محاسبة التكاليف

د .اسعد الخميس

السنة الثالثة

احملاضرة الثامنة:1

مسألة دورة:

فيما يمي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية لعام :8002
مواد مباشرة

000 000

أجور مباشرة

800 000

صيانة

00 000

إصالح

00 000

اىتالك آالت المصنع

00 000

إيجار المصنع

80 000

كيرباء صناعية

00 000

مصاريف لف وحزم

00 000

مصاريف نقل مبيعات

80 000

اىتالك سيارات البيع

80 000

أجور إداريين

00 000

اىتالك مباني اإلدارة

80 000

اىتالك أثاث اإلدارة

00 000

إنارة اإلدارة

00 000

تأمين عمى مباني اإلدارة

80 000

تأمين عمى مباني المصنع 00 000
06 000
مياه صناعية
60 000
أجور تسويقية

 عمماً أن الشركة في عام  8002استغمت كامل الطمقة اإلنتاجية إذ أنتجت وباعت  00 000وحدة بسعربيع  00ل.س لموحدة.

 قامت الشركة في عام  8002بزيادة الطاقة اإلنتاجية لمشركة لتصل إلى  08 000وحدة ،مما أدى ذلكإلى زيادة التكاليف الثابتة بنسبة  ،%80بينما التكاليف المتغيرة ذات عالقة طردية مع حجم اإلنتاج.

 -في عام  8002قامت الشركة بإنتاج كامل الطاقة اإلنتاجية إال أنيا باعت فقط  00 000وحدة.

والمطموب:

 -0إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع لعام  8002وفقاً لنظرية التكاليف الكمية ونظرية
التكاليف المتغيرة(طريقة تحميل التكاليف الكمية والمتغيرة).

 -8إعداد قائمة الدخل لعام  8002وفقاً لنظرية التكاليف الكمية ونظرية التكاليف المتغيرة عمماً أن سعر بيع
الوحدة لم يتغير.

 -0إيجاد متوسط تكمفة وحدة المنتج لإلنتاج التام والمباع وفقاً لنظرية التكاليف الكمية ونظرية التكاليف
المتغيرة وفسر اختالف النتائج.

 -0فسر سبب اختالف صافي الربح أو صافي الخسارة بين النظرية الكمية والنظرية المتغيرة.
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د .عالء الدين جبل ،محاسبة التكاليف ،منشورات جامعة حمب.
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مالحظة:
المعطاة في نص المسألة ىي لعام  ، 8002وطُمب قائمة التكاليف لعام .8002
نالحظ أن البيانات ُ
وبالتالي يجب إجراء التعديل الالزم عمى كل عنصر من عناصر القائمة وبما أنوُ ذكر أن التكاليف الثابتة زادت
بنسبة  %80فبالتالي نقوم بضرب كل تكمفة ثابتة لعام  8002بـ  %080من أجل الحصول عمى التكمفة

المطموبة في عام .8002

أما بالنسبة لمتكاليف المتغيرة فباعتبار أنوُ ذكر في نص المسألة أنيا ذات عالقة طردية مع حجم اإلنتاج فبالتالي
نقوم بتقسيم كل تكمفة متغيرة لعام  8002عمى حجم اإلنتاج الفعمي في عام  8002وضرب الناتج بالطاقة

اإلنتاجية الجديدة لعام  8002وىي  08000وحدة وبالتالي يكون الحل عمى الشكل التالي:

أوالً – إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع لعام  9007وفقاً لمنظرية الكمية:
إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع لعام8002
كمي

جزئي
080 000
800 000

البيان
مواد مباشرة " متغيرة "( 08000 × ) 00000 ÷ 000000
 +أجور مباشرة " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 800000

050 000

التكمفة المباشرة األولية

888 000

 +التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة والمتغيرة :
08 000
05 000

 اىتالك آالت المصنع " ثابتة " ( ) %080 × 00000

02 000

 تأمين عمى مباني المصنع " ثابتة "( ) %080 × 00000

60 000

 مياه صناعية " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 06000

08 000

628 000

 صيانة " ثابتة " ( ) %080 × 00000

 إصالح " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 00000

80 000

 إيجار المصنع " ثابتة " ( ) %080 × 80000

05 000

 كيرباء صناعية " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 00000
إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة
إنتاج تحت التشغيل 0/0

إنتاج تحت التشغيل 08/ 00

628 000
() 20 000
026 000

التكمفة الصناعية لإلنتاج التام
 +إنتاج تام أول المدة 0/0

 إنتاج تام آخر المدة ) 0286 × 8000 ( 08/ 00التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع
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ثانياً – إعداد قائمة الدخل لعام  9007وفقاً لمنظرية الكمية:
قائمة الدخل
كمي
500 000
()496 000

جزئي

البيان
المبيعات( )50× 00000

()-تكمفة المبيعات:
026 000

 تكمفة اإلنتاج التام المباع
المصاريف التسويقية الثابتة والمتغيرة:

50 000
80 000
00 000
80 000

 أجور تسويقية " ثابتة " ( ) %080 × 60000
 اىتالك سيارات البيع " ثابتة " ( ) %080 × 80000

 مصاريف لف وحزم " متغيرة " ( 00000 × ) 00000 ÷ 00000
 مصاريف نقل مبيعات " ثابتة " ( ) %080 × 80000

55 000

مجمل الربح

()002 000

()-التكاليف اإلدارية (ثابتة) أي نضرب بـ :%080
80 000
08 000

 اىتالك مباني اإلدارة ( ) %080 × 80000
 إنارة اإلدارة ( ) %080 × 00000

05 000

 أجور إداريين ( ) %080 × 00000

08 000
80000
()60 000

 اىتالك أثاث اإلدارة ( ) %080 × 00000

 تأمين عمى مباني اإلدارة ( ) %080 × 80000
صافي الخسارة

مالحظة:
باعتبار أن الشركة في عام  8002باعت  00000وحدة من أصل  08000فيذا يعني أنوُ يوجد ىناك مخزون
إنتاج تام آخر المدة مقدارهُ  8000وحدة وبالتالي فإنوُ من أجل استخراج قيمة ىذا المخزون يجب عمينا أن نقوم
باستخراج متوسط تكمفة الوحدة الواحدة وذلك من خالل العالقة التالية :

متوسط تكمفة وحدة اإلنتاج حسب النظرية الكمية =

التكمفة الصناعية لإلنتاج التام " تكمفة اإلنتاج " =  0286 = 628 000ل.س
عدد الوحدات المنتجة

08000

وبالتالي يكون مخزون إنتاج تام  08/00ىو  8000وحدة ×  20000 = 0286ل.س
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ثالثاً – إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع لعام  9007وفقاً لمنظرية المتغيرة:
إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع
جزئي
080 000

كمي

800 000

البيان
مواد مباشرة " متغيرة "( 08000 × ) 00000 ÷ 000000

 +أجور مباشرة " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 800000

050 000

التكمفة المباشرة األولية

008 000

 +التكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة:
60 000
08 000
05 000

058 000

 مياه صناعية " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 06000
 إصالح " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 00000

 كيرباء صناعية " متغيرة " ( 08000 × ) 00000 ÷ 00000
إجمالي التكاليف الصناعية المتغيرة خالل الفترة المدروسة
 +إنتاج تحت التشغيل 0/0

إنتاج تحت التشغيل 08/ 00
249 000
() 00 000
663 000

التكمفة الصناعية لإلنتاج التام
 +إنتاج تام أول المدة 0/0

 إنتاج تام آخر المدة ) 0286 × 8000 ( 08/ 00التكمفة الصناعية المتغيرة لإلنتاج التام والمباع

مالحظة:
باعتبار أن الشركة في عام  8002باعت  00000وحدة من أصل  08000فيذا يعني أنوُ يوجد ىناك مخزون
إنتاج تام آخر المدة مقدارهُ  8000وحدة وبالتالي فإنوُ من أجل استخراج قيمة ىذا المخزون يجب عمينا أن نقوم
باستخراج متوسط تكمفة الوحدة الواحدة وذلك من خالل العالقة التالية:

متوسط تكمفة وحدة اإلنتاج حسب النظرية الكمية =

التكمف الصناعية لإلنتاج التام(تكمفة اإلنتاج)
عدد الوحدات المنتجة

=  0286 = 058 000ل.س
080008

وبالتالي يكون مخزون إنتاج تام  08/00ىو  8000وحدة ×  00000 = 0286ل.س
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رابعاً – إعداد قائمة الدخل لعام  9007وفقاً لمنظرية المتغيرة:
قائمة الدخل
كمي
500 000
()203 000

جزئي

البيان
المبيعات ()50 × 00000

()-تكمفة المبيعات المتغيرة:
026 000

التكمفة المتغيرة لإلنتاج التام المباع
المصاريف التسويقية المتغيرة

00 000

 مصاريف لف وحزم " متغيرة " ( 00000 × ) 00000 ÷ 00000

963 000

" الربح الحدي "

()080 000

()-التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة:
08 000
05 000

 اىتالك آالت المصنع " ثابتة " ( ) %080 × 00000

02 000

 تأمين عمى مباني المصنع " ثابتة "( ) %080 × 00000

80 000
()002 000
80 000

أجور تسويقية " ثابتة " ( ) %080 × 60000

اىتالك سيارات البيع " ثابتة " ( ) %080 × 80000

80 000

مصاريف نقل مبيعات " ثابتة " ( ) %080 × 80000

80 000

اىتالك مباني اإلدارة ( ) %080 × 80000

()-التكاليف اإلدارية ثابتة بالكامل:

08 000

إنارة اإلدارة ( ) %080 × 00000

05 000

أجور إداريين ( ) %080 × 00000

08000
80000
( )30 000

 إيجار المصنع " ثابتة " ( ) %080 × 80000

()-التكاليف التسويقية الثابتة:
50 000

()002 000

 صيانة " ثابتة " ( ) %080 × 00000

اىتالك أثاث اإلدارة ( ) %080 × 00000

تأمين عمى مباني اإلدارة ( ) %080 × 80000

صافي الخسارة
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الطمب الثالث  :حساب متوسط تكمفة الوحدة الواحدة وتفسير اختالف النتائج
 -0حساب متوسط تكمفة وحدة المنتج لإلنتاج التام والمباع وفقاً لمنظرية الكمية :إجمالي التكمفة الصناعية
عمى وحدات اإلنتاج :وبالتالي يكون المتوسط  0286 = 08000 ÷ 628 000ل.س لموحدة الواحدة

 -8حساب متوسط تكمفة وحدة المنتج لإلنتاج التام والمباع وفقاً لمنظرية المتغيرة ،إجمالي التكمفة الصناعية
المتغيرة عمى عدد وحدات اإلنتاج ،وبالتالي يكون المتوسط 0286 = 08000 ÷ 058 000

تفسير اختالف النتائج:

نالحظ أن متوسط تكمفة الوحدة الواحدة يختمف في النظرية الكمية عن النظرية المتغيرة ،والسبب في ذلك يعود
إلى تحميل التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة.

إذ أنوُ في النظرية الكمية تم اعتبار التكمفة الصناعية الغير مباشرة الثابتة من تكاليف اإلنتاج ،بينما في النظرية
المتغيرة تم اعتبار التكمفة الصناعية الغير مباشرة الثابتة تكمفة فترة تحمل عمى قائمة الدخل.

الطمب الرابع  :تفسير االختالف في صافي الخسارة :

من خالل االطالع عمى صافي الخسارة في كال النظريتين نجد أن :صافي الخسارة وفقاً لمنظرية المتغيرة ىو

أكبر من صافي الخسارة وفقاً لمنظرية الكمية ،ويعود السبب في ذلك إلى وجود مخزون إنتاج تام آخر المدة

حيث أنوُ تم تقييم المخزون في النظرية األولى " الكمية " بـ  ، 0286بينما تم تقييم المخزون في النظرية الثانية "
وبناء عميو أصبح مخزون اإلنتاج التام نياية الفترة وفق الطريقة الكمية /20000/وىو يؤدي
المتغيرة " ب ـ ،0286
ً
إلى زيادة الدخل أو تخفيض الخسارة ،وبالتالي فالفرق بين صافي الخسارة يعود إلى الفرق في تقويم المخزون في

نياية الفترة بين الطريقتين ،مع العمم أنوُ في حالة عدم وجود مخزون سيؤدي ذلك تساوي صافي الربح أو صافي
الخسارة.
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مسألة دورة:
تتبع إحدى الشركات الصناعية طريقة الطاقة المستغمة لتحميل التكاليف عمى وحدات اإلنتاج ،وقد استغمت ىذه
المتاحة والتي تبمغ  00 000وحدة،
الشركة في عام  8002ما نسبتو فقط  %20من الطاقة اإلنتاجية القصوى ُ
وقد كانت البيانات المتعمقة بيذه الشركة الصناعية في عام  8002عمى الشكل التالي:
000 000

مواد مباشرة

800 000

أجور مباشرة

00 000

صيانة

05 000

إصالح

00 000

اىتالك أآلت المصنع

80 000

إيجار المصنع

00 000

تأمين عمى مباني المصنع 20 000
82 000
مياه صناعية
00 000
أجور تسويقية

50 000
60 000

كيرباء صناعية
مصاريف لف وحزم
مصاريف نقل المبيعات

80 000

اىتالك سيارات البيع

00 000

أجور إداريين

80 000

اىتالك مباني اإلدارة

00 000

اىتالك أثاث اإلدارة

00 000

إنارة اإلدارة

80 000

تأمين عمى مباني اإلدارة

بمغت مبيعات الشركة " في عام  0000 " 8002وحدة فقط بسعر  060ل.س لموحدة الواحدة.

في عام  8000قررت الشركة إتباع طريقة تحميل التكاليف المتغيرة واستغمت الشركة كامل طاقتيا اإلنتاجية ،أما
مبيعات عام  8000فقد بمغت  2000وحدة بنفس السعر.

المطموب:

 -0إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع واعداد قائمة الدخل لعام  8002وتحديد الربح الشامل.

 -8إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع لعام  8000وفق طريقة التحميل المتغيرة ،عمماً أن
الشركة تتبع في عممية البيع أسموب المنتج أوالً ُيباع أوالً.
 -0إعداد قائمة الدخل لعام  8000وفق الطريقة المتغيرة.
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الحـل:
المباع لعام  9007وفق النظرية المستغمة( )6000وحدة.
قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام و ُ
البيان
جزئي
كمي
000 000
مواد مباشرة
800 000

 +أجور مباشرة

000 000

التكمفة األولية " المباشرة "

050 000

 +التكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة وتتضمن:
50000

 مياه صناعية

05000

 إصالح

20000

 كيرباء صناعية

 +التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة بنسبة االستغالل./%20/

20 000
2000

 صيانة

80000

 اىتالك آالت المصنع

08000

 تأمين عمى مباني المصنع

05000

 إيجار المصنع

إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة

600 000

() +إنتاج تحت التشغيل 0/0
( )-إنتاج تحت التشغيل 08/00
تكمفة اإلنتاج التام

600 000

() +إنتاج تام 0/0
50 600
008 600

( )-إنتاج تام 0000*)2000/600000( 08/00
المباع
التكمفة الصناعية لإلنتاج التام و ُ
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قائمة الدخل لعام  9007وفق الطريقة المستغمة
كمي
0030 000
() 337 600

جزئي

البيان
صافي المبيعات " " 030 × 5000

() 008 600

()-تكمفة المبيعات:
المباع
 .0تكمفة اإلنتاج التام و ُ

 .8التكاليف التسويقية المتغيرة " بالكامل " وتتضمن:

() 82 000

 مصاريف لف وحزم

()06000

 أجور تسويقية " " %00 × 60000

() 00000
() 2 200

 -0التكاليف التسويقية الثابتة " بنسبة االستغالل من الطاقة البيعية " %50

 اىتالك سيارات البيع " " %00 × 80000

 مصاريف نقل مبيعات " " %00 × 00000

270 500

مجمل الربح

() 80000

()-التكاليف الصناعية غير مباشرة الثابتة بنسبة غير المستغل من الطاقة
اإلنتاجية " " %90وهي:

() 8000
() 5000
() 2000

( ) 0000

() 86800

 اىتالك آالت المصنع " " %80 × 00000
 تأمين عمى مباني المصنع " " %80 × 00000
 إيجار المصنع " " %80 × 80000

( )-التكاليف التسويقية الثابتة بنسبة غير المستغل من الطاقة البيعية أي
 %00وىي:

() 06000
() 5000
() 0800
( ) 20000

 صيانة " " %80 × 00000

() 80000
() 00000
() 00000
() 00000
() 80000

 أجور تسويقية " " %00 × 60000
 اىتالك سيارات البيع " " %00 × 80000

 مصاريف نقل مبيعات " " %00 × 00000

( )-التكاليف اإلدارية وتتضمن:
 اىتالك مباني اإلدارة
 إنارة اإلدارة

 أجور اإلداريين

 اىتالك أثاث اإلدارة

 تأمين عمى مباني اإلدارة
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صافي الربح

633 300
الطمب الثاني:

المباع لعام  9000وفق النظرية المتغيرة
قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام و ُ
البيان
جزئي
كمي
086000
مواد مباشرة (00000*)2000/000000
860000

 +أجور مباشرة (00000*)2000/800000

006000

التكمفة األولية " المباشرة "

800000

 +التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة وتتضمن:
20000
80000
000000

606000

 مياه صناعية (00000*)2000/50000
 إصالح (00000*)2000/05000

 كيرباء صناعية (00000*)2000/20000
إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة
 +إنتاج تحت التشغيل 0/0

 إنتاج تحت التشغيل 08/00606000

تكمفة اإلنتاج التام

50600

 +إنتاج تام )0000*5076( 0/0

508600

التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمتاح لمبيع

() 006000
680600

 -إنتاج تام 8000*60..=)00000/606000(08/00

المباع المتغيرة
التكمفة الصناعية لإلنتاج التام و ُ
مالحظة :تام  0/0بمغ  ،/0000/وانتاج العام الحالي /00000/المتاح لمبيع ،/00000/تم بيع /2000/وفق

الوارد(المنتج) أوالً يباع أوالً ،ىذا يعني أن مخزون نياية الفترة يبمغ /8000/من إنتاج ىذا العام.
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السنة الثالثة

محاسبة التكاليف

الطمب الثالث:
قائمة الدخل لعام  9000وفق النظرية المتغيرة
كمي
0630000
() 346300

جزئي

البيان
صافي المبيعات " " 030 × 7000

() 680600
()05000

()-تكمفة المبيعات وتتضمن:

المباع المتغيرة
تكمفة اإلنتاج التام و ُ
التكاليف التسويقية المتغيرة وتتضمن:
مصاريف لف وحزم (2000*)0000/82000

564300

الربح الحدي

() 000000

()-التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة:

() 00000
() 00000
() 00000
() 20000

() 80000
() 60000
() 80000

() 20000

() 00000
() 80000
() 00000
() 00000
() 00000
() 80000

309300

صيانة

اىتالك آالت المصنع
تأمين عمى مباني المصنع

إيجار المصنع

( )-التكاليف التسويقية الثابتة وتتضمن:
أجور تسويقية

اىتالك سيارات البيع
مصاريف نقل مبيعات

( )-التكاليف اإلدارية وتتضمن:
اىتالك مباني اإلدارة

إنارة اإلدارة

أجور اإلداريين
اىتالك أثاث اإلدارة

تأمين عمى مباني اإلدارة

صافي الربح
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