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Module Description
This course provides an introduction to
accounting by focusing on the accounting
system as well as principles and practices
of financial accounting and preparing of
financial reports in merchandising and
services proprietorships. In addition, the
course introduces the principles of financial
reports analysis.
Module Aims
To understand the cost accounting
concept, its objectives and functions
and to identify the limits and scope for
its use
To understand costs system design and
to identify its elements and pillars.
To understand the concept of cost, to
identify the most cost concepts related
to cost accounting and identify the cost
components classifications.

:وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمبادئ محاسبة التكاليف
والمحاسبة اإلدارية من خالل التركيز على الدور الذي
تلعبه معلومات التكاليف والمحاسبة اإلدارية في بيئة
 وتحليل، ومفاهيم التكاليف وأسس تبويبها،األعمال
 وكيفية إعداد قوائم،العالقة بين التكلفة والحجم والربح
 وكيفية،التكاليف ألغراض القياس واتخاذ القرار
.تخصيص التكاليف غير المباشرة
:أهداف المقرر
التعرف على مفهوم وأهداف ووظائف محاسبة
التكاليف وحدود ونطاق استخدام محاسبة
.التكاليف

1

التعرف على تصميم نظام التكاليف والتعرف
.على مقومات وأركان نظام التكاليف

2

التعرف على مفهوم التكلفة والتعرف على أهم
مفاهيم التكلفة التي لها عالقة بمحاسبة التكاليف
.والتعرف على تصنيفات عناصر التكاليف

3

To recognize the industrial cost
accounting cycle and learn how to
prepare financial statements in
industrial companies.
To identify cost theories application
properties and methods (total costs
theory, direct costs theory, variable
costs theory and exploited costs theory)
To recognize the three cost elements
(materials, labor and indirect industrial
costs), to identify the documentary
group as well as the book group and to
understand the accounting treatment of
the three items.

التعرف على دورة محاسبة التكاليف الصناعية
والتعرف على كيفية إعداد القوائم المالية في
.الشركات الصناعية

4

التعرف على خصائص وطرق تطبيق نظريات
التكاليف(نظرية التكاليف اإلجمالية ونظرية
التكاليف المباشرة ونظرية التكاليف المتغيرة
)ونظرية التكاليف المستغلة

5

التعرف على عناصر التكاليف الثالث المواد
واألجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة
والتعرف على المجموعة المستندية والمجموعة
.الدفترية والمعالجة المحاسبية للعناصر الثالث

6

:مخرجات التعليم

Learning

Outcomes
:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
Identifying the history and evolution of
cost accounting, recognizing the concept,
objectives and functions of cost
accounting, knowing cost accounting
relationship to other sciences, identifying
the differences and similarities between
cost accounting and financial accounting
and making out the limits and scope of
cost accounting use.
Be familiar with costs system design,
detecting the factors affecting the costs
system design and identifying the
elements and the pillars of the costs
system.

التعرف على تاريخ نشوء وتطور محاسبة
التكاليف والتعرف على مفهوم وأهداف ووظائف
محاسبة التكاليف والتعرف على محاسبة التكاليف
وعالقتها بالعلوم األخرى والتعرف على أوجه
االختالف والتشابه بين محاسبة التكاليف
والمحاسبة المالية والتعرف على حدود ونطاق
.استخدام محاسبة التكاليف

1

التعرف على تصميم نظام التكاليف والتعرف على
العوامل المؤثرة في تصميم نظام التكاليف
.والتعرف على مقومات وأركان نظام التكاليف

2

محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد األسابيع
)(Weeks

المدخل إلى محاسبة التكاليف:
تاريخ نشوء وتطور محاسبة التكاليف  -مفهوم وأهداف و ووظائف محاسبة التكاليف -
محاسبة التكاليف وعالقتها بالعلوم األخرى  -حدود ونطاق استخدام محاسبة التكاليف
تصميم ومقومات نظام التكاليف:
تصميم نظام التكاليف  -مقومات وأركان نظام التكاليف
مفاهيم التكاليف وتصنيفاتها:
مفهوم التكلفة  -مفاهيم أخرى للتكلفة  -تصنيفات عناصر التكاليف  -طرق فصل التكاليف
شبه المتغيرة (المختلطة) إلى متغيرة وثابتة
نظريات التكاليف:
نظرية التكاليف الكلية (اإلجمالية)  -نظرية التكاليف المباشرة  -نظرية التكاليف المتغيرة
(الحدية)  -نظرية التكاليف المستغلة (الطاقة المستغلة)
عناصر التكاليف:
المواد :مفهوم المواد  -إجراءات الشراء وتحديد تكلفة المشتريات  -عمليات تخزين المواد
 الرقابة على المواد  -عمليات صرف المواد  -المواد المرتجعة والمحولة إلى المخازن -الجرد والتسويات الجردية للمخزون

2

ساعات
التدريس
)(Hours
6

2

6

2

6

3

9

األجور :أهداف المحاسبة عن األجور  -مفهوم األجور  -تحديد األجور الفعلية  -تحليل
األجور  -مواضيع خاصة بعنصر األجور
التكاليف الصناعية غير المباشرة :عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة  -الرقابة
على التكاليف الصناعية غير المباشرة  -مشكلة المحاسبة عن التكاليف الصناعية غير
المباشرة  -خطوات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على وحدات اإلنتاج
تحليل التعادل وتخطيط األرباح (العالقة بين الحجم والتكاليف األرباح):
المقصود بنقطة التعادل  -كيفية تمثيل نقطة التعادل بالرسم البياني  -كيفية احتساب حجم
المبيعات الالزم لتحقيق الربح المستهدف  -هامش األمان ونسبة هامش األمان ومدلول كل
منهما  -كيفية احتساب الرافعة التشغيلية واستعماالتها  -المقصود بنقطة تماثل التكاليف
واستخداماتها  -أثر التغير في التكلفة المتغيرة والثابتة وسعر البيع على نقطة التعادل
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