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 ( 3محاسبة تكاليف ) :توصيف مقرر

 

 :General information about the courseمعلومات عامة عن المقرر                

 
 Courseاسم المقرر

Title:                   : 
 ( 3محاسبة تكاليف )

 
 المقرر ورقمه:  رمز

Course Code and Number: 
 

 
 Creditالساعات المعتمدة

Hours:         : 

 محاضرة 

Lecture 

 سمنار/تمارين 

Seminar/Tutorial 

 عملي

Practical 

 تدريب

Training 

 اإلجمالي

Total 

3 - - - 3 

 
 المستوى والفصل الدراسي: 

Study Level and Semester: 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى الدراسي الرابع 

 
 المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:

Pre-requisites: 
 محاسبة مالية )أ + ب(،  محاسبة تكاليف )أ( + )ب( 

 
-Co    : المتطلبات المصاحبة 

requisites: 
 ال يوجد 

 

البرنامج الذي يدرس له المقرر:  

Program in which the course is 

offered: 

 بكالوريوس محاسبة 

 
 Teachingلغة تدريس المقرر: 

Language 
 اللغة العربية

 انتظام الدراسة أسلوب  

 فصلي  :           :Study Systemنظام الدراسة 

 خالد صالح المطري  د.  :Prepared byمعد توصيف المقرر:      

 
 Approvalتأريخ اعتماد توصيف: 

date: 

 

 
الجهة التي اعتمدت التوصيف: 

:Approved by 

 

 

 :                                                                                    :Course Descriptionوصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمهارات تصميم وتطبيق نظامي تكاليف المراحل والتكاليف المعيارية كونهما من أهم أنظمة  

يتناول هذا المقرر مقومات محاسبة تكاليف المراحل، واالختالف بين محاسبة   التكاليف القائمة في الشركات الصناعية، وسوف يتم

ها، ومن ثم التطرق أنواعو أهميتهاة تكاليف األوامر، ومن ثم االنتقال لدراسة التكاليف المعيارية وبيان وتكاليف المراحل ومحاسب

إلى تحديد التكاليف المعيارية لعناصر التكاليف المختلفة من مواد وأجور وتكاليف صناعية غير مباشرة، كما يتضمن المقرر اسس 

 نتجات العرضية. وقواعد قياس تكاليف المنتجات المشتركة والم

 

 :               :Course Intended Learning Outcomes (CILOs)للمقرر المقصودةمخرجات التعلم 

 :Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم:                                      
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 Knowledge and Understanding                                                                 مخرجات المقرر)معرفة وفهم(

CILOs 

 :After completing this course, students would be able to بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:

1a –   تكاليف المراحل. معرفة والفهم  بنظام يظهر ال 

2a –.يشرح  نظام التكاليف المعيارية، وكيفية قياس وتحليل التكاليف المعيارية للمواد، واألجور، والتكاليف الصناعية غير المباشرة 

3a – .يبين كيفية قياس ومعالجة االنحرافات بين التكاليف المعيارية من جهة والتكاليف الفعلية من جهة أخرى 

 

 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: 

 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر 

 a :المعرفة والفهم : 

a.1 تكاليف المراحل. معرفة والفهم  بنظام يظهر ال 

A2 يظهر المعرفة والفهم للمعامالت المالية وإجراءات .

المحاسبة عنها بمختلف الوحدات االقتصادية العامة  

 والخاصة.

a.2 

يشرح  نظام التكاليف المعيارية، وكيفية قياس وتحليل  

التكاليف المعيارية للمواد، واألجور، والتكاليف الصناعية  

 غير المباشرة.

a3 
يبين كيفية قياس ومعالجة االنحرافات بين التكاليف  

 المعيارية من جهة والتكاليف الفعلية من جهة أخرى.

 

 يتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning 

Outcomes) 

 مخرجات البرنامج )مهارات ذهنية( 

Intellectual Skills PILOs 

 مخرجات المقرر)مهارات ذهنية( 

Intellectual Skills CILOs 

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سيكون الطالب قادراً على أن:

After completing this program, students would 

be able to: 

 المقرر سيكون الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء من هذا 

After completing this course, students would be 

able to: 

B2  يحلل المعامالت المالية واألحداث األخرى في المنشآت  .

المختلفة بما يمكن من التسجيل المحاسبي لها، واعداد التقارير 

 المالية وغيرها من التقارير.

b1-  وقوائم التكاليف  اإلنتاجيحلل  المعلومات الناتجة من تقارير

 في اتخاذ القرارات.  اإلدارةلالستفادة منها  من جانب 

B1والنظم المحاسبية وإجراءات  ساليبواأل الطرق . يحدد

، وطرق ومناهج البحث  المنشأة نشاط لطبيعة المراجعة المالئمة

 العلمي في المحاسبة والمراجعة. 

b2-   يحدد أُي من النظم التكاليفية )المراحل، المعيارية( المالئمة

 . المنشأةلطبيعة نشاط 

B4-  ة بما يساعد على تحليل في المنشآت المختلف األداءيقيم

االنحرافات واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجة تلك  

 االنحرافات.

3b -  من خالل تحديد االنحرافات بين التكاليف  األداءيقيم

المعيارية والتكاليف الفعلية وأسباب حدوثها  وطرق التصرف 

 فيها. 

 

 Professional and Practical Skills:  المهارات العملية والمهنية

 يتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning 

Outcomes) 
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 مخرجات البرنامج )مهارات عملية ومهنية( 

Professional and Practical Skills PILOs 

 مخرجات المقرر)مهارات عملية ومهنية( 

Professional and Practical Skills CILOs 

 البرنامج سيكون الطالب قادراً على أن:بعد االنتهاء من هذا 

After completing this program, students would be 

able to: 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن: 

After completing this course, students would be 

able to: 

C1-  المالية للمنشآت يجري المعالجة المحاسبية للعمليات

 المختلفة العامة والخاصة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

c1-  يجري المعالجات المحاسبية لكافة العمليات المتعلقة

وكذا اإلجراءات المحاسبية المتعلقة   اإلنتاجيةبالمراحل 

 بالتكاليف المعيارية وفق القواعد واألسس المتبعة. 

C2- آت المختلفة العامة والخاصة وفقاً  يعد القوائم المالية للمنش

 لمعايير المحاسبة الدولية.
c2-  .يعد التقارير التكاليفية والقوائم الخاصة بكل مرحلة إنتاجية 

C3-  المالي واإلداري،   األداءيعد الموازنات التخطيطية وتقارير

وتصميم الدورات المستندية، ونظم المعلومات المحاسبية بما  

 يتوافق مع طبيعة النشاط في المنشآت المختلفة.. 

c3-   يعد الموازنات التقديرية بناًء على التكاليف المعيارية

وإعداد التقارير المتعلقة باالنحرافات ومسبباتها ومعالجاتها،   

ية لنظامي تكاليف المراحل والتكاليف وتصميم الدورة المستند

 المعيارية. 

 :Transferable (General) Skillsالمهارات االنتقالية )العامة(:

 يتم ربط مخرجات البرنامج بمخرجات المقرر

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning 

Outcomes) 

 مخرجات البرنامج )مهارات انتقالية )عامة(( 

Transferable (General) Skills PILOs 

 مخرجات المقرر)مهارات انتقالية )عامة(( 

Transferable (General) Skills CILOs 

 بعد االنتهاء من هذا البرنامج سيكون الطالب قادراً على أن:

After completing this program, students would 

be able to: 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على أن: 

After completing this course, students would be 

able to: 

D1-  يتواصل مع اآلخرين بفعالية، ويشارك في فرق العمل

مختلف وظائف المحاسبة  بكفاءة، وبما يمكنه من العمل في 

 والمراجعة.

d1-  لحل  المنشأةيتواصل مع اآلخرين ضمن فرق العمل داخل

 . المنشأةالمشكالت المتعلقة ب

D2-  .يلتزم بالقوانين واألنظمة، وقواعد وأخالقيات المهنة d2-  يلتزم بالمسؤوليات األخالقية والمهنية للمحاسبة بشكل عام

 خاص. ومحاسبة التكاليف بشكل 

D3-  في   اآللييجيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسب

 التطبيقات المحاسبية المختلفة، والمهارات البحثية والتحليلية. 

d3-  وشبكات  اآللييتعامل بشكل تام مع استخدام الحاسب

االتصال وتكنلوجيا المعلومات واستخدامها في مجال محاسبة  

 التكاليف.

 

 

 التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييمربط مخرجات 

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 : التدريس والتقييم أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر/المعرفة والفهم باستراتيجية

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 

Strategies 

 استراتيجية التقييم

Assessment Strategies 

. a1معرفة والفهم  بنظام تكاليف المراحل. يظهر ال 
 المحاضرات

 التكاليف

 النقاش والحوار 

 الواجبات

 التطبيقات 

 أسئلة تقويمية اثناء المحاضرة. 

 تقييم الواجبات المنزلية. 

 االختبارات التحريرية النصفية 

 االختبارات التحريرية النهائية 

.a2 يشرح  نظام التكاليف المعيارية، وكيفية قياس وتحليل

التكاليف المعيارية للمواد، واألجور، والتكاليف الصناعية غير 

 المباشرة.

.a3  يبين كيفية قياس ومعالجة االنحرافات بين التكاليف المعيارية

 من جهة والتكاليف الفعلية من جهة أخرى.

 

 المهارات الذهنية باستراتيجية التدريس والتقييم: /ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقييم

Assessment Strategies 

b1-  وقوائم  اإلنتاجيحلل  المعلومات الناتجة من تقارير

 المحاضرات في اتخاذ القرارات.  اإلدارةالتكاليف لالستفادة منها  من جانب 

 التكاليف

 النقاش والحوار 

 الواجبات

 . التطبيقات

 العصف الذهني. 

 

 تقييم الواجبات المنزلية. 

 االختبارات التحريرية النصفية 

 االختبارات التحريرية والشفهية. 

b2-   يحدد أُي من النظم التكاليفية )المراحل، المعيارية( المالئمة

 . المنشأةلطبيعة نشاط 

3b -  من خالل تحديد االنحرافات بين التكاليف  األداءيقيم

المعيارية والتكاليف الفعلية وأسباب حدوثها  وطرق التصرف 

 فيها. 

 

 مخرجات تعلم المقرر/المهارات المهنية والعملية باستراتيجية التدريس والتقييم:  ثالثا: ربط

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 

Strategies 

 استراتيجية التقييم

Assessment Strategies 

c1-  يجري المعالجات المحاسبية لكافة العمليات المتعلقة

وكذا اإلجراءات المحاسبية المتعلقة   اإلنتاجيةبالمراحل 

 المحاضرات بالتكاليف المعيارية وفق القواعد واألسس المتبعة. 

 النقاش والحوار 

 دراسة الحاالت

 التحليل واالستنتاج 

 حاالت عملية وتمارين تطبيقية 

 رية االختبارات التحري

 تقييم النقاش والمحاورة 

 تقييم التحليل واالستنتاج 

 إعداد تقارير

c2-  .يعد التقارير التكاليفية والقوائم الخاصة بكل مرحلة إنتاجية 

c3-   يعد الموازنات التقديرية بناًء على التكاليف المعيارية

ومعالجاتها،   وإعداد التقارير المتعلقة باالنحرافات ومسبباتها 

وتصميم الدورة المستندية لنظامي تكاليف المراحل والتكاليف 

 المعيارية. 

 

 التدريس والتقييم:  رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر/المهارات االنتقالية )العامة( بإستراتيجية

Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 
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 المهارات االنتقالية )العامة( مخرجات المقرر/ 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقييم

Assessment 

Strategies 

d1-  المنشأةيتواصل مع اآلخرين ضمن فرق العمل داخل 

 . المنشأةلحل المشكالت المتعلقة ب

عملية ضمن  دراسة مشاكل وحاالت  

 التعليم الذاتي  -فرق العمل

 التعليم التعاوني

اإلعداد والتحضير من قبل 

 المجموعة 

d2-   يلتزم بالمسؤوليات األخالقية والمهنية للمحاسبة

 بشكل عام ومحاسبة التكاليف بشكل خاص. 

 التعليم الذاتي 

 التعليم التعاوني
 المالحظة والمتابعة 

d3-  وشبكات  اآللييتعامل بشكل تام مع استخدام الحاسب

االتصال وتكنلوجيا المعلومات واستخدامها في مجال  

 محاسبة التكاليف. 

التدريب العملي من خالل الدورات 

الخاصة في مجال تكنولوجيا  

المعلومات وتوظيفها في مجال البحث 

 التعليم الذاتي -العلمي 

 التعليم التعاوني

 اآلليالحاسب تقييم استخدام 

وشبكات التواصل 

االجتماعي وتكنولوجيا  

 المعلومات

 

كتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات الفعلية  

 لها.

Course topics and sub-topics (theoretical and practical) with contact hours and alignment to CILOs 

 المقرر كتابة وحدات /مواضيع محتوى 

Topics/Units of Course Contents 

 First: Theoretical Aspectsأوال: الجانب النظري                                                             

 الرقم 

No. 

 وحدات/ موضوعات المقرر

Course Topics/Units 

 المواضيع التفصيلية

Sub-topics 

عدد 

 األسابيع 

No. of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

مخرجات  

 تعلم المقرر 

CILOs 

1 
: مدخل إلى محاسبة  األولالفصل 

 التكاليف )ج(

 مفهوم وتعريف محاسبة تكاليف المراحل. 

 األهداف الرئيسة لمحاسبة تكاليف المراحل.

مقارنة بين نظامي تكاليف المراحل  

 واألوامر

1 3 a1, b1 

2 

نظام تكاليف  الثاني:الفصل 

 اإلنتاجية المراحل  

ى: مقدمة لنظام األولالوحدة 

 تكاليف المراحل 

 التعريف بنظام تكاليف المراحل 

 اإلنتاجية عناصر تكاليف المرحلة 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف المراحل 

سجالت وجداول وتقارير نظام تكاليف 

 المراحل 

 تحت التشغيل وقياس مستوى إتمامه  اإلنتاج

 ( 2تحت التشغيل آخر الفترة )غ اإلنتاجتقييم 

1 3 
a1,b1 

b2, c1 

3 

نظام تكاليف  الفصل الثاني:

 اإلنتاجية المراحل  

تحت   اإلنتاجتقييم  الوحدة الثانية:

 التشغيل آخر الفترة 

 مستويات اإلتمام

 المعادل  اإلنتاجتقييم 

 المحسوب.  اإلنتاج

 والتكاليف اإلنتاجإعداد تقرير 

 إعداد قوائم التكاليف 

1 3 

a2, , b1, 

b2 

b2, c1 
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4 

الفصل الثاني: نظام تكاليف 

 اإلنتاجية المراحل  

تحت   اإلنتاجالوحدة الثالثة: تقييم 

 التشغيل أول الفترة

 (1تحت التشغيل أول الفترة )غ اإلنتاجتقييم 

تحت التشغيل   اإلنتاجطرائق تقييم وحدات 

 ( 1أول الفترة )غ

 طريقة متوسط التكاليف 

 خطوات تطبيق طريقة متوسط التكاليف 

 الظروف المالئمة لطريقة متوسط التكاليف 

 تقييم طريقة متوسط التكاليف 

1 3 

a2 

b1, 

c1, c3 

5 

الفصل الثاني: نظام تكاليف 

 اإلنتاجية المراحل  

تحت   اإلنتاجالوحدة الثالثة: تقييم 

 التشغيل أول الفترة

 األول ف األولطريقة 

 األولف األولخطوات تطبيق طريقة 

 األول ف األولالظروف المالئمة لطريقة 

 األول ف األولتقييم طريقة 

 األولف األولمزايا تطبيق طريقة 

 األولف األولالمآخذ على طريقة 

 المعيارية طريقة التكاليف 

 خطوات تطبيق طريقة التكاليف المعيارية 

الظروف المالئمة لطريقة التكاليف  

 المعيارية 

1 3 

a2 

b1, 

c1, c3 
6 1 3 

7 

الفصل الثاني: نظام تكاليف 

 اإلنتاجية المراحل  

  اإلنتاجالوحدة الرابعة: تقييم 

( 1تحت التشغيل أول الفترة)غ

 التالف اإلنتاجو

 :التالف اإلنتاجالمحاسبية للفاقد والمعالجة 

 مفهوم الفاقد

 التالف اإلنتاجمفهوم 

 القيمة االستردادية لإلنتاج التالف

 التالف اإلنتاج أنواع

المعالجة التكاليفية لإلنتاج التالف المسموح  

 به 

المعالجة التكاليفية لإلنتاج التالف غير  

 المسموح به 

 المستمر(طرق الفحص )المستمر وغير 

1 3 a3, c3 

8 

الفصل الثالث: نظام التكاليف 

 المعيارية 

 ى: مدخل للنظام األولالوحدة 

 تعريف ومفهوم معايرة التكاليف المعيارية 

التكاليف المحددة مقدماً ودورها في الرقابة 

 على التكاليف 

 المعايير ومستويات إعدادها  أنواع

 طرق وخطوات إعداد المعايير 

للرقابة على التكاليف في   األساسيةالمفاهيم 

 ظل التكاليف المعيارية

 خصائص المعيار المناسب للرقابة 

1 3 a3, b3 

9 

الفصل الثالث: نظام التكاليف 

 المعيارية 

 الوحدة الثانية: الرقابة على تكلفة 

 عنصر المواد المباشرة

 خطوات الرقابة على عنصر تكلفة المواد

 قياس وتحليل االنحرافات 

 التقرير عن انحرافات تكلفة عنصر المواد

 المحاسبة عن التكاليف المعيارية للمواد 

2 6 

a3, 

b 3, 

c2, c3 

10 
الفصل الثالث: نظام التكاليف 

 المعيارية 

 خطوات الرقابة على عنصر تكلفة األجور

 قياس وتحليل االنحرافات 
2 6 

a3, 

b 3, 
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 الوحدة الثالثة: الرقابة على تكلفة 

 المباشرة عنصر األجور 

 التقرير عن انحرافات تكلفة عنصر األجور 

 المحاسبة عن التكاليف المعيارية لألجور

c2, c3 

الفصل الثالث: نظام التكاليف  11

 المعيارية 

الوحدة الرابعة: الرقابة على تكلفة  

التكاليف الصناعية غير  عنصر 

 المباشرة

خطوات الرقابة على عنصر التكلفة  

 الصناعية غير المباشرة 

تحديد انحرافات التكاليف الصناعية غير  

 المباشرة على أساس معدل تحميل واحد

قياس وتحليل انحرافات التكاليف الصناعية  

 غير المباشرة المتغيرة 

قياس وتحليل انحرافات التكاليف الصناعية  

 غير المباشرة الثابتة 

1 3 

a3, 

b 3, 

c2, c3 
12 1 3 
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 Teaching Strategies                                                           استراتيجيات التدريس

 المحاضرات

 العروض التقديمية

 الحوار والمناقشة

 دراسة حاالت 

 تكاليف فردية جماعية 

 العصف الذهني 

 التعلم التعاوني

 التعلم التعاوني

 

 :Tasks and Assignmentsوالتكليفات:                                                األنشطة

 الرقم 

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

 األسبوع 

Week due 

 الدرجة 

Mark 

 الحوار والمشاركة 1
a1,a2, a3, 

b1,b2, b3, c1,c2, c3,d1,d3 
 10 كل أسبوع

 تكاليف فردية جماعية  2

a1,a2, a3, 

b1,b2, b3, 

c1,c2, c3,d1.d3 

 10 نهاية كل موضوع 

 20 اإلجمالي

 

 Learning Assessment تقييم التعلم

 الرقم 

No. 

 التقييم  أنشطة

Assessment Tasks 

 األسبوع 

Week 

due 

 الدرجة 

Mark 

نسبة الدرجة إلى درجة 

 التقويم النهائي

Proportion of 

Final Assessment 

 المخرجات التي يحققها 

Aligned CILOs 

1 
 التكاليف /األنشطة الواجبات/ 

Homework/Tasks/Assignments 
 % 20 20 أسبوعياً 

a1,a2, a3, 

b1,b2, b3, 

c1,c2, c3,d1.d3 

3 
 اختبار منتصف الفصل

Midterm Exam 
W8 20 20 % a,b,c 

 Final Exam W16 60 60 % a,b,c االختبار النهائي 4

  % 100 100 المجموع 

 Learning Resourcesتعلملمصادر ا
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 :المراجع الرئيسة

 ، "مذكرات في محاسبة تكاليف المراحل والتكاليف المعيارية"، جامعة صنعاء. اإلرياني ، محمد فضل 

 م.1991محاسبة التكاليف" مطبعة األخوة األشقاء، القاهرة، صالح ، محمد جالل " دراسات في 

 Essential References المراجع المساعدة: )ال تقل عن أربعة(

 . 2005خليل عواد أبو حشيش، محاسبة التكاليف، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 

 . 1997عطا هللا خليل، محاسبة التكاليف الفعلية، دار زهران للنشر، عمان األردن،صالح عبد هللا الرزق، 

 م. 2013مدخل اتخاذ القرارات، التكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات، ، دار المريخ، –زهير عمرو دردر ، محاسبة التكاليف 

 م2004-2003المعاصرة، دار األصدقاء للنشر والتوزيع، سمير أبو الفتوح، نظم التكاليف المعيارية، االتجاهات 

 م.1998جبرائل كحالة، رضوان حلوة حنان، محاسبة التكاليف المعيارية دار الثقافة، عمان، األردن، 

 -المخل النظري والتطبيقي–أحمد كلبونة، رأفت سالمة، إيهاب نظمي، األصول المحاسبية واألسس العلمية في محاسبة التكاليف 

 م.2011دار وائل للنشر، 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: 

 
تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب سياسة حضور الفعاليات التعليمية:  

 الطالب.شئون وفق الالئحة الموحدة ل المقررمحروماً من 

 
وفق  يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعليمية الحضور المتأخر:

 الطالب.شئون الالئحة الموحدة ل

 
السياسة المتبعة في حاالت تأخر  تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف ضوابط االمتحان:  

 وفق الئحة تنظيم االختبارات الصادرة من الكلية. الطالب عن االمتحان

 
تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى  التعيينات والمشاريع: 

 األستاذ.

 
في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات الغش: 

 .الطالبشئون وفق الئحة العقوبات المنبثقة من الئحة 

 
ة  . وفق الئحة العقوبات المنبثقة من الئحيحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثهاالنتحال: 

 الطالبشئون 

 أي سياسات أخرى منظمة للعملية التعليمية. سياسات أخرى:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3محاسبة تكاليف )خطة مقرر: 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 / أسبوعيا( 3)  الساعات المكتبية
 االسم خالد صالح المطري  د. 
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 المكان ورقم الهاتف 777205249 -العاصمةأمانة  السبت األحد االثنين  الثالثاء األربعاء  الخميس

 1 1   1 Almatari2@gmail.com  البريد اإللكتروني 

 

 معلومات عامة عن المقرر:

 ( 3محاسبة تكاليف ) اسم المقرر:  

  رمز المقرر ورقمه:  

 الساعات المعتمدة للمقرر: 

 الساعات
 المجموع 

 تدريب عملي سمنار  نظري

3 - - - 3 

 الفصل الدراسي الثاني –المستوى الدراسي الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  

 محاسبة مالية )أ + ب(، محاسبة تكاليف )أ( + )ب(  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 

 ال يوجد  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 

 بكالوريوس محاسبة  تدريس المقرر:البرنامج/ البرامج التي يتم فيها  

 انتظام الدراسة أسلوب  

 فصلي  نظام الدراسة  

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر: 

 كلية التجارة واالقتصاد  مكان تدريس المقرر: 

 

 

 المقرر الدراسي:  وصف

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمهارات تصميم وتطبيق نظامي تكاليف المراحل والتكاليف المعيارية كونهما من أهم أنظمة  

يتناول هذا المقرر مقومات محاسبة تكاليف المراحل، واالختالف بين محاسبة   التكاليف القائمة في الشركات الصناعية، وسوف يتم

ها، ومن ثم التطرق أنواعو أهميتهاة تكاليف األوامر، ومن ثم االنتقال لدراسة التكاليف المعيارية وبيان وتكاليف المراحل ومحاسب

إلى تحديد التكاليف المعيارية لعناصر التكاليف المختلفة من مواد وأجور وتكاليف صناعية غير مباشرة، كما يتضمن المقرر اسس 

 نتجات العرضية. وقواعد قياس تكاليف المنتجات المشتركة والم

 

 مخرجات التعلم المقصودة للمقرر: 

 : اآلتيةبعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على معرفة الموضوعات 

 معرفة والفهم  بنظام تكاليف المراحل. يظهر ال

 المعيارية للمواد، واألجور، والتكاليف الصناعية غير المباشرة.يشرح  نظام التكاليف المعيارية، وكيفية قياس وتحليل التكاليف 

 يبين كيفية قياس ومعالجة االنحرافات بين التكاليف المعيارية من جهة والتكاليف الفعلية من جهة أخرى.

 وقوائم التكاليف لالستفادة منها في اتخاذ القرارات.  اإلنتاجيحلل المعلومات الناتجة من تقارير 

 . المنشأةمن النظم التكاليفية )المراحل، المعيارية( المالئمة لطبيعة نشاط يحدد أُي 

 من خالل تحديد االنحرافات بين التكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية وأسباب حدوثها وطرق التصرف فيها.  األداءيقيم 

وكذا اإلجراءات المحاسبية المتعلقة بالتكاليف المعيارية وفق   اإلنتاجيةيجري المعالجات المحاسبية لكافة العمليات المتعلقة بالمراحل 

 القواعد واألسس المتبعة. 
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لموازنات التقديرية بناًء على التكاليف المعيارية والتقارير المتعلقة باالنحرافات ومسبباتها ومعالجاتها،  وتصميم الدورة  يعد ا

 المستندية لنظامي تكاليف المراحل والتكاليف المعيارية. 

وعلى وجه الخصوص في الجوانب المحاسبية   المنشأةلحل المشكالت المتعلقة ب المنشأةيتواصل مع اآلخرين ضمن فرق العمل داخل 

 المتعلقة بنظم تكاليف المراحل ونظم التكاليف المعيارية بشكل خاص. 

يلتزم بالمسؤوليات األخالقية والمهنية للمحاسبة بشكل عام ومحاسبة التكاليف بشكل خاص والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات  

 يفية. التكال

 ف. وشبكات االتصال وتكنلوجيا المعلومات واستخدامها في مجال محاسبة التكالي اآللييتعامل بشكل تام مع استخدام الحاسب 

 

 محتوى المقرر:

 : الجانب النظري

 الساعات الفعلية  األسبوع  المواضيع التفصيلية وحدات المقرر  الرقم 

1 
: مدخل إلى محاسبة  األولالفصل 

 التكاليف )ج(

مفهوم وتعريف محاسبة تكاليف  

 المراحل. 

األهداف الرئيسة لمحاسبة تكاليف  

 المراحل. 

مقارنة بين نظامي تكاليف المراحل  

 واألوامر

W1 3 

2 

نظام تكاليف  الفصل الثاني:

 اإلنتاجية المراحل  

ى: مقدمة لنظام تكاليف  األولالوحدة 

 المراحل 

 التعريف بنظام تكاليف المراحل 

 اإلنتاجية عناصر تكاليف المرحلة 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف المراحل 

سجالت وجداول وتقارير نظام  

 تكاليف المراحل 

تحت التشغيل وقياس مستوى   اإلنتاج

 إتمامه 

تحت التشغيل آخر الفترة  اإلنتاجتقييم 

 ( 2)غ

W2 3 

3 

نظام تكاليف  الفصل الثاني:

 اإلنتاجية المراحل  

تحت   اإلنتاجتقييم  الوحدة الثانية:

 التشغيل آخر الفترة 

 مستويات اإلتمام

 المعادل  اإلنتاجتقييم 

 المحسوب.  اإلنتاج

 والتكاليف اإلنتاجإعداد تقرير 

 إعداد قوائم التكاليف 

W3 3 

4 

الفصل الثاني: نظام تكاليف 

 اإلنتاجية المراحل  

تحت   اإلنتاجالوحدة الثالثة: تقييم 

 التشغيل أول الفترة

تحت التشغيل أول الفترة  اإلنتاجتقييم 

 ( 1)غ

تحت   اإلنتاجطرائق تقييم وحدات 

 ( 1التشغيل أول الفترة )غ

 طريقة متوسط التكاليف 

خطوات تطبيق طريقة متوسط  

 التكاليف

W4 3 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

الظروف المالئمة لطريقة متوسط  

 التكاليف

 تقييم طريقة متوسط التكاليف 

5 

الفصل الثاني: نظام تكاليف 

 اإلنتاجية المراحل  

تحت   اإلنتاجالوحدة الثالثة: تقييم 

 التشغيل أول الفترة

 األول ف األولطريقة 

 األولف األولخطوات تطبيق طريقة 

 األولالظروف المالئمة لطريقة 

 األولف

 األول ف األولتقييم طريقة 

 األولف األولمزايا تطبيق طريقة 

 األولف األولالمآخذ على طريقة 

 طريقة التكاليف المعيارية 

خطوات تطبيق طريقة التكاليف  

 المعيارية 

الظروف المالئمة لطريقة التكاليف  

 المعيارية 

W5 3 

6 W6 3 

7 

الفصل الثاني: نظام تكاليف 

 اإلنتاجية المراحل  

تحت    اإلنتاجالوحدة الرابعة: تقييم 

  اإلنتاج( و1التشغيل أول الفترة)غ

 التالف 

  اإلنتاجالمعالجة المحاسبية للفاقد و

 :التالف

 مفهوم الفاقد

 التالف اإلنتاجمفهوم 

 القيمة االستردادية لإلنتاج التالف

 التالف اإلنتاج أنواع

المعالجة التكاليفية لإلنتاج التالف 

 المسموح به 

المعالجة التكاليفية لإلنتاج التالف غير  

 المسموح به 

طرق الفحص )المستمر وغير 

 المستمر(

W7 3 

 W8 3 االختبار النصفي  8

9 

الفصل الثالث: نظام التكاليف 

 المعيارية 

 ى: مدخل للنظام األولالوحدة 

التكاليف تعريف ومفهوم معايرة 

 المعيارية 

التكاليف المحددة مقدماً ودورها في  

 الرقابة على التكاليف 

 المعايير ومستويات إعدادها  أنواع

 طرق وخطوات إعداد المعايير 

للرقابة على  األساسيةالمفاهيم 

 التكاليف في ظل التكاليف المعيارية 

 خصائص المعيار المناسب للرقابة 

W9 3 

10 

نظام التكاليف الفصل الثالث: 

 المعيارية 

 الوحدة الثانية: الرقابة على تكلفة 

 عنصر المواد المباشرة

خطوات الرقابة على عنصر تكلفة  

 المواد 

 قياس وتحليل االنحرافات 

W10+w11 6 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

التقرير عن انحرافات تكلفة عنصر  

 المواد 

المحاسبة عن التكاليف المعيارية  

 للمواد 

11 

التكاليف الفصل الثالث: نظام 

 المعيارية 

 الوحدة الثالثة: الرقابة على تكلفة 

 عنصر األجور المباشرة 

خطوات الرقابة على عنصر تكلفة  

 األجور

 قياس وتحليل االنحرافات 

التقرير عن انحرافات تكلفة عنصر  

 األجور

المحاسبة عن التكاليف المعيارية  

 لألجور

W12+w13 6 

التكاليف الفصل الثالث: نظام  12

 المعيارية 

الوحدة الرابعة: الرقابة على تكلفة  

عنصر التكاليف الصناعية غير  

 المباشرة

خطوات الرقابة على عنصر التكلفة  

 الصناعية غير المباشرة 

تحديد انحرافات التكاليف الصناعية  

غير المباشرة على أساس معدل 

 تحميل واحد 

قياس وتحليل انحرافات التكاليف 

 الصناعية غير المباشرة المتغيرة 

قياس وتحليل انحرافات التكاليف 

 الصناعية غير المباشرة الثابتة 

W14 3 
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 W16 3 االختبار النهائي 

 48 16 األسابيع والساعات عدد 

 

 استراتيجيات التدريس

 . مناقشة وحوار 1

 . دراسة حاالت 2

 . المحاضرات3

 . التعليم الذاتي4

 . التعليم التعاوني5

 . تكاليف فردية وجماعية 6

 

 والتكليفات:  األنشطة

 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع  النشاط/ التكليف الرقم 

 10 كل أسبوع الحضور والمناقشة والحوار  1

 10 كل أسبوع التكاليف الفردية والجماعية ومناقشتها  2

 20  المجموع  3

 

 تقييم التعلم: 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة  مركز التطوير األكاديمي  نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية         رئيس القسم   
 د. القاسم العباس          د. هدى العماد    د. مشعل الريفي         د. ناصر الطويل  د. محمد سعيد الحاج      

 موضوعات التقويم  الرقم 
موعد التقويم/ اليوم 

 والتاريخ
 الدرجة 

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقويم النهائي(

 % 20 20 كل أسبوع التكليف /  األنشطةالواجبات /  

 % 20 20 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .3

 % 60 60 نهاية الفصل االختبار النهائي  .4

 % 100 100 المجموع  

 

 مصادر التعلم:

 "مذكرات في محاسبة تكاليف المراحل والتكاليف المعيارية"، جامعة صنعاء. محمد فضل ،اإلرياني

 م.1991صالح ، محمد جالل " دراسات في محاسبة التكاليف" مطبعة األخوة األشقاء، القاهرة، 

 . 2005خليل عواد أبو حشيش، محاسبة التكاليف، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 

 . 1997األردن،صالح عبد هللا الرزق، عطا هللا خليل، محاسبة التكاليف الفعلية، دار زهران للنشر، عمان 

 م. 2013مدخل اتخاذ القرارات، التكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات، ، دار المريخ، –زهير عمرو دردر ، محاسبة التكاليف 

 م2004-2003سمير أبو الفتوح، نظم التكاليف المعيارية، االتجاهات المعاصرة، دار األصدقاء للنشر والتوزيع، 

 م.1998حنان، محاسبة التكاليف المعيارية دار الثقافة، عمان، األردن، جبرائل كحالة، رضوان حلوة 

 -المخل النظري والتطبيقي–أحمد كلبونة، رأفت سالمة، إيهاب نظمي، األصول المحاسبية واألسس العلمية في محاسبة التكاليف 

 م.2011دار وائل للنشر، 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر:

تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيته ونسبته، ومتى يعد الطالب محروماً  سياسة حضور الفعاليات التعليمية:   

 الطالب.شئون وفق الالئحة الموحدة ل من المقرر

وفق الالئحة  التعليميةيتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت تكرار تأخر الطالب عن حضور الفعاليات  الحضور المتأخر: 

 الطالب.شئون الموحدة ل

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر  ضوابط االمتحان:   

 وفق الئحة تنظيم االختبارات الصادرة من الكلية. الطالب عن االمتحان

 تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسليم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسلم إلى األستاذ.التعيينات والمشاريع:  

وفق في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش أو تحدد هنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات الغش:  

 .الطالبشئون الئحة العقوبات المنبثقة من الئحة 

. وفق الئحة العقوبات المنبثقة من الئحة  يحدد تعريف االنتحال وحاالته واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثهاالنتحال:  

 الطالبشئون 

 أي سياسات أخرى منظمة للعملية التعليمية. سياسات أخرى:  

 


