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 اسبة اإلداريةالمحقوانين 

 
 قيمة المبيعات التقديرية =

 كمية المبيعات التقديرية * سعر البيع التقديري

 = كمية اإلنتاج التقديري

 مخزون أول المدة –مخزون آخر المدة  + كمية البيع التقديرية

 = تكلفة المواد المباشرة

 احتياج الوحدة من المواد * سعر الشراء

 اد الخام =تكلفة مشتريات المو

 مخزون أول المدة –احتياج اإلنتاج من المواد + مخزون آخر المدة 

 احتياج اإلنتاج من المواد =

 نتاج * احتياج الوحدة من الموادكمية اإل

 تكلفة المواد المباشرة =

 احتياج الوحدة من المواد * سعر الشراء

 تقديرات تكاليف إنتاجية غير مباشرة متغيرة =

 احتياج اإلنتاج من ساعات العمل المباشر * معدل التحميل التقديري

 ساعات العمل =احتياج اإلنتاج من 

 كمية اإلنتاج التقديري * احتياج الوحدة من ساعات العمل
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 جملة تقديرات تكاليف إنتاجية غير مباشرة =

 تكاليف غير مباشرة متغيرة + تكاليف غير مباشرة ثابتة

 شرة للوحدة =األجور المبا

 تقديرات ساعات العمل المباشر * معدل األجر التقديري للساعة

 جملة أجور مباشرة تقديرية =

 كمية اإلنتاج التقديري * ساعات مباشرة للوحدة *معدل أجر تقديري

 للساعة

 متوسط تكلفة غير مباشرة تقديرية للوحدة الواحدة =

 جملة تكاليف إنتاجية غير مباشرة تقديرية / كمية اإلنتاج التقديري

 تقديرات ساعات العمل =

 من ساعات العملكمية اإلنتاج * احتياج الوحدة 

 تكلفة العمل المباشر =

 اعات العمل * معدل األجرتقديرا س

 النقدية المتاحة التقديرية خالل الربع األول =

 الرصيد النقدي أول الفترة + جملة تقديرات المتحصالت النقدية

 الرصيد النقدي المتوقع آخر الفترة =

 جملة المدفوعات النقدية –النقدية المتاحة 

 جملة تقديرات المتحصالت النقدية =

 المبيعات النقدية + اآلجلة المتحصلة في نفس الفترة

 التكلفة التقديرية للبضاعة المتاحة للبيع =

 مخزون التام أول الفترة + التكلفة التقديرية لإلنتاجالتكلفة لل
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 التكلفة التقديرية للبضاعة المباعة =

خزون التام التكلفة التقديرية للم –التكلفة التقديرية للبضاعة المتاحة للبيع 

 آخر الفترة

 مجمل الربح التقديري =

 ضاعة المباعةتكلفة الب –قيمة المبيعات التقديرية 

 االنحراف=

 التكلفة الفعلية –تكلفة المواد غير المباشرة المتوقعة 

 التكلفة التفاضلية المالئمة للطلبية الخاصة =

التكاليف المتغيرة إنتاجية وتسويقية للطلبية + تكاليف ثابتة خاصة بالطلبية 

 لبية الخاصة+ تكلفة الفرصة البديلة للط

 التكاليف المتغيرة اإلنتاجية =

تكاليف مباشرة + تكاليف إنتاجية غير مباشرة + تكلفة أجور مباشرة + 

 تكلفة تسويقية إن وجدت

 تكلفة الفرصة البديلة =

 تكلفة مالئمة للوحدة –دا عادي للوحدات الزائدة ااير

 التكلفة التفاضلية المالئمة للتصنيع الداخلي =

التكاليف المتغيرة للتصنيع الداخلي + تكاليف ثابتة خاصة بالتصنيع 

 فرصة البديلة للتصنيع الداخليالداخلي + تكلفة ال

 التكاليف المتغيرة =

 المواد المباشرة + األجور المباشرة + تكلفة غير مباشرة
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 التكلفة التفاضلية المالئمة للتصنيع الوحدة =

واد مباشرة + أجور مباشرة + مواد غير تكاليف إنتاجية متغيرة ) م

 مباشرة ( + تكاليف ثابتة خاصة بالمنتج

 ج =تالتكاليف المرتبطة بالمن

 تكاليف متغيرة + تكاليف ثابتة خاصة

 صافي ربح المنتج =

 تكلفة المنتج –إيرادات المنتج 

 األثر على الربحية =

 سعر البيع عند التشغيل اإلضافي * كمية –سعر البيع عند نقطة اإلنفصال 

 اإلنتاج

 سعر السوق المعدل =

 التكلفة التسويقية –سعر السوق 

 سعر التحويل =

 التكلفة الفعلية + ) التكلفة الفعلية * نسبة الربح المستهدف (

 التكلفة الفعلية =

 تكلفة إنتاجية + تكلفة تسويقية + تكلفة إدارية

 انحراف معدل األجر =

 لسعر المعياري ( * الكمية الفعليةا –لفعلي ) السعر ا

 


