (:others Marketing Costsن ال ت تصسي  ة أخرا) حد.

 بأقصلي   بحع ، مصلريا    عليف و عالن. 

:    ا  ه    ىةحاف إمب تق يم   (Administrative & Finance Costs ). ناصر ن ال ت إدااية كن سيل ة3

 وتمضمً :   لخ ملك  فلفف إد ر ك  ملشروع ،

 : دو ك   كملبحف و مل بىعلك  ن لفة هساد  

 : لحىر   علملين ف/  قصلي  د ريف و  ممىيلحف  ن لفة   الة 

 :  اى ب  و  عمىالك   بىكحف ، إ ال  مبلوي ولجلث  د ر  و  مأمين عل  ل . امل ركفا   

Q/Between whether the following elements of( direct materials costs or direct labor or 

industrial  expenses). 

spare parts Insurance on factory equipment 

Advertising  Package 

wages of works on the machine  Lighting 

Paper wages supervisors 

Storing Rent 

 .نةسيف  ناصر ال  ال ت خصف  ال تها بسخدة املن ج3

  Cost elements classification according to nature  :  

 ف/ ضى   ه    مبىيب تقصم عىلصر   مفل حا إمب

   Direct costs ن ال ت هةاشرة -1 

 .  Indirect costs ن ال ت  بر هةاشرة -2 

علددب حمحددع بىددىد   ىاقددلك   تددي تصددرا اصحصددل مددً لحددل و دد    (Direct costs)كت دد  ل ال  ددال ت املةاشددرة   

 . وتشمل   ملىم    ن لةي

 Direct materials  ( (D.m) ملى د  ملبلشر  ) -1

 (Direct labor ( )D.mالاحىر مبلشر  ) -2

 (Direct expenses( )D.exp ملصلريا  ملبلشر  ) -3

 :مثل 

 

 

 Fabric in the garment industry  ملالبض صىلعف ف/   يصح 

 Wood in the furniture industry  جلث صىلعف ف/  لخشب

 Workers' wages   عملل لحىر 
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تشددممل علددب بىددىد   ىاقددلك   تددي يصددعب رب لددل بصددىر  مبلشددر  (   Indirect costs) أهددا ال  ددال ت  بددر املةاشددرة 

بى دد  ك  ملىددم    ن ددلةي . لي لن ددل عبددلر  عددً بىددىد   مفددل حا   تددي ال تصددرا مددً لحددل و دد   إهمددلج معحىددف ، و كددً مددً 

 لحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل مركددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز معدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 

 fuel،wages supervisors ،   زيىك spare parts ق ع غحلر ، oil  ىقىد لو مجمىعف مً مر كز  ملشروع كفل . مثلل 

  حىر الاشر ا.

Q:Between whether the following elements of(Direct cost or  Indirect cost). 

 Workers' wages 

 spare parts 

 Wood in the furniture industry 

 Fabric in the garment industry 

 . نةسيف  ناصر ال  ال ت خصف  ال تها بحجش ال  اط 4

  Cost elements classification according to behavior:  

 تىقصم عىلصر   مفل حا علب  صب عالقف   عىصر بحجم   يشلط إمب جالث مجمىعلك : 

Explain the difference between variable and fixed costs. 

وه/ عبلر  عً   بىىد   تي تمغي  طرديل مع   مغي  ف/ حجم   يشلط . فزيلد  حجم :  variable cost غبرة املال  ال ت 1.

يؤدي إمب نيلد  قحمف عىلصر تفل حا  هملج  ملمغي   ، ونيلد  حجم  ملبحعلك يؤدي ليضل إمب نيلد  قحمف    هملج

 .يبقى جلبت  . وإن كلن هصيب   ى    مً   مفل حا  ملمغي   عىلصر تفل حا   بحع  ملمغي  

Example: In one of the industrial companies, the production of one unit of product Q  needs to beA at a 

cost of 10 D.. The following table shows the cost of material A according to the size of production in the 

company: 

TVC V.C Q 

10000D 10D 1000 Unit 

20000D 10D 2000 Unit 

30000D 10D 3000 Unit 

 مً  لج ول   صلبق يمكً تا ي  اصلبص   مفل حا  ملمغي   : 

 ( 30000، 20000، 10000)  إحملم/   مفل حا  ملمغي   تمغي  طرديل مع تغي  حجم   يشلط .1

 ( D 10هصيب   ى      ى     مً   مفل حا  ملمغي   جلبت ) .2

3.Total Variable Cost = Total Quantity of Output x Variable Cost Per Unit of Output. 

https://investinganswers.com/node/6392
https://investinganswers.com/node/5333
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TVC=Q XVC 

4.Variable Cost Per Unit of Output=. Total Variable Cost /Total Quantity of Output  

VC=TVC/Q 

 % 100ال  ال ت امل غبرة إلى ال غبر    حجش ال  اط = تغبر   . نصةة5

 اهثلة  ح ال  ال ت امل غبرة:

lubricants, sales commission and shipping costs. Material Consumed, Wages, Packing 

Expenses. 

Example: A mobile phone manufacturing company purchases speakers from another company at a 

cost of $2 per speaker. The speaker is a direct materials cost for mobile phone manufacturing 

company. One speaker is used to complete a mobile phone. The total and per unit cost of speakers 

at various levels of activity is given below: 

Sol: 

 

 خدددن أ  ال  لفدددة إلاح ال دددة للصددد ا ا  ندددزداد كل دددا ااداد  الهساندددت الن الدددة املن جدددة كلادددح ن لفدددة السخددددة  *

 نة ى ثاب ة.

وه/ عبدلر  عدً   بىدىد   تدي تبقدى دون تغيد  فد/ مجمىعلدل بصدرا   ىظدر عدً   مغيد  فد/  : fixed cost.ال  ال ت ثاب ة 2

يمغيدد  بلتجددل  عكسدد ي  لمغيدد  فدد/ حجددم  fixed costحجددم   يشددلط  ، وإن كددلن هصدديب   ى دد   مددً   مفددل حا   ثلبمددف 

   Relevant range  يشلط ضمً  مل ي  ملالبم 

 ى ذ ك  مل ي   هي تبقى فحه   مفلاف  ملمغي     لى    و حملم/   مفل حا   ثلبمف ال  Relevant range مل ي  ملالبم 

تمغي  و غليف  شمغالل    لقف بل فلمل عى مل ييمقل مل ي  ار   مفل حا  ملبلشر  غ/ الاغلب ممغي     مل   مفل حا 

 غي   ملبلشر  من ل ممغي  ومن ل جلبت. 

 

https://investinganswers.com/node/5333
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For example, the cost of rent is 30000 $ in one of the industrial companies that produce the product. 

The following table shows the share of units produced from the cost of rent: 

TFC AFC Q 

30000D  30D 1000 Unit 

30000D 15D 2000Unit 

30000D 10D 3000Unit 

 :  كمل يل/ fixed costمً  لج ول   صلبق يمكً تا ي  اصلبص   مفل حا   ثلبمف    

 ( 30000إحملم/   مفل حا   ثلبمف جلبمف بصرا   ىظر عً   مغي  ف/ حجم   يشلط )  .1

يمغي  ف/  تجل  عكس ي  لمغي  ف/ حجم   يشلط ، هصيب  fixed cost هصيب   ى    مً   مفل حا   ثلبمف .2

 .( لى   10D( وهصيب   ى    يقل عى مل يزي  حجم   يشلط )D 30  ى    يزي  عى مل يقل حجم   يشلط )

3.  

4. The total fixed cost= AFCXQ                            

 %  0ووصبف تغي  ل إمب تغي  حجم   يشلط =   تبقى جلبمف ف/   ود    لقف   قصىي  fixed cost.   مفل حا   ثلبمف 5

  مثلف عً   مفل حا   ثلبمف:

Depreciation, Rent, Salary, Insurance, Tax, Advertising, etc. 

In above example, if mobile phone manufacturing company rents a building for its factory for 

$5,000 per month, it will have to pay $5,000 for every month even no mobile phone is produced 

during the month . The behavior of fixed is shown in the following figure: 

 

 

 

 

 

 

Q/ Between whether the following elements of(Fixed cost or variable cost). 

 Packing Expenses 

 Depreciation 

 Lubricants 

 Rent 

 sales commission 

 Salary 

 Insurance 

 Tax  
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لو ممغي   كلحف ، فهي تمغي    ه/ عبلر  عً بىىد   مفل حا   تي ه/  يصت بثلبمف : mixed costال  ال ت املخ لعة  -3 

حزبحل مع تغي  مصمىي   يشلط ، ويبقى ع د كبي  مً بىىد تلك   مفل حا جلبت  تى مصمىي معين مً   يشلط ، 

ي الاشر    ( وحز  . مثلل فلتىر    للتا حز  جلبت ) رشى   جم يمغي  بع  ذ ك بل زيلد  مع نيلد  مصمىي   يشلط

 ممغي  ) رشىي  ملفلمللك ( .

يدمم الاعممدلد علدب طريقدف لعلدب ولقدل  fixed cost و   مفل حا   ثلبمدف variable cost و لاصل بين   مفل حا  ملمغي   

مصددمىي   يشددلط . و  تددي تقددىي علددب در شددف   عالقددف بددين لرقددلي   عىصددر  ملمعلقددف بمصددمىيين مددً مصددمىيلك   يشددلط لو 

 و ملع ل  ملمغي  ،   لجز    ثلبتن مً حجىي  هملج  غرد تا ي  حجمي

 Example: The total production costs for several levels of operation in an economic unit 

are as follows: 

mixed cost Number of units produced level 

350000D  20000 1 

450000D 30000 2 

550000D 40000 3 

Using the high-low method, what is the fixed portion of costs? 

solution: 

ن لفة الحجش ألادنى       –ن لفة الحجش ألا لى       ه دل ال  لفة امل غبرة للسخدة= ال غبر    ال  لفة =  

  دد كخدا  الحجش ألادنى  -ال غبر    الحجش      دد كخدا  الحجش ألا لى                                            

                   = 550000 – 350000             = 200000  =  10 ديىلر /  لى     

  40000   – 20000                 20000                                        

 ملمغي   ف/ ع د   ى   ك  ملىمجف  فل مصمىي تشغحل ، ييم   لجز   ملمغي  مً وبضرب مع ل   مفلاف 

 ، وذ ك كمل يل/ :  إحملم/ تفل حا  هملج

 املص سا ألاكل :

 350000=   إحملم/ تفلاف  هملج 

  200000=  20000×  10  مفلاف  ملمغي   = 

 150000=  200000 – 350000 ملمغي   =   مفلاف  –إحملم/ تفلاف  هملج     مفلاف   ثلبمف =

TC = The total mixed cost 

TFC = The total fixed cost 
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TVC= The total variable cost  

VC = The variable cost per unit of activity 

X = The level of activity 

Q   -Information concerning amounts for Bridges, Inc. appears below: 

 Cost Units 

January $96000 1,200 

February 120,000 1,600 

March 90,000 1,100 

April 102,000 1,300 

Using the high-low method, what is the fixed portion of costs? Choose February and March from 

the Units column.  

      VC=   [$120,000 - $90,000] / [1,600 - 1,100} 

       =$30000/500 

     VC =$60 per unit 

TVC= VC*X 

          = 60*1,600 

          =$96000 

TFC = TC – TVC 

         =  $120,000 -  $96000 

         = $24,000 

Q: Based on a table below  of total costs and activity levels, Using of the high- low 

method, what is the fixed portion of costs?                                                

Details June July August September October 

activity levels per month  50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 

Total cost per month $15,000 $16,900 $18,000 $20,850 $22,800 

      VC= [$22,800 - $15,000] / [90,000 - 50,000} 

       =$7800/40000 

     VC =$0.195 per unit 

TVC= VC*X 
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          = 0.195 (50,000) 

          =$9750 

TFC = TC – TVC 

         =  $15,000  -  $9750 

         = $   5,250.  

 

 

 

 

Q1: Between whether the following elements of( direct materials costs or direct labor 

or industrial expenses ,marketing expenses:                                                                                  

spare parts Insurance on factory equipment 

Advertising  Package 

wages of works on the machine  Lighting 

Paper wages supervisors 

Storing Factory rent 

Power Depreciation of office furniture 

heating Rent for office 

Depreciation of Machinery or buildings Repairs 

spare parts paper ,  pens 

oil fuel 

 supervisors wages 

Q2:Explain the difference between variable and fixed costs. 

Q3: Between whether the following elements of(Direct cost or  Indirect cost).      

1.Workers' wages                      2. spare parts 3.supervisors wages 

4. fuel 5. Fabric in the garment industry. 6.Wood in the furniture industry 

Q4: Between whether the following elements of(Fixed cost or variable cost). 

Packing Expenses  Lubricants sales commission 

Depreciation Rent Insurance 

لمطمبة تدريبات  
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Salary Tax Advertising 

Material Consumed shipping costs Wages 

Q5: Based on a table below  of total costs and activity levels, Using of the high- low 

method, what is the fixed portion of costs? 

 

 

 

 

 

 

Using the high-low method, what is the fixed portion of costs? 

 

 

 

عبلر  عً و      معبي  عً  هملج و تىصحاه وقحلشه    : object or uintCostكخدة اك هدف ال  لفة ) إلاذ اج ( 

بل يصبف ملركز   مفلاف لو  لمر لف  هملححف لو  لى    الاقمصلديف لي   ش ي  ملر د قحلس تفلامه. ويفىن  ده    معبيد  

فحدددددمم تجمحعلدددددل فددددد/  بدددددللوجم لو بدددددل ىنن لو    دددددىل وذ دددددك فددددد/  ل دددددف تجدددددلوض  ملىمجدددددلك . لمدددددل فددددد/  ل دددددف عددددد ي   مجدددددلوض

مجمىعددددددددلك باحددددددددث يماددددددددق مفىهددددددددلك كددددددددل مجمىعددددددددف فدددددددد/ بعدددددددد   ملى صددددددددالك  شلشددددددددحف لو ععم دددددددد  لمددددددددر   تشددددددددغحل  ددددددددى 

   مفلاف .  و   

 أيثهت نىحذاث حكهفت يسخخذيت فً بعض يداالث انُشاط :

 انُمم تانسُاراخ   طُاػح -1

 ػذد (راكة / كُهى )                        َمم ركاب -أ            

 ) وزٌ (    طٍ / كُهى                     َمم تضائغ -ب           

 ) طىل (  يرر أو َاردج                             طُاػح انُسُح -2

 طُاػح األدوَح : -3

 لرص يٍ دواء يؼٍُ ) ػذد ( 1000                 ألراص -أ

 انركهفح يركس و انركهفح هذف

Cost object& cost Center 
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 ) ػذد (كثسىنح يٍ يسرحضر يؼٍُ              كثسىالخ -ب

 يههرر يٍ شراب يؼٍُ ) حدى (                     شراب -ج

 طٍ ) تانىزٌ (  كُس /               طُاػح اإلسًُد -4

 لًُض )ػذد (  ػثاءج /  ثىب /             طُاػح انًالتس -5

 سُارج يىدَم ) ػذد (                 طُاػح انسُاراخ -6

: بأهددده د بدددر  وشدددلط معدددين ممجدددلوض لو اددد ملك مدددً هدددىع معدددين ممجلوصدددف .    CenterCost كي دددرف هر دددز ال  لفدددة

ويامىي مركز   مفلاف علب مجمىعف مً عى مل  هملج ممملجلف وييم  عً مركز   مفلاف مىم  ممميز لو ا مف ممميز  

 .قلبلف  لقحلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفل حا علب  حز     ى    الاقمصلديف، ويع   ه    مىنيع  تركز مللي مالشب   مفل حا ف/ تىنيع

ضروري ألحل تق يم معلىملك و ضحف تصلم ف/  ت لذ   قر ر   صلبب وتقىيم  د     ى    و ىل  

 ع   طرق  ما ي  وتجمحع   مفل حا من ل:

 Absorption Or Full costing طريقف   مفلاف   فلحف. – 1

    Variable Costing  ملمغي  .طريقف   مفلاف  – 2

وتصم  ي  ه     رق شى   كلن   ىظلي   مل بق تفل حا الاو مر الاهملححف  و هظلي  ملر  ل الاهملححف 

 ، كمل ت بق مع هظم   مفل حا   اعلحف ، الاعمحلديف  و  ملعحلريف . 

 

لمطمبة تدريبات  

Q1: Define cost object and give three examples? 

Q2:What is the cost center concept?.                    

                                                                             

  انركانُفطرق ذحذَذ وذدًُغ 

Methods of identifying and 

assembling costs 
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   Absorption or Full – costing.ظري ة ال  لفة ال ل ة ) امل   ة (: 1

تعلمل  ه     ريقف حمحع مفىهلك  و بىىد   مفل حا   صىلعحف )  ملى د  ملبلشر  ، الاحىر  ملبلشر  ، 

  مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  ( كمفل حا مىمىج، وتصمى  ه     ريقف ب ريقف   مفل حا  ملممصف 

 (Absorption ألن   ى   ك  ملىمجف تمامل  و تممص كل   مفل حا   صىلعحف  مل ) ،صببف ف/  هملحلل

 وبه ك يمم تامحل  ه    ى   ك بجمحع عىلصر  و بىىد   مفل حا   صىلعحف.

                                      advantages Absorption or Full – costingهزا ا ظري ة ال  ال ت إلاح ال ة :

  

 عملل  ملقلبل  ه ف/ دفلتر  ملالشبف  ملل حف يماق صلف/   ربح /  لخصلر  طبقل  لىظريف مع صلف/ هتحجف الا  -1

 تفل حا كلحف ( –تماق مع  ملب ل  ملالشبي : مقلبلف  ير د ك بلملصروفلك ) إير د ك كلحف  -2

تمادددق مدددع وحلدددف هظدددر لودددحلب  مليشدددأ  و دددى لشدددلىب   مغ حدددف والاشدددر د د   شدددلمل  فلفدددف عىلصدددر   مفدددل حا  -3

 حمل حف تجىبل  ماقحق اصلر   .بمعنى تا ي  شعر بحع ال يقل عً   مفلاف   

                                        disadvantages of Absorption or Full – costing   سب املسحهة للنيرية :

صدددعىبف  امحدددلر  شدددلس   صدددلحم  مالحدددل و تامحدددل عىلصدددر   مفدددل حا غيددد   ملبلشدددر  علدددب   ى ددد  ك  ملىمجدددف  -1

 مف ت ضددع  لمقدد ير   صخصدد ي .و اددمالا    ددرق  ملصددم  مف فدد/   مامحددل بلإلضددلفف إمددب لن  شددض  ملصددم 

 يؤدي إمب  امالا تا ي  تفلاف   ى     ملىمجف .

فشدددددل   ىظريدددددف فددددد/ مددددد   د ر  بل بحلهدددددلك   تدددددي تلزملدددددل الت دددددلذ   قدددددر ر ك ،  حدددددث لن تا يددددد  تفلادددددف   ى ددددد    -2

ف ، بيىمدددل تفدددىن   مفلادددف مى اضدددف فدددد/  ملىمجدددف تفدددىن مرتاعدددف فددد/ لوقدددلك   كصدددلد هظدددر   قلدددف   كمحدددف  ملىمجددد

لوقددلك   ددرو ج  ضددخلمف   كمحددف  ملىمجددف ، و دده  ال يممل دد ى مددع  تجددل   شددعلر إمددب   لبددىط فدد/  لحل ددف  ومددب 

 و رتالع  شعلر ف/  لحل ف   ثلهحف .

حدز  يمم تقىيم  مل زون بل مفل حا  حمل حف وه/ تمضمً حز   مً   ىاقدلك   ثلبمدف و ده  يدؤدي إمدب هقدل  -3

مددً   مفددل حا   ثلبمددف عددً   اردد    لحل حددف إمددب   اردد    ملقبلددف و دده  يمعددلرد مددع مبدد ل  شددمقالل   صددىى ك فدد/ 

  ملالشبف بلعمبلر لن   ىاقلك   ثلبمف ه/ تفل حا نمىحف الصف بل ار     تي وشأك ف  ل .

 ويمكً  ع  د قلبمف   مفل حا علب  شلس    ريقف الاحمل حف بل شفل الاتي:
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  : ائ ة ال  ال ت  لى اشاس العري ة  ح ال ة أك امل   ة

Costs statement - beast on absorption costing - or full costing: 

Amounts Amounts Details 

   Product Cost  First :

xxx  A:  Direct cost  

 xx Direct Materials 

 xx Direct wages 

 xx Other direct expenses 

xxx   Indirect cost B: 

 xx         Indirect Materials 

 xx          Indirect wages 

 xx         Factory  Overhead cost 

            Fixed 

          Variable 

xxx       =Manufacture cost 

xxx  
 Add   Work in Process Inventory begin. 

 

(xxx)  
Less   Work in Process Inventory end 

xxxx  
cost of goods manufactured 

xxx  Add   Finished goods Inventory –Begin 

xxxx  = Cost of goods available for sale 

(xxx)  Less Finished goods Inventory –end 

xxxx  = Costs of goods sold 

xxx  

xx 

xx 

 Second :Add marketing Costs: 

 

Variable 

Fixed 

xxxx  Total Cost of sales 

 

Income statement:  
Sales                                                               xxx 

Less :      Total Cost of sales                                xxx 

Gross Profit or Gross Loss                                               xxx 

Less : Management cost                                                  (xx) 

        Operating income ( Loss)                                                    xxx 
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Ex1: The following data, for the records of one of the industrial 

companies, for September 2016. 

-Variable cost per unit:  

*Direct materials  …… $ 750  

* Direct Labors ……  $450  

F.O.H …  $300  *Variable 

*Variable marketing cost ….  $300   

 - Monthly  fixed costs:   

* F.O.H …. 350.000$ 

*Marketing  290.000$ 

     *Management 1.500.000$   

- Selling price per unit …..  4200 $ 

- Number of Units produced and Sold  … 1200 units 

- work in process begin                                      2.000.000 

-work in process ending                                     1.600.000 

- finished goods begin                                        1.800.000 

- finished goods ending                                      1.500.000  

Required: Prepare A list costs & Income Statement in accordance 

with absorption costing(full costing). 
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 List Costs statement in according with absorption costing - or full 

costing: 

 

Amounts Amounts Details 

   Product Cost  First :

1.440.000  A:  Direct cost  

 900.000 Direct Materials(750x1200) 

 540.000 Direct wages(450x1200) 

710.000   Indirect cost B: 

 710.000         Factory  Overhead cost 

            Fixed                                             350.000 

          Variable (300x1200)                       360.000 

2.150.000       =Manufacture cost 

2.000.000   Add   Work in Process Inventory begin. 

 

(1.600.000)  
Less   Work in Process Inventory end 

2.550.000  
cost of goods manufactured 

1.800.000  Add   Finished goods Inventory –Begin 

4.350.000  = Cost of goods available for sale 

(1.500.000)  Less Finished goods Inventory –end 

2.850.000  = Costs of goods sold 

650.000  

360.000 

290.000 

 Second :Add marketing Costs: 

 

Variable (300x1200) 

 

Fixed   

3.500.000  Total Cost of sales 

  

Income statement:  
Sales            4200x1200                                                        5.040.000 

Less :      Total Cost of sales                                                   (3.500.000) 

Gross Profit or Gross Loss                                                   1.540.000 

Less : Management cost                                                        1500.000 

        Operating income ( Loss)                                                       40.000   
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Ex 2:Using the following data for April, calculate the cost of goods 

manufactured:  

Direct materials …………………………………………….$23,000  

Direct labor …………………………………………………$21,000  

Manufacturing overhead…………………………………….$37,000  

Beginning work in process inventory……………………….$13,000  

Ending work in process inventory ………………………….$18,000  

The cost of goods manufactured was:  

A) $81,000.  

B) $76,000.  

C) $94,000.  

D) $86,000. 

 

EX3:The following information was taken from the accounting records of 

Baghdad Manufacturing Company. unluckily, some of the data were 

destroyed by a computer malfunction.                                                                                                                                                 

Details Amounts  

sales 150.000$ ? 
Finished goods Inventory ,Jan.1,2010 35.000$ 28.000$ 
Finished goods Inventory ,Dec.31,2010 40.000$ ? 
Costs of goods sold ? 61.000$ 
Gross Profit(margin) 25.000$ 23.000$ 
Marketing(selling)&management ? 1.000$ 
Operating income  10.000$ 22.000$ 
Work in Process Inventory, Jan.1,2010 ? 14.000$ 
Direct Materials 18.000$ 8.000$ 
Direct labor(wages) 15.000$ 9.000$ 
Factory  Overhead cost 50.000$ ? 
Total Manufacture cost ? 35.000$ 
Work in Process Inventory,Dec.31,2010 22.000$ ? 
cost of goods manufactured ? 45.000$ 

       Required :Calculate the unknowns Selected by question marks: 

 
   method Variable Costing:    طريقة التكمفة المتغيرة.2

أ ل وووو  تقوووولى أسوووول حموووولج ئيتأي وووول ئيداتووووش ح  تأي وووول لأوووو ئت ئي  وووول     وووو   ل يوووو  
ئيتكلي ف ئييتغ  ة فق  ، لئأت ل  ئيتكلي ف ئيثل تة تكولي ف  ل  وة حل اي  وة تأيول أسول  لتيوة 

  تلتج ئألأيلل )ك ف ئي خل(
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 advantages Variable Costing method  

 وووتى تقووول ى ئييخوووال   ليتكسروووة ئييتغ ووو ة  فقووو  لئيتكسروووة ئيثل توووة تأيووول يقلتيوووة  تووولتج ئألأيووولل  ،  -1
ل ليتووليش ي  أوو ث  قوول يستكوولي ف ئيثل تووة يوو  ئيرتوو ة ئيألي ووة ذيوول فتوو ة يق سووة ل يوو  ت   قوول يي وو ح 

 م ل ة ئييألم ة) ئمتقالل ئيم لئت ( 
 ئتخل  ئيق ئ ئت فش يدلل :تملأ  ئي ظ  ة ئإل ئ ة فش ئيق لى  لظلتر ل ي   -2

 تأ    مع    ع ئيلأ ة-ح                   
 تأ    أدى ئإل تلج  -ب                  
 ئتخل    ئ   ليمتي ئ  فش ئإل تلج حل ئيتل ف  -ج                  
 ئي  ئء ي  ئيخل ج حل ئيت   ع ئي ئخسش  -                   

سة تلا ووع لتأي ول أ ل وو  ئيتكوولي ف ب و  ئيي ل وو ة أسوول ئيلأوو ئت تمولأ  ئي ظ  ووة فووش أول ي ووك -3
ئيي تدة  ظ ئ ييعليدة ئيداء ئيثل ت ي  ئيتكلي ف ب   ئيي ل  ة أسل حملج ح  ل تكلي ف اي  ة ت أل 

 يقلتية ئي خل   ل  ئيألدة ذيل ئمتخ ئى يع يت تأي ل يتلا ع ل أسل ئيلأ ئت ئيي تدة .
Disadvantages Variable Costing method:                                              

أسووول ئيووو بى يووو  ح  ئيتكووولي ف ئيثل توووة يوووى ت رووون أسووول ئإل تووولج ذي ح  ئإل تووولج ئموووترل  يووو   عووو   -1
أ ل  هل . له ه ئيتكلي ف تعيل أسل ئييألفظة أسل  ل لت ئيي  لع فش ألية تأهب لئمتع ئ  

كسروة لأو ة ئي  ول    و   ل يو  هو ه ئيتكولي ف  قو   يست غ ل ، ي ي  ي  ئيض ل   ح  تتضوي  ت
 ئيمترل ة .

 عل ة ئير ل     أ ل   ئيتكلي ف ئييتغ  ة لئيتكلي ف ئيثل تة ، ف  ل   ع  أ ل   تكلي ف  -2
 و   يتغ وو ة حل  وو   ثل توة  .  وو   عيوول ئييألمووب أسول   ئمووة مووسل  هو ئ ئيع  وو  تدووله تغ وو ئت 

ي  ل عوو  ح    وول ذيوول ئيت ل ووب ئيي سوولب  وو  تتغ وو  أدووى  ئي  وول   خووالل فتوو ة  ل سووة يوو  ئيووا 
    عة ئيع    ييل  ؤ   ذيل ض ل ة ذأل ة ت ل    .

 :ل يك  ئأ ئ   لتية ئيتكلي ف أسل ئملج    قة ئيكسرة ئييتغ  ة كليتش 
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List Costs statement in according with Variable Costing method 

                                   

Amounts Amounts Details 

   Product Cost  First :

xxx  A:  Direct cost  

 xx Direct Materials 

 xx Direct wages 

 xx Other direct expenses 

xxx   Indirect cost B: 

 xx         Indirect Materials 

 xx          Indirect wages 

 xx         Factory  Overhead cost 

                      Variable 

xxx       =Manufacture cost 

xxx   Add   Work in Process Inventory begin. 

 

(xxx)  
Less   Work in Process Inventory end 

xxxx  
cost of goods manufactured 

xxx  Add   Finished goods Inventory –Begin 

xxxx  = Cost of goods available for sale 

(xxx)  Less Finished goods Inventory –end 

xxxx  = Costs of goods sold 

xxx  

xx 

 Second :Add marketing Costs: 

 

Variable 

 

xxxx  Total Cost of sales 

Income statement:  
Sales                                                               xxx 

Less   Total Cost of sales                                      xxx 

Gross Profit or Gross Loss                                              xxx 

Less : Management cost                                                  (xx) 

            marketing Costs ( fixed) 

                Factory  Overhead cost (fixed)           

        Operating income ( Loss)                                                               xxx 
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 عهى فرض َفس بٍاَاث انًثم االول 

 

using Variable Costing method 

 

List Costs statement in according with Variable Costing method 

                                        

Amounts Amounts Details 

   Product Cost  First :

1.440.000  A:  Direct cost  

 900.000 Direct Materials(750x1200) 

 540.000 Direct wages(450x1200) 

360.000   Indirect cost B: 

 360.000         Factory  Overhead cost 

            Variable (300x1200)                       360.000 

1.800.000       =Manufacture cost 

2.000.000   Add   Work in Process Inventory begin. 

 

(1.600.000)  
Less   Work in Process Inventory end 

2.200.000  
cost of goods manufactured 

1.800.000  Add   Finished goods Inventory –Begin 

4.000.000  = Cost of goods available for sale 

(1.500.000)  Less Finished goods Inventory –end 

2. 500.000  = Costs of goods sold 

60.0003  

360.000 

 Second :Add marketing Costs: 

 

Variable (300x1200) 

2.860.000  Total Cost of sales 

 

Income statement:  
Sales            4200x1200                                                        5.040.000 

Less :  Total Cost of sales                                                       (2.860.000) 

Gross Profit or Gross Loss                                                   2.180.000 

Less : Management cost                            (1.500.000)        (2.140.000)           

             Factory  Overhead cost (fixed)       )            )350.000

           marketing Costs ( fixed) )                      )290.000

            

        Operating income ( Loss)                                                      40.000 
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Q1:What do you meaning for the Absorption or Full costing method and 
what are their advantages and disadvantages ? 
Q2: What do you meaning for the method Variable Costing and what 
are their advantages and disadvantages ? 
Q3: choose the correct answer: 

1. Using the following data for Jan, calculate the Total Manufacture cost in accordance 

with absorption costing(full costing).  

*Variable cost per unit:  

        Direct materials  …… $ 650  

        Direct Labors ……  $250  

        F.O.H …  $200  Variable 

:  nthly  fixed costsMo *  

          F.O.H …. 2,500,000$ 

*Number of Units produced 1800 units  

 *Number of Units Sold   1600 units. 

- The Total Manufacture cost was:  

A) 4.250.000$  

B) 4.400,000$  

C) 4.480.000$  

D) 4.680.000$ 

2.Using the following data for Jan, calculate the Operating income in accordance with 

absorption costing(full costing). 

Costs of goods sold  2.850.000$. 

marketing Costs 650.000$. 

Selling price per unit …..  4200 $ 

Number of Units produced 1800 units  

Number of Units Sold   1200 units 

Management cost         1.480.000$ 

- The Operating income was:  

A) 40.000$.  

B) 55.000$.  

C) 60.000$.  

D) 80.000$. 
3.Using the following data for Feb, calculate the Total Cost of sales in accordance with 

Variable Costing method: 

*cost of goods manufactured                                2.100.000$ 

*marketing Costs 

Variable cost per unit                                              300$ 

Fixed                                                                       120.000$ 

*Number of Units produced 2000 units  

*Number of Units Sold   1600 units 

*Finished goods Inventory ,Jan.1,2012               1.800.000$ 

*Finished goods Inventory ,Dec.31,2012            1.500.000$ 

-The Total Cost of sales was: 

 

 تدرٌبات للطلبة
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A) 2.000.000$.  

B) 2.500.000$.  

C) 3.000.000$.  

D) 3.200.000$. 

4.Using the following data for Jan, calculate the Operating income in accordance with 

Variable Costing method  

the Total Cost of sales    2.880.000$ 

Selling price per unit …..  4200 $ 

Number of Units Sold   1400 units 

Management cost                               2.000.000$ 

Factory  Overhead cost (fixed)        600.000 $          

marketing Costs ( fixed)                  500.000$ 

- The Operating income was:  

A) 100.000$.  

B) (100.000)$.  

C) 120.000 $.  

D) (120.000)$. 

 

Q4:The following data, from the records of one of the industrial companies, 

for September 2011. 

1- Variable cost per unit:  

Direct materials  …… $ 650  

 Direct Labors ……  $250  

F.O.H …  $200  Variable 

Variable marketing cost ….  $200   

2- Monthly  fixed costs:   

 F.O.H …. 2,500,000$ 

Marketing  & mangement …..   $2,000,000.   

3- Selling price per unit …..  6000 $ 

4- Number of Units produced 1800 units  

5-Number of Units Sold   1600 units 

5- work in process  (beginning  and ending ) =00 

6- finished goods ( beginning  and ending)  =00   

Required: Prepare Income Statement in accordance with absorption 

costing(full costing). and Variable Costing method 
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Control element costs 

 الر ابة  لى  ناصر ال  ال ت

 controlling the materials:                اك : الر ابة  لى  ن ر املساد

ف مدليرد  وال يصدرا  وال وطريقدف يقدفف )  صلدر (م زهحل مً   ملدل )طر  ملى د  ملىصر  ىل  ع   طرق  تصعي  

 .مليرد  ار  يصرا  وال وطريقف  ملع ل  ملىنون  ملمار (

  First in First out method(FIFO)                  :ظر ة ها رد اك    رف اك  .1

ال دددداداة تصدددد ر با شدددد اا املدفس ددددة   ددددد  هددددادة ن  دددداا هددددةة العري ددددة بتصدددداظتها ا  نفتددددر  بددددأ  املددددساد 

كصلت لل خز  ،اها السااد املرنجع اك امل اد هح املساد لل خز  ف اس  باخر شد ر صدرفت بدا )اخدر شد ر 

 صادا(.

Example: This example is based on the following transactions: February 

 (1)Beginning balance: 800 units @ $6 per unit. 

(4)Received 200 units @ $7 per unit. 

(10)Received 200 units @ $8 per unit. 

(11)Issued 800 units. 

(12)Received 400 units @ $8 per unit. 

(20)Issued 500 units. 

(25)Returned 100 excess units from the factory to the storeroom to be recorded at the 

latest issued price. 

(28)Received 600 units @ $9 per unit. 

R)prepare the cost of materials and cost assigned to the inventory at the end of the 

month using (FiFo method). 
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   FIFO     

   First-In, First-Out Method    

Date 

Received Issued Balance 

Quantity 

Unit 

Price Amount Quantity 

Unit 

Price Amout Quantity 

Unit 

Price Amount 

Feb1             800 $6 $4800 

4 200 7 $1400       

800 6 

6200 200 7 

10 200 8 1600       

800 6 

7800 

200 7 

200 8 

11        800 6 4800 

200 7 

3000 200 8 

12 400 8 3200       

200 7 

6200 

200 8 

400 8 

20       

200 7 

3800 

      

200 8 300 8 2400 

100 8       

25 100 8 800    

300 8 

3200 100 8 

 28 600 9 5400    

300 8 

8600 

100 8 

600 9 

 *لمتأكد من طريقة الحل الصحيح نستخدم المعادلة التالية:

 الصادر =رصيد اخر المدة -رصيد اول المدة +الوارد

4800+12400-8600=8600 
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 Last In, First-Out Method      (LIFO) : ظري ة ها رد اخرا   رف اك  .2

 ذ يامل الاهملج وتصرا  ملدى د وتصدعر بدلار  بلألشعلر تتىلشب  ه     ريقف مع  ل ف الارتالع  ملصممر 

الاشدددعلر   تدددي وردك  لم دددلنن  مدددل  مل دددزون  ملمبقدددي مدددً  ملدددى د فحفدددىن بدددلار الاشدددعلر و ملدددى د  ملرتجعدددف  و 

 . ملعلد  تسجل بلار شعر صرفت به ) ار شعر صلدر(

Example: This example is based on the following transactions: February 

 (1)Beginning balance: 800 units @ $6 per unit. 

(4)Received 200 units @ $7 per unit. 

(10)Received 200 units @ $8 per unit. 

(11)Issued 800 units. 

(12)Received 400 units @ $8 per unit. 

(20)Issued 500 units. 

(25)Returned 100 excess units from the factory to the storeroom to be recorded at the 

latest issued price. 

(28)Received 600 units @ $9 per unit. 

R)prepare the cost of materials and cost assigned to the inventory at the end of the 

month using (LiFo method). 
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   LIFO     

   Last-In, First-Out method    

Date 

Received Issued Balance 

Quantity 

Unit 

Price Amount Quantity 

Unit 

Price Amount Quantity 

Unit 

Price Amount 

Feb-1             800 $6 $4800 

4 200 7 $1400       

800 6 

6200 200 7 

10 200 8 1600       

800 6 

7800 

200 7 

200 8 

11        

200 8    

6 2400 

200 7 5400  

400 6           400  

12 400 8 3200       

400 6   

    5600 

400 8   

20       

400 8 

3800 

      

100 6 300 6 1800 

          

25 100 6 600    

300 6 

2400 100 6 

28  600  9  5400     

300 6 

7800 

100 6 

600 9 

 
12200+4800-9200=7800 
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 weighted average method          كظري ة امل دل املساك  امل درك .3

بمىحدددددب  ددددده     ريقدددددف يدددددمم  شدددددم ر ج شدددددعر بعددددد  كدددددل عملحدددددف شر  ) شدددددمالي، و رد ، دادددددلل  مل زودددددي (  

يلدد/ عملحددف   شددر   لحددين  دد وث عملحددف شددر   ويصددم  ي  دده    صددعر فدد/ تصددعي    صددلدر  مل زوددي   ددهي 

 ح ي   فيصم رج شعر ح ي  و كه .

 ويمم  شم ر ج   صعر بمىحب  ملعلد ف   مل حف

 القيمة المستممة    +       ة الرص د الصابا                                                    
W A M) Per Unit =                                                                                 ) 

   الكمية المستممة   +       ة الرص د الصابا                                                           
 

 Example: This example is based on the following transactions: February 

 (1)Beginning balance: 800 units @ $6 per unit. 

(4)Received 200 units @ $7 per unit. 

(10)Received 200 units @ $8 per unit. 

(11)Issued 800 units. 

(12)Received 400 units @ $8 per unit. 

(20)Issued 500 units. 

(25)Returned 100 excess units from the factory to the storeroom to be recorded at the 

latest issued price. 

(28)Received 600 units @ $9 per unit. 

R)prepare the cost of materials and cost assigned to the inventory at the end of the 

month using (weighted average method). 

 

 

 

 

 

 

 



حلة الثانية .............................املرم.م رباب الربيعي .........................................................................  

37 
 

4800+12325-8825=8300 

 

 

 

   Moving Average Method    

Date 

Received Issued Balance 

Quantity 

Unit 

Price Amount Quantity 

Unit 

Price Amount Quantity 

Unit 

Price Amount 

Feb-01             800 $6 $4800 

4 200 7 $1400       1000 6,2 6200 

10 200 8 1600       1200 6,5 7800 

 11       800 6,5 5200 400 6,5 2600 

12 400 8 3200       800 7,25 5800 

20       500 7,25 3625 300 7,25 2175 

25 100 7.25 527    

  

2900 400 7.25  

28  600 9 5400    1000 8.3 8300 
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Q1: The following data extracted from industrial company for materials 

(X)during January : 

a)Beginning balance :500 unit @1.200$ 

b)Received (purchases) 

6/1 : 200unit @ 1.25 $ 

10/1 : 400 unit @ 1.30$ 

25/1 : 500 unit @1.40 $ 

c)Issued : 

15/1 :560 unit 

27/1 :400 unit  

R)prepare the cost of materials assigned to the inventory at the end of the month 

using (FiFo  and LIFO method, weighted average method) 

 

Q2: company record the transactions for October was as follow. 
a)Beginning balance :700 unit@5 $ 

b)Received (purchases) 

4/10 : 300unit @ 5.20 $ 

8/10 : 300 unit @ 5.20$ 

13/10 : 1000 unit @5.10 $ 

21/10 : 400 unit @5.50$ 

29/10 : 300 unit @5.60 $ 

c)Issued : 

3/10 :400 unit 

9/10 :500 unit 

11/10: 300 unit 

23/10 : 600 unit 

27/10 : 800 unit 

R)prepare the cost of materials and cost assigned to the inventory at the end of the 

month using (FiFo and LIFO method, weighted average method). 

 تدرٌبات للطلبة
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 انًؼانداخ انمُذَح نهًىاد 

عُذ شراء انًىاد وادخانها نهًخسٌ بًىخب يسخُذ االدخال ٌخى اثباث انمٍذ  ػُذ شراء انًىاد : -1

 انخانً فً سدم انٍىيٍت 

account Materials control xxxxxxx 

             xxxxxx   (    account payable control (on account 

         xxxxx                                          Or account Bank (cash) 

 وٌعكس فً حانه ارخاع او إعادة انًخسوٌ نعذو يطابمخها نهًىاصفاث 

أ   ئي  ف   ف ئييلئ  ئيي ل و ة يال مولى ئي تلد وة  أموب :  نإلَراجطرف يىاد يثاشرِ اونُح -2
ئييموووت    سوووب ئييووولئ  ل عووو  ئ   قووولى ئيووو   ئييخوووا   لأووو ئ  يموووت   ئيخووو ئج ئييخا وووش  فووول   موووى ئ ئ ه 

 ئيتكلي ف  قلى  لث لت ئيتكلي ف ئيق   ئيتش 

 account Work in process control              xxxxx 

                                  account Materials Control                            XXXXXX 

 عند اعادة المواد او ارجاعها عكس قٌد

account Materials control         xxxxx 

                                   account Work in process control     xxxxxx 

: 
ً
 Labor element control ال  ل   الر ابة  لى  ن ر ن لفة  ثاذ ا

يمثل عىصر تفلاف   عمل   عىصر الاشلس ي و  ثلوي مً عىلصر   مفل حا   تي ت ال ف/ تفلاف   ى    

  ى      ملىمجف ، وألغر د   صح ر  علب  ه    عىصر الب  مً فرد عملحف رقلبف فعل ف علحه 

ومً ع  ا تاقحق الاشم   ي الامثل  لعمل  ململ  مليشل  وت اح    مفل حا  مب  دوى    ممكً ، 

   م طرق   تصلب الاحىر ه/ : 

 Time Rate System                                                 ذيا  ه دل الس ت -1

 Piece Rate System                                   ذيا  ه دل ال ع ة           -2

                        Incentive Wages plansظري ة  حسا ال دفبز ة                        -3

 

 Time Rate System                                                    َظاو يؼذل انىلد -1

  كل لئمع ل ي  ي مل ت ل فش ئيت   ن ئ   يلد  ل  تى تأ    يع ل ئد  ئيملأة  ئي   قة تمتعيل ه ه 
ئل ئي وولى ئل ئيموو لع ئل ئي وو   ل أمووب ئمووتأقلن ئيعليوول ييوو ه يع  ووة يوو  ئيوواي  أسوول ئموولج  ئيلئأوو ة

أل ل ض ب يع ل ئيد  فش أ   ئيملألت ئل ئي لى ئل ئي و   ئيتوش  ضولهل ئيعليول  ئخول ئيي و ع 
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ئيتوش  لئيخ و ة ئيي ول ة  أ  يق ئ  ئي تلج ئي   أقق  ئيعليول . ل ختسوف يعو ل ئيدو  أموب ظ غ  ئي 
 تسك ل فضال أ     عة ئيعيل لئييخل  ة . ي

 :ال ال  الندس  لى  اس   لل اهل املص دا الن د  ألاحر إلى *للسصسل 

 ه دل احر الصا ة× = شا ا  ال  ل الف ل ة  اش د اق ال اهل

Example1: A worker is paid  15$ per hour and he spent 400 hours 

during a particular month in a factory. What is his total earning of 

that particular month? 

Solution: 

الصا ة احر ه دل×  الف ل ة ال  ل شا ا =  اش د اق ال اهل  

A                                              =400X15 

      6000=A 
 

 

Example2: James is a direct labor employee who works a stand 40 

hours per week. He paid basic rate $ 15 per hour. 

Required. What is his total earning of that particular week? 

Solution: 

 الصا ة احر ه دل×  الف ل ة ال  ل شا ا =  اش د اق ال اهل

A                                              =40X15 

600=A 
 

 *The following are the advantages of  the time rate system. 

 ( بص عة كشهلة    اختصاب  حر 1)   

 ( نسفر لل اهل احر ثابت كهض س  بغض النير  ح    ة  ذ اج .2)   

 ( هالئ ة للحا   التي ن علف ههااة فن ة خاصة.3)   

 ( هالئ ة لل  انع ال غبرة خ ث يصهل هرا ةة ال  ال  ح  ثف .4)   

 ( هالئ ة لل  انع الاةبرة كلانها ند اج الى كضع ذيا  ا ابي صاا  كد  ا .5)     

*This method has the following disadvantages: 

  ل اكح  بداع ك ب  اا لدا ال اهل ( انها ن 1)           

total earning of 

that particular 

month? 

total earning of 

that particular 
week? 
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    اذجاا ال  ل املعلسب . كال أخبر ( ايادة اخ  ال اه ال ال اهل 2)           

 (  تصاكا ال اهل املجد هع امله ل ك هر الة   ؤد  بامل ابل الى ايادة ال  ال ت.3)          

 سا املدفس ة .( ااد اد الس ت الضائع كبال ال  ااد اد  ح4)          

( ال  ددداا  بدددب  ه دددلحة اب ال  دددل كه دددلحة ال ددداهلب   كل  علدددف اذ احدددا ا  دددر كالعدددرف الثددداني  علدددف 5)          

 .شا ا    ل اضاف ة

 Piece Rate System                 َظاو يؼذل انمطؼح                                -2

 ذ ددداج  جدددف اذدددت نعةدددا خعدددغ  حدددسا ال دفبز دددة ل حدددسا ا ا ا ةدددت أ  كخددددة ا   ددداد ة بزيدددادة 

 هثددل  حددر بال ع ددة ا ا ت   ددد هددةة الخعددغ  لددى ندد ددد ه دددل  حددر ل ددل  ع ددة    جهددا ال اهددل

 .فا  احرة ي   د  لى  دد السخدا  التي اذ جها كليض ها   ض ي بامل نع لةلك

 وَرى احرساب اسرحماق انؼايم تًىخة انًؼادنح انرانُح

 

 يؼذل اخر انمطؼح× = ػذد انىحذاخ انًُردح  اسرحماق انؼايم

 

Example1 :October Systems manufactures  mobile phones, and pays its staff 

a piece rate of $1.50 for each phone completed. Employee Jones completes 

500 phones in a standard 40-hour work week. What is his total earning. 

 

SOL: 

يؼذل اخر انمطؼح× = ػذد انىحذاخ انًُردح  اسرحماق انؼايم  

  

A=5001.50X 

A=750 

 Example2: A worker is paid  20$ per unit and he produced 50 units in 8 

hours. What is his total earning? 

 

SOL: 

يؼذل اخر انمطؼح× = ػذد انىحذاخ انًُردح  اسرحماق انؼايم  

  

A=5020X 

A =1000 

 

 advantages of Piece Rate System:  
نددددددددفع ال اهدددددددل الدددددددى ايدددددددادة اذ احدددددددا كبالافدددددددا ة املعلسبدددددددة ، ل دددددددي  د دددددددل  لدددددددى احدددددددر هرنفدددددددع ك ددددددد   -1

ذفدددددددض الس دددددددت نددددددددؤد  ايدددددددادة  ذ دددددددداج ال نخفددددددد ض ذ ددددددديف السخدددددددددة الساخددددددددة هددددددددح ال  دددددددال ت  بددددددددر 

 املد لة  لى  ذ اج .املةاشرة 

     ش ند  ل  ذ اج ب لفة الس ت الضائع ل د  ا   اد الس ت    اختصاب  حر  -2
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 دتصددددددددف  حددددددددر  دددددددد  ظددددددددل هددددددددةة العري ددددددددة  لددددددددى اشددددددددض هسضددددددددس  ة كهددددددددس ه دددددددددل احددددددددر  ذ دددددددداج  -3

 .ل ل كخدة  هر الة    اح هح ندد د  حسا كندل لها بد ة 

 Disadvantages of Piece Rate System : 

 كاذ عدددداع ااادنددددا  ددددح خااحددددة ألشددددةاب  ذ دددداج ل س ددددت ذت جددددة احددددرة  لددددى ال اهددددل خ ددددسل   ددددد -1 

   اكل ة هساد نسفر  د  اك ال  اذة اك الاهربائي ال  اا

 ه انة اذ اج    ة ا  ر الى للسصسل  لها  ش خدا  لصس  املساد كلت ايادة-2

 .احر ال اهل  نها يص دا التي الصل  ة السخدا  ندد د خ ث هح امل اكل إثااة-3

*كيراعدددى  ددد  خصددداب احدددر ال اهدددل  لدددى اشددداس الصدددا ا  امل دددراة  اذسذدددا ،خ دددث ت دددد الصدددا ا  التدددي 

نزيدددد  دددح  لددددك شدددا ا    ددددل اضددداف ة ك الةدددا هددددا نادددس  احساهددددا نزيدددد  دددح احددددسا شدددا ا  ال  ددددل 

 كي ش اختصاب   ا  ل . خصف ش اشة ال ر ة      اد ة

 الصا ة احر ه دل×   ضاف ة ال  ل شا ا =  اش د اق ال اهل

Ex1:An employee works 50 hours in a week. Her Actual  pay rate is $15 an 

hour. and Actual time  40 hours. And that the rate of pay for overtime 

hours will be on the basis of 1.5 of the actual  rate . What is his overtime 

and total pay in the week 

Sol: 

الصا ة احر ه دل×  الف ل ة ال  ل شا ا =  اش د اق ال اهل  

40x15=600 

 لل  ل  ضا   الصا ة احر ه دل×   ضاف ة ال  ل شا ا =  ال اهل اش د اق

10x(15x1.5) 

10x22.5=225 overtime 

انفؼهٍ +االضافٍاسرحماق انؼايم انكهٍ = االسرحماق   

600+225=825 

Ex: The actual working hours are (8) hours one day .the work of one 

employee 10 hours per day, the rate hourly salary of this employee 

is $ 2000 per hour . the rate hourly overtime salary of this employee 

is $ 3000 per hour. What is his overtime and total pay in the day? 

 :Sol                     الصا ة احر ه دل×  الف ل ة ال  ل شا ا =  اش د اق ال اهل
8x2000=16000 

 لل  ل  ضا   الصا ة احر ه دل×   ضاف ة ال  ل شا ا =  ال اهل اش د اق

6000=3000X2 

انفؼهٍ +االضافٍاسرحماق انؼايم انكهٍ = االسرحماق   

16000+6000=22000 
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                            Incentive Wages plans             ظري ة  حسا ال دفبز ة :     -3

تقىي هظم الاحىر   تصجحعحف علب ربط الاحر بل زمً والاهملج ف/  ن و    وذ ك   حصدىل علدب مز يدل   

 هاددل وعىدد  الاادده بددىظم الاحددىر   تصددجحعحف فددلن   عمددلل  طريقتددي دفددع الاحددىر   تددي شددبق و ن تددم ذكر ددل

يمقلضددددىن  حددددىر م علددددب  شددددلس   ددددزمً  ما يدددد   حددددر   ى  دددد  مددددن م علددددب  شددددلس مبلددددغ مق ددددىع مقلبددددل 

  ىقددت   ددهي قضددل    علمددل مددع مفلفددل  يمىقددا مىالددل علددب بلددىا معدد الك الاد    ملقددرر   و ت  ددي  دده  

ن  لجحددد يً عددددً  د    عمدددل لم ونيددددلد  الاهمدددلج وبلملقلبددددل  ملعددد الك و  لدددد ا من دددل صددددرا مفلفدددل   لعددددلملي

   ىصىل  مب تفل حا مى اضف  لى      ى    .

                                      Taylor plan Differential wage) )             (نا لسا  )خعة االجر التفاضلًاك : 

وتا يددددد  مصدددددمىي همدددددىذج/  إلهمدددددلج يضدددددمً بددددد   تدددددليلىر طريقمددددده علدددددب لشدددددلس در شدددددف  لحركدددددف و  دددددزمً 

تصددجحع   علمددل   كددا  وتمحيددز  عددً  قددل كاددل   باحددث تعلددى فئددف لحددر   علمددل تدد ريجحل كلمددل ن د عدد د  

  ى ددد  ك   تدددي ييمجلدددل عدددً  ددد  معدددين فددد/   عمدددل .  ددده ك ياددد د معددد الن ألحدددر   ق عدددف ل ددد  مل مرتادددع 

اددض   ىقدددت ال تضددمً  لعلمدددل  قددل مدددً  لعلمددل   يشدددحط و ناددر مدددى ا   لعلمددل   ب دددي  . وهدد/ فددد/ ه

 ملمىشدددط  لي  ددد  لدودددى مدددً  حدددر ) لي ياصدددل علدددب لحدددر   ق دددع   تدددي لهمجلدددل لي كدددلن  ملبلدددغ (   تدددى ال 

ير  خدددب   علمددددل   كصددددىل  علمدددده بىحددددىد  دددد  لحددددر معددددين شحاصددددل علحدددده لي كددددلن عدددد د   ى دددد  ك   تددددي 

ع ددددده     ريقدددددف معلقبدددددف   علمدددددل   كصدددددىل مؤشدددددض الاد ر    علمحدددددف يريددددد     ن تدددددلبلىر بلعمبدددددلر  ييمجلدددددل .

ويدددددمم   تصدددددلب الاحدددددر بمىحدددددب  ددددده     ريقدددددف . وتصدددددجحع   علمدددددل   يشدددددحط  لعمدددددل بكادددددل    ك ددددد .

 بلشم   ي  ملعلد ف   مل حف:

يعذل االخر انًعٍاري نهىحذة  xاسخحماق انعايم= كًٍت االَخاج انخً اَخدها انعايم       

 انُسبتxانىاحذة

 The standard wage rate per unit        = wages rate  Dollars /hour 

                                                                                        Standard time units / hour 

Example : the following Industrial Company particulars, what is his total  earning of 

workers A and B: 

 Standard time: 20 units per hour  

 Normal wages rate: 30$ per hour 

 The company has decided to use the Taylor plan to pay wages, as follows 

80%-       of piece rate when below standard 

120%-      of piece rate at or above standard 

 In a particular day of 8 hours,( A)  produces 140 units while (B) produces 165 units 

per day. 
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Solution: 

    The standard wage rate per unit        = wages rate  Dollars /hour 

                                                                                  Standard time units / hour 

                                                            =       30  $   / hour 

                                                                     20 units / hour 

                                                                      =1.5 $ /Unit 

 مجمىع   صلعلك بل حىي x=ع د   ى   ك بل صلعف   لحىي   ى   الاهملج  ملعحلري          

                                              20x8=160 و    االل   حىي 

مع ل الاحر  ملعحلري  لى     xمل= كمحف الاهملج   تي  همجلل   علمل شماقلق   عل       

   يصبف x  ى    

workers (A) =   140x1.5x80%=  168 $  total  earnings of workers A   

workers (B)  =  165X1.5X120%=297$   total  earnings of workers B                                                

Example: the following Industrial Company particulars,  Available 

During one day: what is his total  earnings of workers y and Z in the 

day?. 

 Standard time: 10 units per hour  

 Normal wages rate: 2$ per hour 

 The company has decided to use the Taylor plan to pay wages, as 

follows 

        -70 %of piece rate when below standard 

        -120% of piece rate at or above standard 

• In a particular day of 8 hours,( z)  produces  70 units per day while (y) 

produces90 units per day. 
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 Halsey                                        ظري دددددددددة هلدددددددددض )هال ددددددددد ي(: :جلهحدددددددددل

method   
إذ يدددددددمم مدددددددىح   علمدددددددل مفلفدددددددأ  تصدددددددجحعحف تعدددددددلدل  حدددددددر هصدددددددا   ىقدددددددت  ملدددددددىفر عىددددددد   هجدددددددلن  

ويدددددددددددددمم   تصدددددددددددددلب الاحدددددددددددددر بمىحدددددددددددددب  ددددددددددددده     ريقدددددددددددددف بلشدددددددددددددم   ي  ملعلد دددددددددددددف . عمدددددددددددددل معدددددددددددددين

   مل حف:

)انىلاج انًمخداذ م يعاذل = اخر انىلج االعخٍاادي   األخراسخحماق انعايم يٍ 

 %(50االعخٍادي م  األخر

example: The production Actual time per day for a company is 8 

hours and the rate of one hour is  10$. The standard time for the 

production of one unit is 2 hours. If a worker produces 5 units 

during the day. Required :what is his  total earning for the Ahmed 

worker in the day  using the Halsey method. 

SOL: 

Standard production time 5 units * 2 hours = 10 hours 

- Actual time during the day = 8 hours 

 =Time saved  2=                              ىقت  ملقمص hours 

= اخر انىلج االعخٍادي   )انىلج انًمخداذ م يعاذل  األخراسخحماق انعايم يٍ 

 %(50االعخٍادي م  األخر

                            = (8 * 10) + (2 * 10 * 50%) = $ 90 

                                                                 Rowan Method ثانثا: طرٌمت رواٌ

وه/ مقلربه   ريقف  لض ) ل س ي( غي  لن  حر   علمل عً   ىقت  ملىفر غي  جلبت وإهمل 

.ويمم   تصلب الاحر بمىحب  ه     ريقف بلشم   ي  ملعلد ف يزد د بلنديلد   ىقت  ملىفر

   مل حف:

   ىقت/   ملقمص    ىقت+ ) الاعمحلدي   ىقت  حر=   حر مً   علمل  شماقلق

 .  صلعف  حر مع ل*    اعل/   ىقت( *  ملعحلري 
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example: The production Actual time per day for a company is 8 

hours and the rate of one hour is  10$. The standard time for the 

production of one unit is 2 hours. If a worker produces 5 units 

during the day. Required :what is his  total earning for the Ahmed 

worker in the day  using the Rowan method. 

Sol: 

   ىقت/   ملقمص    ىقت+ ) الاعمحلدي   ىقت  حر=   حر مً   علمل  شماقلق

 .  صلعف  حر مع ل*    اعل/   ىقت( *  ملعحلري 

                             (8*10)+{(2/10)*8*10}=96 $ 

 ذذرَة نهطهثح

EX: The following Industrial Company particulars ,Basic 

wage rate per hour 10.80$, Time allowed for the job – 48 

hours, Actual time taken 36 hours. using the Halsey& Rowan 

method what is his total earnings of a worker. 

ل حسا ال  سد املداشت ة                                                                    - 

Accounting entries for labor cost. 

 فً سدالث انخكانٍف: اثباث االخر انًسخحك•     

wage control account….xxx 

ledger Costs Control…….xxx 

 

 ذحهُم االخىر انً يثاشرج وغُر يثاشرج 

wage control account….xxx 

                                                 direct wage control ….xxx 

        indirect wage control ….xxx 

 

 

 ذىزَغ االخىر انًثاشرج ػهً انؼًهُاخ واالواير 

                                             Work in process control  …………….XXX 

direct wage control ….XXX 
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 ذىزَغ االخىر غُر انًثاشرج 

                   indirect industrial costs control           .xxxx 

indirect wage control …….xxxxx 

 

 فً سدالث انًانٍت: اثباث االخر انًسخحك 

                                      wage control account   ………XXX 

control of wages due account ………XXX 

 اثباث سذاد االخر انًسخحك: 

control of wages due account ………XXX 

Bank   ………XXX 

 

*Required: Prepare Accounting entries for labor cost. 

 ثالثا: املداشةة  لى  ن ر ال  ال ت ال نا  ة  بر املةاشرة :

Accounting on manufacturing  overhead                                        

تعدد   ملصددلريا   عىصددر   ثل ددث مددً عىلصددر   مفددل حا بعدد   ملددى د والاحددىر لي تعدد  حددز   مددً   مفلاددف  

و ددددده   لجدددددز   مدددددً   فلادددددف عصدددددتىا   فددددد/ هادددددض   ارددددد    لحل حدددددف   تدددددي  ددددد جت ف  دددددل   فلادددددف وعلحددددده فدددددلن 

  ارددد     ملصدددلريا )هددد/ كلادددف تامدددل علدددب   ارددد    ملل حدددف بلعمبلر دددل مصدددروفل يدددمم مقلبلمددده بدددلإلير د  ملدددك

 لىصدددددىل  مدددددب قحدددددلس   دددددربح وبددددده ك يدددددمم تبىب  دددددل كأ ددددد  عىلصدددددر قلبمدددددف    ال(.وعلحددددده يمكدددددً تعريدددددا 

 ملصددددددروا بلهدددددده )تعبيدددددد  هقدددددد ي عددددددً   ىاقددددددلك لو الاشددددددت ال  فدددددد/ وشددددددلبل الاهمددددددلج لو قددددددى    عمددددددل ألحددددددل 

    لحصىل علب ا مف لو مىاعف(.

 كهح خالل ال  ريت ا الة فا  امل اايت ناس  ذس ب :

   صلع و لخ ملك  و  لحلحلك  إلهملجمجمىعف هاقلك  عمل   بشري  :  productionاذ اح ة  -1

 مجمىعف هاقلك الااري ف/ شبحل  لحصىل علب ا مف  و مىاعف . :serviceخده ة  -2

   ش نةسيف امل اايت خصف  ال تها بالسخدة املن دة الى:*

 : Direct expensesامل اايت املةاشرة    - أ

  تي تىاق مقلبل  لحصىل علب ا مف يمكً ت صحصلل مبلشر   ى     ملىمح   ن لةي مثل تفل حا ه/  ملبل غ 

 تصمحم مىم  معين ،تفل حا  ملقلو ف ،تفل حا  يجلر مفلبً  مىاحه عمل معين ...  لخ.

 : indirect expensesامل اايت الغبر املةاشرة  - ب

  ملىم    ن لةي بل يمكً تا ي  ل وتامحللل ملركز كلاف معين.ه/  ملبل غ   تي ال يمكً ت صحصلل مبلشر   ى    

 * ةلك   اح نةسيبها خصف السظائت الرئيصة لل ركا  ال نا  ة الى :
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 مصلريا صىلعحف مبلشر  وغي   ملبلشر . -1

 مصلريا تصىيقحف)بحعحف( مبلشر  وغي  مبلشر . -2

 مصلريا لد ريف غي  مبلشر . -3

 ر املةاشرة  :الر ابة  لى ال  ال ت ال نا  ة  ب-

controlling on manufacturing overhead  

تمم   رقلبف علب  ه    ىىع مً   مفل حا ع  ا  صر ل وتامحل كل قصم لو مركز كلاف باصمه مً 

 ه    مفل حا مع ضملن  ك   ق ر مً   ع   ف ف/   مىنيع و حر     رقلبف علب   مفل حا   صىلعحف 

  ربعف ا ى ك :غي   ملبلشر  يمم مً االل 

  صر وتا ي    مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر . -1

ت صحص وتىنيع   مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  علب  ملر كز  ملصماح   ) هملححف وا محف  -2

production and services .) 

  علد  تىنيع تفل حا  ملر كز  لخ محف علب  ملر كز الاهملححف . -3

  ى   ك  ملىمجف بلشمعملل مع الك   مامحل شيمم تامحل تفل حا مر كز الاهملج علب  -4

   م رق  له   لخ ى ك الاربعف كلالتي:

 خ ر ك ندد د ال  ال ت ال نا  ة  بر املةاشرة )ن د ر ال  ال ت   را  ال د  ل(: -1

  غرد تا ي  و صر   مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  يمم :

تا ي  مر كز   فلاف علب مصدمىي كدل وةحادف مدً وةدلبا  ملشدروع يدمم تقصدحم  ملصدىع  مدب مر كدز  اك :

ويدمم  ده    مقصدحم علدب  شدلس  كلاف م ملاف ييم  عً كل مركز شلعف معحىف  و ا مف قلبلدف  لقحدلس

  ىةددددلبا   تددددي تقددددىي ع ددددل  مليشددددل  و  ددددهي يددددمم بمىحبدددده تجمحددددع عىلصددددر   مفددددل حا  لخلصددددف بفددددل مركددددز 

 ك تا يددد  كمحدددف   صدددلعف  ملىمجدددف د ادددل كدددل مركدددز  همدددلج/ وكمحدددف  لخددد ملك  ملق مدددف مدددً  ملر كدددز وكددده

  لخ محف االل فر   نمىحف معحىف و ه   ملر كز ه/:

    ملر كز الاهملححف control        production. 

   مر كز  لخ ملك الاهملححفservices production center   

   مر كز  لخ ملك   تصىيقحف services marketing centers . 

   مر كز  لخ ملك الاد ريف و  ممىيلحفservices finance and Administrative center. 

 صر وتا ي  عىلصر   مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر   فل مً  ملر كز الاهملححف وا ملك  ثاذ ا:

 الاهملج : ىل   شلشين يمكً  تبلعلمل لحصر وتا ي   ه    مفل حا :



حلة الثانية .............................املرم.م رباب الربيعي .........................................................................  

49 
 

 (  شاس الف ل Actual basis:) 

يمم  صر وتا ي    مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  مً االل مل تم  هالقه فعلحأ ف/ كدل مركدز مدً 

 ملر كدددددز مدددددً و قدددددع  ملصدددددتى  ك و  ددددد فلتر و ددددده  ععندددددي  هددددده ال يمكدددددً  صدددددر   مفدددددل حا   صدددددىلعحف غيددددد  

  ارد    ملعد    لدل   بحلهدلك وبل مدلم/ عد ي تا يد   ملبلشر    اعلحه وتامحللل علب  ملر كز الابعد  ن ليدف 

 صدددددف   ى ددددد    ملىمجدددددف مدددددً عىلصدددددر   مفدددددل حا   صدددددىلعحف غيددددد   ملبلشدددددر   تدددددى ن ليدددددف   ارددددد   و ددددده  

 ياق  ل   محف   رقلبف .

 ( شاس ال  د رية Estimated basis:) 

و علب  شلس يمم  صر وتا ي    مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  علب  شلس تق ير قحمت ل ل 

مع الك تامحل تق يريف تاصب قبل   ب   بعملحف   مصيحع بلالعمملد علب هملب    صىى ك   صلبقف 

مع الااه بلالعمبلر   مغحي  بلالشعلر والاحىر وعلحه يمكً تامحل كل عملحف لو و    مىمجف بىصحب ل 

مفل حاف و ن  تبلع  ه  مً   مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  دون الاهمظلر  مب ن ليف   ار     

   ريقف ق  تؤدي  مب ةلىر فروقلك بين   مفل حا   اعلحف و  مق يريف وتظلر  ىل   هار فلك 

 يجب  ن يمم تصىيت ل ن ليف  ه    ار   .

نسايع ال  ال ت ال نا  ة  بر املةاشرة امل تر ة )ال اهة(  لى املرا ز املص ف دة نخ  ص ك -2

لب عملحف تىنيع   مفل حا   صىلعحف غي  مبلشر   ملشر كف )  علمف ( علب تم  ) ذ اح ة كالخده ة (:

 ملر كز  ملصماح   من ل   باث عً   شلس مىلشب مىضىع/  مىنيع تفلاف   عىصر علب مر كز   فلاف 

  ملصماح   و ىل  ع   مبلدي  عصر ش  ع ل  عى   امحلر  شلس   مىنيع من ل:

 علب م ي  شمالد  كل مركز كلاف مً  ه    مفل حا .مب ل  لخ مف لو  ملىاعف : ويعمم   - ل

 مب ل    لقف: علب  شلس    لقف  ململ ف د ال كل مركز . - ب

كهنددداك هج س دددة هدددح  شدددض التدددي تصددد خد   ددددل ل  ندددد نسايدددع ال  دددال ت امل دددتر ة  لدددى املرا دددز *

 كهنها:

تصم  ي قحمف الاصىل  ملىحىد  ف/ كل مركدز كلملبدلوي والاالك   (:assets Value of   ة  صسل ) -1

و ملعدددددد  ك... لخ  شلشددددددأ   مىنيددددددع   مفددددددل حا مثل)الاهدددددد جلر،  قصددددددلط   مددددددلمين ضدددددد   لحريددددددق ،مصددددددلريا 

   صحلهف و  مصلحح... لخ(        

مثل)الايجددلر : تصددم  ي  ملصددل ف  ملشددغى ف  فددل مركددز  شلشددأ   مىنيددع   مفددل حا (SPACE) املصدداخة-2

   ىظلفف،... لخ( ، الاضل            م فئف و  م  ي ،
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تصم  ي  الاحىر  مل فىعف ف/ كل مركدز  شلشدأ   مىنيدع   مفدل حا (:paid labor حسا املدفس ة  )- 3

مصددددددددلريا مكمددددددددب  ‘مفلفددددددددل    عمددددددددلل ) قصددددددددلط   مددددددددأمين ضدددددددد   ددددددددى دث   عمددددددددل تعىيضددددددددلك   عددددددددلملين،

   عمل... لخ(

( : تصمم  شلعلك   عمل شى   كلهت  لعمل  ملبلشر لو  عمل  hours of laborشا ا  ال  ل ) -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            باىث و   مجلرب... لخ(  ‘مثل) مل ر   و ملشرفين  الاالك  شلشأ  مىنيع   مفل حا

 (: (value of materials   ة املساد -5

ف  ملدددددى د  ملصددددمعملف فددددد/ كدددددل مركددددز  شلشدددددأ  مىنيدددددع   مفددددل حا مثل)مصدددددلريا   ىقدددددل تصددددم  ي قحمددددد      

     ال/ ،مصلريا  لخزن ،  ملمين علب  ملى د ،... لخ(

 (:  Nomber of worker دد ال اهلب  )-6

تصدددم  ي عددد د   عدددلملين  ملىحدددىديً فددد/ كدددل مركدددز  شلشدددأ  مىنيدددع   مفدددل حا مثدددل ) لخددد ملك    بحدددف و 

 و  مل عم و   ىقل ... لخ(  ملر فق   علمف

 * ىل   شض كثي   ممكً لن تظلر مً االل   عمل   ىىع   فلاف لو  ملصروا .

Example/ Example/ factory consists of three cost center and  includes 
information the following. 

Center. c Center. B Center. A Details 

9 6 3 Number equipment  

150000 75000 75000 Worker wages$ 

210 140 70 Number workers 

9000000$ 3000000$ 1500000$ Value equipment  

360 300 240 Space 

26000 16000 17000 value of materials 

12 10 8 Number light  

90 60 50 Direct labor hours  

2500 1500 100 Power(KW) 

And the factory overhead for this center were as follows: 

- Lighting 300000$, Rent 75000$, power 90000$, Transport 
59000,insurance for crash labor120000, Labor compensation 
50000$,Lubrication and greasing machinery18000$,medical service 
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150000$,salaries for supervisor 200000$.   R/prepaid distribution for this 
costs on center (A,B,C). 

Solution: 
Distribution for this costs on center (A,B,C). 

Center c Center B Center A T.F.O.H Dis . basis Details 
120000 100000 80000 300000 Number Light Lighting  
30000 25000 20000 75000 Space Rent 
45000 30000 15000 90000 Number equipment power 
26000 16000 17000 59000 value of materials Transport 
60000 30000 30000 120000 Workers labor Insurance  
25000 12500 12500 50000 Worker wages Labor 

compensation 
90000 60000 30000 180000 Number equipment Lubrication and 

greasing 
machinery 

750000 50000 25000 150000 Number workers  Medical service 
90000 60000 50000 200000 Direct labor hours supervisor 

salaries  
561000 383500 279500 1224000  Total f.o.h 

*Lighting =300000 $ 

Dis .basis = Number light for this center = 8+10+12=30 

Center .A= 300000 * 8/30= 80000$ 

Center .B= 300000* 10/30= 100000$ 

Center .C= 300000* 12/30= 120000$ 

                                                        300000$      

*Rent Cost = 75000$ 

Dis . basis = Space =240+300+360= 900M2 

Center .A=75000* 240/900=20000$ 
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Center .B= 75000* 300/900=25000$  

Center .C= 75000* 360/900= 30000$ 

                                                               75000$        

*Power cost = 90000$ 

Dis . basis = No. equipment=3+6+9= 18 

 Center .A=90000 * 3/18=15000$ 

Center .B= 90000* 6/18=30000$  

Center .C= 90000* 9/18= 45000$ 

                                                      90000$       

 Transport for materials/cost = 59000$ 

Dis . basis = value of materials=17000+16000+26000=59000$ 

Center .A=59000* 17000/59000=17000$ 

Center .B= 59000* 16000/59000=16000$  

Center .C= 59000* 26000/59000= 26000$ 

                                                59000$ 

Insurance for crash labor/cost = 120000$ 

Dis . basis = Worker wages=75000+75000+150000=  300000$ 

 Center .A=120000 * 75000/300000=30000$ 

Center .B= 120000* 75000/300000=30000$  

Center .C= 120000* 150000/300000= 60000$ 

                                                    120000$ 

cost = 50000$Labor compensation/ 

Dis . basis = Worker wages=75000+75000+150000=  300000$ 

 Center .A=50000* 75000/300000=12500$ 
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Center .B= 50000* 75000/300000=12500$  

Center .C= 50000* 150000/300000= 25000$ 

                                                  50000$ 

cost = 180000$      Lubrication and greasing machinery/ 

 Dis . basis = No. equipment=3+6+9= 18 

Center .A=180000* 3/18=30000$ 

Center .B= 180000* 6/18=60000$  

  Center .C= 180000* 9/18= 90000$ 

 

Cost = 150000$Medical service/  

Dis . basis = No. workers =70+140+210= 420 

Center .A=150000* 70/420=25000$ 

Center .B= 150000* 140/420=50000$  

Center .C= 150000* 210/420= 750000$ 

                                                               150000$ 

Cost = 200000$supervisor salaries / 

Dis . basis = Direct labor hours=50+60+90= 200H 

Center .A=200000* 50/200=50000$ 

Center .B= 200000* 60/200=60000$  

Center .C= 200000* 90/200= 90000$ 

                                                       200000$ 
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 ا ادة نسايع ن ال ت املرا ز الخده ة  لى املرا ز  ذ اح ة:-2

بعدد   ن تددم تىنيددع   مفددل حا   صددىلعحف غيدد   ملبلشددر   ملشددر كف )  علمددف( علددب حمحددع  ملر كددز )الاهملححددف  

ر كدددددز واددددد ملك الاهمدددددلج( يقدددددىي مالشدددددب   فلادددددف بمىنيدددددع تفدددددل حا مر كدددددز  لخددددد ملك الاهملححدددددف علدددددب  مل

وع ددده  يدددمم   مىصدددل  مدددب  حمدددلم/   مفدددل حا   صدددىلعحف غيددد   ملبلشدددر    الاهملححدددف  حصدددبح رصدددح  ل صدددار 

 فدددل مركدددز  همدددلج/ وبل مدددلم/ تىنيعلدددل علدددب   ى ددد  ك  ملىمجدددف بلشدددم   ي معددد ل   مامحدددل  لخدددلص بفدددل 

 مركز مً  ملر كز الاهملححف و ىل  ع   طرق  لمىنيع من ل:

 Total allocation method (Full total)طريقف   مىنيع الاحملم/ )  كل/(    -1

 Single allocation method (Direct)طريقف   مىنيع الاهار دي ) ملبلشر (   -2

 Step allocation method (step- Down)طريقف   مىنيع   مىلنم/ )  مملبو/(  -3

  Reciprocal allocation method (Algebra)طريقف   مىنيع   مبلدم/  -4

 :llocation method (Ful total)Total aظري ة ال سايع  ح ال  )الال (    -1

تعدددد   دددده     ريقددددف مددددً  شددددلل    ددددرق  حددددث يددددمم بمىحب ددددل تجمحددددع   مفددددل حا مر كددددز  لخدددد ملك الاهملححددددف 

وتىنيعلددددل علددددب  ملر كددددز الاهملححددددف بلشددددم   ي  شددددلس  لمىنيددددع ممجل لدددده لن  ملر كددددز  لخ محددددف ت دددد ي بعضددددلل 

   بع .

Ex/ The following information pertain industrial company. 

Total  Production  service center Production center Details 

C B A 4 3 2 1 

110000 3000 5000 10000 30000 22000 15000 25000 F .o .h 

 20 50 50 100 200 300 200 Machine 

hours  work 

 50 200 300 700 500 1000 500 SPACE 

 5 20 20 120 100 50 30 Number 

equipment 

R/ prepare a factory overhead  distribution Production  service center on Production center 

According to the Total allocation method (Full total method) using Machine hours  work as 

the basis for the distribution of the way ?. 
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Sol: 

     Factory overhead  distribution using Total allocation method 

Total F.O.H= 10000+ 5000+3000=18000$For production services center 

(A.B,C) 

Dis . basis = Machine hours  For production center =200+300+200+100= 

800H 

Dis. Cost =  

Center .1=18000* 200/800=4500$ 

Center .2= 18000* 300/800=6750$  

Center .3= 18000* 200/800= 4500$ 

Center .4= 18000* 100/800= 2250$ 

18000$                      

 

 للتوزٌع )ٌتم اختٌاره(. ااستخدمت هذه الطرٌقة أساسا واحد -1

 لم تأخذ باالعتبار مدى استفادة كل قسم من التكالٌف . -2

 المتبادلة بٌن المراكز الخدمات االنتاجٌة.لم تراعً الخدمات  -3

 ادى هذا التوزٌع الى عدم العدالة فً التوزٌع فقد تحمل المراكز االنتاجٌة باقل أو اكثر مما ٌجب. -4

 تستخدم هذه الطرٌقة فً الشركات الصغٌرة. -5

 

 :Single allocation method (Direct)ظري ة ال سايع  ذفراد  )املةاشرة(   -2

بمىحب  ه     ريقف يمم تىنيع كل مركز ا ملك  هملج/ علب  ملر كز الاهملححف )فقط(  صب      

  ر تيب  لمر كز  لخ محف .تمملن  ه     ريقف بلن ل تلاه بلالعمبلر طبحعف  لخ مف  ملؤد   د ال كل 

ل يمم مركز ا مي كمل  ن ل تصم  ي  شلشل و     فل مركز ا مي ويعلب عل  ل لن   مىنيع ف  

  لمر كز الاهملححف فقط دون  ملر كز  لخ محف الااري   تي ق  تفىن مصماح   من ل .

 

Total  Production  service center Production center Details 

C B A 4 3 2 1 

110000 3000 5000 10000 30000 22000 15000 25000 F .o .h 

 3000)) 5000)) 10000)) 2250 4500 6750 4500 Dis .F .o .h 

110000 0 0 0 32250 26500 21750 29500 Total cost  

  مالحظات
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Ex/ The following data pertained industrial company. 

Total  Production  service center Production center Details 

m z y x 4 3 2 1 

28500 15000 10000 8000 2000 25000 75000 100000 50000 F .o .h 

 10 5 51 5 10 30 20 30 Number 

equipment 

 200 150 200 50 100 600 400 1000 SPACE 

 ----- 50 100 50 200 300 300 200 Machine hours  

 --- --- --- --- 100 100 200 200 power hours  

R/ prepare a factory overhead distribution using Single allocation method (Direct 

method) as follows : 

- center .X distribution to basis Number. equipment. 

  - center .y distribution to basis Machine hours. 

  - center .z distribution to basis SPACE 

   - center .m distribution to basis power hours 

Sol: 

factory overhead distribution using Single allocation method (Direct method) 

   ش نسايع كل هر ز خدهي ب  ل هص  ل    *

 

 

 

 

Total  Production  service center Production center Details 

m z y x 4 3 2 1 

 15000 10000 8000 2000 25000 75000 100000 50000 F .o .h 

 --- --- --- 2000)) 222 667 444 667 Dis. X 

 --- --- 8000)) 0 1600 2400 2400 1600 Dis. Y 

 --- (10000) 0 0 476 2857 1905 4762 Dis. Z 

 15000)) --- 0 0 2500 2500 5000 5000 Dis. m 

 0 0 0 0 30298 85424 109249 60028 Total F .o. .h 
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                                                                        Cost = 2000$      Center .x 

 ذج ع  دد ال اهلب  لل را ز  ذ اح ة ف غ

 Dis . basis = No. equipment      = 30+20+30+10=90                                                          

Center .1=2000* 30/90   =667$ 

Center .2= 2000* 20/90 =444$                 

Center .3= 2000* 30/90   = 667$ 

Center .4= 2000* 10/90      = 222$ 

                                                      2000$                   

Center .y     Cost = 8000$ 

  شا ا  امل ائح ملرا ز  ذ اج ف غذج ع 

Dis . basis =Machine hours       = 200+300+300+200=1000h                                           

Center .1=8000* 200/1000   =1600$ 

Center .2= 8000* 300/1000 =2400$                 

Center .3= 8000* 300/1000   = 2400$ 

Center .4= 8000* 200/1000      = 1600$ 

                                                               8000$ 

Center .z         Cost = 10000$ 

 ذج ع املصاخة لل را ز  ذ اح ة ف غ

Dis . basis = SPACE     = 1000+400+600+100=2100m2                                 

Center .1=10000* 1000/2100=4762$ 

Center .2= 10000* 400/2100=1905$                 

Center .3= 10000* 600/2100= 2857$ 

Center .4= 10000* 100/2100= 476$ 

                                                              10000$ 
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Center .m         Cost = 15000$ 

 ذج ع شا ا  العا ة لل را ز  ذ اح ة ف غ

  Dis . basis = power hours    = 200+200+100+100=600h                                           

Center .1=15000* 200/600=5000$ 

Center .2= 15000* 200/600=5000$                 

Center .3= 15000* 100/600= 2500$ 

Center .4= 15000* 100/600= 2500$ 

                                                      15000$              

 تعللم  ه     ريقف   عحىب  ملىحىد  ف/    ريقف الاحمل حف. -1

تر ع/  ه     ريقف  لخ ملك  ملق مف مً مر كز  لخ ملك الاهملححف و امحلر الاشلس  ملىلشب  -2

  لمىنيع.

تقىي  ه     ريقف علب مب   لن   ىةحاف الاشلشحف  لمر كز الاهملححف  ى تق يم  لخ ملك  -3

 ومصلع    ملر كز الاهملححف.

 تمملن  ه     ريقف بل بصلطف. -4

*مً عحىع ل   اشل ف/ معللجف  لخ مف  ملمبلد ف بين  ملر كز  لخ ملك الاهملححف بمعنى  ن ل  م تر ع/ 

   مر كز  لخ ملك الاهملححف مً بعضلل  بع .  ممل حف لن تصماح

 :Step allocation method (step- (Downطرٌقة التوزٌع التنازلً )التتابعً( -3

 دددده     ريقددددف تىنيددددع   مفددددل حا كددددل مركددددز ادددد مي بصددددىر  مىاددددرد  علددددب  ملر كددددز الاهملححددددف  بيددددمم بمىحدددد

و لخ محف الااري   تي  شمالد  فحه. وتاملج  ه     ريقف  مب ترتيب مر كدز  لخد ملك الاهملححدف بشدفل 

ي دد ي  ( فل ر تيددب  ددى  شددلس   مىنيددع وتبدد   عملحددف   مىنيددع بددلملر كز  لخ محددف   ددهيتىددلنم/ )ترتيددب تىددلنم/

 ك ددد  عددد د مدددً  ملر كدددز لو  ملركدددز   دددهي يقددد ي  علدددب  وصدددبف مدددً  لخددد ملك جدددم  ملركدددز   دددهي يلحددده مدددً  حدددث 

وصدددبف  لخددد ملك   تدددي يقددد ملل  لمر كدددز جدددم  ملركدددز   دددهي يلحددده و كددده   تدددى تيمهدددي   عملحدددف  عددد د  ملر كدددز لو

  يصددبف مددً مر كددز  بمركدز  لخ مددف   ددهي يقدد ي لقددل ادد ملك  لمر كددز وفدد/  ل دف وحددىد مر كددز تقدد ي هاددض

 فلألقدددلبمىنيدددع تفلادددف  ملر كدددز   تدددي تفدددىن كلامددده  ك ددد  جدددم الاقدددل  ل لخ مددف فعلدددب مالشدددب   فلادددف لن يبددد 

 و كه .

 

  مالحظات
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Ex/ company has production center 1,2 and production service center A,B and the 

following data. 

Total Production  service 

center 

Production center Details 

B A 2 1 

275000 15000 10000 100000 150000 F .o .h 

6000 ---- 1000 2000 3000 Machine hours  

5000 500 ---- 3000 1500 power hours  

R/ prepare a factory overhead distribution using Step allocation method (step- Down 

method) as follows. 

Center .A distribution basis power (Kw) 

Center .B distribution basis Machine hours. 

 

Sol/ 

factory overhead distribution using Step allocation method (step- Down method) 

Total Production  service 

center 

Production center Details 

B A 2 1 

275000 15000 10000 100000 150000 F .o .h 

 ( 15000) 2500 5000 7500 Dis . B 

 0 12500 105000 157500 T. cost  

 0 (12500) 8333 4167 Dis . B 

275000 0 0 113333 161667 T. cost  

 كاالتً :  %10بنسبة B)(ٌخدم )(Aمركز 

                                                      
      

       
 = 10%                                                

 كاالتً:%17بنسبة A)ٌخدم المركز) (B)فً حٌن أن مركز 

17%                                                                                                          =
     

     
 

 (:Aثم المركز) B)وعلٌه ٌتم البدء بتوزٌع المركز) 
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Center .B 

Cost = 15000$ 

        Dis . basis =Machine hours ( A,1,2نجمع ساعات المكائن لمراكز)

= 3000+2000+1000=6000h                                           

Dis .cost= 

 B Center .1=15000* 3000/6000=7500$ 

 A 1 Center .2= 15000* 2000/6000=5000$                 

 2 Center .A= 15000* 1000/6000= 2500$ 

15000$ 

Center .A 

( مع جمع ما استفاده  به B( ٌتم مالحظة عدم أخذ نسبة استفادة من المركز )Aعند توزٌع المركز) 

 .( وانما ٌتم توزٌعه على المراكز االنتاجٌة فقط Bمن مركز )

Cost = 10000$+ 2500= 12500$ 

      Dis . basis = power hours نجمع ساعات الطاقة للمراكز االنتاجٌة فقط 

 A 1500+3000=4500kw                                                 = 

     2                    1  

Dis .cost= 

  Center .1=12500* 1500/4500=4167$ 

        Center .2= 12500* 3000/4500=8333$ 

12500$ 

 

 تعد أفضل الطرق السابقة . -1

توزٌع التكالٌف مراكز الخدمات االنتاجٌة على المراكز المستفٌدة سواء كانت انتاجٌة او  -2

 خدمٌة وحسب االساس المناسب للتوزٌع ولكل مركز.

الحدٌث أن المركز الذي توزع كلفته أوأل  تعانً هذه الطرٌقة من القصور فً عملٌة التوزٌع -3

 الٌستفٌد من تكالٌف مراكز الخدمات االنتاجٌة الخرى.

 اعطى  الٌعطً                      

                 A                     B                      B   A 

  مالحظات
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Ex. The following data in one industrial company. 

Total  Production  service 
center 

Production center Details 

C B A 3 2 1 
180000 12000 18000 30000 30000 42000 48000 F .o .h 

 3600 --- 5400 18000 21000 12000 power (KW) 

 10 10 --- 30 30 20 Machine hours  

 20 20 20 50 50 50 No. equipment 

R/ prepare a factory overhead distribution using Step allocation method 

(step- Down method) as if . 

-The distribution basis for Center .(A) is  Machine hours  

-The distribution basis for Center .(B) is  power (KW) 

 -The distribution basis for Center .(C) is  No. equipment 

 : Reciprocal allocation method (Algebra)طريقة التوزيع التبادلي . 4

تعوو  يوو  ئ ن ئي وو ن ئييمووتخ ية فووش تلا ووع تكوولي ف  ي ئكووا ئيخوو يلت ئي تلد ووة أسوول ئيي ئكووا ئي تلد ووة 
ئيمل قة لهش ي تتدلهل ئيخ يلت ئييت ل ية     ي ئكا ئيخو يلت لهش تعليج ئيق ل  ئييلدل  فش ئي  ن 

ئي تلد ة ،يكل ي كا خ يش تولاع تكلي رو  أسول ئيي ئكوا ئي تلد وة لئيخ ي وة أ وث تعول  ي ئكوا ئيخو يلت 
ئي تلد ووة ئيمووترل ة يوو  تكوولي ف ئيي ئكووا ئيخ ي ووة يوو ه ئخوو ر .لتت ووع هوو ه ئي   قووة  رووج ي وو ح ئيتلا ووع فووش 

يش ي  أ ث ي و ح ئخت ول  ئيي ئكوا يوع لدول  ت ول ل يسخو يلت  و   ي ئكوا ئيخو يلت ئي تلد وة    قة ئيت لا 
 له ل     قتل  ي  ئ ئيتلا ع :

    قة ئيتلا ع ئييمتي  . - ح

    قة ئيتلا ع ئيد   . - ب

 لم تى ئيتلا ع ي  ه ئي   قة ئمتخ ئى ئيتلا ع ئيد   

Ex/ company center production  center1,2  and production service center 

E,F and the following data. 

Total Production  service 
center 

Production center Details 

B A 2 1 

53000 10000 8000 20000 15000 F .o .h 

 %$ ---- 40% 50% Advantage from .C.B 
 ----- %$ 30% 60% Advantage from .C.A 

 

 واجب
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R/ prepare a factory overhead distribution using  Reciprocal allocation method (Algebra 

method): 

sol: 

   F+ حصته من المركز  E= كلفة Aنفرض 

 Eحصته من المركز F +   = كلفة المركز Bنفرض 

A= 8000+10%   B                    1 

B= 10000+ 10% A                    2 

 بالتعوٌض فً المعادلة رقم)1( 

A= 8000+ 10%(10000+10%A) 

A=8000+(1000+0.01A) 

A=9000+0.01A 

9000=0.99A 

 A=
    

    
    = 9091$               

 B:اذن كلفة ما حمل به من 

ما اضٌف الٌه من المركز   9091-8000=1091            

(2)بالتعوٌض فً المعادلة رقم   

B=10000+10%A 

B=10000+(10%*9091) 

  B  B=10000+909=10909كلفة

 اذ مقدار ما اضٌف للمركز

 F :10909-10000=909$        

Total Production  service 
center 

Production center Details 

B A 2 1 
 10000 8000 20000 15000 F .o .h 

  1091   Advantage from .C.A 
 909    Advantage from .C.B 

 10909 9091 20000 15000 T. cost  

 ثم ٌبدا توزٌع المراكز الخدمٌة على المراكز االنتاجٌة فقط.
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Center .B 

Cost = 10909$ 

Dis . basis =  50%,40%   

Dis .cost=  

Center .1=10909* 50%=5455$ 

Center .2= 10909* 40%=4363$              

                                   10909$ 

Center .A 

Cost = 9091$ 

Dis . basis =  60%,30%   

Dis .cost=  

Center .1=9091* 60%=5455$ 

Center .2= 9091* 30%=2727$   

                       9091$ 

Total Production  service 
center 

Production center Details 

B A 2 1 

53000 10000 8000 20000 15000 F .o .h 

  1091   Advantage from .C.A 
 909    Advantage from .C.B 

53000 10909 9091 20000 15000 new. cost  

 (10909) ---- 4363 5455 Dis. F 

 0 (9091) 2727 5455 Dis. E 

53000 0 0 27090 25910 T. cost 
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Ex :Industrial company consists of production center A,B and production 

service center x ,y and the following data: 
Total Production  service 

center 
Production center Details 

y x B A 

195000 15000 3000 60000 90000 F .o .h 

 ?      ---- 30% 40% Advantage from .x 

 --- ? 40% 40% Advantage from .y 

 --- 7500 7500 15000 machine hours 

R/ prepare a factory overhead distribution using the  Reciprocal allocation 
method (Algebra method). 

 ند  ل ن ال ت املرا ز  ذ اح ة  لى السخدا  املن جة باش   ال ه د   ال د  ل:ااب ا:

تع   ه   لخ ى  ه/ الااي   مً  حر   ك   رقلبف علب   مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر   ذ هال        

مً  لخ ى ك   صلبقف لن   مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  ق  تجمعت ف/  ملر كز الاهملححف   تي 

ل مً   مفل حا تقىي فعأل بلهملج لو تصيحع  ملىمجلك  له  ييبغ/ تامحل   ى   ك  ملىمجف بىصحب 

  صىلعحف غي   ملبلشر   ه  يقىي مالشب   فلاف بلع  د مع الك تامحل مىلشبف  ما ي  هصيب 

  ى     ملىمجف مً  ه    مفل حا  وت ملا  شض لو مع الك   مامحل  له    مفل حا  فل مركز 

ىمجف مً مً مر كز الاهملج تبعأ الامالا طبحعف   عمل ف/  ملركز وم ي  شمالد    ى   ك  مل

 . لخ ملك   تي تؤدي ف  ل 

  ن  ما ي  مع الك   مامحل ك . ص . ا . ي  . . ياملج  مب  تبلع  لخ ى ك   مل حف 

 تا ي  الاشلس  ملىلشب ملع ل   مامحل  -1

 تق ير قحمف  و كمحف  و نمً  ه  الاشلس  -2

 تقصحم   مفل حا ص . ا . ي علب الاشلس   هي تم  امحلر   -3

 يمم مً اال لل   تصلب مع الك   مامحل: و ىل  جالث مجلمحع 

. مع ل   مامحل علب لشلس ع د   ى   ك  ملىمجف و يمم  شم   ي  ه   ملع ل إذ  كلن   قصط  1

 لو مركز   مفلاف يقىي بئهملج مىم  ممجلوض لجمحع   ى   ك  ملىمجف بلملركز : 

 إحملم/ ك . ص . غي   ملبلشر  ملركز  هملج                      

  لى    .  \= ديىلر  --------------------------------------------مع ل   مامحل = 

 ع د   ى   ك  ملىمجف ف/  ملركز                           

 * ه   لحل ف هلدر   لح وث . 

 وصبف مئىيف و تشمل :  . مع الك   مامحل علب لشلس 2

ل . مع ل   مامحل علب لشلس وصبف مئىيف مً تفلاف  ملى د  ملبلشر  و عصم  ي إذ  كلهت   محف ف/ 

  ه   ملركز  لمى د  ملبلشر  و  ىل  عالقف بين تفلاف  ملى د  ملبلشر  و   مفل حا . ص . غي   ملبلشر  . 

 

 واجب
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 ك . ص . غي  مبلشر   لمركز                       

 = %  100×  --------------------------------مع ل   مامحل = 

 ك .  ملى د . س                            

 ب . مع ل   مامحل بيصبف مئىيف مً تفلاف  حىر  ملبلشر  : 

عمل ف   ح ويف بلإلضلفف إمب لن لحىر   عملل و عصم  ي  ه   ملع ل ف/  ل ف  عمملد  ملركز علب   

 ممقلربف . 

 ك . ص . غي  مبلشر                          

 = %  100×  -----------------------------مع ل   مامحل = 

 ك .  حىر .  ملبلشر                        

 ج . مع ل   مامحل بيصبف مئىيف مً   مفلاف  و حف :  

 يمم تجمحع تفلاف مى د س و لحىر س و مصروفلك لو ا ملك لاري س . و فحه 

 و يمم  شم   مه ف/  ل ف وحىد عالقف بين   مفلاف  و حف و ك . ص . غي   ملبلشر   لمركز . 

 ك . ص . غي  مبلشر                            

 = %  100×  -------------------------------مع ل   مامحل = 

   مفلاف  و حف  لمركز س                       

 . مع الك   مامحل   زمىحف :  3

 و تشمل : 

. مع ل   مامحل علب لشلس شلعلك دور ن   ف و عصم  ي  ه   ملع ل إذ  كلن   عمل ف/  ملركز  ل

 . 
ً
 ن حل

 

 ك . ص . غي  مبلشر   لمركز                           

 شلعف  \= دوالر  -----------------------------------مع ل   مامحل = 

 ع د شلعلك دور ن   ف ف/  ملركز                       

 

ب . مع ل   مامحل علب لشلس ع د شلعلك   عمل  ملبلشر و عصم  ي  ه   ملع ل عى مل يفىن 

   عمل ف/  ملركز ععمم  علب   عمل   ح وي و كلهت لحىر   عملل ممالوتف . 

 ك . ص . غي  مبلشر   لمركز                           

 شلعف عمل .  \= دوالر  ------------------------------------مع ل   مامحل = 

 حملم/ ع د شلعلك   عمل س  لمركز إ                     

Ex/Below is the data for one of the production centers of one of the 

industrial companies made during 2016 

- Direct materials cost = 120000$ 

- Direct labor cost = 160000$ 
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- Other expenses cost = 16000$ 

- Product  unit = 160000unit 

- Direct labor hours = 240000h 

- machine hours = 16000h 

-Total Factory overhead  cost for  the production center240000$. 

R/prepare applied Rate for Factory overhead cost based on:1.Number of 

units produced.2.Cost of direct materials.3.Direct labor cost.4. prime cost.   5. 

Direct labor hours. 6. machine hours. 

Sol/ 

F .o. h eapplied Rat   

F. o. h rat( production unit)= 
       

       
            

100=200%                                                                 × 
      

      
= f .o. h(D.M) eRat 

100=150%                                              × 
       

       
= (D.L) eF. o. h Rat 

  X100%= 81%       F. o. h rate from prime cost =
       

      
 

F. o. h rat(Direct labor hours)= 
       

       
         

F. o. h rate(machine hours)=  
       

       
=15$/h         

  

Q: Below is the data for one of the production centers of one of the 

industrial companies made during 2017 

-Total Factory overhead  cost for  the production center100000$. 

- Product  unit = 50000unit. 

- Direct materials cost = 200000$ 

- Direct labor cost = 120000$ 

- Direct labor hours = 120000h 

- machine hours = 100000h 

- Other expenses cost = 30000$ 

 واجب
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R/prepare applied Rate for Factory overhead cost based on:1.Number of 

units produced.2.Cost of direct materials.3.Direct labor cost.4. prime cost.   5. 

Direct labor hours. 6. machine hours. 

 القٌود )المعالجة(المحاسبٌة للتكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة:

 اثبات المواد غٌر المباشرة واالجور غٌر المباشرة والمصارٌف غٌر المباشرة )الفعلٌة( -1

F.o.h control   X  X  X                       

                                                                     Ind.m control     X   X                         

                                                                    Ind . w control    X  X                        

                                                                    Ind .Exp control    X   X                         

 (F.o.h applied.م المحملة )غ  اثبات وتحمٌل ت.ص. -2

w.i.p (work in process)       X     X     X 

X    X     X          Applied F.O.h 

 التكالٌف المحملة نجد أن هناك الحاالت االتٌة :علٌة مع فوعند مقارنة التكالٌف ال

 فً حالة عدم وجود أي انحراف : - أ

 

 Actual F.o.h  = Applied F.O.h 

X    X     X                                        Applied F.O.h 

F.o.h control            X  X  X 

 المحملة ٌكون االنحراف غٌر مفضل .اذ كانت التكالٌف الفعلٌة اكبر من التكالٌف  -ب

From 

X    X          Applied F.O.h 

Variance of F.o.h      X     X  

XX                F.o.h control        

 

 اذ كانت التكالٌف الفعلٌة اقل من التكالٌف المحملة ٌكون االنحراف مفضل . -ج

   X    X  X          Applied F.O.h 

 To  

X    X                 F.o.h control 

 Variance of F.o.h      X     X  

 وبعد البحث هن اسباب االنحراف ٌتم وضع المعالجات االتٌة:
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االنحرافات الناتجة عن تقلبات الطاقة االنتاجٌة أو الظروف الموسمٌة ٌغلق هذا االنحراف  -1

 : )المفضل أو غٌر المفضل ( فً حساب االرباح والخسائر

 انحراف موجب)مفضل( انحراف سالب )غٌر مفضل(

Profit and loss    X  X                  Variance of F.o.h      X     X                  

Variance of F.o.h      X     X    profit and loss    X  X  

 

والتقدٌرٌة حٌث ٌتم التعدٌل فً االنحرافات الناتجة عن عدم الدقة فً اعداد معدالت التحلٌل  -2

 ( وكاالتً:w.i.pحساب االنتاج تحت التشغٌل )

 

 انحراف موجب)مفضل( انحراف سالب )غٌر مفضل(

w.i.p       X  X                  Variance of F.o.h      X     X                  

Variance of F.o.h      X     X    w.i.p          X  X 

  

او حساب االنتاج  cost of good soldغلق االنحراف فً حساب كلفة البضاعة المباعة  -3

 حسب نوع االنحراف . w.i.pاو انتاج تحت التشغٌل   finished goodالتام 

 انحراف موجب)مفضل( انحراف سالب )غٌر مفضل(

              Variance of F.o.h      X   X   X 

cost of good sold  X    X 

finished good   X   X 

cost of good sold  X  X 

Q3/The following data for industrial company estimated factory overhed 

based on production  30000u. 

indirect materials cost = 220000$- 

- indirect labor cost = 240000$ 

- light and heating= 85000$ 

  - depreciation machine =     250000$ 

570000$                                              

During the period the actual factory overhed was 559600$ 

R/1-prepare the rate factory overhead and general entries 

2-Determine and closed the variance of F.O.h.    
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ي حددددددددق  دددددددده    ىظددددددددلي فدددددددد/   ى دددددددد  ك الاقمصددددددددلديف   تددددددددي ال يفددددددددىن  هملحلددددددددل هم ددددددددي مثل)مقددددددددلوالك   بىددددددددل  صددددددددىلعف الاجددددددددلث 

 ، عملل   صحلهف، شركف صىلعف   صاً ،...... لخ(.

 ملى صدددددددددالك   تدددددددددي تقددددددددد ملل   زبدددددددددلبً  لمىمجدددددددددلك   تدددددددددي وتعممددددددددد    ى ددددددددد  ك   تدددددددددي ت بدددددددددق  ددددددددده    ىظدددددددددلي فددددددددد/  هملحلدددددددددل علدددددددددب 

يرغبددددددددىن بلقمىل  ددددددددل، كمددددددددل  ن تفددددددددل حا  دددددددده  الاو مددددددددر تادددددددد د مصددددددددبقل  ي  ن   مصددددددددريا عصددددددددبق الاهمددددددددلج . ي  ن   شددددددددركف 

ال تقدددددددددىي بئهمدددددددددلج  ي  مدددددددددر مدددددددددل م تصدددددددددللل طلبحدددددددددف مدددددددددً   زبدددددددددىن  ذ يدددددددددمم الاتادددددددددلق مصدددددددددبقل علدددددددددب مى صدددددددددالك الامدددددددددر وتدددددددددلري  

   تصلحم.

Advantages of Job Order costing system 

وذو مى صددددددالك ي لب ددددددل   زبدددددلبً وكددددددل  مددددددر ي ملدددددا عددددددً الامددددددر   ن طبحعدددددف الاهمددددددلج يفدددددىن ممىددددددىع )غيدددددد  هم دددددي( .1

 الاار.

 كل  مر  هملج/  ه شخصحف م ملاف عً غي   مً الاو مر. .2

 يمم الاهملج بىل   علب طلبلك ما د  مً قبل   زبلبً و يض  غرد   م زيً. .3

 مر كز  هملححف تا د ل  ملى صالك  مل لىبف وحجم    لبحف. يمر الاهملج علب .4

 ال يرتبط تا ي  تفلاف الامر الاهملج/ بل ار   و كً بلالهت ل  مً الاهملج. .5

  ن   مصريا عصبق عملحف الاهملج. .6

 يق ي تقرير عى  الاهت ل  مً كل  مر علب    . .7

disadvantages of Job Order costing system 

ي لن دل تامدلج إمدب حلد  كمدلبي كبيد   حدث يمضدمً  ململبعدف  ملالشدبحف و  مالصدحل   كثيد   عدً كدل لمدر لمل عحىب   ىظدل

إهمدددلج/، إذ يددددمم تىظدددحم  صددددلبلك مصدددمقلف  فددددل لمدددر إهمددددلج/ ملعرفدددف هتحجمدددده   ن لبحدددف، ب ددددالا هظدددلي تفددددل حا  ملر  ددددل 

 جالك علب م  ر   صىف . هملححف   هي شيمم تىلو ه ال قل   هي يمملن بىم حف   عمل و و      س

 املداشةة  ح  كاهر  ذ اح ة :

مددددددً  حددددددل قحددددددلس كلاددددددف كددددددل  مددددددر  همددددددلج/ علددددددب  دددددد   البدددددد  مددددددً تجمحددددددع كلفددددددف عىلصددددددر   مفددددددل حا   تددددددي تددددددم  هالقلددددددل مددددددً 

)مدددددددى د مبلشدددددددر  ، حدددددددىر مبلشدددددددر ،مصدددددددلريا مبلشدددددددر  وغيددددددد  مبلشدددددددر  و ددددددده  عصدددددددملزي فدددددددمح  دددددددجل ي صدددددددص   فدددددددل  مدددددددر 

 نظام تكاليف االوامر االنتاجية

job Order Costing System 
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صدددددددددااف  و عددددددددد   صدددددددددداالك  فدددددددددل  مدددددددددر  همدددددددددلج/ وتصددددددددددمى بب لقدددددددددف الاو مدددددددددر الاهملححددددددددددف  همدددددددددلج/ علدددددددددب  ددددددددد   وتصددددددددددم  ي 

 و  تي تفىن بشفل   ملم/:

Total cost M.O.H D.L D.M Order number Data 

      

job Order Costing System 

standard Normal Actual 

At the beginning of the 
period  
Production cost 
*DM   budgeted 
*DL    budgeted 
*MOH budgeted 

 
Production cost 
*DM   Actual 
*DL    Actual 
*MOH Applied 
 

At the end of the period 
Production cost 
*DM   Actual 
*DL    Actual 
*MOH Actual 
  

*MOH Actual 
A: Actual MOH Rate=         

 

B: MOH Actual COST= يع ل ئيتأي ل يتكسرة ئيرعس ة x الفعلٌة التكلفة  

*MOH Applied 
MOH Applied=  يع ل ئيتأي ل يتكسرة ئييق  ةx ئيتكسرة ئيرعس ة 
*MOH budgeted 

A: budgeted MOH Rate=  
 

B:   MOH cost = يع ل ئيتأي ل يتكسرة ئييق  ة x    ئيتكسرة ئييق  ة 

 accounting entries المعالجات القيدية  ) القيود المحاسبية (                           
 ػُذ شراء انًىاد: .1

Raw material inventory control …………. xxx 

                                     Cash ………………………xxx 

Or 

                      account payable 

 

 (DM.IM.ػُذ طرف انًىاد انًثاشرج وغُر انًثاشرج.)2

 

    WIP inventory control(DM)………..xxxx 

    MOH control (IM)……………………..xxxx 

Raw material inventory control …………. Xxx      

            ت.ص .غ.م فعلٌة

 

 اساس التوزٌع لتكالٌف الفعلٌة

 

مقدرة         ت.ص .غ.م     

المقدرةاساس التوزٌع لتكالٌف   
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 (DL.IL.ػُذ طرف االخىر انًثاشرج وغُر انًثاشرج.)3

 

    WIP inventory control(DL)………..xxxx 

    MOH control(IL)…………..………..xxxx 

                   Cash…………………………………………….xxxx 

                      or 

                  Wages payable 

 . خ.ص .ؽ.و 4

 

 A:MOH actual= IM+IL +Others expenses 

                                   MOH control …………….XXX 

                                             Accumulated depreciation……XXX  

                                            Heating& Light…………………….XXX 

                                           Rent factory……………………………XXX 

B:MOH Applied  

MOH Applied=  يعذل انخحًٍم نخكهفت انًمذرةx انخكهفت انفعهٍت 

WIP inventory control……..xxx 

                       MOH applied………………….xxxx 

 . االَحرافاخ5

 نهًحًهح*ارا كاَد ذكانُف انفؼهُح يساوَح 

MOH applied……..……….XXX 

            MOH  Actual…………………………..XXX 

                              (im+IL+MOH) 

            * ارا كاَد انركانُف انفؼهُح اكثر يٍ انًحًهح     

MOH applied………………..……….XXX 

            Variance MOH…………………………XXX 

            MOH  Actual…………………………..XXX 

                              (im+IL+MOH) 

                   COGS………………………XXX 

                         Variance MOH…………………XXX 

 *ارا كاَد انركانُف انفؼهُح الم يٍ انًحًهح ػكس انمُذ اػالِ
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 production  finishedاالَراج انراو  .6

Finished goods inventory control……..xxx 

                      WIP inventory control…………..…..xxx 

Sale goods  7.لُذ تُغ انثضاػح 

Cost of goods sold……………..xxx  a:                                     Finished goods inventory 

control……..xxx 

    B:             

                                       Cash or A/R……………….xxx 

                                             Sales revenue …………………xxx 

 ( T.account(كم حساب وفك اسهىب )postingذرحُم )

Ex1: You have the following information about an industrial company for the 

manufacture of ready-made garments that use the job orders system : 

-MOH cost applied at a budgeted 31$/machine hours 

- beginning balance material control 18.000.000 

- beginning balance WIP control         9.000.000 

- beginning balance finished goods    10.000.000 

-material purchased on credit            154.000.000 

-DM  used                                                 152.000.000 

-IM                                                               19.000.000 

-DL                                                               96.000.000 

-IL                                                               34.000.000 

-Depreciation of factory (plant)    28.000.000 

- MHO Cost (Heating& Light) 13.000.000 

-MOH Applied                                     ? 

-MOH Actual                           3.000.000 m per hours 

-cost of goods manufactured       298.000.000   

-sales revenue                                    410.000.000 

-Cost of goods sold                            294.000.000 

Required: Prepare the accounting entries and posting to T-account(material control, 

WIP  inventory control   , finished goods inventory control ).  
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SOL:                           

1.     Raw material inventory control …………. 154.000.000 

                                                    account payable……………………..154.000.000 

2.           WIP inventory control(DM)………..152.000.000 

                      MOH control(IM)………….…………..19.000.000 

      Raw material inventory control ………….171.000.000 

3.  

                  WIP inventory control(DL)………..96.000.000 

                   MOH control (IL)………..…………..34.000.000 

                             Cash or Wages payable………………..130.000.000 

4.  

  A:MOH actual= IM+IL +Others expenses 

                                   MOH control …………….41.000.000 

                                             Accumulated depreciation……28.000.000  

                                            Heating& Light…………………….13.000.000 

     B:MOH Applied  

      MOH Applied=  يع ل ئيتأي ل يتكسرة ئييق  ة x ئيتكسرة ئيرعس ة 

           31       X3.000.000=93.000.000                    

                         WIP inventory control……..93.000.000 

                                              MOH applied………………..……….93.000.000 

5.  

MOH applied………………..……….93.000.000 

            Variance MOH…………………………1.000.000 

            MOH  Actual…………………………..94.000.000 

                              (im+IL+MOH) 

                   COGS………………………1.000.000. 

                         Variance MOH…………………1.000.000 
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6.                Finished goods inventory control……..298.000.00 

                                             WIP inventory control……….….298.00.000 

7.Sale goods                             قٌد بٌع البضاعة  

                A:       Cost of goods sold……………..294.000.000   

                                     Finished goods inventory control…….294.000.000            

                  B:               Cash or A/R……………….410.000.000 

                                                Sales revenue …………………410.000.000 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ex2: You have the following information about an industrial company that  

used the normal costing system for the 2014 

                                       Budget                          Actual  

        MOH                     2.700.000                  2755.000 

           DLC                        1.500.000                1.450.000 

1:Compute the budget and actual MOH rate if the direct labor cost is considered 

as the cost allocation base: 

material control 
debit credit 

Beg.balance18.000.000 
Purchased 154.000.000 
 

(DM,IM)171.000.000 
 
 
     1.000.000 

172.000.000 172.000.000 

WIP  inventory control    
debit credit 

Beg. balance  9.000.000 
DM                  152.000.000 
DL                     96.000.000 
MOH applied 93.000.000 
 

FGIC.298.000.000 
 
 
     52.000.000 

350.000.000 350.000.000 

finished goods inventory control     
debit credit 

Beg. balance  10.000.000 
WIP  I. control 298.000.000   

COGS.294.000.000 
 
        14.000.000 
 

308.000.000 308.000.000 

52.000.000 

14.000.000 

1.000.000 

1.000.000 
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2.if job 626 had provided the following (DM40.000,DL30.000) Compute total 

costs under 

A:actual costing system 

B:normal costing system 

SOL: 

1. 

Budget MOH Rate= 

 

                                 A      = 

                                                      A=1.8$ 

 

  Actual MOH Rate= 

 

                                A=                 

 

                                                        A=1.9$ 

2.A:      

Total cost M.O.H D.L D.M Order number Data 

127.000 1.9$X30000=57.000 30.000 40.000 626 2014 

B: 

Total cost M.O.H D.L D.M Order number Data 

124.000 1.8$X30000=54.000 30.000 40.000 626 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

رة         مقدت.ص .غ.م     

المقدرةاساس التوزٌع لتكالٌف   

 

2.700.000 

1.500.000 

            ت.ص .غ.م فعلٌة

 

الفعلٌةاساس التوزٌع لتكالٌف   

 

2.755.000 

1.450.000 
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ومً الامثلف علب   شركلك   ك   تي يمصا لهملحلل بل ىم حف والاشممر ر اعصم  ي هظلي  ملر  ل  هملححف ف/  مليش

  تي يمكً  ن تصم  ي هظلي تفل حا  ملر  ل الاهملححف شركف صىلعف   غزل و  يصح  شركف صىلعف  ملشروبلك 

ىل   علب   غلنيف وشركف صىلعف   بر ول ........ لخ مً   صىلعلك   تي تقىي بلإلهملج   ىم ي )متشلبه ( و يض ب

  ملى صالك   تي ي لب ل   زبلبً

إذ يمر  هملج مً مر لف إمب مر لف لاري ويمم إضلفف  ملى د و حىر و  مفل حا   صىلعحف غي   ملبلشر  ف/  ملر لف 

وبع  لحر   عملحلك   تشغحل ف/  ملر لف يصبح لهملج تلي ويمم تاىيله إمب  ملر لف   ثلهحف و كه  إمب لن يصل 

إمب م لنن  هملج   ملي ويعم    هملج   ملي ف/  ملر لف  ومب ملد  الي  لمر لف   ثلهحف وال ي ضع  هملج ف/  هملج 

ةل  ه    ىظلي   لبلك   زبلبً بل لن  مليشأ  مم صصف بئهملج  ه    صلعف وت زين ل جم   قحلي ببحعلل لي لن 

  هملج عصبق   مصريا.

 يثال)صُاعت انغسل وانُسٍح(  -نٍت بانشكم انخانً :وًٌكٍ حىضٍح انًراحم انًخخا

 

  

 

 

 

 امل  لة الرئيصة    ذيا  ن ال ت املراخل  ذ اح ة

Main problem of Process costing system 

     )ن  ثل      ف ة ندد د  ذ اج امل جانض ) ذ اج امل ادلEquivalent  units 

Example: suppose that In one of the industrial companies amount of finished 

production5000unit ,Ending work in process 1000unit, Degree of completion 70%.  

Required :Calculate Equivalent units.  

Solution :  

Equivalent  units=  Finished production+ (Ending work in process* Degree of completion) 

A= 5000+(1000*70%) 

A= 5000+700                           A=5700 

 -خعسا  ندد د كلفة إلاذ اج    ظل ذيا  املراخل إلاذ اح ة:اك :

Steps for determine the cost of production according to  the Process costing system: 

مدددً  حددددل   ىصدددىل إمددددب كلادددف  همددددلج   مددددلي و همدددلج تاددددت   تشدددغحل وكلاددددف   ملددددا فددد/  ملر لددددف يدددمم لتبددددلع  لخ ددددى ك 

 .  مل حف 

 

 مخازن اإلنتاج 

 التام

 

 (3المرحلة )

 االصباغ  

 

 (2المرحلة )

 النسٌج 

 

 (1المرحلة )

 الغزل  

 نظام تكاليف املراحل االنتاجية

Process costing system 
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 ( تا ي  الاوصحلب   كمي  لمر لف و  هي يمفىن مً  مل االك  و مل رحلك .1

 لع  د تقرير  هملج  ملعلدل ( 2

 ( تا ي    فلاف   تي شيمم  ملالشبف عل  ل وتا ي  ممىشط كلاف   ى    3

 .( لع  د تقرير كلاف إهملج  ملر لف ) م خص   مفل حا ( 4

الحالةةةةةةةة االولةةةةةةةى :نحةةةةةةةام تكةةةةةةةاليف مراحةةةةةةةل تةةةةةةةي حالةةةةةةةة عةةةةةةةدم وجةةةةةةةود مخةةةةةةةزون انتةةةةةةةا  تحةةةةةةةت التشةةةةةةةغيل اول 

 التشغيل اخر المدةالمده  ووجود انتا  تحت 

يمةةةةةةر االنتةةةةةةا  تةةةةةةي احةةةةةةد مشةةةةةةاريع الصةةةةةةناعية بمرحمةةةةةةة وا  وقةةةةةةد بمةةةةةة  عةةةةةةدد وحةةةةةةدات االوليةةةةةةة  مثةةةةةةال :
وحةةةةةةةةةدة تةةةةةةةةةم منهةةةةةةةةةا وحةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةى االنتةةةةةةةةةا  التةةةةةةةةةام  8200التةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةرتت ل نتةةةةةةةةةا  خةةةةةةةةة ل الشةةةةةةةةةهر 

Finished Goods  وحةةةةةةةده ر واعتبةةةةةةةرت الوحةةةةةةةدات المتبقيةةةةةةةة تحةةةةةةةت  7500خةةةةةةة ل نفةةةةةةةس الشةةةةةةةهر
% بالنسةةةةةةةةةةةةةبة لمعمةةةةةةةةةةةةةل وت .ص.  . م  50% بالنسةةةةةةةةةةةةةبة لممةةةةةةةةةةةةةواد و100 التشةةةةةةةةةةةةةغيل تامةةةةةةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةةةةةةبة

 وكانت خ صة تكاليف االنتا  لممرحمة كاالتي

 دينار 24600مواد                 

 دينار 9420اجور                

 دينار 7850ت.ص. .م        

 41870المجموع                

واحتسةةةةةةات ( Equivalent Units of Production) المكةةةةةةات احتسةةةةةةات وحةةةةةةدات االنتةةةةةةا   م/

 متوسط تكمفة الوحدة

 تقرير االنسيات الكمي .1الحل:

  االَسُاب انكًٍ انرفاطُم

  انًذج  أولوحذاخ ذحد انرشغُم 

 8200 وحذاخ خذَذج ذى انثذء تها

 8200 انىحذاخ انرٍ سُرى انًحاسثح ػهُها إخًانٍ

   

 7500 انراو اإلَراج

 700 انًذج  أخروحذاخ ذحد انرشغُم 

 8200 انىحذاخ انرٍ ذًد انًحاسثح ػهُها  إخًانٍ

 :.ذمرَر االَراج انًكافئ2

  

 

  

 و.ذحىَم و.يثاشرج وحذاخ االَسُاب انكًٍ  انرفاطُم

 7500 7500 7500 وحذاخ ذايح يحىنح

 350 700 700 انًذج أخرذحد انرشغُم  وحذاخ

 7850 8200 8200 وحذاخ االَراج انًكافً
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 .تقرير تكاليف االنتا  3

 كهفح انىحذج    انركانُف االخًانُح انىحذاخ انرفاطُم

 3 24600 8200 يىاد

 2.2 17270 7850 و.ذحىَم

انًحاسثح ػهُها ذكانُف سررى  41870 5.2 

 

 5.2دَُار نهىحذج 39000 7500 كهفح انثضاػح انرايح

 كهفح ذحد انرشغُم اخر انًذج 

 3دَُار نهىحذج  2100 700 يىاد

2.2دَُار نهىحذِ 770 350 و.ذحىَم
 

  2870 انًدًىع

انًحاسثح ػهُهاذكانُف ذًد   41870  

احلالةةةة الثانيةةةة تنظةةةام تكةةةاليف مراحةةةل ن حالةةةة وجةةةغي  ةةة و  انتةةةا   ةةة  الت ةةة يل او  

 ووجغي انتا     الت  يل اخر املدة  ةاملد

انظاااااُاػُح َظااااااو ذكاااااانُف انًراحااااام وذضااااااف انًاااااىاد فاااااٍ تذاَاااااح يرحهاااااح يثاااااال :ذسااااارخذو احاااااذي انشاااااركاخ 

انرشاااااغُم اياااااا ذكاااااانُف انرحىَااااام ذحاااااذز تطرَماااااح يُرظًاااااح وانثُاَااااااخ انرانُاااااح ذخاااااض انًرحهاااااح ػاااااٍ شاااااهر 

 2009اب يٍ ػاو 

 -انىحذاخ :

 % خاهس33ِوحذج    600وحذاخ ذحد انرشغُم اول انًذج      

 وحذج 4800وحذاخ تذاخ تها انًرحهح            

 وحذج4600وحذاخ ذايح ويحىنح                

 % خاهسج75وحذج  800وحذاخ ذحد انرشغُم اخر انًذج     

 -انركانُف :

 -ذحد انرشغُم اول انًذج :

 دَُار 1215يىاد                 

 دَُار 585اخىر                

 دَُار 975خ.ص.ؽ.و        

 -ذكهفح انفررج :

 دَُار 6885      يىاد           

 دَُار3315اخىر                

 دَُار 5525خ.ص.ؽ.و        

 احرساب االَراج انًكافً واحرساب يرىسظ ذكهفح انىحذج-انًطهىب :
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 :ذمرَر االَسُاب انك1ًٍ

  االَسُاب انكًٍ انرفاطُم

 600 انًذج  أولوحذاخ ذحد انرشغُم 

 4800 وحذاخ خذَذج ذى انثذء تها

 5400 انىحذاخ انرٍ سُرى انًحاسثح ػهُها إخًانٍ

   

 4600 وحذاخ ذايح يحىنح

 800 انًذج  أخروحذاخ ذحد انرشغُم 

 5400 انىحذاخ انرٍ ذًد انًحاسثح ػهُها  إخًانٍ

 

 

 .تقرير تكاليف االنتا  3

 كهفح انىحذج    انركانُف االخًانُح انىحذاخ انرفاطُم

 1.5دَُار نهىحذج  8100 5400 يىاد

2دَُار نهىحذِ 10400 5200 و.ذحىَم
 

انًحاسثح ػهُها ذكانُف سررى  18500 3.5 

 كهفح انىحذج    انركانُف االخًانُح انىحذاخ انرفاطُم

 3.5دَُار نهىحذج 16100 4600 كهفح انثضاػح انرايح

 كهفح ذحد انرشغُم اخر انًذج 

 1.5دَُار نهىحذج  1200 800 يىاد

2دَُار نهىحذِ 1200 600 و.ذحىَم
 

  2400 انًدًىع

انًحاسثح ػهُهاذكانُف ذًد   18500  

Ex:   The following information :                                                                     

1-opening Work-in-progress : 800 units  valued as under: 

material       3200$ 

                                                                        Labour         452$ 

                                                                        Overheads    264$ 

2- Input of materials:       9200 units 

2- Current cost incurred in process:      material       36800$ 

                                                                    Labour         16900$ 

                                                                    Overheads    8250$ 

3-Closing Work-in-progress :     900 units 

4-Transfer to next process:          9100 units 

 

    :.ذمرَر االَراج انًكافئ2

 و.ذحىَم و.يثاشرج وحذاخ  انرفاطُم

 4600 4600 4600 وحذاخ ذايح يحىنح

 600 800 800 انًذج أخرذحد انرشغُم  وحذاخ

 5200 5400 5400 وحذاخ االَراج انًكافً
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5- Degree of completion  

                                        Closing Stock (%)   

        material                      100 

        labor                            60 

       Overheads                    40  

Required a-Statement of Equivalent production . 

                     b- Statement of Cost per Equivalent unit 

sol: 

 تق    ئي م لب ئيكيش.1

  االَسُاب انكًٍ انرفاطُم

 800 انًذج  أولوحذاخ ذحد انرشغُم 

 9200 وحذاخ خذَذج ذى انثذء تها

 10000 انىحذاخ انرٍ سُرى انًحاسثح ػهُها إخًانٍ

   

 9100 وحذاخ ذايح يحىنح

 900 انًذج  أخروحذاخ ذحد انرشغُم 

 10000 انىحذاخ انرٍ ذًد انًحاسثح ػهُها  إخًانٍ

 

 :.ذمرَر االَراج انًكافئ2

 

  

 

 خ.ص.ؽ.و اخىر و.يثاشرج وحذاخ  انرفاطُم

 9100 9100 9100 9100 وحذاخ ذايح يحىنح

%(60*900) 900 900 انًذج أخرذحد انرشغُم  وحذاخ 540 (900*40)% 360 

 9640 9640 10000 10000 وحذاخ االَراج انًكافً

 

 .تقرير تكاليف االنتا  3

 كهفح انىحذج    انركانُف االخًانُح  انىحذاخ انرفاطُم

 4دَُار نهىحذج 40000 10000 يىاد

1.8دَُار نهىحذِ 17352 9640 اخىر
 

0.9دَُار نهىحذِ 8514 9460 خ.ص.ؽ.و
 

انًحاسثح ػهُها ذكانُف سررى  65866 6.7 

 

 6.7دَُار نهىحذج 60970 9100 كهفح انثضاػح انرايح

 كهفح ذحد انرشغُم اخر انًذج

 4دَُار نهىحذج 3600 900 يىاد

1.8دَُار نهىحذِ 972 540 اخىر
 

0.9دَُار نهىحذِ 324 360 خ.ص.ؽ.و
 

  4896 انًدًىع
انًحاسثح ػهُهاذكانُف ذًد   65866 6.7 
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EX2:   The following information prepare : 

1- Input of materials:       10000 units 

2- Current cost incurred in process:    material     40000$ 

                                                                            labor         19460$ 

                                                                             Overheads    9370$ 

3-Closing Work-in-progress :     900 units 

4-Transfer to next process:          9100 units 

5- Degree of completion  

                  Closing Stock (%)    

        material                      100 

        Labor                         70 

       Overheads                    30 

 

Required  

a-Statement of Equivalent production . 

b- Statement of Cost per Equivalent unit . 

 .ذمرَر االَسُاب انك1ًٍ

  االَسُاب انكًٍ انرفاطُم

  انًذج  أولوحذاخ ذحد انرشغُم 

 10000 وحذاخ خذَذج ذى انثذء تها

 10000 انىحذاخ انرٍ سُرى انًحاسثح ػهُها إخًانٍ

   

 9100 وحذاخ ذايح يحىنح

 900 انًذج  أخروحذاخ ذحد انرشغُم 

 10000 انىحذاخ انرٍ ذًد انًحاسثح ػهُها  إخًانٍ

     :.ذمرَر االَراج انًكافئ2

 خ.ص.ؽ.و اخىر و.يثاشرج وحذاخ  انرفاطُم

 9100 9100 9100 9100 وحذاخ ذايح يحىنح

 أخرذحد انرشغُم  وحذاخ

 انًذج

900 

900 630 

270 

 9370 9730 10000 10000 وحذاخ االَراج انًكافً
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 .تقرير تكاليف االنتا  3

 كهفح انىحذج    انركانُف االخًانُح  انىحذاخ انرفاطُم

 4دَُار نهىحذج 40000 10000 يىاد

2دَُار نهىحذِ 19460 9730 اخىر
 

1دَُار نهىحذِ 9370 9370 خ.ص.ؽ.و
 

انًحاسثح ػهُها ذكانُف سررى  68830 7 
 

 7دَُار نهىحذج 63700 9100 كهفح انثضاػح انرايح
 كهفح ذحد انرشغُم اخر انًذج

 4دَُار نهىحذج 3600 900 يىاد

نهىحذِدَُار  1260 630 اخىر 2
 

1دَُار نهىحذِ 270 270 خ.ص.ؽ.و
 

  5130 انًدًىع
  68830 ذكانُف ذًد انًحاسثح ػهُها

 

 

 

 

 

 انحرافات المواد المباشرة:اوال: 

 اَحراف انسعر. .1

 اَحراف انكًٍت. .2

 انحراف العمل المباشر:ثانٌا :

 معدل األجر.انحراف .1

 انحراف كفاءة العمل..2

                                Material Cost Variance :المباشرة المواد انحرافات: اوال

 Material Price Variance :                                           السعر انحراف.1

 

 

 

EX: Calculate the direct material price variance if the standard price and 

actual unit price per unit of direct material are $4.00 and $4.10 respectively; 

and actual units of direct material used during the period are 1,200. 

Determine whether the variance is favorable or unfavorable. 

SOL:    MPV=     AQ*(SP-AP) 

Material Price Variance = Actual Quantity *(Standard Price - Actual Price) 

  MPV=     AQ*(SP-AP)بانريىز 

 (الفعلً السعر -المعٌاري السعر* ) الفعلٌة الكمٌة= السعر للمواد انحراف

 واألجور المواد انحرافات

variance of materials and Labour 
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              1200*(4.00-4.10)                                                               1200*-0.10 

                                                               MPV=-120 unfavorable 

 Material Quantity Variance                                  :                   انحراف الكمٌة .2

 

 

 

 انكًٍت انًعٍارٌت = االحخٍاخاث انًعٍارٌت يٍ انًىاد نهىحذة م عذد انىحذاث انًُخدت

Ex: Use the following information to calculate direct material quantity variance. Also 

specify whether the variance is favorable or unfavorable. 

Standard Price of a Unit of Direct Material $ 4 

Standard Quantity of Direct Material Per Unit 2 

Actual Units Produced During the Period 620 

Actual Quantity Used During the Period 10200 

 

 

SOL: 

MQV=SP*(SQ-AQ) 

4*(1240-1200)=160 favorable   

 

 Labour Cost Variance                                                انحراف العمل المباشر:ثانٌا :

                                                                            Labour Rate Variance .انحراف معدل االجر1

 

 

 

Ex: The human resources manager of Hodgson Industrial company for Design estimates 

that the average labor rate for the coming year for Hodgson's production staff will be 

$25/hour. This estimate is based on a standard mix of personnel at different pay rates, as 

well as a reasonable proportion of overtime hours worked.  

During the first month of the new year, Hodgson has difficulty hiring a sufficient number 

of new employees, and so must have its higher-paid existing staff work overtime to 

complete a number of jobs. The result is an actual labor rate of $30/hour. Hodgson's 

production staff worked 10,000 hours during the month.  Determine whether the variance is 

favorable or unfavorable. 

SOL:                                      LRV=AH*(SR-AR) 

=10.000h(25$-30$)     =50.000$ favorable  

Material Quantity Variance=standard price* (Standard Quantity - Actual Quantity) 

MQV=SP*(SQ-AQ)   تانريىز 

 انكًُح انفؼهُح( - انكًُح انًؼُارَح)اَحراف انكًُح = انسؼر انًؼُارٌ* 

Labour Rate Variance = Actual Hrs* (Standard Rate - Actual Rate) 

بالرموز      LRV=AH*(SR-AR) 

 معدل األجر الفعلً( -انحراف معدل األجر= ساعات العمل الفعلٌة * )معدل األجر المعٌاري
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 Labour efficiency Variance                                      انحراف  كفاءة العمل.2

 

 

 ساعاث انعًم انًعٍارٌت = انساعاث انًعٍارٌت إلَخاج انىحذة م عذد انىحذاث انًُخدت

 

 ساعاث انعًم انًعٍارٌت = انساعاث انًعٍارٌت إلَخاج انىحذة م عذد انىحذاث انًُخدتم

Ex: Nice furniture manufacturing company presents the following data for the month of 
March 2016. 

Standard direct labor rate per hour: $6.50 
Actual direct labor rate per hour: $6.75 
Standard time to produce on unit of product: 3 hours 
Production during the month of March 2016: 600 units 
Hours worked during the month of March: 1850 hours 

Required: 

1. Compute direct labor efficiency variance. 

2. determine whether the variance is favorable or unfavorable 

 Sol: 
LEV=SR(SH-AH) 

 ساعاث انعًم انًعٍارٌت = انساعاث انًعٍارٌت إلَخاج انىحذة م عذد انىحذاث انًُخدت

3*600=1800  

6.50*(1800-1850)=325$ favorable 

 

 

 

 

Labour efficiency Variance = Standard Rate (Std Hrs - Actual Hrs worked)  

بالرموز        LEV=SR(SH-AH) 

 ساعاث انعًم انفعهٍت( -اَحراف كفاءة انعًم = يعذل األخر انًعٍاريم )ساعاث انعًم انًعٍارٌت 

  لماىق يأتحك   ىجل  شوب 


