محاسبة التكاليف

د .اسعد الخميس

السنة الثالثة

احملاضرة الثانية:1

ً
ثانيا :قوائم التكاليف يف الشركات الصناعية:

يتم عرض بيانات التكاليف في قوائم مرتبة بحيث تشمل كافة عناصر التكاليف مبوبة حسب أنواعها طبقاً

لعالقتها مع وحدات اإلنتاج(مباشرة أو غير مباشرة) ،أو لعالقتها مع حجوم اإلنتاج(متغيرة أو ثابتة) ،وعموماً

هناك مراحل لقياس التكمفة كما يمي:

الخطوة(المرحمة) األولى :إعداد قائمة تكاليف المواد المستخدمة في اإلنتاج :
تستخدم هذه القائمة في حالة استخدام نظام الجرد الدوري " وال تطبق في نظام الجرد المستمر " وفي هذه الحالة

يعتمد عمى الجرد الدوري لتحديد أرصدة المواد األولية المتبقية في نهاية الفترة ،حيث تتضمن هذه القائمة المواد
األولية أول المدة ،وتكمفة المشتريات ،فنحصل عمى المواد المتاحة لالستخدام وبطرح المواد األولية آخر المدة

نحصل عمى المواد المباشرة المستخدمة في اإلنتاج.

ويتم تحديد تكمفة المواد األولية المباشرة المستخدمة في اإلنتاج خالل الفترة من خالل القائمة التالية :
قائمة تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
××× مخزون المواد األولية أول المدة

××× ( )+تكمفة مشتريات المواد األولية والتي تتضمن
 )+( ثمن شراء المواد األولية
 )+( جميع مصاريف الشراء
 )-( مردودات المشتريات

 )-( مسموحات المشتريات
××× تكمفة المواد األولية المتاحة لالستخدام في اإلنتاج
××× ( )-مخزون المواد األولية آخر المدة

××× تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج

الخطوة(المرحمة) الثانية :إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام:
تشمل هذه القائمة عمى عناصر التكاليف الصناعية التي أنفقت عمى منتج معين خالل فترة معينة مقسمة إلى
عناصرها :من المواد المباشرة المستخدمة في اإلنتاج ،واألجور المباشرة فنحصل عمى التكمفة األولية(المباشرة)،

ثم نضيف المصاريف الصناعية غير المباشرة فنحصل عمى التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة ،وبإضافة

رصيد إنتاج تحت التشغيل أول المدة نحصل عمى اجمالي التكاليف الصناعية لإلنتاج الجاري ،وبطرح إنتاج
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تحت التشغيل آخر المدة نحصل عمى التكمفة الصناعية لإلنتاج التام(تكمفة اإلنتاج) ،حيث تبوب عناصر
التكاليف إلى عناصر تكاليف مباشرة وعناصر تكاليف غير مباشرة حسب عالقتها بوحدة المنتج النهائي ويمكن
تحديد تكمفة اإلنتاج تام الصنع من خالل القائمة التالية:
قائمة التكمفة الصناعية لإلنتاج التام الصنع
××× تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
××× ( )+األجور المباشرة

××× التكمفة األولية(المباشرة)

××× ( )+التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي تتضمن

 مواد غير مباشرة
 أجور غير مباشرة

 أقسط اهتالك اآلالت
 إيجار المصنع

 التأمين عمى المصنع
 إنارة المصنع

 الصيانة واإلصالح

 القوى المحركة  ...إلخ
××× إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة
××× ( )+إنتاج تحت التشغيل أول المدة

××× إجمالي التكاليف الصناعية لإلنتاج الجاري
××× ( )-إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام (تكمفة اإلنتاج)

الخطوة(المرحمة) الثالثة :إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع(تكمفة البضاعة المباعة):
وتشمل هذه القائمة عمى تكمفة اإلنتاج تام الصنع(تكمفة اإلنتاج) ،وبإضافة مخزون اإلنتاج التام الصنع أول المدة

نحصل عمى التكمفة الصناعية لإلنتاج التام المتاح لمبيع وبطرح مخزون اإلنتاج التام آخر المدة فنحصل عمى

التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع أو تكمفة البضاعة المباعة ،وبالتالي يمكن تحديد تكمفة البضاعة المباعة

من خالل القائمة التالية :
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قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع " تكمفة البضاعة المباعة "
××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام

××× ( )+مخزون اإلنتاج تام الصنع أول المدة
××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمتاح لمبيع
××× ( )-مخزون اإلنتاج تام الصنع آخر المدة

××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع " تكمفة البضاعة المباعة

الخطوة(المرحمة) الرابعة :إعداد قائمة التكاليف اإلجمالية(الكمية):

وهذه القائمة هي تجميع لمقوائم الثالث السابقة ،وبإضافة التكاليف التسويقية لتكمفة البضاعة المباعة-في القائمة

السابقة -نحصل عمى تكمفة المبيعات ،ثم نضيف التكاليف اإلدارية فنحصل عمى التكمفة اإلجمالية.

ومن خالل ما سبق يمكن عرض ممخص يوضح مراحل قياس التكمفة(مراحل أثمان التكمفة) كما يمي:
 -0التكمفة المباشرة(األولية)= المواد األولية المباشرة المستخدمة في اإلنتاج +األجور المباشرة.

 -1التكمفة الصناعية لمفترة المدروسة= التكمفة المباشرة(األولية)+التكاليف الصناعية غير المباشرة.

 -2التكمفة الصناعية لإلنتاج التام= التكمفة الصناعية لمفترة المدروسة ±تغير مخزون تحت التشغيل.

 -3التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع= التكمفة الصناعية لإلنتاج التام ±تغير مخزون تام الصنع.

 -4تكمفة المبيعات= التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع(تكمفة البضاعة المباعة) +التكاليف التسويقية.
 -5التكمفة اإلجمالية(الكمية)= تكمفة المبيعات +التكاليف اإلدارية.
 -7صافي الربح= المبيعات -التكمفة اإلجمالية.

مالحظة :التكمفة المباشرة قد تتضمن باإلضافة إلى المواد المباشرة واألجور المباشرة مصاريف صناعية

مباشرة في حال وجودها.
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قائمة الدخل :

وتسمى أحياناً قائمة األرباح والخسائر ،فقائمة الدخل قائمة بديمة عن حسابي المتاجرة واألرباح والخسائر ،وتظهر
هذه القائمة في المنشآت الصناعية المبيعات ،والتكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع(تكمفة البضاعة المباعة)،

وتكمفة المبيعات ،واجمالي الربح أو الخسارة ،وصافي الربح أو الخسارة لممنشأة من خالل مقارنة المبيعات مع

إجمالي التكاليف.

إن عممية تحديد صافي الربح أو الخسارة في المنشآت التجارية تختمف عنها في المنشآت الصناعية حيث أن

المنشآت التجارية تشتري البضائع إلعادة بيعها دون الدخول في اإلنتاج ومن ثم تكون تكمفة البضاعة المباعة

متمثمة في(بضاعة أول المدة +المشتريات ومصاريفها -بضاعة آخر المدة) ،أما في المنشآت الصناعية فيسبق

عممية المتاجرة عممية صنع وانتاج حيث تقوم المنشآت الصناعية بشراء المواد وتجري عميها عمميات صناعية
لتحويمها إلى سمع تامة الصنع وبالتالي يتوجب عمى هذه المنشآت معرفة تكاليف اإلنتاج أو الصنع ،حيث يتم

تحديد صافي الربح والخسارة في المنشآت الصناعية عن طريق مقابمة صافي المبيعات مع تكمفة المبيعات
وتنزيل المصاريف اإلدارية والمالية من مجمل الربح

ويشمل إعداد قائمة الدخل الخطوات التالية :

 – 0تحديد صافي المبيعات " تحديد صافي إيراد المبيعات " من خالل العالقة التالية :
صافي المبيعات = قيمة المبيعات – مردودات المبيعات ومسموحاتها.
 – 1تحديد تكمفة المبيعات من خالل العالقة التالية :
تكمفة المبيعات = تكمفة البضاعة المباعة  +مصاريف البيع والتوزيع " المصاريف التسويقية "
 – 2تحديد مجمل الربح " أو مجمل الخسارة " من خالل العالقة التالية:
مجمل الربح أو مجمل الخسارة = صافي المبيعات – تكمفة المبيعات
 – 3تحديد صافي الربح أو صافي الخسارة من خالل العالقة التالية :
صافي الربح أو صافي الخسارة = مجمل الربح أو مجمل الخسارة  +اإليرادات المالية – المصاريف اإلدارية والمالية
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ومما سبق يمكن إعداد قائمة الدخل بالشكل التالي :

قائمة الدخل
××× صافي المبيعات

××× ( )-تكمفة المبيعات وتتضمن

 تكمفة البضاعة المباعة

××× مجمل الربح

 تكاليف البيع والتوزيع " التكاليف التسويقية"

××× ( )-المصاريف اإلدارية والمالية

××× صافي الربح أو الخسارة من العمميات التشغيمية
××× ( )+اإليرادات األخرى " غير التشغيمية "

××× ( )-المصاريف األخرى " غير التشغيمية "

××× صافي الربح أو الخسارة

ومما سبق نجد أن:
قائمة تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
××× مخزون المواد األولية أول المدة
××× ( )+تكمفة مشتريات المواد األولية والتي تتضمن

 )+( ثمن شراء المواد األولية
 )+( جميع مصاريف الشراء
 )-( مردودات المشتريات

 )-( مسموحات المشتريات
××× تكمفة المواد األولية المتاحة لالستخدام في اإلنتاج
××× ( )-مخزون المواد األولية آخر المدة

××× تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
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قائمة التكمفة الصناعية لإلنتاج التام
××× تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
××× ( )+األجور المباشرة

××× التكمفة المباشرة (األولية )

××× ( )+التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي تتضمن

 مواد غير مباشرة

 أجور غير مباشرة
 قسط االستهالك
 إيجار المصنع

 التأمين عمى المصنع
 إنارة المصنع

 الصيانة واإلصالح

 القوى المحركة  ...إلخ
××× إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة
××× ( )+إنتاج تحت التشغيل أول المدة

××× ( )-إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام

قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع " تكمفة البضاعة المباعة "
××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام
××× ( )+مخزون اإلنتاج تام الصنع أول المدة
××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمتاح لمبيع
××× ( )-مخزون اإلنتاج تام الصنع آخر المدة
××× التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع " تكمفة البضاعة المباعة
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قائمة تكمفة المبيعات
××× تكمفة البضاعة المباعة
××× ( )+المصاريف التسويقية بمختمف أنواعها مثل

 عمولة وكالء البيع

 مصاريف لف وحزم
 مصاريف نقل المبيعات

××× تكمفة المبيعات

قائمة الدخل وفق نموذج تكمفة المبيعات:
××× صافي المبيعات

××× ( )-تكمفة المبيعات وتتضمن
 تكمفة البضاعة المباعة

××× مجمل الربح

 تكاليف البيع والتوزيع " مصاريف التسويق "

××× ( )-المصاريف اإلدارية والمالية
××× صافي الربح أو الخسارة من العمميات التشغيمية
××× ( )+اإليرادات األخرى " غير التشغيمية "

××× ( )-المصاريف األخرى " غير التشغيمية "

××× صافي الربح أو الخسارة النهائي

قائمة الدخل وفق نموذج تكمفة البضاعة المباعة:
××× صافي المبيعات

××× ( )-تكمفة البضاعة المباعة

××× مجمل الربح

××× ( )-المصاريف التسويقية
××× ( )-المصاريف اإلدارية والمالية

××× صافي الربح أو الخسارة من العمميات التشغيمية
××× ( )+اإليرادات األخرى " غير التشغيمية "

××× ( )-المصاريف األخرى " غير التشغيمية "

××× صافي الربح أو الخسارة النهائي
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ويعتبر اعداد قائمة الدخل وفق نموذج تكمفة المبيعات أقرب إلى الموضوعية باعتبار أن التكاليف التسويقية
تتعمق بالوحدات المنتجة والمباعة ،وبالتالي فإن مجمل الربح ال يظهر إال بعد طرح التكاليف التسويقية من

المبيعات ،لذلك يفضل أن يؤخذ الشكل األول لقائمة الدخل مع مالحظة أن النتيجة النهائية واحدة في كالهما.

مثـال عممي :حول إعداد قوائم التكاليف

فيما يمي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت الصناعية في / 01 / 20
رصيد مواد أولية أول المدة

071 111

مواد مشتراة خالل الفترة

501 111

مصاريف نقل مشتريات

25 111

أجور مباشرة

141 111

أجور غير مباشرة

61 111

إيجار مباني المصنع

017 111

إيجار مباني اإلدارة

81 111

مصاريف صناعية غير مباشرة أخرى

75 311

مواد غير مباشرة

46 511

استهالك آالت المصنع

32 111

استهالك أثاث اإلدارة

32 111

رواتب اإلداريين

مصاريف إدارية أخرى

إنتاج تحت التشغيل أول المدة

263 311
21 311
083 311

إنتاج تام الصنع أول المدة

033 111

مصاريف دعاية واعالن

21 111

مصاريف بيع وتوزيع أخرى

14 111

فإذا عممت ما يمي:
 -0بمغ رصيد مواد أولية آخر المدة .177 111

 -1بمغ رصيد مخزون إنتاج تحت التشغيل آخر المدة .162 511
 -2بمغ رصيد مخزون إنتاج تام الصنع آخر المدة .177 111
 -3بمغت قيمة صافي المبيعات خالل الفترة .2 131 111

المطموب :

 -0إعداد قائمة تكمفة المواد األولية المباشرة المستخدمة في اإلنتاج خالل الفترة.
 -1إعداد قائمة تكمفة اإلنتاج تام الصنع خالل الفترة.
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 -2إعداد قائمة تكمفة البضاعة المباعة.
 -3إعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في .01 / 20

الحل:

أوالً :إعداد قائمة تكمفة المواد المستخدمة في اإلنتاج خالل الفترة وهي كالتالي:
قائمة تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
 080 000مخزون المواد األولية أول المدة

 )+( 848 000تكمفة مشتريات المواد األولية والتي تتضمن

 806 000ثمن شراء المواد األولية
 08000مصاريف نقل المشتريات

 868 000تكمفة المواد األولية المتاحة لالستخدام في اإلنتاج
 )-( 688 000مخزون المواد األولية آخر المدة

 040 000تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج

ثانياً :إعداد قائمة تكمفة اإلنتاج التام الصنع:
قائمة التكمفة الصناعية لإلنتاج التام
 040 000تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
 )+( 606 000األجور المباشرة

 796 000التكمفة المباشرة (األولية)
 )+( 087 600التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي تتضمن

 07 800مواد غير مباشرة

 76 000أجور غير مباشرة

 008 000إيجار مباني المصنع
 88 400مصاريف صناعية غير مباشرة أخرى
 40 600اهتالك آالت المصنع
 0 009 600إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة
094400

( )+إنتاج تحت التشغيل أول المدة

 )-( 670 800إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

 0 080 000التكمفة الصناعية لإلنتاج التام خالل الفترة

ثالثاً :إعداد قائمة التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع(تكمفة البضاعة المباعة):
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قائمة التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع(تكمفة البضاعة المباعة):
 0 080 000التكمفة الصناعية لإلنتاج التام خالل الفترة
 )+( 044 000مخزون اإلنتاج تام الصنع أول المدة

 )-( 688 000مخزون اإلنتاج تام الصنع آخر المدة
 908 000التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع " تكمفة البضاعة المباعة

رابعاً :إعداد قائمة الدخل :يمكن إعداد قائمة الدخل إما بنموذج تكمفة المبيعات أو بنموذج تكمفة البضاعة

المباعة – 0 :إعداد قائمة الدخل عن طريق تكمفة المبيعات:

قائمة الدخل
 0 640 000صافي المبيعات

 )-( 990 000تكمفة المبيعات وتتضمن

 908 000 تكمفة البضاعة المباعة
 00 000 المصاريف التسويقية وتتضمن:
 00 000 مصاريف دعاية واعالن

 60 000 مصاريف بيع وتوزيع أخرى

 6 649 000مجمل الربح

 )-( 040 000المصاريف اإلدارية والمالية وتتضمن:
 40 600 استهالك أثاث اإلدارة
 90000 ايجار مباني اإلدارة
 074 400 رواتب اإلداريين

 06 400 مصاريف إدارية أخرى
 0 709 000صافي الربح أو الخسارة من العمميات التشغيمية

08

محاسبة التكاليف

د .اسعد الخميس

السنة الثالثة

 – 1إعداد قائمة الدخل عن طريق تكمفة البضاعة المباعة:

قائمة الدخل
 0 640 000صافي المبيعات

 )-( 908 000تكمفة البضاعة المباعة
 6 004 000مجمل الربح

 )-( 00000المصاريف التسويقية

 )-( 040 000المصاريف اإلدارية والمالية
 0 709 000صافي الربح أو الخسارة من العمميات التشغيمية

ويمكن إعداد قائمة التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع(تكمفة البضاعة المباعة) كمرحمة واحدة:
قائمة التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع(تكمفة البضاعة المباعة) :مرحمة واحدة
 080 000مخزون المواد األولية أول المدة

 )+( 848 000تكمفة مشتريات المواد األولية والتي تتضمن
 806 000ثمن شراء المواد األولية

 08000مصاريف نقل المشتريات
 868 000تكمفة المواد األولية المتاحة لالستخدام في اإلنتاج
 )-( 688 000مخزون المواد األولية آخر المدة

 040 000تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
 )+( 606 000األجور المباشرة

 796 000التكمفة المباشرة األولية

 )+( 087 600التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي تتضمن

 07 800مواد غير مباشرة
 76 000أجور غير مباشرة

 008 000إيجار مباني المصنع

 88 400مصاريف صناعية غير مباشرة أخرى
 40 600اهتالك آالت المصنع
 0 009 600إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة

094400

( )+إنتاج تحت التشغيل أول المدة

 )-( 670 800إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

 0 080 000التكمفة الصناعية لإلنتاج التام خالل الفترة
 )+( 044 000مخزون اإلنتاج تام الصنع أول المدة

 )-( 688 000مخزون اإلنتاج تام الصنع آخر المدة

 908 000التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع " تكمفة البضاعة المباعة
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