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محاسبة التكاليف

د .اسعد الخميس

احملاضرة السادسة:1

ثالثًاًً-طريقة(نظرية)ًتحميلًالتكاليفًالمتغيرةًأوًالحديةً :
ال بد من التذكير بمفيوم التكاليف الثابتة والمتغيرة حيث أن:

أوالًًً-التكاليفًالثابتة :ىي التكاليف التي ال تتغير بتغير حجم اإلنتاج ،وىي تتضمن ما يمي:

 -4التكاليف الصناعية الغير مباشرةًالثابتة :كقسط االىتالك ،إيجار المصنع ،التأمينات عمى المصنع ،وغيرىا.
 -2التكاليف التسويقية الثابتة :كرواتب عمال المبيعات ،وايجار معارض البيع ،دعاية واعالن وغير ذلك.
 -3التكاليف اإلدارية جميعيا تعتبر تكاليف ثابتة.

ثانيًاًً-التكاليفًالمتغيرةً :وىي التكاليف التي تتغير بتغير حجم اإلنتاج بشكل طردي وتتضمن:

 -4تكمفة المواد األولية المباشرة المستخدمة في اإلنتاج.

 -2تكمفة األجور المباشرة التي تدفع لمعاممين داخل أقسام اإلنتاج.

 -3التكاليف الصناعية غير المباشرةًالمتغيرة مثل تكمفة الوقود ومصاريف نقل المواد ،القوى المحركة وغيرىا.
 -4التكاليف التسويقية المتغيرة مثل التعبئة والتغميف وعمولة وكالء البيع وتكاليف نقل المبيعات وغيرىا.

وبالتالي فإن األساس الذي اعتمدتوُ نظرية التكاليف المتغيرة في تحديد التكاليف ىو تحميل وحدات اإلنتاج
بعناصر التكاليف الصناعية المتغيرة التي تتضمن:

التكاليفًالمباشرةً :وتشمل المواد المباشرة واألجور المباشرة والتكاليف الصناعية المباشرة.

التكاليفًالصناعيةًالغيرًمباشرةًالمتغيرةً :

وتشمل المواد الغير مباشرة كالوقود والزيوت ،والمصروفات الصناعية الغير المباشرة المتغيرة كالصيانة

واإلصالح والكيرباء الصناعية وغيرىا.

وبالتاليًفإنًتحميلًوحداتًاإلنتاجًبعناصرًالتكاليفًالصناعيةًيكونًكماًيميًً ً:
 -4اعتبار التكاليف الصناعية المتغيرة فقط من مكونات تكمفة اإلنتاج وتُحمل عمى الوحدات المنتجة.
 -2اعتبار التكاليف الثابتة تكاليف زمنية يجب فصميا وتحميميا في نياية الفترة المحاسبية عمى قائمة الدخل
" حساب األرباح والخسائر ".

 -3تقويم المخزون السمعي في نياية الفترة التكاليفية بتكمفة اإلنتاج المتغيرة والتي تساوي التكمفة المباشرة،
باإلضافة إلى التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة فقط.

 -4يحمل اإلنتاج التام والمباع باإلضافة إلى التكاليف الصناعية المتغيرة ،بالتكاليف التسويقية المتغيرة.
 -5من خالل مقارنة سعر بيع الوحدة مع تكمفتيا المتغيرة يمكن استخراج الربح الحدي.

وما سبق نجد أن طريقة التحميل المتغيرة تقوم عمى التمييز ما بين:
 -4التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة والمتغيرة.
 -2والتكاليف التسويقية الثابتة والمتغيرة.
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 -3أما التكاليف اإلدارية فتعتبر دائماً بمثابة تكاليف ثابتة.

ومنًأهمًالمزاياًالتيًتتمتعًبهاًهذهًالطريقةًماًيميً :

 -1إن تقسيم التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة يكتسب أىمية خاصة ،إذ يساعد اإلدارة اتخاذ بعض الق اررات

اإل دارية باالعتماد عمى مؤشر الربح الحدي ،مما يساعد اإلدارة في دراسة العالقة بين الحجمً
والتكمفةًوالربحًأوًماًيسمىًبتحميلًالتعادل :حيث يمكن تحديد نقطة التعادل لكل مركز إنتاجي أو

لكل منتج أو لممنشأة ككل.

نقطة ًالتعادل :وىي النقطة التي تتساوى عندىا التكاليف الكمية مع اإليرادات الكمية ،أي النقطة التي يصبح
عندىا الربح المحاسب مساوياً لمصفر.

اإليرادات = التكاليف الكمية(الثابتة والمتغيرة) ،فإذا كانت ك :تمثل الكمية ،س :تمثل السعر ،ت ث :تمثل

التكاليف الثابتة ،ت م :تمثل التكمفة المتغيرة لموحدة نجد:

ك*س= ت ث( +ك*ت م) أي أن اإليرادات= التكاليف الثابتة +التكاليف المتغيرة.

ك*س(-ك*ت م)= ت ث بمعنى اإليرادات -التكاليف المتغيرة= التكاليف الثابتة.

ك(س -ت م)= ت ث بمعنى :الكمية(سعر -تكمفة المتغيرة لموحدة)= التكاليف الثابتة .ومنو نجد:
حجم(كمية) التعادل( ك)=

التكاليف الثابتة(ت ث)
الربح الحدي لموحدة(سعر البيع -التكمفة المتغيرة لموحدة)(س -ت م)

أما قيمة التعادل
التكاليف الثابتة(ت ث)

قيمة التعادل=

معدل الربح الحدي لموحدة (-4ت م/س)بمعنى-4:التكمفة المتغيرة مقسومة عمى السعر

 -2ثبات متوسط تكمفة وحدة المنتج ،مما يساعد اإلدارة في التخطيط والرقابة.

 -3تساعد ىذه الطريقة عمى إلقاء الضوء عمى ربحية المنتجات المختمفة بعيداً عن أثر الطاقة اإلنتاجية
وما يترتب عمى ذلك من تذبذب نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة تبعاً لتقمب حجم النشاط.

 -4تساعد اإلدارة في تقييم البدائل المختمفة المتاحة المتعمقة بتخفيضات السعر.

وبالتالي يمكن إعداد قائمة التكاليف المتغيرة " الحدية " عمى الشكل التالي:
الكمي

الجزئي

البيان

×××

مواد أولية مباشرة

×××

تكاليف صناعية مباشرة

×××

أجور مباشرة

×××××

ثمنًالتكمفةًالمباشرة(األولية)ً ً

×××××

 +التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرةً

×××××

إجماليًالتكاليفًالصناعيةًالمتغيرةًلمفترةًالمدروسة ً
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×××

 +إنتاج تحت التشغيل أول المدة مقوم بالتكمفة المتغيرة

×××

 -إنتاج تحت التشغيل آخر المدة مقوم بالتكمفة المتغيرة

د .اسعد الخميس

تكمفةًاإلنتاجًالمتغيرةً ً

××××
×××
×××

 +إنتاج تام الصنع أول المدة

 -إنتاج تام الصنع آخر المدة

××××

التكمفةًالصناعيةًالمتغيرةًلإلنتاجًالتامًوالمباعً ً

××××

 +التكاليف التسويقية المتغيرة

××××

تكمفةًالمبيعاتًالمتغيرةً ً

وبالنسبة لقائمة الدخل وفق طريقة (نظرية) التكاليف المتغيرة " الحدية " فتكون عمى الشكل التالي:
صافيًالمبيعاتً ً

××××
(×××)

 -تكمفةًالمبيعاتًالمتغيرة

××××

الربحًالحديً ً

(×××)

 -تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة

(×××)

 -تكاليف إدارية وتمويمية

××××

صافيًالربحًأوًالخسارةًالتشغيميةً ً

××××

 +إيرادات عرضية مختمفة

(×××)

 -خسائر عرضية أخرى

××××

صافيًالربحًالنهائيً ً

 -تكاليف تسويقية ثابتة

(×××)

مثــــال:

كانتًالتكاليفًالصناعيةًألحدىًالمنشآتًكماًيميً :
 222222المواد األولية المباشرة المستخدمة في اإلنتاج 452222 ،األجور المباشرة 322222 ،التكاليف

الصناعية غير المباشرة المتغيرة 352222 ،التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة 422222 ،التكاليف
التسويقية بمغ الجزء المتغير منيا ،62222أما المصروفات اإلدارية فقد بمغت 72222ل.س.

وبفرض أن عدد الوحدات المنتجة خالل الفترة بمغ  42222وحدة ،وعدد الوحدات المباعة  9222وحدة فقط

المطموب:

 -4حساب تكمفة البضاعة المباعة حسب كالً من طريقة التحميل الكمية وطريقة التحميل المتغيرة.

 -2حساب صافي الربح أو الخسارة عن طريق قائمة الدخل حسب كالً من الطريقتين السابقتين ،بفرض أن
سعر البيع/452/ل.س لموحدة المنتجة.

 -3تفسير النتائج عمى ضوء المعطيات السابقة.
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الحــــلً :
ً -4حساب تكمفة البضاعة المباعة حسب كالً من طريقة التحميل الكمية وطريقة التحميل المتغيرةً :

قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع(المتغيرة)

قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام والمباع(الكمية)

المبـ ـ ــمغ

البيـ ـ ـ ـ ـ ــان

المبـ ـ ــمغ

البيـ ـ ـ ـ ـ ــان

ً 222222

المواد األولية المباشرة المستخدمة

ً 222222

المواد األولية المباشرة المستخدمة

ً 452222

األجور المباشرة ً

ً 452222

األجور المباشرة ً

ً 353333

التكمفةًالمباشرة(األولية)(ً )1

ً 353333

التكمفةًالمباشرة(األولية)(ً )1

ً 322222

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة ً

ً 322222

التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة ً

ً 352222

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة ً

ً ---

ً ---

ً 1333333

تكمفةًاإلنتاج(ً )2

ً 653333

تكمفةًاإلنتاجًالمتغيرة(ً )2

422222

مخزون تام الصنع نياية المدة()422*4222

65222

مخزون تام الصنع نياية المدة()65*4222

ً 933333

تكمفةًاإلنتاجًالمباع ً

ً 585333

تكمفةًاإلًنتاجًالمباعًالمتغيرة ً

تم تقويم المخزون السمعي من خالل استخراج متوسط تكمفة الوحدة ثم ضربيا بعدد الوحدات المتبقية كما يمي:
متوسط تكمفة وحدة المنتج

تكمفة اإلنتاج

4222222

عدد الوحدات المنتجة

42222

422

ومنو مخزون تام الصنع بنياية المدة =  422222 =422*4222ل.س
متوسط تكمفة وحدة المنتج

تكمفة اإلنتاج

652222

المتغيرة

عدد الوحدات المنتجة

42222

ومنو مخزون تام الصنع بنياية المدة =  65222 =65*4222ل.س ً

 -2قائمة الدخل حسب طريقة تحميل التكاليف الكمية:
ً 1353333

ً

المبيعات(ً )153*9333

ً

ً

(ً)-تكمفةًالمبيعات ً

ً

922222

تكمفة اإلنتاج المباع

(ً )1333333

422222

التكاليف التسويقية

ً 353333

مجملًالربح ً

()72222

المصروفات اإلدارية

ً 283333

صافيًالربح ً

ً

 -3قائمة الدخل حسب طريقة تحميل التكاليف المتغيرة:
ً 1353333

ً

المبيعات(ً )153*9333

ً

ً

(ً)-تكمفةًالمبيعات ً

ً

585222

تكمفة اإلنتاج المباع المتغيرة

(ً )645333

62222

التكاليف التسويقية المتغيرة

ً 735333

الربحًالحدي ً
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(ً)-التكاليفًالثابتة ً

(ً )463333

ً 352222

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة ً

42222

التكاليف التسويقية الثابتة

72222

المصروفات اإلدارية
صافيًالربح ً

ً 245333

تفسيرًالنتائجً :

 -4تفسي ر اإلنتاج في تكمفة اإلنتاج :نجد من قائمة التكاليف الصناعية أن تكمفة اإلنتاج المباع في ظل
طريقة

التحميل

الكمية

أكبر

تكمفة

من

اإلنتاج

المباع

في

ظل

طريقة

التحميل

المتغيرة( ،)922222،585222والسبب في ذلك يعود إلى أنو تم تحميل عناصر التكاليف الصناعية
غير المباشرة الثابتة بالكامل عمى وحدات اإلنتاج في ظل طريقة تحميل التكاليف الكمية ،ويمكن حساب

الفرق في التكاليف بين الطريقتين كما يمي:

أ -الفرق في تكمفة اإلنتاج التام= التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة= .352222

أو الفرق في تكمفة اإلنتاج التام -نصيب وحدة المنتج من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة مضروباً

بعدد الوحدات المنتجة= 352222 =42222*35ل.س.

ب -أما الفرق في تكمفة اإلنتاج المباع= التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة -الفرق في تقويم المخزون
بين الطريقتين345222 =)65222-422222(-352222 :ل.س.

 -2تفسير االختالف في صافي الربح :من قائمة الدخل نجد أن االختالف في صافي الربح بين الطريقتين
يساوي الفرق في تقويم المخزون السمعي ،الفرق= (35222 =)65222-422222ل.س.

نستنتج ًمما ًسبق ًأنو في حال عدم وجود مخزون سمعي (اإلنتاج= المبيعات) فإن صافي الربح في كال
الطريقتين يكون متساوياً.

وبالتالي تكون قائمة الدخل في حال عدم وجود مخزون سمعي في كال الطريقتين كما يمي:

 قائمة الدخل حسب طريقة تحميل التكاليف الكمية( نالحظ أن المبيعات= اإلنتاج):ً 1533333

ً

المبيعات(ً )153*13333

ً

ً

(ً)-تكمفةًالمبيعات ً

ً

4222222

تكمفة اإلنتاج المباع

(ً )1133333

422222

التكاليف التسويقية

ً 433333

مجملًالربح ً

()72222

المصروفات اإلدارية

ً 333333

صافيًالربح ً

ً
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 -3قائمة الدخل حسب طريقة تحميل التكاليف المتغيرة ( :نالحظ أن المبيعات= اإلنتاج):
ً 1533333

ً

المبيعات(ً )153*13333

ً

ً

(ً)-تكمفةًالمبيعات ً

ً

652222

تكمفة اإلنتاج المباع المتغيرة

(ً )713333

62222

التكاليف التسويقية المتغيرة
الربحًالحدي ً

ً 793333

(ً)-التكاليفًالثابتة ً

(ً )463333

ً 352222

التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة ً

42222

التكاليف التسويقية الثابتة

72222

المصروفات اإلدارية

ً 333333

صافيًالربح ً

نالحظًمنًخاللًماًسبق :أنو في حال عدم وجود مخزون تام الصنع أول أو آخر المدة ،فإن صافي الربح
لممنشأة ال يختمف ،لكن االختالف يكمن في تكمفة الوحدات المنتجة والمباعة ،وفي تكمفة المبيعات واألرباح

اإلجمالية لممنشأة ،أما صافي الربح يكون نفسو في كال الطريقتين.
مثــــال:

فيما يمي البيانات المستخرجة من سجالت الشركة السورية لمصناعات اليندسية والخاصة ،بإحدى السمع خالل

شير كامل :

أرصدة أول المدة

أرصدة آخر المدة

 357 222مواد أولية مباشرة

 368 922مواد أولية مباشرة

 99 642إنتاج تحت التشغيل "مقوم بالتكمفة المتغيرة

 436 522إنتاج تحت التشغيل "مقوم بالتكمفة المتغيرة

 255 522إنتاج تام مقوم بالتكمفة المتغيرة

 329 222إنتاج تام مقوم بالتكمفة المتغيرة

بمغت قيمة المواد المباشرة المشتراة خالل الشير  4 274 222ل.س

تتضمن قيمة المواد غير المباشرة التي صرفت من المخازن خالل الشير ما يمي:

 59 522 مواد صناعية غير مباشرة
 35 722 مواد لف وحزم

 44 922 أدوات كتابية ومطبوعات
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بمغت األجور المدفوعة خالل الشير  4 432 522ل.س
منيا:

والباقي موزع عمى وظائف المشروع

 595 222أجور مباشرة

" الصناعية  ،التسويقية  ،اإلدارية " كما يمي 4 : 2 : 3 :

أي " 535 522 = 595 222- 4 432 522
وبالتالي يكون :

الوظيفة الصناعية 478 522 = )9÷3( × 535222 :

الوظيفة التسويقية 449 222 = )9÷2( × 535222 :
الوظيفة اإلدارية 238 222 = )9÷4( × 535222 :
وبمغت التكاليف األخرى خالل الشير كما يمي :
244 222

قوى محركة

54 252

مصاريف دعاية واعالن

427 422

مصاريف صيانة

59 522

عمولة وكالء البيع

44 222

استيالك أآلت

59 522

مصروفات بيع متنوعة

44 922

استيالك مباني المصنع

59 522

مصاريف نقل مبيعات

23 822

تأمين عمى المصنع

23 822

إيجار مباني اإلدارة

74 422

مصاريف صناعية متنوعة

76 322

مصاريف إدارية متنوعة

23 822

إيجار معارض البيع

كما بمغ صافي قيمة المبيعات مبمغ  3 354 252ل.س
المطموب  - 4 :إعداد قائمة التكاليف وفق طريقة(نظرية) التكاليف المتغيرة " الحدية " لمشير المذكور ،بفرض

أن عناصر التكاليف غير المباشرة تتضمن تكاليف ثابتة ومتغيرة عمى الشكل التالي:
 المواد الصناعية غير المباشرة  %62متغيرة و % 42ثابتة
 مصاريف نقل المبيعات  %22ثابت والباقي متغيرة
 أجور صناعية غير مباشرة نصفيا متغير.
 أجور تسويقية  %72منيا متغير.
 قوى محركة  %82منيا متغيرة.

 مصاريف الصيانة  %32منيا متغيرة.
 المصاريف الصناعية المتنوعة  %25متغير والباقي ثابت.
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 مصروفات بيع متنوعة وكذلك مصاريف الدعاية واإلعالن موزعة بنسبة  %42متغيرة و %62ثابتة.
 مواد المف والحزم وعمولة وكالء البيع جميعيا متغيرة ،بينما إيجار معارض البيع ثابتة.
 وأن االستيالك وفق طريقة القسط الثابت.

 – 2إعداد قائمة الدخل وفق نظرية التكاليف المتغيرة " الحدية " لمشير المذكور.

الحــل :أوالً – إعداد قائمة التكاليف وفق طريقة أو نظرية التكاليف المتغيرة " الحدية " لمشير:
قائمةًالتكاليفًوفقًنظريةًالتكاليفًالمتغيرةً"ًالحديةً"ًلمفترةًالمنتهيةًفيًً ً....
357 222

مخزون مواد أولية أول المدة

 )+( 4 274 222مواد مشتراة خالل الفترة

ًً1ً428ً333تكمفةًالموادًاألوليةًالمتاحةًلإلنتاج ً
368 922

( )-مخزون مواد أولية آخر المدة

595 222

( )+األجور المباشرة

346 292

( )+التكاليف الصناعية الغير مباشرة

ًً1ً359ً133تكمفةًالموادًاألوليةًالمستخدمةًفيًاإلنتاجً ً
ًً1ً654ً133التكمفةًاألوليةًالمباشرةً ً
والتي تتضمن :

 35 722 مواد صناعية غير مباشرة متغيرة ( ) %62 × 59522
 89 252 أجور صناعية غير مباشرة متغيرة

 474 362 قوى محركة ( ) %82 × 244 222

 32 432 مصاريف صيانة ( ) %32 × 427 422
 47 852 مصاريف صناعية متنوعة ( ) %25 × 74 422

ً2ً333ً393إجماليًالتكاليفًالصناعيةًالمتغيرةً ً
99 642

( )+إنتاج تحت التشغيل أول المدة " تكمفة متغيرة "

 )-( 436 522إنتاج تحت التشغيل آخر المدة " تكمفة متغيرة "
ً1ً963ً533تكمفةًاإلنتاجًالتامًالمتغيرةً ً

ً35ً733موادًلفًوحزمًمتغيرةً ً

 )+( 255 522إنتاج تام أول المدة

ً83ً333أجورًتسويقيةًغيرًمباشرةًمتغيرةً ً
ً47ً633مصاريفًنقلًمبيعاتًمتغيرةً(ًً×ً59533

 )-( 329 222إنتاج تام آخر المدة

ً1ً893ً333التكمفةًالصناعيةًالمتغيرةًلإلنتاجًالتامًوالمباعً ً
 )+( 274 622التكاليف التسويقية المتغيرة وتتضمن :
ًًًًًً2ً161ً633تكمفةًالمبيعاتًالمتغيرة

ً )ً%83
ً59ً533عمولةًوكالءًبيعًمتغيرةً ً

ً23ً833مصاريفًبيعًمتنوعةًمتغيرةً(ًً×ً59533
ً )ً%43

ً21ً733مصاريفًدعايةًواعالنًمتغيرةً(ًً×ً54ً253
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ثانياً – إعداد قائمة الدخل وفق نظرية التكاليف المتغيرة " الحدية " لمشير :
الجزئي

الكمي
ً 3ً351ً253
()2161633

صافيًالمبيعات ً

ً 1189653

مجملًالربحً"ًالربحًالحديً"ً ً

()334442

 -التكاليفًالصناعيةًالغيرًمباشرةًالثابتةًوهيًكالتالي:

 -تكمفةًالمبيعاتًالمتغيرةً

23822
89252
42842

 قوى محركة %22× 244222

74972
44222

 مصاريف صيانة %72× 427422
 استيالك اآلالت

44922
23822

 استيالك مباني المصنع

53552

 مصاريف صناعية متنوعة %75×74422

35722

 أجور تسويقية غير مباشرة ثابتة %32× 449222

 تأمين عمى مباني المصنع
 -التكاليفًالتسويقيةًالغيرًمباشرةًالثابتةًوهيًكالتالي:

23822

 إيجار معارض البيع

44922

 مصاريف نقل مبيعات ثابتة %22×59522

32552

 مصاريف دعاية واعالن %62× 54252

35722

 مصروفات بيع متنوعة ثابتة %62 ×59522

238 222
23 822

 أجور إدارية غير مباشرة )4÷9( × 535522
 إيجار مباني اإلدارة

76 322

 مصاريف إدارية متنوعة

44 922
ً 365893

 مواد صناعية غير مباشرة ثابتة %42×59522
 أجور صناعية غير مباشرة ثابتة

()439652

()352 222

البيان

ً

 -التكاليفًاإلداريةًوالتمويميةًوهيًكالتالي:

 أدوات كتابية ومطبوعات
صافيًالربح ً

ً
ً
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مــثالً:قدمتًإليكًالبياناتًالتاليةًالمستخرجةًمنًإحدىًالشركاتًالصناعيةًعنًالفترةًالمنتهيةًفيًً ً12/31
 -4بمغت قيمة مشتريات المواد األولية خالل الفترة  222 222ومصروفات نقميا لمداخل  2222ل.س ،أما
الرسوم الجمركية فقد بمغت  3222ل.س.

 -2بمغ ثمن تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج  452 222ل.س.

 -3تم بيع المواد األولية المتبقية في  42/34بمبمغ  66222بربح قدره  %22من ثمن التكمفة.
 -4بمغت األجور المباشرة  442 222ل.س.
 -5بمغت التكاليف غير المباشرة كما يمي:
الثابتة

المتغيرة
التكاليف الصناعية الغير مباشرة
 القوى المحركة

42222
5222

 المواد غير المباشرة

 إيجار المصنع مدفوع عن  44شير

7222
22222

 اىتالك اآلالت

27522

 رواتب مشرفين عن  44شير
التكاليف التسويقية وىي :

 عمولة وكالء البيع

42222

 مصروفات تعبئة وتغميف

5222

 إيجار قسم البيع عن  44شير

7222

 رواتب وأجور عن  44شير

27522

التكاليف اإلدارية وىي :
52222
34222

 رواتب وأجور

 مصروفات إدارية متنوعة

فإذا عممت :

 -4أن الطاقة اإلنتاجية القصوى المتاحة بمغت  42 222وحدة تم استغالليا بالكامل " إنتاج وبيع ".
 -2سعر بيع وحدة المنتج  52ل.س.

المطموبً ً:

إعداد قائمة التكاليف الصناعية لإلنتاج التام وقائمة الدخل عن الفترة المنتيية في  42/34باالعتماد عمى:
 -4طريقة تحميل التكاليف الكمية.
ً

 -2طريقة تحميل التكاليف المتغيرة.
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الحــل :أوالًً–ًطريقةًتحميلًالتكاليفًالكمية:
قائمةًالتكاليفًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًعنًالفترةًالمنتهيةًفيًً 12/31
كمي

جزئي

البيان
مخزون مواد أولية أول المدة

 +تكمفة المشتريات وتتضمن:

225222
222222
2222
3222

 ثمن الشراء

 مصاريف نقل لمداخل
 رسوم جمركية

تكمفة المواد األولية المتاحة لالستخدام

225222
55222

 مخزون مواد أولية آخر المدة()422/422*66222تكمفة المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج

452222
442222

 +األجور المباشرة

262222

التكمفة المباشرة األولية

74222

 +التكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة والمتغيرة:
42222

 القوى المحركة

5222
6222

 المواد غير المباشرة

 إيجار المصنع ( 42 × ) 44÷ 7222

22222

 اىتالك اآلالت

32222

 رواتب مشرفين ( 42 × ) 44÷ 27522

334222

إجمالي التكاليف الصناعية لمفترة المدروسة

---

 +إنتاج تحت التشغيل 4/4

--ً 331333
---

--ً 331333

 إنتاج تحت التشغيل 42/34ً

ثمنًالتكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتام ً
 +إنتاج تام 4/4

 إنتاج تام 42/34ثمنًالتكمفةًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًوالمباع(تكمفةًالبضاعةًالمباعة) ً
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مالحظةً ً:
ذكر في نص المسألة أنوُ تم بيع المواد األولية المتبقية في  42/34بمبمغ  66222بربح قدره  %22من ثمن
التكمفة وبالتالي من أجل استخراج قيمة تكمفة مخزون مواد أولية آخر المدة نقوم بما يمي:

كل 422
كل

س

422
66222

س = 55222 = 66222 × 422
422
قائمةًالدخلًعنًالفترةًالمنتهيةًبتاريخًً 12/31
الكمي
ً 533333
(ً )ً382333

الجزئي

البيان
المبيعاتً(ًً )ً53ً×ً13333

()334222

()-تكمفةًالمبيعاتًوهي:

 تكمفة اإلنتاج التام والمباع

() 54222

التكاليف التسويقية:

 عمولة وكالء البيع

42222

 مصاريف تعبئة وتغميف

5222

 إيجار قسم البيع (42× ) 44÷ 7222

6222

 رواتب وأجور ( 42× ) 44÷ 27522

32222

ً 118333

مجملًالربح ً

() 84222

()-التكاليف اإلدارية:

 رواتب وأجور

52222
ً 34333
44222
ً 45333

 مصاريف إدارية متنوعة

34222

صافيًربحًالنشاطًالعادي ً
 +أرباح بيع مواد أولية
ً

صافيًالربحًالشامل ً
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ثانياًً–ًطريقةًتحميلًالتكاليفًالمتغيرةًً ً:

قائمةًالتكاليفًالصناعيةًلإلنتاجًالتامًلمفترةًالمنتهيةًبتاريخًً 12/31

الكمي

الجزئي

البيان

452222
442222

المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج
 +األجور المباشرة

262222

التكمفة األولية المباشرة

45222

 +التكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة:
42222
5222

 القوى المحركة

 المواد الغير مباشرة

275222

إجمالي التكمفة الصناعية المتغيرة لمفترة المدروسة

---

 +إنتاج تحت التشغيل 4/4

--ً 275333

 إنتاج تحت التشغيل 42/34ً

---

 +إنتاج تام 4/4

--ً 275333

ثمنًالتكمفةًالصناعيةًالمتغيرةًلإلنتاجًالتامً ً
 -إنتاج تام 42/34

ً

ثمنًالتكمفةًالصناعيةًالمتغيرةًًلإلنتاجًالتامًوالمباعً ً
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قائمةًالدخلًعنًالفترةًالمنتهيةًبتاريخًً 12/31
الكمي
ً 533333
(ً )293333

الجزئي

المبيعاتً(ًً ً)ً53ً×ً13333

()-التكمفةًالمتغيرةًلممبيعاتً:
275222
()45222
42222
5222

ً 213333

البيان

ً

 التكمفة الصناعية المتغيرة لإلنتاج التام والمباع
التكاليف التسويقية المتغيرة:

 عمولة وكالء البيع

 مصروفات تعبئة وتغميف
الربحًالحديً ً
()-التكاليفًالصناعيةًغيرًالمباشرةًالثابتةً:

() 56222
6222
22222

 إيجار المصنع ( 42 × ) 44÷ 7222
 اىتالك اآلالت

32222

 رواتب المشرفين

6222

 إيجار قسم البيع ( 42× ) 44÷ 7222

()-التكاليفًالتسويقية:

()36222
32222

 رواتب وأجور قسم البيع ( 42 × ) 44 ÷ 27522

52222

 رواتب إدارية

(ً)-التكاليفًاإلدارية

()84222
34222

 مصاريف إدارية متنوعة

ً 34333

صافيًربحًالنشاطًالعاديً ً

44222
ً 45333

 +أرباح بيع مواد أولية

ً

ً

صافيًالربحًالشاملً ً

مالحظةًً ً:1
نالحظ أننا قد توصمنا إلى نفس النتيجة في كال الطريقتين " الكمية – المتغيرة " ،وذلك لعدم وجود مخزون إنتاج
تام آخر المدة ألنوُ في الطريقة الكمية ُيحمل المخزون بالتكاليف الكمية " الثابتة والمتغيرة " بينما في الطريقة
فيحمل فقط بالتكاليف المتغيرة.
المتغيرة ُ
مالحظةًً ً:2
ُيعتبر اىتالك اآلالت تكاليف ثابتة مثمو مثل باقي االىتالكات إال إذا ُذكر صراحةً بأنوُ تكاليف متغيرة أو إذا
أعطي مثالً عدد ساعات تشغيل اآللة أو أي مؤشر يدل عمى أنوُ تكاليف متغيرة.
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