السنة الثالثة

محاسبة التكاليف

د .اسعد الخميس

احملاضرة الرابعة:1

طرائق حتميل عناصر التكاليف على وحدات اإلنتاج

تعددت آراء المحاسبين حول جدوى ومدى أفضمية قياس تكمفة المنتجات عند إعداد كالً من:
 -1التقارير الخارجية اليادفة إلى تقويم المخزون السمعي.

المعدة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات.
 -9والتقارير الداخمية ُ
وبالتالي فإنوُ من أجل:

 -1إعداد التقارير الخارجية يرى المحاسبون أنوُ يجب تحميل اإلنتاج بكافة عناصر التكمفة الصناعية المباشرة
والغير مباشرة التي تتحمميا المنشأة خالل مراحل اإلنتاج المختمفة.
 -9إعداد التقارير الداخمية يرى المحاسبون أنوُ يجب تحميل اإلنتاج بعناصر التكمفة المتغيرة فقط أما بالنسبة
فترية تُحمل مباشرةً عمى الفترة التي تُنفق فييا.
لمتكاليف الصناعية الثابتة فتعتبر بمثابة أعباء ّ
ومما سبق نستنتج أنوُ يوجد ىناك مدخمين لقياس تكمفة المنتجات وىي كالتالي :
المدخل األول :مدخل التكمفة الكمية أو الشاممة " مبدأ التحميل الشامل أو الكمي " :

مفادىا أنوُ من أجل معرفة تكمفة اإلنتاج يتوجب عمى المنشاة تحميل كافة المصاريف
يقوم ىذا المبدأ عمى فكرة ُ
بكافة أنواعيا " مباشرة وغير مباشرة – ثابتة ومتغيرة " عمى الوحدات المنتجة النيائية ،وىي الفكرة التي تقوم

عمييا نظرية التكاليف اإلجمالية " الكمية ".

المدخل الثاني :مدخل التكمفة الجزئية " مبدأ التحميل الجزئي" :
مفادىا أنوُ ال يتوجب عمى المنشأة تحميل الوحدات المنتجة بكامل المصاريف التي
يقوم ىذا المبدأ عمى فكرة ُ
تكبدتيا وانما تحميميا بالمصاريف التي أدت إلى إنتاج ىذه الوحدات فقط أي التكاليف التي ليا عالقة مباشرة
بوحدات اإلنتاج واستبعاد التكاليف التي ليس ليا عالقة مباشرة بوحدات اإلنتاج.

وبشكل عام تم تقسم طرائق تحميل عناصر التكاليف عمى وحدات اإلنتاج من قبل الييئات العممية والجيات

الميتمة بمحاسبة التكاليف إلى عدة طرق(نظريات) وىي:

أولا -طريقة تحميل التكاليف الكمية.

ثانيا -طريقة تحميل التكاليف المباشرة.

ثالثا -طريقة تحميل التكاليف المتغيرة أو الحدية.
رابع ا -طريقة تحميل تكاليف الطاقة المستغمة.

وسيتم تناول ىذه الطرق(النظريات) بالتفصيل كما يمي:
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د .عالء الدين جبل ،محاسبة التكاليف ،منشورات جامعة حمب.
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أولا – طريقة تحميل التكاليف الكمية(نظرية التكاليف اإلجمالية " الكمية "):

اء
تقوم نظرية التكاليف اإلجمالية أو الكمية عمى ضرورة تحميل عناصر التكاليف التي تحدث في المنشأة سو ً
أكانت عناصر تكاليف صناعية " مباشرة أو غير مباشرة متغيرة أو ثابتة أو مختمطة " عمى المنتجات النيائية

لمنشاط اإلنتاجي وذلك تطبيقاً لمبدأ التحميل الكمي أو الشامل ،والسبب في ذلك ىو أن ىذه النظرية تقوم عمى
أساس أن المنتجات ىي المسؤولة في األصل عن وجود المنشأة كميا بجميع أجيزتيا واداراتيا ومن ثم فيي
مسؤولة عن تحميل الوحدات المنتجة بكافة التكاليف الصناعية بكافة أنواعيا ،كما تُحمل الوحدات المباعة
إضافة إلى ما سبق بكافة التكاليف التسويقية واإلدارية والتمويمية.

فإنو :
فإنو وفقا لمنظرية الكمية " اإلجمالية " ُ
وبالتالي ُ
ال يتم التمييز ما بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة ،وكذلك ال يتم التمييز ما بين التكاليف المباشرة

والتكاليف غير المباشرة وبالتالي:

 -1فإن ىذه النظرية تعتبر التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة والمتغيرة من تكاليف اإلنتاج.
 -9وتعتبر التكاليف التسويقية الثابتة والمتغيرة من تكمفة المبيعات.

 -0أما التكاليف اإلدارية فإنيا تعتبر تكمفة الفترة أو المرحمة وتُطرح من ُمجمل الربح.
ولبيان كيفية الوصول إلى التكمفة اإلجمالية " الكمية " ال بد من استخدام العالقات التالية :
تكمفة اإلنتاج التام = تكمفة المواد المباشرة المستخدمة في اإلنتاج  +تكمفة األجور المباشرة

 +التكاليف الصناعية المباشرة  +التكاليف الصناعية الغير مباشرة(ثابتة ومتغيرة)

 +إنتاج تحت تشغيل  – 1/1إنتاج تحت تشغيل 19/01
المباعة = تكمفة اإلنتاج التام  +إنتاج تام  – 1/1إنتاج تام 19/01
تكمفة البضاعة ُ
المباعة  +المصاريف التسويقية والبيعية
تكمفة المبيعات = تكمفة البضاعة ُ
التكمفة الكمية أو اإلجمالية = تكمفة المبيعات  +التكاليف اإلدارية والمالية
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وبناء عمى ما سبق ُيمكن إعداد قائمة التكاليف الكمية أو اإلجمالية وفق الشكل التالي:
ً

قائمة التكاليف الكمية أو اإلجمالية

مواد أولية أول المدة



( )+مجمل تكمفة المشتريات

×××× تكمفة المواد األولية المتاحة لالستخدام
( )-مواد أولية آخر المدة

×××× تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
( )+األجور المباشرة



×××× ثمن التكمفة األولية المباشرة

أجور غير مباشرة



قوى محركة



تكاليف صيانة واصالح




( )+تكاليف صناعية مباشرة

مواد غير مباشرة

استيالك أآلت المصنع

استيالك مباني المصنع



تأمين عمى اآللت ومباني المصنع



مصاريف صناعية أخرى

( )+التكاليف الصناعية الغير مباشرة وىي :

×××× إجمالي التكاليف الصناعية خالل الفترة المدروسة
( )+مخزون إنتاج تحت التشغيل أول المدة

( )-مخزون إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

×××× تكمفة اإلنتاج التام الصنع خالل الفترة
( )+مخزون تام الصنع أول المدة
()-مخزون تام الصنع آخر المدة

×××× تكمفة البضاعة المباعة

( )+تكاليف بيعية وتسويقية
( )+تكاليف إدارية وتمويمية

×××× التكمفة اإلجمالية " الكمية "
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مواد لف وحزم



أجور تسويقية



إيجار معرض البيع



عمولة وكالء البيع



مصاريف تسويقية متنوعة



مصاريف اإلعالن



أدوات كتابية وقرطاسية لإلدارة



أجور إدارية



إيجار مباني اإلدارة



مصاريف إدارية متنوعة
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مثال :فيما يمي البيانات المستخرجة من سجالت إحدى المنشآت الصناعية لمفترة الصناعية لمفترة الممتدة من
 9319/1/1حتى تاريخ :9319/6/03
700 033

مواد أولية مباشرة أول المدة

793 333

إنتاج تام الصنع أول المدة

9 930 933

مواد أولية مشتراة خالل الفترة

70 003

مواد لف وحزم

1 990 333

أجور مباشرة

900 833

أجور تسويقية

063 333

تكاليف صناعية مباشرة

08 963

إيجار معارض البيع

199 033

مواد غير مباشرة

199 033

عمولة وكالء البيع

067 933

أجور غير مباشرة

199 033

مصاريف تسويقية متنوعة

003 603

قوى محركة

138 333

مصاريف نقل لمخارج

993 093

تكاليف صيانة واصالح

113 883

مصاريف اإلعالن

98 833

استيالك أآلت المصنع

90 083

أدوات كتابية وقرطاسية لإلدارة

90 083

استيالك مباني المصنع

089 633

أجور إدارية

08 963

تأمين عمى أآلت ومباني المصنع

08 963

إيجار مباني اإلدارة

106 883

مصاريف صناعية أخرى

156 963

مصاريف إدارية متنوعة

063 833

إنتاج تحت التشغيل أول المدة

9 063 333

صافي المبيعات

المطموب :
 – 1إعداد قائمة التكاليف الكمية وفق طريقة تحميل التكاليف الكمية( نظرية التكاليف اإلجمالية " الكمية) لمفترة

المنتيية في 9319./6/03
إذا عممت ما يمي:

 -1تكمفة المواد األولية في آخر المدة تبمغ  758 883ل.س.

 -9تكمفة اإلنتاج تحت التشغيل آخر المدة تبمغ  999 093ل.س.
 -0تكمفة اإلنتاج التام آخر المدة تبمغ  576 333ل.س.

 – 9إعداد قائمة الدخل وفق نظرية التكاليف اإلجمالية " الكمية " لمفترة المنتيية في .9319/6/03
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أولا – إعداد قائمة التكاليف اإلجمالية( الكمية ):
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قائمة التكاليف الكمية أو اإلجمالية

 199 033مواد غير مباشرة



 067 933أجور غير مباشرة



 003 603قوى محركة



 9 907 633تكلفة املواد األولية املتاحة لالدتخدام

 993 093تكاليف صيانة واصالح



 )-( 758 883مواد أولية آخر المدة

 99 833استيالك أآلت المصنع



 9 178 793تكلفة املواد األولية املستخدمة يف اإلنتاج



 08 963تأمين عمى اآلالت ومباني المصنع

 )+( 1 990 333األجور المباشرة



 106 883مصاريف صناعية أخرى

 700 033مواد أولية أول المدة
 )+( 9 930 933مجمل تكمفة المشتريات

 90 083استيالك مباني المصنع

 )+( 063 333تكاليف صناعية مباشرة
 3 762 727مثن التكلفة املباذرة األولية()1
 )+( 1 099 683التكاليف الصناعية الغير مباشرة وىي :



 73 447مواد لف وحزم

 5 162 477إمجالي التكاليف الصناعية خالل الفرتة املدرودة



 )+( 063 833مخزون إنتاج تحت التشغيل أول المدة

 244 877أجور تسويقية



 48 967إيجار معرض البيع

 5 337 887تكلفة اإلنتاج التام الصنع خالل الفرتة ()2



 122 477عمولة وكالء البيع

 )+( 793 333تكمفة إنتاج تام الصنع المدة أول المدة



122 477

 )-( 576 333تكمفة إنتاج تام الصنع آخر المدة



 178 777مصاريف نقل لمخارج



 117 887مصاريف اإلعالن

 )-( 999 093مخزون إنتاج تحت التشغيل آخر المدة

 5 474 887تكلفة البضاعة املباعة()3
 )+( 803 883تكاليف بيعية وتسويقية
 )+( 793 333تكاليف إدارية ومالية
 7 725 767التكلفة اإلمجالية " الكلية " ()4

مصاريف تسويقية متنوعة



 24 487أدوات كتابية وقرطاسية لإلدارة



 489 677أجور إدارية



 48 967إيجار مباني اإلدارة



 156 967مصاريف إدارية متنوعة

ثاني ا – إعداد قائمة الدخل:
 9 367 777صافي المبيعات

 )-( 6 375 767تكمفة المبيعات وىي :



 5 474 887تكمفة الباعة التامة والمباعة
 )+( 837 887المصارف التسويقية

 3 754 247جممل الربح

 )-( 727 777مصاريف إدارية ومالية وىي :
 3 334 247صايف الربح

 24 487أدوات كتابية وقرطاسية لإلدارة
 489 677أجور إدارية
 48 967إيجار مباني اإلدارة
 156 967مصاريف إدارية متنوعة
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مسألة :تتبع أحدى الشركات الصناعية الطريقة اإلجمالية في تحميل التكاليف وفي مايمي البيانات المتعمقة بيذه
الشركة عن عام .9319
 193 333مواد مباشرة

 903 333أجور مباشرة

13 333

صيانة

16 333

اصالح

03 333

اىتالك اآلالت المصنع

93 333

إيجار المصنع

03 333

تأمين مباني المصنع

83 333

كيرباء صناعية

60 333

مياه صناعية

98 333

مصاريف لف وحزم

53 333

أجور تسويقية

10 333

مصاريف نقل مبيعات

93 333

اىتالك سيارات البيع

06 333

أجور إداريين

90 333

اىتالك مباني اإلدارة

19 333

اىتالك أثاث اإلدارة

19 333

إنارة اإلدارة

90 333

تأمين مباني اإلدارة

وبمغت مبيعات الشركة  15 33 333في نياية عام .9319

المطموب:

 – 1إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع.
 – 9إعداد قائمة الدخل عن الفترة المنتيية .9319/19/01
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أوالً :إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع وفقاً لمنظرية اإلجمالية الكمية وىي بالشكل التالي :
قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع وفق ا لمنظرية اإلجمالية الكمية
193 333

مواد مباشرة

( )+تكمفة المشتريات

 17 777صيانة

 127 777تكمفة المواد األولية المتاحة لالستخدام في اإلنتاج

 37 777اىتالك اآللت المصنع

 127 777تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج

 64 777مياه صناعية

 367 777التكمفة المباشرة " األولية "

 27 777إيجار المصنع

()-المواد األولية أخر المدة

 47 777تأمين مباني المصنع

 )+( 903 333األجور المباشرة

 16 777اصالح

 87 777كيرباء صناعية

 )+( 963 333التكاليف الصناعية غير المباشرة وىي:
627 777

إجمالي التكاليف الصناعية خالل الفترة المدروسة

( )+إنتاج تحت التشغيل أول المدة

( )-إنتاج تحت التشغيل أخر المدة
627 777

التكمفة الصناعية لإلنتاج التام

( )+إنتاج تام أول المدة

 693 333التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمتاح لمبيع
( )-إنتاج تام أخر المدة
 627 777التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع
ثاني ا  :إعداد قائمة الدخل لعام  2712وىي بالشكل التالي:
 1577 777المبيعات
732 777

768777
138 333

 57 777أجور تسويقية

( )-تكمفة المبيعات وتتضمن ما يمي:


 693 333التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع



 )+( 119 333التكاليف التسويقية وتتضمن ما يمي:

مجمل الربح

( )-المصاريف اإلدارية والمالية وتتضمن ما يمي :

 667 777صافي الربح

 28 777مصاريف لف وحزم

 14 777مصاريف نقل المبيعات
 27 777اىتالك سيارات البيع
 12 777إنارة اإلدارة
 36 777أجور اإلداريين
24 777

اىتالك مباني اإلدارة

24 777

تأمين مباني اإلدارة

 12 777اىتالك أثاث اإلدارة
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