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  قوائم التكالیف
  

  قائمة التكالیف والدخل لشركة خدمیة
 ***       اإلیراد

   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 
  ***                 أجور ومرتبات

  ***                 إستھالك
  ***                 إیجار

  ***                 تكالیف أخرى
  *** 

 ***                                                      دخل التشغیل         
 ***  أخرى       ومكاسب إیرادات  +    

 ***   أخرىمصروفات وخسائر     -  
 ***                                                               صافى الدخل النھائى

   
  
  
  

   لشركة تجاریةقائمة التكالیف والدخل
 ***       إیراد المبیعات

        تكلفة البضاعة المباعة-  
   ***                                مخزون بضاعة أول المدة

   ***  مشتریات بضاعة خالل المدة                        +    
   ***                                تكلفة بضاعة متاحة للبیع

   ***       مخزون بضاعة آخر المدة-                         
  ***                                 تكلفة بضاعة مباعة

  ****                                                                  مجمل الربح
   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 

  ***  ة               تكالیف تسویقی
  ***                 تكالیف إداریة

  *** 
 ***                                                               دخل التشغیل

 ***  إیرادات ومكاسب أخرى        +    
 ***       مصروفات وخسائر أخرى-  

 ***         صافى الدخل النھائى                                                      
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢
  
  

  قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج التام
      التكالیف الصناعیة

  ***                         مواد مباشرة
  ***                        أجور مباشرة
  ***                        أعباء مباشرة

 ***                     التكلفة األولیة                   
      التكالیف الصناعیة غیر المباشرة
  ***                       مواد غیر مباشرة

  ***                       أجور ومرتبات غیر مباشرة
  ***                       تكالیف أخرى غیر مباشرة

 ***         إجمالى التكالیف غیر المباشرة                               
 ***                                       تكلفة اإلنتاج خالل الفترة

 ***  تكلفة إنتاج تحت التشغیل أول الفترة +  
 ***      تكلفة إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة-  

 ***  تام خالل الفترة                                     تكلفة اإلنتاج ال
   
  
  
  

  قائمة الدخل لشركة صناعیة
 ***       إیراد المبیعات

        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  
   ***                                تكلفة مخزون اإلنتاج التام  أول المدة

   ***  المدةتكلفة اإلنتاج التام  خالل                         +    
   ***                                تكلفة اإلنتاج التام  متاح للبیع

   ***       تكلفة مخزون اإلنتاج التام  آخر المدة-                         
  ***                                 تكلفة اإلنتاج التام  المباع

  ****                           مجمل الربح                                       
   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 

  ***                 تكالیف تسویقیة
  ***                 تكالیف إداریة

  *** 
 ***                                                               دخل التشغیل

 ***   ومكاسب أخرى       إیرادات +    
 ***       مصروفات وخسائر أخرى-  

 ***                                                               صافى الدخل النھائى
   
  

  ملحوظة
   مخزون مواد آخر المدة–مشتریات خالل المدة + مخزون مواد أول المدة =  تكلفة المواد المباشرة  

  
  
  
  
  
  



  ٣
  
  )منشأة خدمیة (١ثال م

عن الفترة ) س(إستخدم األرصدة التالیة فى إعداد قائمة الدخل فى وكالة الدعایة واإلعالن 
  . ھـ٣٠/١٢/١٤٢٤المنتھیة فى 

  
  .  لایر١٥٠٠٠٠٠٠          تكالیف عرض اإلعالنات بوسائل اإلعالن             

  .  لایر١٤٠٠٠٠٠                         تكالیف أجور الموظفین الرئیسیین          
  .  لایر٦٠٠٠٠٠          تكالیف أجور المساعدین وعمال الخدمات                  
  .  لایر٢٥٠٠٠٠          تكالیف إیجار مبنى الوكالة                                    

  .  لایر٣٥٠٠٠٠               تكالیف التشغیل األخرى                                 
  

  .من تكالیف عرض اإلعالنات بوسائل اإلعالن% ٢٠٠بلغت إیرادات ما قیمتھ :  ثالثا 
 لایر، التكالیف األخرى غیر المرتبطة ٢٠٠٠٠٠٠بلغت اإلیرادات غیر المرتبطة بالنشاط :  رابعا 

  .  لایر١٠٠٠٠٠بالنشاط 
  المطلوب

  .إعداد قائمة الدخل للوكالة عن الفترة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالحـ
  

  
  لإلعالن) س(قائمة الدخل لوكالة 

 ٣٠٠٠٠٠٠٠       اإلیراد
   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 

  ١٥٠٠٠٠٠٠ تكالیف عرض اإلعالنات بوسائل اإلعالن                
  ١٤٠٠٠٠٠ رئیسیینتكالیف أجور الموظفین ال                
  ٦٠٠٠٠٠ تكالیف أجور المساعدین وعمال الخدمات                

   ٢٥٠٠٠٠                  تكالیف إیجار مبنى الوكالة
  ٣٥٠٠٠٠ تكالیف التشغیل األخرى                

  ١٧٥٠٠٠٠٠ 
 ١٢٥٠٠٠٠٠  تشغیل                                                             دخل ال

 ٢٠٠٠٠٠  إیرادات أخرى        +    
 ١٠٠٠٠٠       تكالیف أخرى-  

 ١٢٦٠٠٠٠٠                                                               صافى الدخل النھائى
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤
  

  )منشآت تجاریة  ( ٢مثال 
ى شركة السالم التجاریة عن الفترة التكالیفیة إستخدم األرصدة التالیة فى إعداد قائمة الدخل ف

  . ھـ٣٠/١٢/١٤٢٤المنتھیة فى 
  بیانات التكالیف:  أوال

    لایر٣٠٠٠٠٠    مخزون بضائع آخر المدة  -   لایر   ٥٠٠٠٠٠      مخزون بضائع أول المدة    
      لایر ١٠٠٠٠٠           أجور                  -     لایر  ٨٠٠٠٠٠       مشتریات بضائع            

      لایر ٢٥٠٠٠    إھالك                         -     لایر   ٧٥٠٠٠       مرتبات اإلدارة التنفیذیة     
       لایر٣٠٠٠٠    مزایا                          -      لایر   ٤٠٠٠٠       إیجار                          

      لایر٢٠٠٠٠    إصالح وصیانة              -      لایر   ٨٠٠٠٠                   إعالن             
    لایر٥٠٠٠   إیرادات غیر مرتبطة بالنشاط   -      لایر   ١٠٠٠٠       مصروفات مكتبیة          

  
   لایر٢٠٠٠٠٠٠بلغت قیمة المبیعات  :  ثانیا 

  
  المطلوب

  .الفترةإعداد قائمة تكالیف والدخل للشركة خالل 
    

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

  
  قائمة التكالیف والدخل لشركة تجاریة

 ٢٠٠٠٠٠٠       إیراد المبیعات
        تكلفة البضاعة المباعة-  

   ٥٠٠٠٠٠                                مخزون بضاعة أول المدة
   ٨٠٠٠٠٠  شتریات بضاعة خالل المدةم                        +    

   ١٣٠٠٠٠٠                                تكلفة بضاعة متاحة للبیع
   ٣٠٠٠٠٠       مخزون بضاعة آخر المدة-                         

  ١٠٠٠٠٠٠                                 تكلفة بضاعة مباعة
  ١٠٠٠٠٠٠                          مجمل الربح                                        

   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 
  ١٠٠٠٠٠  أجور

   ٧٥٠٠٠  مرتبات اإلدارة التنفیذیة
   ٢٥٠٠٠  إھالك
   ٤٠٠٠٠  إیجار
   ٣٠٠٠٠  مزایا

   ٨٠٠٠٠  إعالن
   ٢٠٠٠٠  مصروفات صیانة وإصالح

  ١٠٠٠٠ مصروفات مكتبیة
  ٣٨٠٠٠٠ 

 ٦٢٠٠٠٠                                                           دخل التشغیل    
 ٥٠٠٠  إیرادات أخرى        +    

 ٠٠٠٠       تكالیف أخرى-  
 ٦٢٥٠٠٠                                                               صافى الدخل النھائى

   
  
  



  ٥
  

  )منشآت تجاریة  ( ٣مثال 
إستخدم األرصدة التالیة فى إعداد قائمة الدخل فى شركة السالم التجاریة عن الفترة التكالیفیة 

  . ھـ٣٠/١٢/١٤٢٦المنتھیة فى 
  بیانات المخزون والمشتریات:  أوال
     لایر للوحدة٥٠تكلفة (    لایر ٦٥٠.٠٠٠مخزون بضائع أول المدة (  
   لایر والتسلیم محل البائع٤٨  وحدة سعر شراء الوحدة٣٥.٠٠٠مشتریات بضائع .  
  لایر٧٠.٠٠٠تكالیف نقل للداخل .  
     لایر ٨٠٠.٠٠٠أجور موظفین وعمال      
      لایر  ٩٥٠.٠٠٠مصاریف تسویقیة متنوعة      
   لایر ٢٤٩.٠٠٠إھالكات مباني ومعدات تغلیف وسیارات      
      لایر ٣٥٠.٠٠٠إیجارات مباني المعارض       
  ت المبیعاتبیانا:    ثانیا 
   لایر للوحدة١٥٠ وحدة بسعر بیع ٤٠.٠٠٠بلغت كمیة المبیعات .  

  
  المطلوب

 إذا علمت أن المنشأة تتبع سیاسة ما یرد إعداد قائمة تكالیف والدخل للشركة خالل الفترة
  .أوال صادر أوال

    
  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
  دخل لشركة تجاریةقائمة التكالیف وال

 ٦.٠٠٠.٠٠٠       إیراد المبیعات
        تكلفة البضاعة المباعة-  

   ٦٥٠.٠٠٠                                مخزون بضاعة أول المدة
   ١.٧٥٠.٠٠٠  مشتریات بضاعة خالل المدة                        +    

   ٢.٤٠٠.٠٠٠  لبیع                              تكلفة بضاعة متاحة ل
   ٤٠٠.٠٠٠       مخزون بضاعة آخر المدة-                         

  ١.٩٦١.٠٠٠                                 تكلفة بضاعة مباعة

  ٤.٠٣٩.٠٠٠                                                          مجمل الربح
   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 

  ٨٠٠.٠٠٠  أجور موظفین وعمال
   ٩٥٠.٠٠٠  مصاریف تسویقیة متنوعة     

   ٢٤٩.٠٠٠  إھالكات مباني ومعدات تغلیف وسیارات  
   ٣٥٠.٠٠٠  إیجارات مباني المعارض     

  ٢.٣٤٩.٠٠٠ 

 ١.٦٩٠.٠٠٠  )صافى الدخل النھائى(                            دخل التشغیل
  

  ملحوظة
   كمیة المبیعات-   المدةأولمخزون كمیة  + كمیة المشتریات  =   بضائع آخرالمدةمخزون كمیة

   وحدة٨٠٠٠ =  ٤٠.٠٠٠ – ١٣.٠٠٠ + ٣٥.٠٠٠                                       = 
  وحدة/  لایر ٥٠ = ٤٨.٠٠٠ ÷ ٢.٤٠٠.٠٠٠= متوسط تكلفة الوحدة التامة 

    لایر٤٠٠.٠٠٠ = ٥٠ × ٨٠٠٠=  تكلفة مخزون آخر المدة 
  



  ٦
  

  )منشأة صناعیة   (٤مثال 
إستخدم األرصدة التالیة فى إعداد قائمتى التكالیف والدخل فى شركة السالم الصناعیة عن 

  . ھـ٣٠/١٢/١٤٢٤الفترة التكالیفیة المنتھیة فى 
  

  بیانات المخزون: أوال 
  

 آخر المدة أول المدة نوع المخزون    
 ٢٦٠٠٠ ٢٢٠٠٠ مواد مباشرة

 ٢٠٠٠٠ ٢١٠٠٠ حت التشغیلإنتاج ت
 ٢٣٠٠٠ ١٨٠٠٠ إنتاج تام

  
  بیانات تكالیف الفترة: ثانیا 

  
  .    لایر٧٥٠٠٠مشتریات مواد مباشرة                   
      لایر٢٥٠٠٠أجور مباشرة                              
      لایر١٥٠٠٠أجور غیر مباشرة                        

        لایر٩٠٠٠                      تأمین على المصنع 
      لایر١١٠٠٠إھالك مبانى ومعدات المصنع          
         لایر٤٠٠٠إصالحات وصیانة المصنع            
       لایر٩٣٠٠٠تكالیف تسویقیة                          
       لایر٢٩٠٠٠تكالیف إداریة                            

  
  . لایر٣٠٠٠٠٠بلغت قیمة المبیعات  :  ثالثا 

  
  المطلوب

  .إعداد قائمة تكالیف اإلنتاج التام خالل الفترة .١
  .إعداد قائمة الدخل عن الفترة .٢

  
  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧
  

  قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج التام
      التكالیف الصناعیة

  ٧١٠٠٠                        مواد مباشرة 
  ٢٥٠٠٠                        أجور مباشرة
  ٠٠٠٠                        أعباء مباشرة

 ٩٦٠٠٠                                        التكلفة األولیة
      التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

  ١٥٠٠٠ مرتبات غیر مباشرة                      أجور و
  ٩٠٠٠                       تأمین على المصنع

   ١١٠٠٠                       إھالك مبانى ومعدات المصنع
  ٤٠٠٠                       إصالحات وصیانة المصنع

 ٣٩٠٠٠                                        إجمالى التكالیف غیر المباشرة
 ١٣٥٠٠٠                                     تكلفة اإلنتاج خالل الفترة  

 ٢١٠٠٠  تكلفة إنتاج تحت التشغیل أول الفترة +  
 ٢٠٠٠٠      تكلفة إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة-  

 ١٣٦٠٠٠                                       تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة
   
  
  

  الدخل لشركة صناعیةقائمة 
 ٣٠٠٠٠٠       إیراد المبیعات

        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  
   ١٨٠٠٠                                تكلفة مخزون اإلنتاج التام  أول المدة

   ١٣٦٠٠٠  تكلفة اإلنتاج التام  خالل المدة                        +    
   ١٥٤٠٠٠                 تكلفة اإلنتاج التام  متاح للبیع               

   ٢٣٠٠٠       تكلفة مخزون اإلنتاج التام  آخر المدة-                         
  ١٣١٠٠٠                                 تكلفة اإلنتاج التام  المباع

  ١٦٩٠٠٠        مجمل الربح                                                          
   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 

  ٩٣٠٠٠                 تكالیف تسویقیة
  ٢٩٠٠٠                 تكالیف إداریة

  ١٢٢٠٠٠ 
 ٤٧٠٠٠                                                               دخل التشغیل

 ٠٠٠      إیرادات أخرى    +    
 ٠٠٠       تكالیف أخرى-  

 ٤٧٠٠٠                                                               صافى الدخل النھائى
   
  

  ملحوظة
   مخزون مواد آخر المدة–مشتریات خالل المدة + مخزون مواد أول المدة =  تكلفة المواد المباشرة  

  
     لایر٧١٠٠٠  =  ٢٦٠٠٠ – ٧٥٠٠٠ + ٢٢٠٠٠=  تكلفة المواد المباشرة  

  
  
  
  
  



  ٨
  )منشأة صناعیة   (٥مثال 

إستخدم األرصدة التالیة فى إعداد قائمتى التكالیف والدخل فى شركة السالم الصناعیة عن 
  . ھـ٣٠/١٢/١٤٢٤الفترة التكالیفیة المنتھیة فى 

  
  بیانات المخزون: أوال 

  
  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة نوع المخزون آخر المدة أول المدة

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠ مواد 
 ١٥٠٠٠ ١٠٠٠ ١٧٠٠٠ ١٠٠٠ إنتاج تحت التشغیل

 ؟؟؟؟ ٥٠٠ 42000 ٢٥٠٠ إنتاج تام
  

  بیانات تكالیف الفترة: ثانیا 
  

   لایر   ١٠٠٠٠                      مشتریات مواد
      لایر١٤٠٠٠أجور مباشرة                                         

   لایر     ٤٠٠٠ مباشرة                                    مواد غیر
        لایر٦٠٠٠أجور غیر مباشرة                                   
      لایر١٥٠٠٠تكالیف صناعیة غیر مباشرة متنوعة             
      لایر١٠٠٠٠تكالیف تسویقیة                                       
        لایر٣٠٠٠تكالیف إداریة                                         
        لایر٢٠٠٠خسائر رأسمالیة                                      

  
   لایر، ٣٠ لایر على أساس سعر بیع للوحدة ١٢٠٠٠٠بلغت قیمة المبیعات  :  ثالثا 

  
  المطلوب

  .الل الفترةإعداد قائمة تكالیف اإلنتاج التام خ .٣
  .إعداد قائمة الدخل عن الفترة .٤

  
  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ملحوظة
   مخزون مواد آخر المدة–مشتریات خالل المدة + مخزون مواد أول المدة =  تكلفة المواد المستخدمة  
    لایر ١١٠٠٠  =  ٢٠٠٠ – ١٠٠٠٠ + ٣٠٠٠=  تكلفة المواد المستخدمة  

   لایر٤٠٠٠=  الجزء غیر المباشر   
   لایر٧٠٠٠=  الجزء المباشر         

  
  أول المدة مخزون  كمیة -  مخزون آخر المدةكمیة  + كمیة المبیعات  =  إنتاج تام خالل المدة كمیة

   وحدة٢٠٠٠ =  ٢٥٠٠ – ٥٠٠ + ٤٠٠٠                                       = 
  

  وحدة/  لایر 20 = 4500 ÷ 90000= دة متوسط تكلفة الوح
    لایر10000 = 20 × ٥٠٠=  تكلفة مخزون آخر المدة 

  
    إنتاج تام خالل المدة كمیة+ تام أول المدة مخزون كمیة   =  إنتاج تام متاح للبیع كمیة

   وحدة٤٥٠٠ =  ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠                                       = 



  ٩
  

  
  اعیة لإلنتاج التامقائمة التكالیف الصن

      التكالیف الصناعیة
  ٧٠٠٠                         مواد مباشرة
  ١٤٠٠٠                        أجور مباشرة
  ٠٠٠٠                        أعباء مباشرة

 ٢١٠٠٠                                        التكلفة األولیة
   یر المباشرة   التكالیف الصناعیة غ

   ٤٠٠٠                        مواد غیر مباشرة
  ٦٠٠٠                       أجور غیر مباشرة

  ١٥٠٠٠ تكالیغ متنوعة                      
 ٢٥٠٠٠                                        إجمالى التكالیف غیر المباشرة

 ٤٦٠٠٠       تكلفة اإلنتاج خالل الفترة                                
 ١٧٠٠٠  تكلفة إنتاج تحت التشغیل أول الفترة +  

 ١٥٠٠٠      تكلفة إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة-  
 ٤٨٠٠٠                                       تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة

   
  
  
  
  
  

  یةصناعال ........  قائمة الدخل لشركة 
 ١٢٠٠٠٠       إیراد المبیعات

        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  
   42000                                تكلفة مخزون اإلنتاج التام  أول المدة

   ٤٨٠٠٠  تكلفة اإلنتاج التام  خالل المدة                        +    
   90000  لفة اإلنتاج التام  متاح للبیع                              تك

   10000       تكلفة مخزون اإلنتاج التام  آخر المدة-                         
  80000                                 تكلفة اإلنتاج التام  المباع

  42000                                                                  مجمل الربح
   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 

  ١٠٠٠٠                 تكالیف تسویقیة
  ٣٠٠٠                 تكالیف إداریة

  ١٣٠٠٠ 
 29000                                                               دخل التشغیل

 ٢٠٠٠  خسائر رأسمالیة     -  
 27000                                                 صافى الدخل النھائى              

   
  
  
  
  
  

  
  



  ١٠
  

  نظریات تحدید التكلفة وقوائم التكالیف
  

  النظریة الكلیة
  قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج التام

      التكالیف الصناعیة
  ***                         مواد مباشرة

  ***           أجور مباشرة             
  ***                        أعباء مباشرة

 ***                                        التكلفة األولیة
      التكالیف الصناعیة غیر المباشرة
  ***                       مواد غیر مباشرة

  ***                       أجور ومرتبات غیر مباشرة
  ***                       تكالیف أخرى غیر مباشرة

 ***                                        إجمالى التكالیف غیر المباشرة
 ***                                       تكلفة اإلنتاج خالل الفترة

 ***  تكلفة إنتاج تحت التشغیل أول الفترة +  
 ***   إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة    تكلفة-  

 ***                                       تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة
   
  
  
  

  قائمة الدخل لشركة صناعیة
 ***       إیراد المبیعات

        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  
   ***  ون اإلنتاج التام  أول المدة                              تكلفة مخز

   ***  تكلفة اإلنتاج التام  خالل المدة                        +    
   ***                                تكلفة اإلنتاج التام  متاح للبیع

   ***       تكلفة مخزون اإلنتاج التام  آخر المدة-                         
  ***                                 تكلفة اإلنتاج التام  المباع

  ****                                                                  مجمل الربح
   )تكالیف التشغیل (    التكالیف الدوریة - 

  ***                 تكالیف تسویقیة
  ***                 تكالیف إداریة

  *** 
 ***                                                               دخل التشغیل

 ***  إیرادات أخرى        +    
 ***       تكالیف أخرى-  

 ***                                                               صافى الدخل النھائى
   
  

  ملحوظة
   مخزون مواد آخر المدة–مشتریات خالل المدة + مخزون مواد أول المدة =  د المباشرة  تكلفة الموا

  
  
  



  ١١
  
  

  )نظریة ھامش المساھمة ) ( المتغیرة ( النظریة الحدیة 
  
  

  قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج التام
      التكالیف الصناعیة

  ***                         مواد مباشرة
  ***           أجور مباشرة             

  ***                        أعباء مباشرة
 ***                                        التكلفة األولیة
      التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة
  ***                       مواد غیر مباشرة متغیرة

  *** رتبات غیر مباشرة متغیرة                      أجور وم
  ***                       تكالیف أخرى غیر مباشرة متغیرة

 ***                                        إجمالى التكالیف غیر المباشرة المتغیرة
 ***                                       تكلفة اإلنتاج خالل الفترة

 ***  حت التشغیل أول الفترةتكلفة إنتاج ت +  
 ***      تكلفة إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة-  

 ***                                       تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة
   
  
  
  

  قائمة الدخل لشركة صناعیة
 ***       إیراد المبیعات

        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  
   ***                                تكلفة مخزون اإلنتاج التام  أول المدة

   ***  تكلفة اإلنتاج التام  خالل المدة                        +    
   ***                                تكلفة اإلنتاج التام  متاح للبیع

   ***  ج التام  آخر المدة     تكلفة مخزون اإلنتا-                         
   ***                                تكلفة اإلنتاج التام  المباع

   ***  تكالیف تسویقیة متغیرة   +  
  ***          تكلفة المبیعات

  ****   ھامش المساھمة)    الربح الحدى                                        ( 
      التكالیف الثابتة- 
  ***               تكالبف صناعیة ثابتة  

  ***                 تكالیف تسویقیة ثابتة
  ***                 تكالیف إداریة

 ***                                       إجمالى التكالیف الثابتة
 ***                                                               صافى الدخل

 ***  إیرادات أخرى        +    
 ***       تكالیف أخرى-  

 ***                                                               صافى الدخل النھائى
   
  
  



  ١٢
  )قائمة حدیة ) ( منشأة صناعیة (٥ مثال 

السالم الصناعیة عن إستخدم األرصدة التالیة فى إعداد قائمتى التكالیف والدخل فى شركة 
  . ھـ٣٠/١٢/١٤٢٤الفترة التكالیفیة المنتھیة فى 

  
  بیانات المخزون: أوال 

 آخر المدة أول المدة نوع المخزون
 ٢٦٠٠٠ ٢٢٠٠٠ مواد مباشرة

 ١٦٣٠٠ ١٨٠٠٠ إنتاج تحت التشغیل 
 ٢٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ إنتاج تام

  
  بیانات تكالیف الفترة: ثانیا 

  .    لایر٧٥٠٠٠                                 مشتریات مواد مباشرة       
      لایر٢٥٠٠٠أجور مباشرة                                                    

      لایر١٥٠٠٠)                          متغیر% ٧٠(أجور غیر مباشرة  
       لایر ٢١٦٠٠)                               ثابت ( تأمین على المصنع  

      لایر٤٠٠٠٠)                     ثابت(إھالك مبانى ومعدات المصنع  
         لایر٤٠٠٠)             متغیر% ٦٠(إصالحات وصیانة المصنع   

       لایر٩٣٠٠٠)                        متغیر% ٨٠(تكالیف تسویقیة      
       لایر٢٩٠٠٠                    تكالیف إداریة                               

  
   وحدة١٠٠٠٠ لایر، وكمیة المبیعات  ٣٠٠٠٠٠بلغت قیمة المبیعات  :  ثالثا 

  
  المطلوب

  .إعداد قائمة تكالیف اإلنتاج التام الحدیة خالل الفترة .١
 .إعداد قائمة الدخل الحدیة عن الفترة .٢
 .ھامش األمانحجم نقطة التعادل للشركة وحجم تحدید  .٣
 . لایر١٨٩٠٠ حجم المبیعات الذى یحقق للشركة صافى ربح قدره تحدید .٤
  %.٣٠تحدید حجم المبیعات الذى یحقق للشركة نسبة ربح من المبیعات قدرھا  .٥
  

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  
  
  

   مخزون مواد آخر المدة–مشتریات خالل المدة + مخزون مواد أول المدة =  تكلفة المواد المباشرة  
   لایر٧١٠٠٠  =  ٢٦٠٠٠ – ٢٢٠٠٠ + ٧٥٠٠٠=  تكلفة المواد المباشرة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣
  

  قائمة تكالیف اإلنتاج: أوال
  
  

  قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج التام
      التكالیف الصناعیة

  ٧١٠٠٠                         مواد مباشرة
  ٢٥٠٠٠ جور مباشرة                       أ

  ٠٠٠٠                        أعباء مباشرة
 ٩٦٠٠٠                                        التكلفة األولیة
      التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة

  ١٠٥٠٠                       أجور ومرتبات غیر مباشرة
  ٠٠٠٠٠ المصنع                      تأمین على 

   ٠٠٠٠٠                       إھالك مبانى ومعدات المصنع
  ٢٤٠٠                       إصالحات وصیانة المصنع

 ١٢٩٠٠                                        إجمالى التكالیف غیر المباشرة المتغیرة
 ١٠٨٩٠٠   خالل الفترة                                     تكلفة اإلنتاج

 ١٨٠٠٠  تكلفة إنتاج تحت التشغیل أول الفترة +  
 ١٦٣٠٠      تكلفة إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة-  

 ١١٠٦٠٠                                       تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة
   
  

  قائمة الدخل: ثانیا
  قائمة الدخل لشركة صناعیة

 ٣٠٠٠٠٠  المبیعات     إیراد 
        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  

   ١٥٠٠٠                                تكلفة مخزون اإلنتاج التام  أول المدة
   ١١٠٦٠٠  تكلفة اإلنتاج التام  خالل المدة                        +    

   ١٢٥٦٠٠  لتام  متاح للبیع                              تكلفة اإلنتاج ا
   ٢٠٠٠٠       تكلفة مخزون اإلنتاج التام  آخر المدة-                         

   ١٠٥٦٠٠                                تكلفة اإلنتاج التام  المباع
   ٧٤٤٠٠  تكالیف تسویقیة متغیرة   +  

  ١٨٠٠٠٠          تكلفة المبیعات
  ١٢٠٠٠٠   ھامش المساھمة)    الربح الحدى                   (                      

      التكالیف الثابتة- 
  ٦٧٧٠٠                 تكالبف صناعیة ثابتة
  ١٨٦٠٠                 تكالیف تسویقیة ثابتة

  ٢٩٠٠٠                 تكالیف إداریة
 ١٠٥٣٠٠  كالیف الثابتة                                     إجمالى الت

 ١٤٧٠٠                                                               صافى الدخل
 ٠٠٠  إیرادات أخرى        +    

 ٠٠٠       تكالیف أخرى-  
 ١٤٧٠٠                                                               صافى الدخل النھائى

   
  
  
  
  



  ١٤
  تحدید حجم التعادل: ثالثا

  
  كمیة المبیعات÷  قیمة المبیعات  =  سعر بیع الوحدة 

  وحدة/     لایر٣٠  =  ١٠٠٠٠  ÷  ٣٠٠٠٠٠                    =  
  

  عدد الوحدات المباعة÷  إجمالى التكلفة المتغیرة   =  التكلفة المتغیرة للوحدة  
     لایر للوحدة١٨  =  ١٠٠٠٠÷    ١٨٠٠٠٠                              =  

  
    تكلفة متغیرة للوحدة- سعر بیع الوحدة  =  الربح الحدى للوحدة  

     لایر١٢  =  ١٨     -   ٣٠                            =  
  وحدة/     لایر١٢  =  ١٠٠٠٠  ÷  ١٢٠٠٠٠=      أو                     

  
    وحدة٨٧٧٥  =  ١٢  ÷  ١٠٥٣٠٠=  حجم التعادل  

    وحدة١٢٢٥  =  ٨٧٧٥  -   ١٠٠٠٠=  حجم ھامش األمان  
  

  ملحوظة   
  نسبة الربح الحدى×  قیمة ھامش األمان  =  صافى الربح  
    لایر١٤٧٠٠ ) =   ٣٠ ÷  ١٢(   × ٣٦٧٥٠=  صافى الربح  

  
 = لایر ١٨٩٠٠حجم المبیعات الذى یحقق للشركة صافى ربح قدره : رابعا

    وحدة١٠٣٥٠ ) = ١٨ – ٣٠( ÷  ) ١٨٩٠٠ + ١٠٥٣٠٠                          =  (                
  
  

 =من المبیعات  % ٣٠حجم المبیعات الذى یحقق للشركة نسة ربح قدرھا : خامسا
    وحدة٣٥١٠٠ =  س١٨ + ١٠٥٣٠٠( -  س ٣٠  =  )  س٣٠ * ٠.٣٠(                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥
  
  

  )قائمة حدیة ) ( صناعیةمنشأة  (٦مثال  
إستخدم األرصدة التالیة فى إعداد قائمتى التكالیف والدخل فى شركة السالم الصناعیة عن 

  . ھـ٣٠/١٢/١٤٢٤الفترة التكالیفیة المنتھیة فى 
  

  بیانات تكلفة المخزون: أوال 
    لایر٧٠٠٠٠تكلفة مخزون إنتاج تحت التشغیل أول المدة   

    لایر٦٠٠٠٠لتشغیل آخر المدة   تكلفة مخزون إنتاج تحت ا
    لایر٨٥٠٠٠تكلفة مخزون إنتاج تام أول المدة                

  تكلفة مخزون إنتاج تام آخر المدة   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  لایر
  
  

  بیانات تكالیف الفترة: ثانیا 
  .    لایر٨٠٠٠٠مواد مباشرة مستخدمة                                         

      لایر٧٥٠٠٠ر مباشرة                                                    أجو
      لایر٤٥٠٠٠تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة                        
        لایر٥٠٠٠٠تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة                          

       لایر٥٥٠٠٠                    تكالیف تسویقیة متغیرة                    
       لایر٢٥٠٠٠تكالیف تسویقیة ثابتة                                           
       لایر١٥٠٠٠تكالیف إداریة                                                   

  
  . لایر٤٥٠٠٠٠بلغت قیمة المبیعات  :  ثالثا 
  وحدة، كمیة المخزون من اإلنتاج التام أول المدة ٢١٠٠٠لتام خالل المدة    كمیة اإلنتاج ا: رابعا

  . وحدة١٠٠٠٠   وحدة، كمیة المبیعات  ٤٠٠٠
  

  المطلوب
  .إعداد قائمة تكالیف اإلنتاج التام الحدیة خالل الفترة .١
 .إعداد قائمة الدخل الحدیة عن الفترة .٢
 .انھامش األمقیمة نقطة التعادل للشركة وقیمة تحدید  .٣
 . لایر٢١٠٠٠٠تحدید قیمة المبیعات الذى یحقق للشركة صافى ربح قدره  .٤
  %.٢٠تحدید قیمة المبیعات الذى یحقق للشركة نسبة ربح من المبیعات قدرھا  .٥
  
  

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  
  

    كمیة المبیعات- أول المدة مخزون ة كمی+   إنتاج تام خالل المدة كمیة=  مخزون آخر المدة كمیة 
   وحدة١٥٠٠٠ =  ١٠٠٠٠ – ٤٠٠٠ + ٢١٠٠٠                                       = 

  
  
  
  
  
  



  ١٦
  

  قائمة تكالیف اإلنتاج: أوال 
  
  

  قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج التام
      التكالیف الصناعیة

  ٨٠٠٠٠                         مواد مباشرة
  ٧٥٠٠٠                      أجور مباشرة  

  ٠٠٠٠                        أعباء مباشرة
 ١٥٥٠٠٠                                        التكلفة األولیة

      التكالیف الصناعیة غیر المباشرة 
 ٤٥٠٠٠                                            المتغیرة

 ٢٠٠٠٠٠                           تكلفة اإلنتاج خالل الفترة            
 ٧٠٠٠٠  تكلفة إنتاج تحت التشغیل أول الفترة +  

 ٦٠٠٠٠      تكلفة إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة-  
 ٢١٠٠٠٠                                       تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة

   
  
  

  دخلقائمة ال: ثانیا 
  
  

  قائمة الدخل لشركة صناعیة
 ٤٥٠٠٠٠       إیراد المبیعات

        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  
   ٨٥٠٠٠                                تكلفة مخزون اإلنتاج التام  أول المدة

   ٢١٠٠٠٠  تكلفة اإلنتاج التام  خالل المدة                        +    
   ٢٩٥٠٠٠                             تكلفة اإلنتاج التام  متاح للبیع   

   ١٥٠٠٠٠       تكلفة مخزون اإلنتاج التام  آخر المدة-                         
   ١٤٥٠٠٠                                تكلفة اإلنتاج التام  المباع

   ٥٥٠٠٠  تكالیف تسویقیة متغیرة   +  
  ٢٠٠٠٠٠   لفة المبیعات       تك

  ٢٥٠٠٠٠   ھامش المساھمة)    الربح الحدى                                        ( 
      التكالیف الثابتة- 

  ٥٠٠٠٠                 تكالبف صناعیة ثابتة
  ٢٥٠٠٠                 تكالیف تسویقیة ثابتة

  ١٥٠٠٠                 تكالیف إداریة
 ٩٠٠٠٠                                   إجمالى التكالیف الثابتة    

 ١٦٠٠٠٠                                                               صافى الدخل
 ٠٠٠  إیرادات أخرى        +    

 ٠٠٠       تكالیف أخرى-  
 ١٦٠٠٠٠          صافى الدخل النھائى                                                     

   
  
  
  
  
  



  ١٧
 .تحدید قیمة نقطة التعادل للشركة وقیمة ھامش األمان: ثالثا 

  
  للشركة قیمة المبیعات  الربح الحدى للشركة  = نسبة الربح الحدى

  =                    ٥٥.٥٦   =  ٤٥٠٠٠٠  ÷  ٢٥٠٠٠٠%   
  

    لایر١٦٢٠٠٠=    ٠.٥٥٥٦  ÷   ٩٠٠٠٠=  قیمة التعادل  
     لایر٢٨٨٠٠٠  =  ١٦٢٠٠٠  -   ٤٥٠٠٠٠=  قیمة ھامش األمان  

  
  ملحوظة   

  نسبة الربح الحدى×  قیمة ھامش األمان  =  صافى الربح  
    لایر١٦٠٠٠٠ ) =   ٠.٥٥٥٦(   × ٢٨٨٠٠٠=  صافى الربح  

  
 .لایر ٢١٠٠٠٠تحدید قیمة المبیعات الذى یحقق للشركة صافى ربح قدره : رابعا

   لایر٥٤٠٠٠٠ ) = ٠.٥٥٥٦( ÷  ) ٢١٠٠٠٠ + ٩٠٠٠٠                                         =  ( 
  
  

  %.٢٠تحدید قیمة المبیعات الذى یحقق للشركة نسبة ربح من المبیعات قدرھا :  خامسا
  

  
  من المبیعات  % ٢٠ المبیعات الذى یحقق للشركة نسة ربح قدرھا قیمة: خامسا

  
  عدد الوحدات المباعة÷  إجمالى التكلفة المتغیرة   =   المتغیرة للوحدة  التكلفة

     لایر للوحدة٢٠  =  ١٠٠٠٠  ÷  ٢٠٠٠٠٠                              =  
  

 =حجم المبیعات المستھدف 
   وحدة٥٦٢٠ =)  س ٢٠ + ٩٠٠٠٠(  -  س ٤٥)   =   س٤٥ * ٠.٢٠                ( 

  
  لایر  ٢٥٢٩٠٠   = ٤٥ × ٥٦٢٠= ستھدفة قیمة المبیعات الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨
  
  

  )قائمة حدیة ) ( منشأة صناعیة (٧مثال  
  

  :ھـ٣٠/١٢/١٤٢٣توافرت لدیك البیانات التالیة عن نشاط إحدى الشركات الصناعیة للفترة المنتھیة في   
  :بیانات المخزون: ًأوال

  القیمة  لكمیةا القیمة  الكمیة بیـــــان آخر المدة أول المدة
  مواد

  إنتاج تحت التشغیل
 إنتاج تام

١٥٠٠  
١٠٠٠  
٢٥٠٠ 

٣٠٠٠  
١٧٠٠٠  
٥٢٠٠٠ 

١٠٠٠  
١٠٠٠  
٥٠٠  

٢٠٠٠  
١٤٥٠٠  

 ؟؟؟؟؟    
  

  :بیانات التكالیف: ًثانیا
  مشتریات مواد
  أجور مباشرة

  أجور غیر مباشرة
  تكالیف صناعیة غیر مباشرة متنوعة

  تكالیف تسویقیة
  تكالیف إداریة

 

٩٠٠٠  
١٤٠٠٠  
٦٠٠٠  
١٥٠٠٠  
١٠٠٠٠  
٣٦٢٥  

 
  

  . لایر٣٠ لایر على أساس سعر بیع الوحدة ١٢٠٠٠٠بلغت قیمة المبیعات : ثالثا
% ٧٠منھا مواد مباشرة، وأن التكالیف الصناعیة غیر المباشرة %  ٦٠فإذا علمت أن المواد المستخدمة   

  .غیرمن التكالیف التسویقیة مت% ٨٠منھا متغیر والباقى تكالیف ثابتة، كما أن 
  : المطلوب

 .إعداد قائمة التكالیف الصناعیة وقائمة الدخل عن العام بإستخدام مفھوم النظریة المتغیرة .١
  .نقطة التعادل وھامش األمان للشركةحجم وقیمة كال من تحید  .٢

  
  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
    لایر١٠٠٠٠  =  ٢٠٠٠  -  ٩٠٠٠  + ٣٠٠٠= المواد المستخدمة 
    لایر٦٠٠٠  =  ٠.٦  ×  ١٠٠٠٠=  الجزء المباشر    

    لایر٤٠٠٠=                           الجزء غیر المباشر  
  

   كمیة مخزون آخر المدة–كمیة إنتاج المدة + كمیة مخزون اول المدة = كمیة المبیعات 
      ٥٠٠  - ؟؟؟؟؟؟؟    +   ٢٥٠٠         =    ٤٠٠٠

    وحدة ٢٠٠٠=  ة اإلنتاج خالل المدة كمی
  وحدة/   لایر٢٠  =  ٢٠٠٠٠  ÷  ٤٠٠٠٠=  متوسط تكلفة إنتاج الوحدة  

    لایر١٠٠٠٠   =  ٢٠  ×  ٥٠٠=  تكلفة مخزون آخر المدة  
  

  عدد الوحدات المباعة÷  إجمالى التكلفة المتغیرة   =  التكلفة المتغیرة للوحدة  
    لایر للوحدة٢٢.٥  =  ٤٠٠٠  ÷  ٩٠٠٠٠       =                         

    تكلفة متغیرة للوحدة- سعر بیع الوحدة  =  الربح الحدى للوحدة  
    لایر٧.٥  =  ٢٢.٥  -  ٣٠                            =  

  وحدة/   لایر٧.٥  =  ٤٠٠٠  ÷  ٣٠٠٠٠=      أو                     
  

    وحدة١٧٥٠  =  ٧.٥    ÷١٣١٢٥=  حجم التعادل  
    لایر٥٢٥٠٠  =  ٣٠  ×  ١٧٥٠=  قیمة التعادل  



  ١٩
    وحدة٢٢٥٠  =  ١٧٥٠  -   ٤٠٠٠=  حجم ھامش األمان  
    لایر٦٧٥٠٠  =  ٣٠  ×  ٢٢٥٠=  قیمة ھامش األمان  

  
  ملحوظة   

  نسبة الربح الحدى×  قیمة ھامش األمان  =  صافى الربح  
    لایر١٦٨٧٥ ) =   ٣٠ ÷  ٧.٥(   × ٦٧٥٠٠=  صافى الربح  

  
  

  قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج التام
      التكالیف الصناعیة

  ٦٠٠٠                         مواد مباشرة
  ١٤٠٠٠                        أجور مباشرة
  ٠٠٠٠                        أعباء مباشرة

 ٢٠٠٠٠   التكلفة األولیة                                     
      التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة

  ٢٨٠٠  )٠.٧  ×  ٤٠٠٠(                       مواد غیر مباشرة                  
  ٤٢٠٠ )٠.٧  ×  ٦٠٠٠(                       أجور غیر مباشرة                 

  ١٠٥٠٠ )٠.٧ × ١٥٠٠٠                             (                       متنوعة  
 ١٧٥٠٠                                        إجمالى التكالیف غیر المباشرة المتغیرة

 ٣٧٥٠٠                                       تكلفة اإلنتاج خالل الفترة
 ١٧٠٠٠  تكلفة إنتاج تحت التشغیل أول الفترة +  

 ١٤٥٠٠      تكلفة إنتاج تحت التشغیل آخر الفترة-  
 ٤٠٠٠٠                                       تكلفة اإلنتاج التام خالل الفترة

   
  
  

  صناعیةال........... قائمة الدخل لشركة 
 ١٢٠٠٠٠       إیراد المبیعات

        تكلفة اإلنتاج التام  المباع خالل الفترة-  
   ٥٢٠٠٠                      تكلفة مخزون اإلنتاج التام  أول المدة          

   ٤٠٠٠٠  تكلفة اإلنتاج التام  خالل المدة                        +    
   ٩٢٠٠٠                                تكلفة اإلنتاج التام  متاح للبیع

   ١٠٠٠٠  تام  آخر المدة     تكلفة مخزون اإلنتاج ال-                         
   ٨٢٠٠٠                                تكلفة اإلنتاج التام  المباع

   ٨٠٠٠  تكالیف تسویقیة متغیرة   +  
  ٩٠٠٠٠          تكلفة المبیعات

  ٣٠٠٠٠   ھامش المساھمة)    الربح الحدى                                        ( 
      التكالیف الثابتة- 

  ٧٥٠٠                 تكالبف صناعیة ثابتة
  ٢٠٠٠                 تكالیف تسویقیة ثابتة

  ٣٦٢٥                 تكالیف إداریة
 ١٣١٢٥                                       إجمالى التكالیف الثابتة
 ١٦٨٧٥  فى الدخل                                                             صا

 ٠٠٠٠  إیرادات أخرى        +    
 ٠٠٠٠       تكالیف أخرى-  

 ١٦٨٧٥                                                               صافى الدخل النھائى
   

  


