
  ت التكالیفنظریا
Cost theories  

  
جات نظ ام  ومستخر المنتج النھائي صناعیة معرفة نتیجة نشاطھا وسعر ئیس لكل منشاة    ھدف ر 

 ھادة اراء ووجھ ات نظ ر ف ي اع داد    ك ع  ئم التك الیف وھنال   ف ھ ي ق وا   الیف ھي قوائم التك الی    التك
المتغی  رة والثابت  ة فت  سمى بالنظری  ة الكلی  ة      التك  الیف ب  ینوتحمیلھ  ا للتك  الیف ف  البعض یجم  ع  

یاخ  ذ بم  ا اس  تغل م  ن التك  الیف  فق  ط فت  سمى بالحدی  ة واالخر المتغی  رة  وال  بعض یاخ  ذ بالتك  الیف 
   :فقط وتسمى بالمستغلة وھي الثابتة

  
 full costing theory كالیف الكلیةالت نظریة -١

خ الل الفت رة   یعتب رون التك الیف ال صناعیة عل ى االنت اج       ) االجمالی ة (اصحاب النظریة الكلیة  ان  
الثابت ة ال صناعیة عل ى      الجزء االخ ر كمخ زون اى تت وزع التك الیف    قىیبووالذى بدورة قد یباع     

  .خزون الموعلى  ةعباالمالوحدات 
  

  :ھا مزایا
  خدام االستسھولة  -١
 )  والمقابلةالكلفة التاریخیة(متفقة مع المبادى المحاسبیة  -٢
 ع خطط التسعیر طویلة االجلتساعد االدارة في وض -٣

   :عیوبھا 
بسبب سلوك عناصر التكالیف خرى الترة ففي كلفة الوحدة الواحدة من تحدث تغیرات  -١

  الثابتة 
 النتاج لالنخفاض واالرتفاع في حجم االواحدة الوحدة تكلفة في تذبذب  -٢
المنتج النھائي من تكالیف الطاقة العاطلة  لتحمیلالمستغلة طاقة التحدید ن الیمك -٣

 والمستغلة 
  
  
  

  التكالیف الكلیة قائمة                                    
                               - -- --- -- --- -- -- --- -- ---  

 xxxx                     مباشرة د موا
 xxxxاجور مباشرة                     

  xxxx        مباشرة   .صمصاریف 
                                 --- -- -- ---  

 xxxx                                            باشرة ماولیة تكلفة 
  xxxxم                                                      .غ .ص.ت

                                                               -- -- --- - ----  
 xxxx   تكلفة الصنع                                                  

 xxxxالتشغیل اول المدة                                       تحت 
ح    )  (xxxx                            التشغیل اخر المدة       تح

                                                                - -- --- -- --- - ---  
 xxxxاالنتاج                                                    تكلفة 
 xxxx       مدة                            تام الصنع اول الانتاج 



           )   (xxxx                             مدة تام الصنع اخر الانتاج 
                                                                 - --- -- --- ---  

  xxxxللبیع                                     المعد االنتاج ة تكلف
  xxxx       تكالیف تسویقیة                                        

                                                                -- -- --- - ---  
 xxxx                                               المبیعات تكلفة 

 xxxxاداریة                                                 تكالیف 
                                                             - -- --- -- --- -- -- --  

                                                                   xxxxة                                                  الكلیالتكلفة 
 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      
  

  نتائج االعمالقائمة 
  

 xxxx                                                           المبیعات 
 (xxxx)                         ة المبیعات                     تكلف) - (

                                                                    --- -- --- ---  
 xxxx                                        الربح او الخسارة مجمل 

  )xxxx                                (تكالیف اداریة               ) - (
                                                                  - --- -- --- - --  

 xxxxالربح او الخسارة                                        صافي 


