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حماسبت التكاليف

تختص محاسبة التكاليف بشكل عام بتوفير المعمومات المالية التي يمكن قياسيا كماً ،سواء كانت متعمقة
بأحداث ماضية تاريخية ،أو في شكل تقديرات عن أحداث متوقعة مستقبالً والتي تفيد العديد من األطراف في

عممية اتخاذ الق اررات والتي تتنوع احتياجاتيم لممعمومات تبعاً لمق اررات التي يتخذونيا.

تعريف محاسبة التكاليف:

محاسبة التكاليف عبارة عن طرق تجميع وتسجيل وتحميل وتوزيع التكاليف عمى وحدات االنتاج ،وذلك بغية

تحديد تكمفة وحدة االنتاج ،وتقويم المخزون السمعي لقياس الربح ،واظيار المركز المالي لممنشأة باإلضافة إلى
أنيا تسعى إلى تجميع وتقديم البيانات الالزمة لإلدارة من أجل ترشيد الق اررات اإلدارية المختمفة المتعمقة

بالمبيعات واالنتاج وطرق التسعير والخطط المالية وغيرىا.

أىداف محاسبة التكاليف:

تسعى محاسبة التكاليف إلى تحقيق األىداف التالية:

 – 0تحميل وتوزيع عناصر التكاليف عمى مراكز التكمفة المستفيدة لموصول إلى اجمالي التكاليف ألي قسم أو

مرحمة أو طمبية.

 – 8تحديد تكمفة وحدة المنتج لتقويم تكمفة الوحدات المباعة وغير المباعة(المخزون السمعي) لتحديد صافي

الدخل وتصوير المركز المالي لممنشأة.

 – 3الرقابة عمى عناصر التكاليف وترشيد استخداميا.

 -4توفير البيانات الالزمة لإلدارة لتخطيط ورقابة األعمال الدورية.

 -5توفير البيانات الالزمة لإلدارة التخاذ الق اررات واعداد الخطط والسياسات االستراتيجية لممنشأة.
مقارنة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف:

يمكن التفريق ما بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف من خالل عدة نقاط وىي موضحة بالجدول التالي :
المعيار

المحاسبة المالية

الغرض األساسي

تحديد صافي نتيجة المنشأة من ربح تزويد اإلدارة بالمعمومات الالزمة

المتطمبات القانونية

تُعد بالشكل الذي يتناسب مع تُعد بالشكل الذي يتناسب مع
متطمبات اإلدارة .
األنظمة والقوانين السائدة في البمد

تحميل الربح والتكاليف

تُظير األرباح والخسائر بشكل عام تُظير تفاصيل وتحميل بيانات
دون إعطاء تفاصيل عن تكمفة كل التكاليف والربح لكل منتج ولكل
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أو خسارة.

د .عالء الدين جبل ،محاسبة التكاليف ،منشورات جامعة حمب.
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قسم عمى حده.

فترة التقارير

تُظير التقارير المالية بشكل دوري تعد تقارير التكاليف بشكل مستمر
يمكن أن تكون شيرية أو ربع سنة
وعادة ما تكون سنة.

شكل الرقابة

لمرقابة

زود
ال تيتم بأي شكل من أشكال الرقابة تُ ّ

بنظام

تفصيمي

وانما تستند إلى تسجيل العمميات باالستناد إلى التكاليف المعيارية.
المالية.
تيتم بالتكمفة التاريخية فقط أي تيتم تيتم

الفترة الزمنية إلظيار التكمفة

بالتكاليف السابقة.
القوائم المالية

بالتكمفة

السابقة

والتكمفة

المستقبمية.

تُقدم قوائم مالية ذات أغراض عامة .تُقدم قوائم مالية خاصة
مثل " تكاليف االنحرافات "

طرق تبويب التكاليف:

تعرف التكمفة  :بأنيا التضحية بإحدى الموارد االقتصادية لمحصول عمى سمعة أو خدمة في الحاضر ،أو في

المستقبل ،ويمكن قياسيا في شكل وحدات نقدية وغير نقدية.
وتختمف التكمفة باختالف الغرض منيا ،فيناك التكاليف الفعمية والتكاليف المحددة مقدماً ،وىناك تكاليف المنتج
وتكاليف الفترة ،والتكاليف المباشرة وغير المباشرة ،والتكاليف الثابتة والمغيرة ،ويمكن تبويب التكاليف بإحدى

الطرق التالية:

أولا – التبويب عمى أساس طبيعة البيانات التي تتضمنيا ىذه التكاليف وتُقسم إلى :
أ -تكاليف تاريخية.
ب -تكاليف مقدرة ُمقدماً

التكاليف التاريخية :وىي القيمة النقدية لمبضاعة بتاريخ الحصول عمييا وتُقسم إلى :
 تكاليف غير مستنفذة  :وىي التكاليف التي تساىم في تحقيق األرباح حالياً وفي المستقبل كاألصلالثابت مثل األثاث ،اآلالت...

 تكاليف مستنفذة  :وىي التكاليف التي تساىم في تحقيق األرباح في الدورة الحالية فقط أي المصروفمثل مصروف الكيرباء وغيره ،أما التكمفة المستنفذة دون الحصول عمى إيراد(منافع) تسمى بالخسارة.

رء آلة ىو تكمفة غير مستنفذة بينما مصروف الىتالك الخاص بيذه اآللة فيو تكمفة مستنفذة.
فمثالً ش ا

التكاليف المقدرة مقدما :وىي التكاليف المخططة لعدد معين من الوحدات عن فترة مقبمة وتتخذ أساساً لمرقابة
وتقييم األداء عن طريق مقارنة التكاليف الفعمية مع التكاليف المخططة وتحديد االنحرافات إن وجدت.

ثاني ا – التبويب عمى أساس وحدة القياس وتُقسم إلى:
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أ -التكمفة الكمية :وىي عبارة عن تجميع التكاليف االجمالية لممشروع من تكمفة الصنع والتكاليف التسويقية
واإلدارية والمالية.

ب -متوسط تكمفة الوحدة الواحدة :وىي عبارة عن قسمة اجمالي التكمفة عمى عدد الوحدات المنتجة ،أو
حجم النشاط.

بفرض أن إجمالي تكاليف التصنيع  /011111/إلنتاج /0111/وحدة منتج وتم بيع /911/فقط ،فإنو يمكن
حساب تكمفة البضاعة المباعة ،وتكمفة المخزون السمعي آخر المدة كما يمي:

متوسط تكمفة الوحدة= 011 =0111/011111ل.س لموحدة.
تكمفة البضاعة المباعة=  91111 =011*911ل.س.

تكمفة المخزون = 01111 =011*011ل.س.

ثالث ا – التبويب عمى أساس سموك التكمفة تجاه التقمبات في مستوى النشاط وتُقسم إلى :
أ -تكاليف متغيرة :وىي التكاليف التي تتغير في مجموعيا وفقاً لتغير حجم االنتاج(النشاط) ،وتتناسب
طرداً معو ،فتزداد بزيادة حجم االنتاج ،وتنخفض بانخفاضو ،وتعادل الصفر عند توقف االنتاج ،مع بقاء
العوامل األخرى ثابتة(مثل أسعار المواد ،ومعدالت األجور المباشرة).

وتشمل عناصر التكاليف المتغيرة البنود التالية:

 -0تكمفة المواد األولية المستخدمة في االنتاج.
 -8تكمفة األجور المباشرة.

 -3التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة :كتكمفة الوقود والقوى المحركة ،وتكاليف صيانة اآلالت
والزيوت والشحوم وغيرىا.

 -4التكاليف التسويقية المتغيرة :وىي تتناسب طرداً مع التغير في حجم المبيعات كتكاليف المواد التسويقية
متغيرة مثل مواد المف والحزم والتغميف ،وتكاليف العمل المتغيرة مثل عمولة وكالء البيع ،مرتبات عمال

المبيعات والمعارض وغيرىا وتكاليف الخدمات التسويقية المتغيرة مثل تكاليف النقل لمخارج والشحن
والتفريغ ومصروفات انتقال وكالء البيع ومصروفات التخزين إذا كانت تدفع عمى أساس حجم المبيعات.

والتكاليف المتغيرة تكون متغيرة بالنسبة لممجموع ،ولكنيا ثابتة بالنسبة لموحدة الواحدة .وتأخذ الشكل
التالي:
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تكمفة

اجمالي

الوحدة

التكاليف

المتغيرة

الواحدة

حجم النتاج

حجم النتاج

ب -تكاليف ثابتة :وىي التكاليف التي ال تتأثر بتغير حجم االنتاج(النشاط) ،بل تبقى ثابتة بالمجموع خالل
فترة زمنية معينة وطاقة انتاجية محددة ،أي أنو إذا زاد االنتاج أو نقص أو توقف تماماً لفترة من الوقت
فإن عناصر التكاليف ستظل كما ىي دون تغيير ،وترتبط ىذه التكاليف بفترة زمنية معينة ،وتسمى

أحياناً بالتكاليف الزمنية ،أو تكاليف الطاقة .وتشمل عناصر التكاليف الثابتة البنود التالية:

 -0التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة :كاىتالك اآلالت بطريقة القسط الثابت ،وايجار المصنع،
ورواتب المشرفين عمى المصنع ،والتأمينات المختمفة عمى العمال والمصنع وغيرىا.

 -8التكاليف التسويقية الثابتة :وىي العناصر التي ال تتأثر بتقمبات حجم المبيعات ،وتشمل راتب مدير
المبيعات ،ورواتب موظفي القسم ،وايجار المعارض ،وأقساط التامين وغيرىا.

 -3التكاليف اإلدارية الثابتة :وتعتبر جميع التكاليف اإلدارية ثابتة بطبيعتيا ألنيا ال تتأثر بتغير حجم
االنتاج أو حجم المبيعات ،مثل مرتبات أعضاء مجمس اإلدارة ،تكمفة اإلنارة والتدفئة واألدوات

الكتابية ،وأقساط التأمين ،والمصروفات القضائية وغيرىا.

والتكاليف الثابتة تكون ثابتة بالنسبة لممجموع ،ولكنيا متغيرة بالنسبة لموحدة الواحدة بالتناقص.
وتأخذ الشكل التالي:
اجمالي

نصيب

التكاليف

الوحدة

الواحدة

حجم النتاج

الثابتة

حجم النتاج
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مثال :بفرض كانت التكاليف الثابتة/511111/ل.س سنوياً ضمن حجم االنتاج  0111/إلى /3111وحدة منتج،
فسوف نجد أن التكاليف الثابتة تبقى ثابتة بالمجموع ،ولكنيا متغيرة بالنسبة لنصيب وحدة المنتج من ىذه

التكاليف ،حيث تتناقص الوحدة الواحدة وليذا ينصح بتشغيل المنشآت ضمن طاقتيا الكاممة نظ اًر النخفاض
نصيب وحدة المنتج من التكاليف الثابتة كما يمي:

تكمفة الوحدة أو نصيب الوحدة
اجمالي التكاليف الثابتة
عدد وحدات االنتاج
511
511111
0111
851
511111
8111
06667
511111
3111
ىذا كما ذكرنا ضمن مدى معين ،ولكن قد تقوم المنشأة في حالة االزدىار االقتصادي مثالً بإضافة آالت جديدة
مما يتطمب تعيين مشرفين إضافيين ،ىذا يعني زيادة التكاليف الثابتة وبالتالي انتقال المدى المناسب إلى

األعمى ،والعكس في حالة الركود االقتصادي وتخفيض التكاليف الثابتة وىذا ما يسمى بالتكاليف المتدرجة.

ج -تكاليف مختمطة(شبو متغيرة أو شبو ثابتة) :وىي التكاليف التي تتغير بتغير حجم االنتاج ولكن ليس بنفس
النسبة  ،وال تنعدم ىذه التكاليف بتوقف النشاط ،وذلك لوجود جزء ثابت وآخر متغير ،وليذا تدعى بالتكاليف شبو

الثابتة أو شبو المتغيرة تبعاً لغالبية الجزء الثابت أو المتغير فييا مثل تكاليف الصيانة واالصالح .حيث نجد أن
الصيانة الدورية تكاليف ثابتة بينما تكاليف اإلصالح متغيرة.

رابع ا – التبويب عمى أساس وظائف المشروع وتُقسم إلى:
أ -التكاليف الصناعية :وىي التكاليف المتعمقة بإنتاج أو صنع منتج معين ،وتتألف من المواد المباشرة
المستخدمة في االنتاج ،واألجور المباشرة ،والتكاليف الصناعية غير المباشرة(الثابتة والمتغيرة).

ب -التكاليف التسويقية:

وىي التكاليف التي تنفق في سبيل بيع وتوزيع منتجات المنشأة ،وتشمل

مصروفات البيع والشحن واإلعالن ومرتبات عمال البيع وغيرىا عمماً أنيا تقسم إلى ثابتة ومتغيرة.

ت -التكاليف اإلدارية :وىي التكاليف التي تنفق في سبيل إدارة المنشأة(المشروع) والرقابة عمى اإلنتاج،
إضافة إلى جميع األعمال اإلدارية ،مثل مرتبات المدير العام ،ورواتب موظفي اإلدارة ،إيجار مبنى

اإلدارة ،اىتالك أثاث اإلدارة ،كيرباء اإلدارة وغيرىا ،عمم ا أن جميع التكاليف اإلدارية ثابتة.

خامسا – التبويب عمى أساس عالقة التكاليف بالمنتج أو بوحدة النشاط وتُقسم إلى:
أ -تكاليف مباشرة :وىي التكاليف التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوحدات المنتج ،أي التكاليف التي يمكن
تخصيصيا عمى وحدات االنتاج ،وبالتالي فيي عناصر مباشرة صرفت عمى وحدات انتاج معينة مثل

المواد الخام ،وأجور عمال اإلنتاج ،أي أنو ىنالك عالقة مباشرة بين المواد األولية وبين وحدات اإلنتاج،

وبين الزمن الالزم إلنتاج المنتج وبين وحدات ىذا المنتج.

ب -تكاليف غير مباشرة :وىي التكاليف التي ال ترتبط بوحدات اإلنتاج بشكل مباشر ،وانما تخص اإلنتاج
ككل ،مثل إيجار المصنع ،والقوى المحركة ،ورواتب مديري المصنع والتأمينات المختمفة وغيرىا ،وتقسم

إلى تكاليف صناعية وتكاليف غير صناعية كما يمي:
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 -0التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة والمتغيرة :وىي تكاليف صناعية.
 -8التكاليف التسويقية :وىي تكاليف غير صناعية.
 -3التكاليف اإلدارية :وىي تكاليف غير صناعية.

سادسا – التبويب عمى أساس توقيت تحميل التكاليف عمى اإليرادات وتُقسم إلى:
أ -تكاليف قابمة لمتخزين (تكاليف اإلنتاج) :وىي التكاليف التي تتعمق بالمنتج وبالبضاعة المشتراة،
وبالتالي تعتبر ىذه التكاليف جزءاً من تكمفة مخزون اإلنتاج المتاح لمبيع ثم تتحول ىذه التكاليف القابمة

لمتخزين وتصبح مصروفات ممثمة بتكمفة البضاعة المباعة ،وذلك فقط عندما يتم بيع ىذا المخزون.

ب -تكاليف غير قابمة لمتخزين(تكاليف الفترة) :وىي التكاليف التي تحمل عمى الفترة الحالية المدروسة ،وال
تحمل عمى المخزون وتظير في قائمة الدخل دون اعتبارىا كجزء من المخزون أي دون إظيارىا في
الميزانية العمومية لمشركة ،مثل المصروفات البيعية واإلدارة لممنشأة حيث ال تحمل لممخزون.

اصطالحات أخرى في محاسبة التكاليف:

تكاليف مستقبمية :وىي التكاليف التي تختمف من بديل آلخر من بدائل القرار ،ويتم تحديدىا عمى أساس

دراسات المستقبل واألحداث المتوقعة.

تكمفة الفرصة البديمة :وىي أقصى عائد مساىمة تخسره المنشأة(المشروع) نتيجة لتفضيل بديل معين
ورفض بديل أو بدائل أخرى.

التكاليف المالئمة (المناسبة) :وىي التكاليف المتوقعة مستقبالً والتي تختمف من بديل آلخر من بدائل

القرار.

التكاليف الفارقة(غير المالئمة) :وىي التكاليف التي ال تتأثر بأي بديل من بدائل القرار ،أي أنيا تكاليف
متساوية بالنسبة لكل البدائل.

التكاليف القابمة لمرقابة :وىي التكاليف القابمة لمرقابة عند مستوى أداء معين ،وىي التي يستطيع المدير
المسؤول أن يؤثر عمييا بق ارراتو.

التكاليف غير القابمة لمرقابة :وىي التكاليف التي ال يستطيع المدير المسؤول أن يؤثر عمييا بق ارراتو ،فيي
غير قابمة لمرقابة عند ىذا المستوى ،ولكنيا قابمة لمرقابة عند مستوى إداري أعمى.
مثـــال:
فيما يمي بعض البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت الصناعية:

مواد خام مستخدمة ،قطع غيار لمصيانة ،عموالت لمبائعين ،استيالك مباني اإلنتاج ،وقود لممصنع ،مصاريف

إعالن ،مصاريف صيانة ،أجور عمال اإلنتاج ،أتعاب مراجع الحسابات ،إيجار معارض البيع  ،مصاريف
قضائية ،مياه لتبريد اآلالت ،فوائد قروض.
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المطموب :
تحميل عناصر التكمفة السابقة وفق التبويبات التالية:
 -0تبويب التكاليف حسب عالقتيا بالمنتج ( وحدة النشاط ).

 -8تبويب التكاليف حسب عالقتيا بحجم اإلنتاج ( حجم النشاط ).
الحل :
عنصر التكمفة

حسب عالقتيا بالمنتج

حسب عالقتيا بحجم اإلنتاج

مواد خام مستخدمة

مباشر

متغير

قطع غيار لمصيانة

غير مباشر

متغير

عموالت لمبائعين

غير مباشر

متغير

استيالك مباني اإلنتاج

غير مباشر

ثابت

وقود لممصنع

غير مباشر

متغير

مصاريف إعالن

غير مباشر

ثابت

مصاريف الصيانة

غير مباشر

ثابت

أجور عمال اإلنتاج

مباشر

متغير

أتعاب مراجع الحسابات

غير مباشر

ثابت

إيجار معارض البيع

غير مباشر

ثابت

مصاريف قضائية

غير مباشر

ثابت

مياه لتبريد اآلالت

غير مباشر

متغير

فوائد قروض

غير مباشر

ثابت
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قوائم التكاليف وقائمت الدخل

قوائم التكاليف :
ً
أوال :دراست عناصر تكاليف اإلنتاج:

إن اليدف األساسي لنظام محاسبة التكاليف يتمثل في تحديد تكمفة اإلنتاج تام الصنع ،وبالتالي فإنوُ من أجل
معرفة ىذه التكمفة يتم عرض بيانات التكاليف في قوائم مرتبة بحيث تشمل كافة عناصر التكمفة مبوبة بحسب

أنواعيا طبقاً لعالقتيا مع وحدات اإلنتاج أو لعالقتيا مع حجم اإلنتاج.
ولذلك ال بد من عرض عناصر التكاليف كما يمي:

 -1عناصر التكاليف المباشرة :وىي التكاليف التي يمكن تحديدىا وتحميميا بشكل مباشر عمى وحدة اإلنتاج
وتتألف مما يمي:

أ -المواد األولية المباشرة :وىي المواد التي تشترييا المنشأة الصناعية لغرض اإلنتاج ،أو استخداميا
في المخزون ،واخضاعيا إلى عممية التحويل حتى تصبح سمعة تامة الصنع ،وتشكل جزء من

اإلنتاج المصنوع ،وتتضمن المواد األولية تكمفة جميع الخامات والسمع الالزمة إلنتاج المنتج
النيائي ،وقد تكون المواد األولية بمثابة سمعة تامة الصنع إال أنيا تعتبر مادة أولية لمنتج آخر ،مثل

مادة الغزل ىي منتج نيائي إال أنيا تعتبر مادة أولية في صناعة النسيج.

ب -األجور المباشرة :وىي عبارة عن ثمن تكمفة العمل المباشر المستخدم في إنتاج المنتج األساسي،
كأجور عمال الغزل في مصنع الغزل ،وأجور عمال النسيج في مصنع النسيج وغيرىا ،وتحسب ىذه

التكمفة عمى أساس اليوم أو األسبوع أو الشير ،ويشكل إجمالي الموارد األولية المستخدمة في

اإلنتاج ،واألجور المباشرة ثمن التكمفة المباشرة(األولية).

 -2عناصر التكاليف غير المباشرة :وتقسم إلى عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة ،وعناصر
التكاليف التسويقية واإلدارية.

أ -عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة :وىي التكاليف التي ال يمكن تحديدىا وتخصيصيا
بشكل مباشر عمى وحدة اإلنتاج ،ولكن تعتبر من العناصر الضرورية لسير العممية اإلنتاجية
وتشتمل عمى العناصر التالية:

المواد األولية غير المباشرة :وىي المواد التي ال تدخل ضمن مركبات المنتج النيائي ،وانما تتمثلبالمواد المستخدمة والالزمة لعممية التحويل مثل الزيوت والوقود والشحوم وغيرىا من المستمزمات

السمعية ،وتعالج ضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة.

-األجور غير المباشرة :وىي األجور الخاصة بالعمال الذين ال يعممون مباشرة في اإلنتاج

كالمساعدين والمشرفين وعمال الصيانة ،وتعتبر ىذه األجور أجو اًر غير مباشرة نظ اًر لعدم امكانية
تتبع أجورىم ومرتباتيم بشكل مباشر عمى وحدة المنتج ،ليذا تعالج األجور غير المباشرة ضمن

التكاليف الصناعية غير المباشرة.
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 التكاليف الصناعية غير المباشرة األخرى :وىي التكاليف التي ال يمكن تخصيصيا عمى وحدةاإلنتاج بشكل مباشر ،وتتضمن كافة تكاليف الصنع باستثناء المواد المباشرة واألجور المباشرة ،ومن
بين ىذه العناصر التي تشتمل عمييا ىذه التكاليف :الصيانة واإلصالح ،القوى المحركة ،التدفئة،

اإلنارة ،اىتالكات اآلالت والعدد اإلنتاجية ،التأمينات المختمفة عمى المصنع والعمال ،إيجار المصنع
وغيرىا ،وبالرغم عدم امكانية تتبع عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة عمى وحدة المنتج أال
أن ىناك بعض الطرق لتوزيع ىذه التكاليف عمى مراكز التكمفة وبالتالي عمى وحدات المنتج بالشكل

غير المباشر.

ب -التكاليف التسويقية :وىي المصروفات الخاصة بعممية البيع والتوزيع والتي تنفق عمى تجييز
البضاعة حتى تسميميا لممشتري ،مثل أجور ورواتب موظفي القسم ،الدعاية واإلعالن ،عمولة
وكالء البيع وغيرىا.

ج – التكاليف اإلدارية :وىي المصروفات التي تتطمبيا عممية إدارة المنشأة والرقابة الداخمية عمى
اإلنتاج ،كأجور ورواتب قسم اإلدارة وراتب المدير العام ،والمصروفات القضائية وباقي المصاريف

اإلدارية األخرى.

وبناء عمى ما سبق يمكن عرض المخطط العام لعناصر التكاليف كما يمي:
ً
عناصر التكاليف الصناعية

المواد المباشرة

األجور المباشرة

التكاليف الصناعية غير
المباشرة

حيث يشكل مجموع المواد األولية المباشرة واألجور المباشرة (والمصاريف الصناعية المباشرة في حال وجودىا)

بالتكمفة المباشرة ،أما مجموع التكاليف الصناعية غير المباشرة مع األجور المباشرة فيسمى بتكاليف التحويل،
أما مجموع العناصر الثالثة السابقة فيشكل التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة.
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