محاسبة التكاليف

السنة الثالثة

احملاضرة احلاية شرر:1

املاعاةج احملابية تكلفة اتاعل

د .اسعد الخميس

األوجى

وباعض املرلالت املكاعفق بها:

بالنسبة لممعالجة المحاسبية لتكمفة العمل فيي تتضمن جانب مالي يتضمن تسجيل المدفوعات مقابل خدمات
العمل ،وجانب تكاليفي يتضمن إثبات توزيع تكمفة العمل عمى المراكز المستفيدة منيا ،وتتضمن الجوانب

المحاسبية لتكمفة العمل ما يمي:

 -1تسجيل األجور اإلجمالية:

تقوم المنشأة في نياية كل فترة بتحديد إجمالي أجور العمال والموظفين خالل تمك الفترة من واقع بطاقات الزمن
وبطاقة الشغمة ،وكذلك تحديد االستحقاقات الالزمة ثم يتم إثبات قيد إجمالي في دفتر األجور أو في اليومية

العامة كما يمي:

من حـ /مراقبة األجور (إجمالي)
إلى مذكورين

المستحقة
حـ /األجور ُ

حـ /التأمينات االجتماعية
حـ /الضرائب(الدوائر المالية)
وعند سداد األجور المستحقة يكون القيد:
المستحقة
من حـ /األجور ُ

إلى حـ /الصندوق أو المصرف ..

 -2توزيع تكمفة العمل عمى مراكز التكمفة المستفيدة:
حيث يتم تحميل تكمفة العمل المباشر عمى حساب اإلنتاج تحت التشغيل ،أما تكمفة العمل غير المباشر فتحمل

عمى حساب المصاريف الصناعية غير المباشرة والتي يعاد توزيعيا عمى اإلنتاج تحت التشغيل ،ويتم توزيع

تكمفة العمل عمى مراكز التكمفة كما يمي:

أ -تحميل تكمفة العمل المباشر وغير المباشر عمى مراكز التكمفة بالقيد:
من مذكورين

حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل(أجور مباشرة)
حـ/مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة(أجور غير مباشرة)

إلى حـ /مراقبة األجور

مالحظة :حساب المراقبة ما هو إال حساب تجمع فيه التكمفة ثم يعاد توزيعها عمى المراكز المستفيدة.
1

د .عالء الدين جبل ،محاسبة التكاليف ،منشورات جامعة حمب.
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ويمكن تسجيل القيود السابقة بتحميل عنصر تكمفة العمل إلى األجور المباشرة وغير المباشرة بالقيد:
من مذكورين
حـ /األجور المباشرة

حـ/األجور غير المباشرة

إلى حـ /مراقبة األجور

ثم يتم تحميل تكمفة العمل المباشر وغير المباشر عمى م اركز التكمفة بالقيد:
من مذكورين
حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

حـ/مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة

إلى مذكورين
حـ /األجور المباشرة

حـ /األجور غير المباشرة
 -8تحميل تكمفة العمل غير المباشر عمى مراكز الخدمات التسويقية واإلدارية بالقيد:
من مذكورين

حـ /مراقبة مراكز الخدمات التسويقية

حـ/مراقبة مراكز الخدمات اإلدارية

إلى حـ /مراقبة األجور
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بعض المشكالت المتعمقة بعنصر تكمفة العمل:
إن تكمفة العمل ال تمثل فقط ما يحتسب لمعامل من أجر عمى أساس الساعة أو القطعة ،وانما تتضمن أيضاً

عناصر أخرى مثل تكمفة الوقت الضائع ،وعالوة الوقت اإلضافي ،والمبالغ المدفوعة أيام العطالت واإلجازات
ومزايا األجر.

ونظ اًر لتعدد العناصر التي تتضمنيا تكمفة العمل فقد تظير بعض المشكالت فيما يتعمق بمعالجة ىذه العناصر،
وفيما يمي بعض ىذه المشكالت المتعمقة بعنصر العمل:

أوالً – الوقت الضائعُ :يقسم الوقت الضائع إلى قسمين:
 -1الوقت الضائع الطبيعي :وىو بمثابة وقت ضائع في حدود المعدالت التي تضعيا اإلدارة ،وىو ما
تتطمبو العممية اإلنتاجية والحاجات الطبيعية لمعمال ،وتعتبر تكمفة الوقت الضائع الطبيعي جزءاً من

تكمفة اإلنتاج ،ويحمل عمى حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة عن طريق توسيط حساب الوقت

الضائع ،بالقيد:

من حـ /الوقت الضائع الطبيعي
إلى حـ /مراقبة األجور
نالحظ من خالل القيد السابق أنو تم تخفيض رصيد حساب األجور بتكمفة الوقت الضائع الطبيعي ،ومن ثم يقفل

ىذا الحساب في حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة بالقيد:
من حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة
إلى حـ /الوقت الضائع الطبيعي

ويمكن عدم توسيط حساب الوقت الضائع الطبيعي ،بمعنى يمكن دمج القيدين السابقين بقيد واحد كما يمي:
من حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة
إلى حـ /مراقبة األجور(تكمفة الوقت الضائع الطبيعي)
 -2الوقت الضائع غير الطبيعي :وىو بمثابة وقت ضائع غير إنتاجي خارج المعدالت المسموح بيا التي
تضعيا اإلدارة ،ويجب استبعاد تكمفة الوقت الضائع غير الطبيعي من تكمفة اإلنتاج وتحميمو عمى
حساب األرباح والخسائر بالقيد:
من حـ /الوقت الضائع غير الطبيعي

إلى حـ /مراقبة األجور

ثم يقفل الوقت الضائع غير الطبيعي بالقيد:
من حـ /األرباح والخسائر
إلى حـ /الوقت الضائع غير الطبيعي
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مثال:

يتقاضى أحد عمال اإلنتاج /500/ل.س في الساعة وقد َع ِمل ىذا العامل  /45/ساعة في األسبوع وبفرض أن:
ُ -8معدل الوقت الضائع الطبيعي في األسبوع ساعة واحدة.

 -2وجد العامل عطالً في آلة ُمعينة يعمل عمييا وأدى ذلك إلى تعطمو لمدة ساعتين خالل األسبوع.
والمطموب :حساب صافي األجر المستحق لمعامل ،مع بيان كيفية حساب تكمفة الوقت الضائع الطبيعي وغير
الطبيعي ومعالجتو محاسبياً:

الحل:

ساعات العمل  45ساعة

 8ساعة وقت ضائع طبيعي = 500 = 500 ×8ل.س
 2ساعة وقت ضائع غير طبيعي= 8000 = 500 × 2ل.س
 42ساعة وقت عمل عادي= 28000 = 500 × 42ل.س

إذاً نالحظ أن :تكمفة أجور الوقت الضائع الطبيعي  500ل.س ،تكمفة أجور الوقت الضائع الغير طبيعي 8000
ل.س ،بينما األجور المباشرة 28000ل.س.

المحاسبية:
المعالجة ُ
ُ
 -8نقوم بتسجيل استحقاق األجور وذلك بالقيد:
 22500من حـ /مراقبة األجور
المباشرة عمى اإلنتاج بالقيد:
 - 2تحميل األجور ُ

المستحقة
 22500إلى حـ /األجور ُ

 28000من حـُ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

 28000إلى حـُ /مراقبة األجور(األجور المباشرة)
 - 3نقوم بإثبات الوقت الضائع الطبيعي وغير الطبيعي بالقيد:
من مذكورين

 500حـ /الوقت الضائع الطبيعي

 8000حـ /الوقت الضائع غير الطبيعي
 8500إلى حـُ /مراقبة األجور
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-4تحميل تكمفة الوقت الضائع الطبيعي عمى اإلنتاج ،وتكمفة الوقت الضائع غير الطبيعي عمى حـ/أ.خ .بالقيد:
من مذكورين

 500حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة
 8000حـ /األرباح والخسائر

 500إلى حـ /الوقت الضائع الطبيعي

 8000إلى حـ /الوقت الضائع غير الطبيعي
من مذكورين

 50حـ /الوقت الضائع الطبيعي

 800حـ /الوقت الضائع الغير طبيعي
 850إلى حـ /مراقبة األجور

ثانياً – مكافأة الوقت اإلضافي المدفوعة لعمال اإلنتاج:

تعتبر األجور اإلضافية المدفوعة لعمال اإلنتاج جزءاً من التكاليف الصناعية ،إال أنو قد يحدث أن يختمف معدل

األجر المدفوع عن فترة العمل األساسية ،عن المعدل المدفوع عن العمل اإلضافي ،ويعتبر الفرق بين معدل

األجر العادي ومعدل األجر اإلضافي مضروباً في عدد ساعات العمل اإلضافي بمكافأة الوقت اإلضافي.

مكافأة الوقت اإلضافي = الفرق في معدل األجر بين ساعات العمل اإلضافي واألساسي × عدد ساعات العمل اإلضافي

تختمف المعالجة المحاسبية لمكافأة الوقت اإلضافي من شركة إلى أخرى فبعض الشركات تُعالج ىذه المكافآت
عمى أنيا عنصر من عناصر التكمفة الصناعية مما يجعميا تؤثر في قيمة المخزون واإلنتاج تحت التشغيل
واإلنتاج التام.

بينما تُفضل بعض الشركات األخرى استبعاد تمك المكافآت من التكمفة الصناعية وتحميميا عمى حساب األرباح
والخسائر وليس عمى اإلنتاج.
ٍ
وبشكل عام فإن:

اإلجراء األكثر قبوالً ىو إدراج مكافأة الوقت اإلضافي ضمن عناصر التكاليف الصناعية الغير مباشرة ،ألن مثل
ىذه المكافآت نشأت بسبب زيادة اإلنتاج وليس بسبب الوحدات ذاتيا التي تم إنتاجيا خالل الوقت اإلضافي،
فميس من المنطق أن تحمل وحدة اإلنتاج المنتجة خالل الوقت اإلضافي بتكمفة أكبر مما تتحممو وحدة اإلنتاج

المنتجة في الوقت العادي ،ومن ىنا يتضح منطق تحميل تكاليف الوقت اإلضافي عمى جميع المنتجات التي تم
إنتاجيا خالل الفترة ،وذلك بجعل مكافأة الوقت اإلضافي تكمفة صناعية غير مباشرة.
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بمعنى يجب تحميل اإلنتاج تحت التشغيل مباشرة بمعدل األجر العادي عن كل الساعات المستغرقة في

اإلنتاج ،أما الزيادة في معدل األجر العادي فيتم توزيعها عمى األوامر اإلنتاجية وذلك بتحميمها عمى حساب

التكاليف الصناعية غير المباشرة .أما إذا كانت مكافأة الوقت اإلضافي ناتجة عن طبيعة وظروف اإلنتاج،
كوجود منتج يتطمب مواصفات خاصة تستمزم وقتاً إضافياً ففي ىذه الحالة نجد أنو من الموضوعية تحميل
تكاليف الوقت اإلضافي عمى المنتج كأجور مباشرة.

المعالجة المحاسبية لمكافأة الوقت اإلضافي:

1

 -نقوم بحساب مكافأة الوقت اإلضافي من خالل العالقة التالية:

مكافأة الوقت اإلضافي = الفرق في معدل األجر بين ساعات العمل اإلضافي واألساسي × عدد ساعات العمل اإلضافي

2

 -نقوم بتخفيض رصيد األجور بتكمفة الوقت اإلضافي وذلك بالقيد:

من حـ /مكافأة الوقت اإلضافي

3

إلى حـ /مراقبة األجور

 -وأخي اًر نقوم بإقفال حـ /مكافأة الوقت اإلضافي ،في حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة بالقيد:

من حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة

إلى حـ /مكافأة الوقت اإلضافي

مثال:
يتقاضى أحد عمال اإلنتاج  /300/ل.س عن كل ساعة في الوقت العادي ،و % 850من أجرة الساعة في
الوقت اإلضافي ،وقد عمل ىذا العامل  50ساعة في األسبوع ،أنفق منيا  40ساعة في الوقت العادي.
والمطموب :بين كيفية احتساب وتسجيل مكافأة الوقت اإلضافي.

الحل:

األجور المباشرة= أجرة الساعة في الوقت العادي× عدد ساعات العمل اإلجمالية.
= 85000= 50 ×300ل.س

مكافأة الوقت اإلضافي= الفرق في معدل األجر× عدد ساعات العمل اإلضافي.
(8500= 80 ×)300-450ل.س

 -8إجمالي األجور= .86500
86500من حـ /مراقبة األجور

86500إلى حـ /األجور المستحقة

 -2ومن ثم نسجل قيد مكافأة الوقت اإلضافي.
8500من حـ /مكافأة الوقت اإلضافي
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8500إلى حـ /مراقبة األجور
 -3ثم نقوم بتحميل األجور المباشرة عمى اإلنتاج تحت التشغيل ،ومكافأة الوقت اإلضافي عمى حساب
المصاريف الصناعية غير المباشرة بالقيد:

من مذكورين
85000حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل(األجور المباشرة)
8500حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة(مكافأة)

إلى مذكورين

85000حـ /مراقبة األجور

8500حـ /مكافأة الوقت اإلضافي
ويمكن تسجيل القيد السابق بدون توسيط حساب المكافأة (ندمج القيدين الثاني والثالث )كما يمي:
من مذكورين

85000حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل(األجور المباشرة)

8500حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة(مكافأة)

إلى مذكورين

86500حـ /مراقبة األجور

ثالثاً – تكاليف مزايا األجر :تختمف مزايا األجر من شركة ألخرى ،فمعظم الشركات تقوم بمعالجة مزايا األجر
كالتأمين الصحي ،وتوفير السكن واالنتقال وغيرىا عمى اعتبار أنيا تكاليف صناعية غير مباشرة.

ولكن جرت العادة عمى اعتبار ىذه المزايا جزءاً ال يتج أز من أجر العامل ،وبالتالي تعتبر من األجور المباشرة.
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اتكلاتةف اتصناشة غري املياشرة

ومراح تىزةاعها وحتلةفها شفى وحدات اإلنكاج
تختمف التكاليف غير المباشرة باختالف وظائفيا فمنيا ما يخص الصنع ،ومنيا ما يخص البيع والتوزيع ،ومنيا
ما يخص النواحي اإلدارية والمالية .وبالتالي يمكن تصنيف التكاليف غير المباشرة حسب وظائف المنشأة إلى:
 -8التكاليف الصناعية غير المباشرة.
 -2التكاليف التسويقية.

 -3التكاليف اإلدارية والمالية.

وانطالقاً من ذلك يمكن تقسم المنشأة تكاليفياً إلى عدة مراكز لمتكمفة ،حيث يتم الربط بين عنصر التكمفة من واقع

السجالت التحميمية والمركز الي يتبعو عنصر التكمفة سواء كان المركز انتاجياً أو مركز خدمات انتاجية أو

تسويقية أو إدارية.

وبالتالي ىناك أربعة انواع أساسية من مراكز التكمفة وىي:
 -8مراكز اإلنتاج.

 -2مراكز الخدمات اإلنتاجية.
 -3مراكز الخدمات التسويقية.

 -4مراكز الخدمات اإلدارية والتمويمية.

ويتم تناول كالً مراكز اإلنتاج ومراكز الخدمات اإلنتاجية التي تتعامل مع الوحدات التي تنتجيا المنشأة:

 -1مراكز اإلنتاج :وىي المراكز التي تتعامل مباشرة مع وحدات اإلنتاج ،مثل مركز انتاج الغزل ومركز
انتاج النسيج وغيرىا ،حيث يرتبط نشاط المراكز اإلنتاجية بالوحدة المنتجة بوضوح ،مما يجعل من

السيل الربط بين تكاليف مراكز اإلنتاج والوحدات المنتجة.

 -2مراكز الخدمات اإلنتاجية :ىي مراكز تقدم خدمات تساعد المراكز اإلنتاجية في القيام بنشاطيا اإلنتاجي
مثل مركز الصيانة ومركز القوى المحركة وغيرىا.

والحظ أن جميع المراكز اإلنتاجية تستفيد من خدمات مراكز الخدمات اإلنتاجية ،وان كان نشاطيا ال يرتبط

مباشرة بالوحدات المنتجة ،ولكنو في الوقت نفسو نشاط أساسي وضروري لتسييل العممية اإلنتاجية.

التكاليف الصناعية غير المباشرة:

يقصد بالتكاليف الصناعية غير المباشرة بأنيا :التكاليف التي ال يمكن تخصيصيا وتحميميا مباشرة عمى

منتج محدد وانما تخص اإلنتاج ككل .وتقسم إلى:

 -8مواد غير مباشرة :كالشحوم والزيوت ،والعدد الصغيرة ،ومواد النظافة وغيرىا.

 -2أجور غير مباشرة :كأجور المشرفين والمساعدين ،وتكمفة الوقت الضائع ومكافأة الوقت اإلضافي
وغيرىا.
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 -3التكاليف الصناعية غير المباشرة األخرى :والتي تشمل العديد من العناصر مثل الصيانة واإلصالح،
واىتالك األصول الثابتة ،واإليجارات ،والتأمين ،والقوى المحركة وغيرىا.

مراحل توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة عمى وحدات اإلنتاج:

نظ اًر لمعالقة غير المباشرة بين تكاليف مراكز الخدمات والوحدات المنتجة ،فإنو عادةً ما يتم التعامل معيا
كتكاليف صناعية غير مباشرة ،وبالتالي البد من وجود أساس مناسب لمربط بين التكاليف الصناعية غير
المباشر ووحدة المنتج بما يؤدي إلى تحميل وحدات اإلنتاج بنصيبيا من التكاليف الصناعية التي تحممتيا

المراكز اإلنتاجية ،ومراكز الخدمات اإلنتاجية ،ولموصول إلى ذلك يتم اتباع المراحل التالية:

المرحمة األولى :حصر وتحديد التكاليف الصناعية غير المباشرة ،وتوزيعيا عمى مراكز اإلنتاج ،ومراكز
الخدمات اإلنتاجية.

المرحمة الثانية :توزيع تكاليف مراكز الخدمات اإلنتاجية عمى مراكز اإلنتاج.

المرحمة الثالثة :تحميل تكاليف مراكز اإلنتاج عمى وحداتو المنتجة من خالل معدالت التحميل المناسبة.

المرحمة األولى :حيث يتم اعداد كشف بيذه المصاريف لحصرىا وتحديدىا بالنسبة لممنشأة ككل ،ومن ثم توزيع
ىذه العناصر عمى المراكز المستفيدة بأسس معينة ومناسبة ،حيث تقسم التكاليف الصناعية غير المباشرة في كل
من مراكز اإلنتاج ،ومراكز الخدمات اإلنتاجية إلى:

 -1التكاليف الصناعية غير المباشرة الخاصة :وىي التكاليف التي يمكن تخصيصيا عمى المراكز بالشكل
المباشر ،كالمواد غير المباشرة ،واألجور غير المباشرة ،االىتالكات ،اإلنارة المحسوبة عن طريق
العدادات المركبة في كل قسم ،حيث تعتبر ىذه التكاليف تكاليف مباشرة لممركز وال يشترط بالضرورة أن

تكون مباشرة عمى وحدة اإلنتاج.

 -2التكاليف الصناعية غير المباشرة المشتركة :وىي التكاليف التي ال يمكن تخصيصيا عمى المراكز
المختمفة بدقة ،ولكن يمكن توزيعيا بطريقة أو بأخرى .بمعنى أن التكاليف الصناعية غير المباشرة

المشتركة ىي التكاليف التي تصرف بآن واحد لعدد من مراكز التكمفة ،وليذا يجب البحث عن أسس
موضوعية لتوزيع ىذه العناصر عمى المراكز المستفيدة

تحديد واختيار أساس التوزيع:

توجد أسس كثير يمكن بمقتضاىا توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة عمى المراكز المختمفة،
فاإلجراء العممي لتوزيع التكاليف عمى المراكز المستفيدة يتطمب إعداد مسح إحصائي شامل لجميع أقسام

المصنع بحيث يوضح :مساحة كل مركز ،قيمة اآلالت في كل مركز ،وغيرىا من المعمومات التي
تساعد عمى توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة ،وفيما يمي عرض لبعض األسس الخاصة بتوزيع

التكاليف الصناعية غير المباشرة عمى مراكز اإلنتاج ،ومراكز الخدمات اإلنتاجية:
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اسس توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة الخاصة والمشتركة عمى مراكز التكاليف:
أساس التوزيع

عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة
التكاليف الصناعية غير المباشرة الخاصة

 -السجالت التحميمية لممواد(مباشر).

 -8المواد غير المباشرة(زيوت ،شحوم.)...،

 -السجالت التحميمية لألجور(مباشر).

 -2األجور غير المباشرة.

 -قيمة اآلالت في كل مركز(مباشر).

 -3االىتالكات.

 -الفواتير المقدمة من الجيات الخارجية.

 -4الصيانة الخارجية(المحددة لقسم معين).

 -االستيالك الفعمي(في حال وجود عدادات-مباشر).

 -5اإلنارة.
التكاليف الصناعية غير المباشرة المشتركة

 -المساحة.

 -8إيجار المصنع.

 -المساحة.

 -2الضريبة العقارية عمى المباني.
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