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محاسبة التكاليف

د .اسعد الخميس

احملاضرة السابعة:1

رابعاًً-طريقة(نظرية)ًتحميلًالتكاليفًالمستغمةً :

ذكرنا مبدأ التحميل الجزئي وأنوُ وفقاً ليذا المبدأ برزت ىناك ثالث طرق(نظريات) تؤيده وىي :طريقة التحميل
المباشرة ،طريقة التحميل المتغيرة ،طريقة التحميل المستغمة.
ظيرت طريقة تحميل التكاليف المستغمة كحل وسط بين طريقة التحميل الكمية والمتغيرة ،وتقوم ىذه الطريقة عمى
تحميل ًوحدات ًاإلنتاج :بالمواد المباشرة المستخدمة في اإلنتاج ،واألجور المباشرة ،والتكاليف الصناعية غير

المباشرة المتغيرة ،باإلضافة إلى التكاليف ًالصناعية ًغير ًالمباشرة ًالثابتة ًبنسبة ًالطاقة ًاإلنتاجية ًالمستغمةً
فعالًإلىًالطاقةًالقصوىًالمتاحةًفيًالمنشأة.

أماًالوحداتًالمباعة فتحمل باإلضافة إلى ما سبق بالتكاليف التسويقية المتغيرةً،وًالتكاليفًالتسويقيةًالثابتةً
بنسبةًالطاقةًالبيعيةًالمستغمةً(.أو بنسبة الطاقة اإلنتاجية المستغمة في كانت مساوية لمطاقة البيعية).

وفقاً لنظرية التكاليف المستغمة فإنوُ:
تعتبر التكاليف المباشرة(األولية) :المتمثمة بالمواد المباشرة المستخدمة ،واألجور المباشرة ،والتكاليف الصناعية
المباشرة(في حال وجودىا) ،من تكاليف اإلنتاج.

أما بالنسبة لمتكاليف الصناعية غير المباشرة فيجب التمييز ما بين التكاليف الصناعية المتغيرة والثابتة:

 -1تعتبر التكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة بالكامل من تكاليف اإلنتاج.

 -2أما بالنسبة لمتكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة فتعتبر ىذه التكاليف من تكمفة اإلنتاج ولكن بنسبة

المستغل منيا (الطاقة المستغمة) فقط ،أما الجزء غير المستغل فيعتبر بمثابة تكاليف فترة أو مرحمة تُطرح
من مجمل الربح.

التكاليف التسويقية نفس ما ذكر بخصوص المصاريف الصناعية غير المباشرة الثابتة والمتغيرة بمعنى:

 -1التكاليف التسويقية المتغيرة بالكامل تعتبر من تكمفة المبيعات.

 -2أما بالنسبة لمتكاليف التسويقيةًالثابتة فتعتبر أيضاً من تكمفة المبيعات ولكن بنسبة المستغل منيا فقط(بنسبةً
الطاقةًالبيعية) ،أما الجزء غير المستغل من التكاليف التسويقية الثابتة فيعتبر تكمفة فترة " أو مرحمة تُطرح
من مجمل الربح  .ومما سبق نجد:

 -1وفقاًلطريقةًالتحميلًالمستغمةًتعتبرًمنًتكاليفًاإلنتاجًكالًمنً ً:
 التكمفة المباشرة(األولية).

 التكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة بالكامل.
 التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة بنسبة الطاقة اإلنتاجية المستغمة.

 -2ويعتبرًمنًتكمفةًالمبيعاتًوفقاًلهذهًالنظريةًكالًمنً ً:

1

د .عالء الدين جبل ،محاسبة التكاليف ،منشورات جامعة حمب.

56

محاسبة التكاليف

د .اسعد الخميس

السنة الثالثة

 التكاليف التسويقية المتغيرة بالكامل.
 التكاليف التسويقية الثابتة بنسبة الطاقة البيعية المستغمة.

ً -3وفقاًلمنظريةًالمستغمةًتعتبرًمنًتكاليفًالفترةًأوًالمرحمةًكالًمنً ً:
 التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة بنسبة الطاقة غير المستغمة.
 التكاليف التسويقية الثابتة بنسبة الطاقة البيعية غير المستغمة.
 التكاليف اإلدارية بكامميا.

وبالتالي يمكن إعداد قائمة تكاليف الطاقة المستغمة عمى الشكل التالي :
قائمةًتكاليفًالطاقةًالمستغمةًوفقاًلطريقةًتحميلًالتكاليفًالمستغمةً :
موادًأوليةًأولًالمدة

(ً)+مجملًتكمفةًالمشتريات

××××ًتكمفةًالموادًاألوليةًالمتاحةًلالستخدام ً
(ً)-موادًأوليةًآخرًالمدة ً

××××ًتكمفةًالموادًاألوليةًالمستخدمةًفيًاإلنتاجً"ًأوًالموادًالمباشرةً"ً ً
(ً)+األجورًالمباشرة ً

(ً)+تكاليفًصناعيةًمباشرة ً

××××ًثمنًالتكمفةًالمباشرةً(األولية) ً
(ً)+التكاليفًالصناعيةًالغيرًمباشرةًالمتغيرةًتؤخذًبالكاملًمثلًً :



الموادًغيرًالمباشرةً



القوىًالمحركة

(ً)+التكاليفًالصناعيةًالغيرًمباشرةًالثابتةًبنسبةًاالستغاللًفقطًمثلًً ً:

××××ًتكمفةًاإلنتاجًالمستغمةً ً



(ً)+إنتاجًتحتًالتشغيلًأولًالمدة ً



(ً)-إنتاجًتحتًالتشغيلًآخرًالمدة ً



××××ًتكمفةًاإلنتاجًالتامًالصنعًالمستغمةً ً
(ً)+تكمفةًإنتاجًتامًالصنعًأولًالمدة ً

إيجارًالمصنعً

تأمينًعمىًالمصنع
استهالكًآالتً



أجورًمشرفينً



إضاءةًالمصنعً

(ً)-تكمفةًإنتاجًتامًالصنعًآخرًالمدة ً

××××ًالتكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًوالمباعًالمستغمةً ً
(ً)+التكاليفًالتسويقيةًالمتغيرةًتؤخذًبالكاملًمثل(:عمولة وكالء البيع ،مصاريف لف وحزم)....
(ً)+التكاليفًالتسويقيةًالثابتةًالمستغمةًفقطًمثلًً ً:

××××ًتكمفةًالمبيعاتًالمستغمةً ً
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أجورًتسويقيةً



إيجارًمعرضًالبيعً



مصاريفًاإلعالنً
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أما قائمة الدخل تُعد كما يمي:

قائمةًالدخلًلمفترةًالمنتهيةًفيًً .....
×××× صافي المبيعات

×××× ( )-تكمفة المبيعات المستغمة وىي:


التكمفة الصناعية لإلنتاج التام والمباع المستغمة



( )+المصارف التسويقية

 المتغيرة تؤخذ بالكامل
 والثابتة بنسبة االستغالل فقط

××××ًًمجملًالربحًأوًالخسارةً ً

(×××)  -التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة غير المستغمة
(×××)  -التكاليف التسويقية الثابتة الغير مستغمة
(×××)  -مصاريف إدارية ومالية

××××ًصافيًالربحًأوًالخسارةًمنًالعممياتًالتشغيميةً ً
×××× ( )+إيرادات عرضية مختمفة

(×××) – خسائر عرضية أخرى
××××ًصافيًالربحًالنهائيً ً

مالحظةً :
يمكن معرفة نسبة االستغالل من خالل العالقة التالية :
نسبة االستغالل =

الطاقة الفعمية

الطاقة المتاحة

× 111
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مثـالً ً:
فيما يمي البيانات المستخرجة من سجالت الشركة السورية لمكابالت والخاصة بإحدى السمع خالل شير كامل:
491 111

مواد أولية مباشرة

421 111

أجور مباشرة

141 111

تكاليف صناعية مباشرة

115 111

مواد أولية غير مباشرة

115 111

أجور مساعدين

115 111

أجور مشرفين

84 111

مصاريف صيانة واصالح

71 111

استيالك اآلالت

87 511

إيجار المصنع

21 111

مصروفات قوى محركة

71 111

تأمين عمى المصنع

71 111

مصروفات صناعية مختمفة

211 111

مصروفات إدارية

52 511

مصروفات نقل مبيعات

71 111

مصروفات دعاية واعالن

52 511

عمولة وكالء البيع

35 111

إيجار معرض

3511

إضاءة معرض البيع

71 111

رواتب مندوبي البيع

2 625 111

المبيعات الفعمية  6111وحدة

17 511

إضاءة المصنع

11 111

6 111

اإلنتاج الفعمي

الطاقةًالقصوىًلإلنتاجًوالبيعً"ًبالوحداتًً ً

والمطموب:
 -1إعداد قائمة التكاليف وفق طريقة(نظرية) تكاليف الطاقة المستغمة لمفترة المذكورة.
 -2إعداد قائمة الدخل وفق نظرية تكاليف الطاقة المستغمة لمفترة المدروسة.

الحل:

يتم إيجاد نسبة االستغالل من خالل العالقة التالية:
نسبة االستغالل =

الطاقة الفعمية

× 111

الطاقة القصوى المتاحة

× %61 = 111

6111
نسبة االستغالل =
11111
مالحظةً:نالحظًأنًالطاقةًاإلنتاجية=ًالطاقةًالبيعية=ًً،6666هذاًيعنيًأنًنسبةًالطاقةًاإلنتاجيةًمساويةً

لنسبةًالطاقةًالبيعية=ً .%66
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أوالً – إعداد قائمة التكاليف وفق طريقة تحميل التكاليف المستغمة لمفترة المدروسة:
قائمة تكاليف الطاقة المستغمة وفقاً لمنظرية المستغمة

كمي

جزئي
491 111

البيان

المواد المباشرة

421 111

( )+األجور المباشرة

141 111

( )+تكاليف صناعية مباشرة

ً 1ً656ً666
211 111

ثمنًالتكمفةًاألوليةًالمباشرة ً

( )+التكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة بالكامل:%111

115 111

 مواد غير مباشرة

84 111

 مصاريف صيانة واصالح

21 111

 مصروفات قوى محركة .
( )+التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة بنسبة االستغالل : %61

315 111
63 1111



أجور مساعدين %61× 115 111

63 111



أجور مشرفين %61 × 115 111

52 511



إيجار المصنع %61 × 87 511

11 511



إضاءة المصنع %61 × 17 511

42 111



استيالك اآلالت %61 × 71 111

42 111



تأمين عمى المصنع %61 × 71 111

42 111



ً ً1ً575ً666

مصروفات صناعية مختمفة %61 × 71 111

تكمفةًاإلنتاجًالمستغمةًلمفترةًالمدروسة ً

( )+إنتاج تحت التشغيل أول المدة

( )-إنتاج تحت التشغيل آخر المدة
تكمفةًاإلنتاجًالتامًالصنعًالمستغمة ً

ً ً1ً575ً666

( )+تكمفة إنتاج تام الصنع أول المدة

( )-تكمفة إنتاج تام الصنع آخر المدة
التكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًوالمباعًالمستغمة ً

ً 1ً575ً666
52 511
52 511
138 611

( )+التكاليف التسويقية المتغيرة بالكامل:%111


عمولة وكالء البيع

( )+التكاليف التسويقية الثابتة المستغمة فقط :%61
31 511



مصروفات نقل مبيعات %61 × 52 511

42 111



مصروفات دعاية واعالن %61 × 71 111

21 111



إيجار معرض البيع %61 × 35 111

42 111



رواتب مندوبي البيع %61 × 71 111

2111



إضاءة معرض البيع %61 × 3511
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تكمفةًالمبيعاتًالمستغمة ً

ثانياً – إعداد قائمة الدخل وفق نظرية تكاليف الطاقة المستغمة لمفترة المذكورة وىي كالتالي:
قائمة الدخل لمفترة المنتيية في ....
كمي
ً ً2ً625ً666
(ً )1ً766ً166

جزئي

صافيًالمبيعاتً ً
()-تكمفةًالمبيعاتًالمستغمةً

ً
ً ً858ً966
()211 111

مجملًالربحً ً

()-التكاليفًالصناعيةًالغيرًمباشرةًوالغيرًمستغمةً:%46
 أجور مساعدين %41 × 115 111

42 111
42 111

() 92 411

 إيجار المصنع %41 × 87 511
 إضاءة المصنع %41 × 17 511

35 111
7111

 مصروفات صناعية مختمفة %41× 71111

 تأمين عمى المصنع %41 × 71 111
()-التكاليفًالتسويقيةًالغيرًمستغمةً:

21 111

 مصروفات نقل مبيعات%41 × 52 511

28 111

دعاية واعالن %41 × 71 111

28 111
14 11

ً ً346ً566

 أجور مشرفين %41 × 115 111

 اىتالك اآلالت %41 × 71 111

14 111

() 211 111

بيان

211111


 إيجار معرض البيع %41 × 35 111
 رواتب مندوبي البيع %41 × 71 111
 إضاءة معرض البيع %41 × 3511
()-تكاليفًإداريةًوتمويميةً ً

 مصروفات إدارية

صافيًالربحً ً
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مثالًيتضمنًجميعًطرقًالتحميلً :
إليك البيانات المستخرجة من سجالت إحدى المنشآت الصناعية عن انتاج/11111/وحدة من المنتج:
 -1بمغت التكاليف المباشرة/511111/:المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج /251111/ ،األجور المباشرة.
 -2بمغت التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة ،/311111/أما الثابتة بمغت./111111/
 -3بمغت الطاقة اإلنتاجية القصوى المتاحة لمشركة/11111/تم استغالليا بالكامل.

 -4أما بالنسبة لمطاقة المستغمة فقد شكمت /%81/من الطاقة المتاحة(لطريقة تحميل التكاليف المستغمة).
 -5بمغ عدد الوحدات المباعة/8111/وحدة في جميع الطرق.

المطموبً:حساب التكاليف الصناعية لإلنتاج والمباع خالل الفترة حسب جميع طرق التحمل السابقة.
الحــلً:قائمةًالتكاليفًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًوالمباعً:إنتاجً(ً)16666وحدةً .
البيـ ـ ــان
المواد المباشرة

الكمية

المتغيرة

()11111وحدة

()11111وحدة

المستغمة ً

المباشرة

()8666وحدة ً ()11111وحدة

511111
251111

511111
251111

ً 466666
266666

511111
251111

ً 756666

756666

666666

756666

311111
111111

311111
---

ً 246666
ً 86666

ً --ً ---

التكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتام ً

ً 1156666

ً 1656666

ً 926666

ً 756666

(ً)-مخزونًتامًالصنعًنهايةًالفترة(ً )2666

ً 236666

ً 216666

الًيوجد ً

ً 156666

التكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًوالمباع(ً )8666

ً 926666

ً 846666

ً 926666

ً 666666

األجور المباشرة
التكمفةًالمباشرة
المصروفات الصناعية غير المباشرة المتغيرة ً
المصروفات الصناعية غير المباشرة الثابتة ً

تم تقويم مخزون تام الصنع في نياية الفترة كما يمي:

 -1حسب طريقة تحميل التكاليف الكمية 231111=2111*)11111/1151111(ً:ل.س.
 -2حسب طريقة تحميل التكاليف المتغيرة 211111=2111*)11111/1151111( :ل.س.
 -3حسب طريقة تحميل التكاليف المباشرة 151111=2111*)11111/751111( :ل.س.

 -4حسب طريقة تحميل التكاليف المستغمة=اإلنتاج(ً-)86666المبيعات(ً6ً=)8666الًيوجدًمخزون.

مالحظـــــاتً :

 -1إن اختالف الطرائق تؤدي إلى اختالف في تقويم المخزون السمعي ،وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير
صافي الربح في المنشأة ،أما في حال عدم وجود مخزون سمعي فإن صافي الربح ال يختمف بين طريقة

وأخرى ،والسبب في ذلك ىو أن عناصر التكميف التي لم تحمل عمى وحدات اإلنتاج ستحمل عمى قائمة
الدخل.

 -2في ظل طريقة تحميل التكاليف المستغمة يجب أن تتغير التكاليف المتغيرة مع تغير ًحجم ًاإلنتاج،
وبالتالي فإن انخفاض حجم اإلنتاج من الطاقة القصوى المتاحة ،/11111/إلى الطاقة اإلنتاجية
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المستغمة ،/8111/سيؤدي حكماً إلى تغير في تكمفة المواد األولية المباشرة المستخدمة ،واألجور
المباشرة ،والتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة.

أما التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة فال تتغير مع تغير حجم اإلنتاج ضمن المدى المالئم ولكن

تقسم إلى قسمين :القسم األول يحمل عمى وحدات اإلنتاج بنسبة الطاقة المستغمة ،/%81/أما القسم

الثاني يحمل عمى قائمة الدخل بنسبة الطاقة غير المستغمة./%21/

مالحظةًهامةً :

إنًاالستغاللًالجزئيًلمطاقةًالًيعنيًبالضرورةًتطبيقًطريقةًتحميلًتكاليفًالطاقةًالمستغمةً،وهذاًماًيحدثً

في ًالواقع ًالعمميً ،فمعظم ًالمنشآت ًال ًتستغل ًكامل ًالطاقة ًالمتاحةً ،ومع ًذلك ًفهي ًتتبع ًطريقة ًتحميلً

التكاليفًالكمية(مبدأًالتحميلًالشامل)ً .
ً

مثالً :

فيًالمثالًالسابق بفرض أن الطاقة اإلنتاجية المستغمة بمغت /%81/من الطاقة المتاحة وكانت بيانات التكاليف

السابقة تخص إنتاجً/8666/وحدةً،وبمغًعددًالوحداتًالمباعةً/6666/فيًجميعًالطرقًالسابقةً .

المطموبً:حساب تكمفة اإلنتاج التام والمباع باتباع طرائق التحميل السابقة.

الحلً:قائمةًالتكاليفًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًوالمباعً:إنتاجً(ً)8666وحدةً .
الكمية

المتغيرة

المستغمة

المباشرة

()8111وحدة

()8111وحدة

()8111وحدة

()8111وحدة

511111
251111

511111
251111

511111
251111

511111
251111

ً 756666

756666

ً 756666

756666

311111
111111

311111
---

311111
ً 81111

التكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتام ً

ً 1156666

ً 1656666

البيـ ـ ــان
المواد المباشرة
األجور المباشرة
التكمفةًالمباشرة
المصروفات الصناعية غير المباشرة المتغيرة ً
المصروفات الصناعية غير المباشرة الثابتة ً

ً 1136666

ً --ً --ً 756666

(ً)-مخزونًتامًالصنعًنهايةًالفترة(ً )2666

ً 287566

ً 262566

ً 282566

ً 187566

التكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًوالمباع(ً )6666

ً 862566

ً 787566

ً 847566

ً 562566

تم تقويم مخزون تام الصنع في نياية الفترة كما يمي:
 1حسب طريقة تحميل التكاليف الكمية 287511=2111*)8111/1151111(ً:ل.س.

 2حسب طريقة تحميل التكاليف المتغيرة 262511=2111*)8111/1151111( :ل.س.

 3حسب طريقة تحميل التكاليف المستغمة 282511=2111*)8111/1131111( :ل.س.
 4حسب طريقة تحميل التكاليف المباشرة 187511=2111*)8111/751111( :ل.س.
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تفسيرًالنتائجً :
إن الفرق في تكاليف اإلنتاج بين الطرائق السابقة ناتج عن االختالف في تحميل عناصر التكاليف الصناعية
غير المباشرة الثابتة ،فالفرق بين الطريقة الكمية والمستغمة يساوي إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة

بنسبة الطاقة غير المستغمة ،/%21/والتي تعادل ./21111/

أما الفرق في تكاليف اإلنتاج بين الطريقة الكمية والمتغيرة يساوي إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة

بالكامل./111111/

بينما الفرق في تكاليف اإلنتاج بين الطريقة الكمية والمباشرة يساوي إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة

والمتغيرة بالكامل./411111/

أما فيما يتعمق بالفرق في تكمفة اإلنتاج التام والمباع بين الطرائق السابقة ناتج عن االختالف في تحميل

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتةًوتقويمًالمخزونًالسمعيًمعاً كما يمي:

الفرق ًفي ًتكمفة ًاإلنتاج ًالتام ًوالمباع= ًالفرق ًفي ًالتكاليف ًالصناعية ًغير ًالمباشرة ًالثابتةً -الفروق ًفيً

تقويمًالمخزونًالسمعيً .

 -1الفرق بين الطريقة الكمية والمتغيرة= 75111 =)262511-287511(-111111ل.س .وىو نفس
الفرق بين 75111=787511-862511ل.س.

 -2الفرق بين الطريقة الكمية والمستغمة= (15111 =)282511-287511(-)81111-111111ل.س.
وىو نفس الفرق بين 15111=847511-862511ل.س.

 -3الفرق بين الطريقة المستغمة والمتغيرة= 61111 =)262511-282511(-81111ل.س .وىو نفس
الفرق بين 61111=787511-847511ل.س.

 -4الفرق بين الطريقة الكمية والمباشرة= 311111 =)187511-287511(-411111ل.س .وىو نفس
الفرق بين 311111=562511-862511ل.س.

مماًسبقًنستنتجً :

 -1تظير طريقة تحميل التكاليف الكمية تكمفة إنتاج أكبر مما ىو عميو من الطرائق األخرى.

 -2تظير طريقة تحميل التكاليف الكمية أرباحاً صافية أكبر مما ىو عميو في الطرائق األخرى ،والسبب يعود
إلى أن تقويم المخزون في نياية الفترة يتم عمى أساس مبدأ التحميل الشامل(تضخيم المخزون) ،وبالتالي

يتم تدوير جزء من التكاليف الثابتة ضمن المخزون الخاص بالفترة الحالية إلى فترة تالية ،بمعنى آخر

ً

يتم تخفيض تكاليف إنتاج الفترة الحالية بمقدار ذلك الجزء المدور من التكاليف الثابتة.
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