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 المحاضرة االولى

 التكاليف الزراعية

 

 التكاليف الزراعية المباشرة وغير المباشرةعناصر 

تتألف عناصر التكاليف الزراعية من المواد واألجور والمصاريف وبذلك فهي ال تختلف بتسميتها 

عن عناصر التكاليف الصناعية. وان اهم ما يميزها ان عنصر تكلفة العمل )األجور( يعتبر من اهم 

 إلنتاجية.األنه يشكل الجزء األكبر من تكاليف الوحدة  عناصر التكاليف في المحاسبة الزراعية نظرا  

 وتقسم عناصر التكاليف الزراعية الى قسمين:

  عناصر التكاليف المباشرة : وتتألف من: -1

 المواد المباشرة  -أ

 األجور المباشرة -ب

 المصاريف المباشرة -ت

 

 عناصر التكاليف غير المباشرة: وتتألف من: -2

 وبعدهالمصاريف الزراعية قبل الحصاد  -أ

 المصاريف اإلدارية والمالية -ب

 مصاريف البيع والتوزيع -ت

 

 

 

 



 قائمة التكاليف الزراعية الحدى المحاصيل الحقلية

 كلي فرعي البيان

 المواد األولية المباشر

 + األجور المباشر

 + المصاريف المباشرة

 مجموع التكاليف المباشرة

+ تكاليف زراعية غير 

 مباشرة الى الحصاد

 الزراعيةالتكاليف 

 + زراعات قائمة اول المدة

 ( زراعات قائمة اخر المدة-)

+ تكاليف غير مباشرة بعد 

 الحصاد

+ مخازن المحاصيل        

 اول المدة

( مخازن المحاصيل -)       

 اخر المدة

 + تكاليف تسويقية         

 تكاليف ادارية+          

*** 

*** 

*** 

***** 

*** 

***** 

**** 

)****( 

***** 

****** 

)****( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

***** 

التكلفة الكلية للمحاصيل 

 المباعة

 ******** 

 

 وبذلك يالحظ ان:

 التكاليف المباشرة = المواد المباشرة + األجور المباشرة +مصاريف أخرى مباشرة -1

 مباشرة قبل الحصادباشرة + ت.ز. غ. التكاليف الزراعية = التكاليف الم -2

 المدة اخر-المدةتكلفة اإلنتاج الزراعي = التكاليف الزراعية + زراعات قائمة اول  -6

 تكلفة انتاج المحصول = تكلفة اإلنتاج الزراعي + ت.ز.غ.مباشرة بعد الحصاد -4

 اخر المدة –تكلفة انتاج المحاصيل المباعة= تكلفة المحصول+ مخازن المحاصيل اول  -5

 تكلفة المحاصيل المباعة+ت.تسويقية + ت. إداريةالتكلفة الكلية للمحاصيل المباعة=  -9

 سعر البيع = األرباح المقررة للوحدة + التكلفة الكلية للمحاصيل المباعة للوحدة -0

 

 

 

 

 



 التكاليف الزراعية 1تمرين 

فيما يلي بيانات مستخرجة من سجالت احدى المنشآت الزراعية والتي تقوم بزراعة  : 1تمرين 

 محصول الحنطة فقط

 دينار.033.333دينار ، وكلفة األسمدة  003.333كلفة البذور  -1

دينار، كما بلغت تكلفة المحصول من العمل االلي 1.033.333بلغت أجور العمال من الزراعيين  -0

 دينار.033.333

 دينار. 003.333بلغت كلفة مكافحة االفات الزراعية  -0

بلغت التكاليف الزراعية المباشرة دينار كما  133.333بلغ نصيب المحصول من ايجار المزرعة  -0

 دينار. 03.333األخرى 

دينار ، كما بلغت تكاليف نقل المحصول الى المخازن  103.333بلغت تكاليف الحصاد  -0

دينار،  103.333كما بلغت تكاليف نقل المحصول الى خارج المزرعة ‘ دينار 133.333

 دينار 03.333والتكاليف التسويقية األخرى 

 دينار. 033.333المحصول من التكاليف اإلدارية والتمويلية بلغت حصة  -0

 دينار. 033.333دينار واخر المدة  1.033.333تكلفة زراعات قائمة اول المدة  -0

 دينار. 1.033.333دينار واخر المدة  1.033.333تكلفة مخزون المحاصيل اول المدة  -0

 أة أعاله تصوير قائمة التكاليف لمحصول الحنطة في المنش -1المطلوب: 

 تصوير قائمة الدخل لنفس المحصول  -2

 .دينار 405770777ان قيمة مبيعات المحصول كانت بمقدار علما 

 

 

 

 

 



 قائمة التكاليف الزراعية لمحصول الحنطة -1

 كلي فرعي البيان
   المواد األولية المباشرة

  6570777 البذور
  2770777 االسمدة

   األجور المباشرة
  102770777 زراعيينأجور عمال 

   المصاريف المباشرة
  2570777 مواد مكافحة االفات

 207770777  التكلفة المباشرة
   غ.م. الى ان يتم الحصاد 7ت.ز

  4770777 نصيب المحصول من العمل االلي
  1770777 نصيب المحصول من ايجار االرض

  970777 ت.ز.غ.م.اخرى
  1570777 تكلفة الحصاد

 0170777  التكلفة الغير مباشرة
  104770777 زراعات قائمة اول المدة
 5770777 (7770777) زراعات قائمة اخر المدة

   بعد الحصادغ.م.تكاليف زراعية 
 1770777  تكلفة نقل الى المخازن

  105770777 مخازن المحاصيل اول المدة
 (6770777) (100770777) مخازن المحاصيل اخر المدة
  1570777 تكاليف نقل المحصول خارج المزرعة

 2770777 570777 تكاليف تسويقية
 0770777  حصة المحصول من التكاليف ادارية

 607170777  التكلفة الكلية للمحاصيل المباعة
 

 قائمة الدخل لمحصول الحنطة -2

 المبلغ البيان

 405770777 ايراد المبيعات

 (607170777) تكلفة المبيعات

 104770777 اجمالي الربح

 (2770777) التكاليف التسويقية

 (0770777) التكاليف االدارية

 5770777 صافي الربح

                                 ت = التكاليف ،   ز = زراعية   ،   غ = غير مباشرة ،    م = مباشرة  

 ( مما قبلهالمبلغ بين االقواس )يطرح


