
 في مقرر المحاسبة التكالیف نیة والثالثةالعملیة الثاالجلسة 

 قوائم التكالیف
 یتم إعداد قوائم التكالیف وفق ما یأتي:

 قائمة تكلفة المواد األولیة (المستخدمة في اإلنتاج).  .1

 قائمة التكالیف الصناعیة. .2

 قائمة الدخل. .3

 قائمة التكالیف اإلجمالیة. .4

 اد األولیة المستخدمة في اإلنتاج:تكلفة الموقائمة أوالً: 

مواد أول [الغایة األساسیة من إعداد هذه القائمة هي تحدید تكلفة الخامات والمواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج، وهي عبارة عن 

 . وتأخذ الشكل اآلتي:]مواد آخر المدة –المدة + صافي المشتریات 

 

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي كلي

 مواد أولیة أول المدة  
 مشتریات مواد مباشرة

 ) مردودات ومسموحات مشتریات المواد-(
 ) حسم مكتسب-(

 صافي مشتریات المواد
 مصاریف شراء المواد

 رسوم جمركیة على المواد
 مصاریف نقل المواد المشتراة

 عمولة وكالء الشراء
 مجموع مصاریف الشراء

 تكلفة مشتریات المواد
 ) مواد أولیة آخر المدة-(
 ) مواد أولیة مباعة بالتكلفة-(

 تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في اإلنتاج
 

 

 الجزء العملي -محاســــبة التكالیـف                                                                                                               1
 



 

 

 ثانیاً: قائمة التكالیف الصناعیة:

والمخزون السلعي في نهایة الفترة المحاسبیة، مع بیان أثمان  إن الهدف األساسي من إعداد هذه القائمة هو حساب تكلفة المنتجات

 التكلفة المباشرة واإلنتاج. وتأخذ هذه القائمة الشكل اآلتي:

 

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي كلي

 تكلفة المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج (المواد المباشرة)  
 + أجور صناعیة مباشرة (أجور عمال اإلنتاج)

 + مصاریف صناعیة مباشرة
 ثمن التكلفة المباشرة

 تكالیف صناعیة غیر مباشرة
 مواد غیر مباشرة

 أجور غیر مباشرة
 أعباء اهتالك أصول ثابتة تابعة لمراكز اإلنتاج والخدمات اإلنتاجیة

 إیجار المصنع
 وقود وزیوت وقوى محركة

 طاقة كهربائیة
 رواتب مهندسین ومشرفین فنیین في المصنع

 تصلیحات وصیانة
 مصاریف صناعیة غیر مباشرة أخرى

 مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة
 تغیر مخزون باعة تحت الصنع -+/

 + بضاعة تحت الصنع أول المدة
 بضاعة تحت الصنع آخر المدة -

 اإلنتاج)ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة (ثمن تكلفة 
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 ثالثاً: قائمة الدخل:

إن الهدف األساسي من إعداد هذه القائمة هو بیان تكلفة اإلنتاج وصافي الربح أو الخسارة من مزاولة النشاط. وتأخذ هذه القائمة 

 الشكل اآلتي:

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي كلي

 المبیعات  
 ) مردودات المبیعات-(
 ) حسم ممنوح-(

 صافي المبیعات
 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنوعة

 + بضاعة تامة الصنع أول المدة
 بضاعة تامة الصنع آخر المدة -

 ثمن تكفلة الصنع للبضاعة المباعة
 تكالیف تسویقیة وبیعیة:

 رواتب موظفي وعمال أقسام البیع
 ألقسام البیعأعباء اهتالك أصول ثابتة تابعة 

 مصاریف دعایة وٕاعالن
 عمولة وكالء البیع

 مصاریف لف وحزم
 رسوم تصدیر

 أجور نقل المبیعات
 رسوم االشتراك بالمعارض

 مطبوعات ولوازم بیعیة مختلفة
 مصاریف تسویقیة أخرى

 مجموع التكالیف التسویقیة والبیعیة
 ثمن تكلفة المبیعات

 مجمل الربح أو الخسارة
 ومالیة:تكالیف إداریة 

 رواتب موظفي اإلدارة
 أعباء اهتالك أصول ثابتة تابعة لإلدارة

 برید وبرق وهاتف
 قرطاسیة ومطبوعات

 فوائد مدینة
 دیون معدومة
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 مخصصات
 مصاریف آجیو

 مصاریف قضائیة
 مصاریف نثریة

 إیجار مكاتب اإلدارة
 مصاریف إداریة مالیة أخرى

 مجموع التكالیف اإلداریة والمالیة
 الربح أو الخسارةصافي 
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 محلولة أمثلةٌ 
 :31/12/2018فیما یأتي بعض األرصدة التي ظهرت بدفاتر منشأة المرج األخضر الزراعیة بتاریخ  : 1مثال 

مر. مشتریات مواد  –ل.س  15000رسوم جمركیة  –ل.س  90000مواد أولیة أول المدة  –ل.س  250000مشتریات مواد خام 

عمولة الوكالء  –ل.س  3000مواد خام مباعة بسعر التكلفة  –ل.س  3000مصاریف نقل مشتریات مواد  –ل.س  10000خام 

ل.س.  14000ل.س فإذا علمت أن المواد األولیة ُقدَِّرت في آخر المدة بمبلغ  5000حسم مكتسب  –ل.س  4000الشراء 

 .31/12/2018واد األولیة المستخدمة في اإلنتاج بتاریخ المطلوب: إعداد قائمة تكلفة الم

 الحل:

 قائمة تكلفة المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي كلي

90000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257000 
-3000 
-14000 

330000 

 
250000 
10000 
5000 

235000 
 

15000 
3000 

+4000 
22000 

 

 مواد أولیة أول المدة
 أولیة (خام)مشتریات مواد 

 الخام مشتریات المواد ) مر.-(
 ) حسم مكتسب-(

 صافي مشتریات المواد
 مصاریف شراء المواد

 رسوم جمركیة على المواد
 مصاریف نقل المشتریات

 عمولة وكالء الشراء
 مجموع مصاریف الشراء

 تكلفة مشتریات المواد
 خام مباعة) مواد -(
 آخر المدة) مواد أولیة -(

 (المواد المباشرة) تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في اإلنتاج
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 :31/12/2018بالدنا الخضراء الزراعیة بتاریخ لشركة فیما یلي البیانات العائدة  : 2مثال 

بضاعة تحت  –ل.س  70000تكالیف صناعیة غیر مباشرة  –ل.س  90000أجور مباشرة  –ل.س  200000مواد مباشرة 

مصاریف  –ل.س  100000بضاعة تامة الصنع أول المدة  – 135000تكالیف إداریة ومالیة  –ل.س  40000 الصنع أول المدة

 –ل.س  60000مر. مبیعات  –ل.س  970000مبیعات  –ل.س  45000تكالیف بیعیة وتسویقیة  –ل.س  60000مباشرة 

ل.س وبضاعة تحت الصنع آخر المدة  10000ل.س. وقدَِّرت تكلفة البضاعة تحت الصنع آخر المدة بمبلغ  10000وح حسم ممن

 . إعداد قائمة الدخل.2. إعداد قائمة التكالیف الصناعیة. 1المطلوب: ل.س.  50000بمبلغ 

 الحل:

 قائمة التكالیف الصناعیة

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي كلي
 
 
 

350000 
70000 
40000 

)10000( 
450000 

200000 
90000 
60000 

 
 
 
 

 

 مواد مباشرة
 + أجور مباشرة

 + مصاریف مباشرة
 ثمن التكلفة المباشرة

 تكالیف صناعیة غیر مباشرة
 + بضاعة تحت الصنع أول المدة

 تحت الصنع آخر المدةبضاعة  -
 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة (ثمن تكلفة اإلنتاج)

 قائمة الدخل

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي كلي
 
 
 

900000 
 
 
 
 

 
)545000( 

355000 

970000 
)60000( 
)10000( 

 
450000 
100000 

)50000( 
500000 
45000 

 
 

 المبیعات
 ) مردودات المبیعات-(
 ) حسم ممنوح-(

 صافي المبیعات
 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنوعة

 + بضاعة تامة الصنع أول المدة
 بضاعة تامة الصنع آخر المدة -

 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المباعة
 + تكالیف تسویقیة وبیعیة

 تكلفة المبیعات
 مجمل الربح
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)135000( 
220000 

 إداریة ومالیةتكالیف  -
 صافي الربح
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 في مقرر المحاسبة التكالیف والسادسة الخامسةو ةلرابعاالعملیة الجلسة 
 رابعاً: قائمة التكالیف الكلیة اإلجمالیة:

عند إعداد هذه القائمة یتم دمج كل من قائمة تكلفة المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج وقائمة التكالیف الصناعیة وقائمة الدخل في 

ح أو القائمة أثمان التكلفة المختلفة، والتكلفة الكلیة للمنتج، وصافي الربقائمة واحدة، تسمَّى قائمة التكالیف اإلجمالیة، وتبّین هذه 

 الخسارة المحقق من بیع المنتج. ویمكن ترتیب أثمان التكلفة بشكل معادالت كما یأتي:

 ثمن تكلفة المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج: .1

 –أول المدة + صافي مشتریات المواد + مصاریف الشراء ثمن تكلفة المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج = مواد أولیة 

 مواد خام مباعة –مواد أولیة آخر المدة 

 ثمن تكلفة المواد المباشرة: .2

 ثمن تكلفة المواد األولیة المستخدمة في اإلنتاج (مواد مباشرة) + أجور صناعیة مباشرة + مصاریف صناعیة مباشرة

 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة: .3

ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة = ثمن التكلفة المباشرة + تكالیف صناعیة غیر مباشرة + بضاعة تحت الصنع أول 

 بضاعة تحت الصنع آخر المدة –المدة 

 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المباعة: .4

بضاعة  –أول المدة ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المباعة = ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة + بضاعة تامة الصنع 

 تامة الصنع آخر المدة

 ثمن تكلفة المبیعات: .5

 ثمن تكلفة المبیعات = ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المباعة + التكالیف التسویقیة والبیعیة

 ثمن التكلفة الكلیة: .6

 ة الكلیة = ثمن تكلفة المبیعات + التكالیف اإلداریة والمالیةثمن التكلف

 صافي الربح أو الخسارة: .7

 ثمن التكلفة الكلیة –صافي الربح أو الخسارة = صافي المبیعات 
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 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي جزئي كلي

 في أول المدة األولیة مخزون المواد   
 + مشتریات مواد أولیة

 مردودات ومسموحات مشتریات المواد -
 مشتریات الموادحسم مكتسب على  -

 صافي مشتریات المواد
 + مصاریف الشراء للمواد
 صافي تكلفة المشتریات

 تكلفة المواد المتاحة لإلنتاج
 مواد خام مباعة بالتكلفة -
 مخزون مواد في آخر المدة -

 تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج (المواد المباشرة)
 + األجور المباشرة (أجور عمال اإلنتاج)

 مصاریف صناعیة مباشرة+ 
 التكلفة المباشرة لإلنتاج

 + تكالیف صناعیة غیر مباشرة
 مواد غیر مباشرة

 أجور غیر مباشرة
 أعباء اهتالك أصول ثابتة تابعة لمراكز اإلنتاج والخدمات اإلنتاجیة

 إیجار المصنع
 وقود وزیوت وقوى محركة

 التأمین على اآلالت
 مصاریف صناعیة غیر مباشرة أخرى

 مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة
 + بضاعة تحت التشغیل أول المدة

 بضاعة تحت التشغیل آخر المدة -
 تغیر مخزون اإلنتاج تحت التشغیل -+/

 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة
 تغیر مخزون اإلنتاج التام -+/

 + بضاعة تامة الصنع أول المدة
 دةالم آخر الصنع تامة بضاعة -

 تكلفة الصنع للبضاعة المباعةثمن 
 + تكالیف تسویقیة

 رواتب موظفي ومستخدمي أقسام المبیعات
 أعباء اهتالك أصول ثابتة تابعة ألقسام البیع
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 مصاریف دعایة وٕاعالن
 عمولة وكالء البیع

 مصاریف لف وحزم
 رسوم تصدیر

 أجور نقل المبیعات
 رسوم االشتراك بالمعارض

 مطبوعات ولوازم بیعیة مختلفة
 مصاریف تسویقیة أخرى

 مجموع التكالیف التسویقیة
 ثمن تكلفة المبیعات

 + تكالیف إداریة ومالیة
 رواتب موظفي اإلدارة

 أعباء اهتالك أصول ثابتة تابعة لإلدارة
 برید وبرق وهاتف

 قرطاسیة ومطبوعات
 فوائد مدینة

 دیون معدومة
 مخصصات

 مصاریف آجیو
 مصاریف قضائیة

 أخرىمصاریف إداریة مالیة 
 مجموع التكالیف اإلداریة والمالیة
 ثمن التكلفة اإلجمالیة (الكلیة)

 صافي الربح أو الخسارة -+/
 صافي المبیعات
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 :31/12/2017فیما یأتي بعض أرصدة میزان المراجعة المستخرجة من دفاتر الشركة السوریة للصناعات الغذائیة بتاریخ  :1مثال 

 اسم الحساب دائن مدین
 مبیعات 1400000 

 مردودات مبیعات  15000
 مشتریات مواد أولیة  325000
 رواتب وأجور إداریة  37000
 م. نقل مشتریات  32000
 أجور صناعیة مباشرة  250000
 ل.س) 22000بمبلغ  31/12(ُقدَِّرت في  1/1مواد أولیة   42000

 إیجار مباني اإلدارة  18000
 إیجار صاالت العرض  17000
 إیجار المصنع  28000

 تدفئة وٕانارة ومیاه لإلدارة  6000
 أجور صناعیة غیر مباشرة  25000
 صیانة وٕاصالح آالت  25000

 دعایة وٕاعالن  30000
 م. بیع وتوزیع مختلفة  33000
 ل.س) 24000بمبلغ  31/12(ُقدَِّرت في  1/1بضاعة تحت التشغیل   44000

 مصاریف صناعیة مباشرة  8000
 ل.س) 10000بمبلغ  31/12(ُقدَِّرت في  1/1بضاعة تامة الصنع   45000

 فیها أثمان التكلفة اإلجمالیة. المطلوب: إعداد قائمة التكالیف اإلجمالیة موّضحاً 

 1/1/2017قائمة التكالیف اإلجمالیة بتاریخ 

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المبالغ
 جزئي جزئي كلي
 
 
 
 
 
 
 
 

635000 

42000 
 
 

357000 
)22000( 

377000 
250000 
8000 

 

 
325000 
32000 

 
 
 
 
 
 

 1/1/2017مواد أولیة في 
 مشتریات مواد أولیة

 مصاریف نقل مشتریات
 تكلفة المشتریات

 31/12/2017مواد أولیة  -
 ثمن تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج

 أجور صناعیة مباشرة
 مصاریف صناعیة مباشرة

 التكلفة المباشر (األولي)ثمن 
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98000 
 
 
 

35000 
768000 

 
 
 
 
 

848000 
 
 
 
 
 

909000 
 
 

1385000 
476000 

 
 
 
 

78000 
 
 

20000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80000 
 
 
 
 
 

61000 
 

1400000 
)15000( 
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 تكالیف صناعیة غیر مباشرة:
 إیجار المصنع

 أجور صناعیة غیر مباشرة
 صیانة وٕاصالح آالت

 مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة
 1/1بضاعة تحت التشغیل 

 31/12بضاعة تحت التشغیل  -
 
 

 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المصنعة
 1/1بضاعة تامة الصنع 

 31/12ة الصنع بضاعة تام -
 

 ثمن تكلفة الصنع للبضاعة المباعة
 تكالیف البیع والتوزیع

 إیجار صاالت العرض
 دعایة وٕاعالن

 مصاریف بیع وتوزیع مختلفة
 مجموع تكالیف البیع والتوزیع

 ثمن تكلفة البیع
 تكالیف إداریة ومالیة:
 رواتب وأجور إداریة
 إیجار مباني اإلدارة

 تدفئة وٕانارة ومیاه لإلدارة
 مجموع التكالیف اإلداریة والمالیة

 ثمن التكلفة الكلیة
 مبیعات

 مردودات مبیعات -
 صافي المبیعات

 صافي الربح
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