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احملاضرة العاشرة:1

حماسبت وقياس تكلفت املىاد األوليت والرقابت عليها

أ – قياس تكمفة المواد األولية الواردة إلى المخازن:

تشمل تكمفة المواد األولية الواردة إلى المخازن جميع األعباء التي تتحمميا المنشأة لقاء حصوليا عمى ىذه المواد

ثم تُسجل تكمفة شراء المواد األولية الواردة إلى المخازن في
إلى أن يتم تسميميا وتخزينيا في المخازن ومن ّ
الدفاتر المحاسبية في إدارة التكاليف باالعتماد عمى بطاقة الصنف في إدارة المخزون.

ب – قياس تكمفة المواد األولية الصادرة لإلنتاج:

يجب قياس المواد الصادرة لإلنتاج بحسب تكمفتيا الفعمية التي وردت بيا إلى المخازن ،إال أن تقمب أسعار
السوق ومرور الزمن قد يؤدي إلى أن المخزون من المواد األولية يتألف من أسعار شراء مختمفة جرى شراؤىا

خالل فترات متعددة وبأسعار متفاوتة ،وىنا نواجو مشكمة قياس تكمفة المواد األولية المنصرفة لمراكز التكمفة.
وبشكل عام فإنوُ يوجد ىناك طرق متعددة يمكن من خالليا قياس تكمفة المواد األولية لع ّل أىميا ما يمي:
 -1طريقة الوارد أوالً صادر أوالً.
 -2طريقة الوارد أخي اًر صادر أوالً.
 -3طريقة متوسط سعر الشراء.

أنظمة جرد المخزون السمعي :
 -1نظام الجرد الدوري :

يستخدم ىذا األسموب في المنشآت التجارية ،ووفق ىذا النظام تحدد كمية المخزون السمعي بشكل دوري

وبناء عمى ذلك تُسجل عمميات الشراء في حساب المشتريات.
وغالباً ما تكون سنة
ً
وتكون المعالجة المحاسبية بالشكل التالي :
××× مخزون(بضاعة) أول المدة

×××  +تكمفة المشتريات

××× تكمفة البضاعة المتاحة لمبيع
××× ()-مخزون أخر المدة

المباعة
××× تكمفة البضاعة ُ

1

د .عالء الدين جبل ،محاسبة التكاليف ،منشورات جامعة حمب.
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 – 2نظام الجر المستمر:
ويسجل وفق ىذا األسموب كافة التغيرات الحاصمة في المخزون
يستخدم ىذا األسموب في المنشآت الصناعيةُ ،
مباشرةً  ،وبصورة مستمرة حيث تُثبت كل عممية بيع أو استالم المواد إلى مراكز اإلنتاج فور حدوثيا.
وتكون المعالجة المحاسبية بالشكل التالي:

 - قيود عمميات اإلدخال واإلخراج في أسموب الجرد الدوري.
 – 1الشراء :

××× من حـ /المشتريات
××× إلى حـ /الموردين أو الصندوق
 – 2مصاريف الشراء :
××× من حـ /مصاريف الشراء
××× إلى حـ /الصندوق أو المصرف
 – 3مردودات المشتريات :
××× من حـ /الصندوق أو الموردين

××× إلى حـ /مردودات المشتريات

 – 4البيع :
××× من حـ /النقدية أو الزبائن

××× إلى حـ /المبيعات

 – 5مردودات المبيعات :
××× من حـ /مردودات المبيعات
××× إلى حـ /النقدية أو الزبائن
 –6إثبات المخزون :
××× من حـ /بضاعة /12/31

××× إلى حـ /المتاجرة
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 - قيود عمميات اإلدخال واإلخراج في أسموب الجرد المستمر.
 – 1الشراء :

××× من حـ /مراقبة المخازن
××× إلى حـ /النقدية أو الموردين
 – 2مصاريف الشراء :
××× من حـ /مراقبة المخازن(مصاريف الشراء)

××× إلى حـ /الصندوق

 – 3مردودات المشتريات :
××× من حـ /النقدية أو الموردين
××× إلى حـ /مراقبة المخازن
 – 4البيع :
المباعة
××× من حـ /تكمفة البضاعة ُ

××× إلى حـ /م ارقبة المخازن

××× من حـ /الزبائن أو النقدية
××× إلى حـ /المبيعات
 – 5مردودات المبيعات :
××× من حـ /مراقبة المخازن

المباعة
××× إلى حـ /تكمفة البضاعة ُ

××× من حـ /المبيعات
××× إلى حـ /الزبائن أو النقدية
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طرق تقييم املخزون السلعي

أوالً  -طريقة الوارد أوالً صادر أوالً:
تقوم ىذه الطريقة عمى أن الوحدات التي تم شرائيا أوالً يتم تسميميا أو إخراجيا لالستخدام في اإلنتاج أو البيع

أوالً وبالتالي فأن المخزون المتبقي في أخر الفترة يكون من آخر عمميات الشراء أي أنو ُيحسب بأحدث األسعار.
ومن مزايا ىذه الطريقة:
 – 1تجنب التمف والتقادم في المخزون.
ُ – 2يقوم بأسعار متناسبة مع أسعار السوق الحالية لممخزون.
المباعة وتكمفة المخزون في أخر المدة.
 – 3يعتمد أساس ثابت لتحديد تكمفة البضاعة ُ

المباعة وبالتالي إلجمالي وصافي الدخل.
 – 4اعتماد ىذه الطريقة يؤدي إلى حساب أكثر صحة لتكمفة البضاعة ُ

أما االنتقادات الموجية ليذه الطريقة فيي:

المقابمة بين التكاليف التاريخية واإليرادات
المقابمة لتحديد الدخل حيث تتم ُ
 -1عدم الدقة في تطبيق مبدأ ُ
الجارية.
 – 2ظيور أرباح متضخمة في فترات ارتفاع األسعار.

ثانياً  -طريقة الوارد أخرياً صادر أوالً:

ويتم وفق ىذه الطريقة صرف الوحدات التي تم شراؤىا في آخر عممية عند أول طمب أي أن الرصيد في نياية

الفترة ُمقيم بأقدم األسعار .وبالتالي فيذه الطريقة تُؤدي إلى تخفيض صافي الدخل نتيجة تخفيض مخزون أخر
المدة.

ثالثاً  -طريقة املتوسط املُرجح :

المتاحة لمبيع
وفق ىذه الطريقة يتم تسعير المخزون عمى أساس التكمفة المتوسطة لكافة الوحدات ُ
المرجحة لوحدة المنتج وذلك بالشكل التالي :
ففي أسموب الجرد الدوري تُحسب التكمفة المتوسطة ُ
متوسط تكمفة الوحدة الواحدة =

المتاحة لمبيع
إجمالي تكمفة البضاعة ُ
المتاحة لمبيع
إجمالي عدد الوحدات ُ

أما وفق أسموب الجر المستمر فيتم حساب متوسط تكمفة الوحدة الواحدة بالشكل التالي :
متوسط تكمفة الوحدة الواحدة =

المشت ارة
تكمفة المخزون(الرصيد)  +تكمفة المواد ُ

المشتراة
كمية المخزون(الرصيد)  +كمية المواد ُ
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مســـألة:
فيما يمي البيانات الخاصة بإحدى السمع التي تتعامل بيا إحدى المنشآت خالل فترة زمنية:
 – 1بمغ مخزون المادة في بداية الفترة  199وحدة بسعر  1999ل.س لموحدة في 2911 /1/1
 – 2تم في الشير األول شراء  199وحدة بسعر  1199ل.س لموحدة .
 – 3تم في الشير الثاني بيع  89وحدة.

 – 4تم في الشير الثالث شراء  129وحدة بسعر  1159ل.س لموحدة.
 – 5تم في الشير الرابع بيع  89وحدة.

 – 6تم في الشير السادس شراء  199وحدة بسعر  1299ل.س لموحدة.
 – 7تم في الشير التاسع بيع  199وحدات.

المطمـوب:

المباعة وتكمفة المخزون السمعي وفق طريقة الوارد أوالً صادر أوالً ،طريقة
 -1تحديد كالً من تكمفة البضاعة ُ
الوارد أخي اًر صادر أوالً ،طريقة المتوسط المرجح .وبإتباع أسموب الجرد الدوري وأسموب الجرد المستمر.
احلل  :أوالً  -طريقة الوارد أوالً صادر أوالً :

 - وفق أسلوب اجلرد الدوري:
 199 999بضاعة أول المدة 1999 × 199
368 999

( )+تكمفة المشتريات :

ُ 119 999 مشتريات الير األول 1199 × 199

ُ 138 999 مشتريات الشير الثالث 1159 × 129

ُ 129 999 مشتريات الشير السادس 1299 × 199

المتاحة لمبيع
 468 999تكمفة البضاعة ُ
المباعة :
( - )279 999تكمفة البضاعة ُ

 89 999 مبيعات الشعر الثاني 199 × 89
 86 999 مبيعات الشير الرابع

()1199×69( + )1999×29

 113 999 مبيعات السير التاسع ()1159×69( + )1199×49
 189 999مخزون آخر المدة أي في 12/ 31
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 - اجلرد املستمر :
البيان

الوارد
كمية

الصادر
قيمة

سعر

سعر

كمية

الرصيد
قيمة

مخزون 1/1
مشتريات ()1

199

119999

1199

مبيعات ()2
مشتريات ()3

89
129

1159

138 999
29
69

مبيعات ()4
مشتريات ()6

199

8 9 999 1999

1299

1999
1199

29 999
66 999

129 999
49
69

مبيعات ()9

1199
1159

44 999
69 999

مخزون
12/13

كمية

سعر

قيمة

199
199
199
29
199
29
199
129
49
129
49
129
199
69
199

1999
1999
1199
1999
1199
1999
1199
1159
1199
1159
1199
1159
1299
1159
1299

1 99 999
1 99 999
11 9999
2 9 999
11 9 999
29 999
11 9999
138 999
44 999
138 999
44 999
138 999
129 999
69 999
129 999

69
199

1159
1299

69 999
129 999

ثانياً  -طريقة الوارد أخرياً صادر أوالً :
 - اجلرد الدوري:
 1 99 999بضاعة أول المدة 1999 × 199

 )+( 368 999تكمفة المشتريات :

ُ 119 999 مشتريات الشير األول 1199 × 199

ُ 138 999 مشتريات الشير الثالث 1159 × 129

ُ 129 999 مشتريات الشير السادس 1299 × 199

المتاحة لمبيع
 468 999تكمفة البضاعة ُ
المباعة :
 )-( 3 99 999تكمفة البضاعة ُ

 88 999 مبيعات الشير الثاني 1199 × 89
 92999 مبيعات الشير الرابع 1159 × 89

 168 999مخزون آخر المدة

 129999 مبيعات الشير التاسع 1299 × 199
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 - اجلر د املستمر :
البيان

الوارد
س

ك

الصادر
ق

ك

الرصيد
ق

س

مخزون 1/1
مشتريات ()1

199

1199

119999

مبيعات ()2
مشتريات ()3

89
129

1159

مبيعات ()4
مشتريات ()6

199

1199

138999
89

1299

88999

92999

1159

129999

مبيعات ()9

199

1299

129999

مخزون
12/13

ك

س

ق

199
199
199
199
29
199
29
129
199
29
49
199
29
49
199
199
29
49
199
29
49

1999
1999
1199
1999
1199
1999
1199
1159
1999
1199
1159
1999
1199
1159
1299
1999
1199
1159
1999
1199
1159

1 99999
199999
119999
199999
22999
199999
22999
138999
199999
22999
46999
199999
22999
46999
129999
199999
22999
46999
199999
22999
46999

ثالثاً  -طريقة املتوسط املرجح :
 - اجلرد الدوري :
متوسط تكمفة الوحدة الواحدة =

المتاحة لمبيع
إجمالي تكمفة البضاعة ُ
المتاحة لمبيع
إجمالي عدد الوحدات ُ
=  11148285ل.س

ومنوُ فأن متوسط تكمفة الوحدة الواحدة = 468999
429
المباعة × متوسط تكمفة الوحدة الواحدة
المباعة = عدد الوحدات ُ
تكمفة البضاعة ُ
289714 = 11148285 × 269
=

تكمفة مخزون آخر المدة = عدد وحدات مخزون آخر المدة × متوسط تكمفة الوحدة الواحدة
=

178286 = 11148285 × 169
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 - اجلرد املستمر:
أما وفق أسموب الجرد المستمر فيتم حساب متوسط تكمفة الوحدة الواحدة بعد كل عممية شراء بالشكل التالي :
متوسط تكمفة الوحدة الواحدة =

متوسط تكمفة الوحدة الواحدة =

المشتراة
تكمفة المخزون  +تكمفة المواد ُ

المشتراة
كمية المخزون  +كمية المواد ُ

119999 + 199999

=

=

219999

199 + 199

1959

299

تم بيع .84999 =1959×89

الرصيد بعد البيع = .126999 =1959×129
وعندما تم الشراء في الشير الثالث ففي ىذه الحالة نقوم بحساب متوسط التكمفة من جديد وذلك كما يمي:

متوسط تكمفة الوحدة الواحدة = 1199 = 264999 = 138999 + 126999
129 + 129

249

وىكذا بالنسبة لبقية العمميات كما في الجدول التالي:
البيان

الوارد
ك

س

الصادر
ق

ك

س

الرصيد
ق

مخزون 1/1
مشتريات ()1

199

1199

119999

مبيعات ()2
مشتريات ()3

89
129

1159

138999

مبيعات ()4
مشتريات ()6
مبيعات ()9

89
199

1299

1959

84999

1199

88999

129999
199

1138846

مخزون
12/13
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113346

ك

س

ق

199

1999

199999

299

1959

219999

129

1959

126999

249

1199

264999

169

1199

176999

269

1138846

296999

169

1138846

182154

169

1138846

182154
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مقارنة نتائج الطرق السابقة واآلثار الناجمة عنيا عمى فرض أن المبيعات  499999كما يمي :
تكمفة البضاعة

المتاحة ()1

تكمفة البضاعة

طريقة الوارد أوالً

المباعة ()2
ُ

تكمفة مخزون آخر المدة

قيمة المبيعات

مجمل الربح

468999

279999

189999

499999

121999

طريقة الوارد أخي اًر

468999

3 99999

168999

499999

199999

468999

289714

178286

499999

119286

الطريقة المستخدمة

صادر أوالً
صادر أوالً

المتوسط المرجح
الدوري

()3

()4

()2-4

من الجدول السابق يمكن استنتاج المالحظات التالية :
-1

لقد ظير مجمل الربح بالرقم األكبر وفق طريقة الوارد أوالً صادر أوالً وذلك لكون تكمفة البضاعة

المباعة ظيرت برقم ىو األقل بين الطرق الثالث كما أن تكمفة المخزون السمعي أخر المدة ظير بالرقم
ُ
ىو األعمى وكان السبب في ذلك ىو أن الوحدات الموجودة من المخزون السمعي في أخر المدة ىي من
أخر عمميات الشراء ويالحظ ارتفاع أسعار الشراء من بداية السنة حتى أخر عممية شراء.

-2

تظير طريقة الوارد أخي اًر صادر أوالً أقل رقم لمجمل الربح وأقل رقم لتكمفة المخزون وأعمى رقم

المباعة ُحممت بأسعار آخر
المباعة والسبب في ذلك يعود إلى أن تكمفة البضاعة ُ
لتكمفة البضاعة ُ
المشتراة بأقدم عمميات شراء حيث كانت
عمميات شراء ،أما مخزون آخر المدة المؤلف من الوحدات ُ

األسعار األقل ليذا ظيرت تكمفة المخزون بالرقم األقل.

المباعة وتكمفة مخزون آخر المدة وكذلك
-3
تُظير طريقة المتوسط المرجح نتائج لتكمفة البضاعة ُ
مجمل الربح متوسطة تقع ما بين نتائج الطريقتين السابقتين والسبب في ذلك ىو االعتماد عمى متوسط
تكمفة الوحدة من المشتريات واستخدام نفس الرقم لتسعير المنصرف من المخازن وكذلك نفس األساس

لحساب تكمفة مخزون آخر المدة.
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المعالجة المحاسبية لتكمفة المواد األولية:
إن القيود المحاسبية لممواد الواردة إلى المخازن تشمل كالً من:
 -1تكمفة المواد الواردة إلى المخازن.

 -2كل ما تتحممو المنشأة من أعباء لقاء حصوليا عمى ىذه المواد إلى أن يتم إيصاليا إلى المخازن.
حيث يتم إضافة كافة تكاليف النقل والتخزين والعمولة وأية تكاليف أخرى مرتبطة بعممية شراء وتوريد المواد

إلى قيمة الفاتورة األصمية ،أي أنوُ إذا كان ىناك خصم تجاري لعممية الشراء فإن ىذا الخصم ال ُيسجل في
المشتراة بصافي القيمة في الدفاتر المحاسبية.
الدفاتر المحاسبية وانما يتم تسجيل المواد ُ

المحاسبية لتكمفة المواد األولية تتم كما يمي:
المعالجة ُ
 -1قيد شراء واستالم المواد األولية.
 -2قيد صرف المواد األولية لممراكز اإلنتاجية.

 -3قيد صرف المواد المختمفة لألقسام التسويقية " البيعية والتوزيعية ".
 -4قيد صرف المواد المختمفة لألقسام اإلدارية.

 -5القيود المحاسبية لمرتجعات المواد " التالفة أو المعيبة ".

أوالً – قيد شراء واستالم المواد األولية:
من حـ /مراقبة مخازن المواد

إلى حـ /الصندوق أو الموردين

ثانياً – قيد صرف المواد األولية لممراكز اإلنتاجية:

ىنا يجب التمييز ما بين المواد األولية المباشرة والمواد األولية الغير مباشرة:

أ -إثبات صرف المواد األولية المباشرة من المخازن إلى مراكز اإلنتاج :حيث يجعل حساب مراقبة اإلنتاج
مديناً بقيمة المنصرف من المواد األولية وحساب مراقبة المخازن دائناً بنفس القيمة ويكون القيد:

من حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل
حـ/مركز اإلنتاج أ.

حـ/مركز اإلنتاج ب.
إلى حـ /مراقبة مخازن المواد المباشرة

ب-إثبات صرف المواد األولية غير المباشرة من المخازن إلى مراكز اإلنتاج ومراكز الخدمات اإلنتاجية :حيث
تصرف إلى مراكز اإلنتاج ومراكز الخدمات اإلنتاجية وترحل إلى حساب يدعى حساب مراقبة التكاليف

الصناعية غير المباشرة تمييداً لتوزيعيا عمى مراكز اإلنتاج ،ومراكز الخدمات اإلنتاجية المستفيدة بنسبة معينة

كما يمي:
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 تحمل تكمفة المواد األولية غير المباشرة عمى حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة بالقيد:من حـ/مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد(مواد غير مباشرة )

 توزيع تكمفة المواد األولية غير المباشرة عمى المراكز المستفيدة بالقيد:من مذكورين

حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل " أ – ب " ...
حـ /مراقبة مراكز الخدمات اإلنتاجية " صيانة  ،قوى محركة" ....

إلى حـ /مراقبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة (مواد غير مباشرة)

واذا كانت المواد األولية غير المباشرة معروفة ومخصصة ألي مركز فال داعي لتوسيط حساب مراقبة التكاليف
الصناعية غير المباشرة ويكون القيد:

توزيع تكمفة المواد األولية غير المباشرة عمى المراكز المستفيدة بشكل مباشر:

من مذكورين

حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل " أ – ب " ...
حـ /مراقبة مراكز الخدمات اإلنتاجية " صيانة  ،قوى محركة" ....

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد (مواد غير مباشرة)

ثالثاً – قيد صرف المواد المختمفة إلى مراكز الخدمات التسويقية " البيعية والتوزيعية ":
يتم صرف المواد المختمفة إلى مراكز الخدمات التسويقية بالقيد التالي:

من حـ /مراقبة مراكز الخدمات التسويقية

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد " مواد مختمفة "

رابعاً – قيد صرف المواد المختمفة إلى المراكز اإلدارية:

يتم صرف المواد المختمفة إلى المراكز اإلدارية بالقيد التالي:

من حـ /مراقبة مراكز الخدمات اإلدارية والمالية

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد " مواد مختمفة "

خامساً – القيود المحاسبية لمرتجعات المواد:

قد تُعاد بعض المواد األولية إلى المخازن بحالتيا الطبيعية ،أو بحالة مختمفة عما وردت بو(مخمفات-عوادم) ،أو
قد تعاد إلى الموردين قبل صرفيا إلى مراكز التكمفة لسبب ما كعيب في المادة األولية ،أو لعدم مطابقتيا
لممواصفات المطموبة.
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 - قيد ُمرتجعات المواد أألولية من المخازن إلى الموردين:
من حـ /الموردين

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد



 -قيد مرتجعات المواد األولية من مراكز اإلنتاج إلى المخازن:

من حـ /مراقبة مخازن المواد(اسم المخزن :مخزن خامات أولية ،مخزن مخمفات)
إلى حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

وفي حال كانت مواد أولية غير مباشرة وتم توسيط حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة
من حـ /مراقبة مخازن المواد
إلى حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة.
 - قيد ُمرتجعات المواد األولية من المراكز الخدمية " التسويقية واإلدارية " إلى المخازن :
من حـ /مراقبة مخازن المواد " اآلخذ "
إلى مذكورين

حـ /مراقبة مراكز الخدمات التسويقية

حـ /مراقبة مراكز الخدمات اإلدارية

المحاسبية المتعمقة بتكمفة المواد األولية:
المشاكل ُ
قد يواجو محاسب التكاليف بعض المشكالت المحاسبية المتعمقة بتكمفة المواد الولية والتي تتطمب معالجة خاصة
َّ
ولعل أىم ىذه المشكالت ما يتعمق بمعالجة العجز والفاقد والتالف من المواد في المخازن ومراكز اإلنتاج
باإلضافة إلى مرتجعات المواد األولية إلى الموردين في حال وجود عيب لم يكتشف إال بعد مرحمة الحقة وغير

ذلك من المشكالت.

أوالً -مرتجعات المواد األولية إلى الموردين في حال وجود عيب(تالف) لم يكتشف إال بعد مرحمة الحقة.
 -1الكشف عن الوحدات غير السميمة في المخازن(التالف) ،نميز حالتين.

أ -إما أن يتم تسجيل قيد مرتجعات المواد األولية بسعر الشراء نفسو ،وتحمل كافة المصروفات عمى
وحدات المواد األولية المتبقية السميمة ،أي اعتبار مصروفات الشراء بالكامل تكاليف مباشرة كجزء

من تكمفة المواد المستخدمة في اإلنتاج بالقيد:
من حـ /الموردين

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد(مرتجعات مواد أولية بسعر الشراء)
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ب -واما أن يتم حساب نصيب الوحدة المرتجعة من مصروفات الش ارء ،وتنزيميا من تكمفة المخزون
كما يمي:
نصيب وحدة المواد األولية من مصروفات الشراء

إجمالي مصروفات الشراء
كمية المواد األولية

نصيب الكمية المرتجعة من مصروفات الشراء= نصيف وحدة المواد األولية من مصروفات

الشراء*الكمية المرتجعة .وبعد ذلك يتم فتح حساب وسيط يسمى حساب تسوية فروق أسعار المواد،
ويتم اقفال ىذا الفرق في حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة إذا كانت ضمن الحدود

المسموح بيا ،وبالتالي يحمل عمى وحدات اإلنتاج بشكل غير مباشر ،أو يقفل في حساب األرباح

والخسائر كخسارة ناتجة عن إىمال إدارة المشتريات .وتكون القيود المحاسبية كما يمي:
من مذكورين

حـ /الموردين(ثمن الشراء)
حـ /تسوية فروق أسعار المواد(مصروفات الشراء)

إلى حـ /مراقبة المخازن(قيمة إجمالية لموحدات المرتجعة)

اقفال حساب تسوية فروق أسعار المواد في حساب مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة تمييداً لتوزيعو عمى

مراكز اإلنتاج بالقيد:

من حـ/مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة

إلى حـ /تسوية فروق أسعار المواد

أو تعتبر مصروفات الشراء خسارة غير عادية تحمل عمى حساب األرباح والخسائر بالقيد:
من حـ/أرباح وخسائر أو ممخص الدخل

إلى حـ /تسوية فروق أسعار المواد

 -2الكشف عن الوحدات غير السميمة في مراكز اإلنتاج(التالف).
تعاد المواد األولية غير الصالحة إلى المخازن بالسعر نفسو الذي صرفت بو ،ويكون القيد كما يمي:
من حـ /مراقبة مخازن المواد(مرتجعات مواد أولية)

إلى حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل
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ومن ثم يتم إرجاع المواد إلى الموردين بالقيد:
من مذكورين
حـ /الموردين(ثمن الشراء)

حـ /تسوية فروق أسعار المواد(مصروفات الشراء)

إلى حـ /مراقبة المخازن(قيمة إجمالية لموحدات المرتجعة)

ويتم معالجة حساب تسوية فروق أسعار المواد كما في الحالة السابقة.

ثانياً -العجز في المخازن:

قد يحدث في كثير من األحيان وجود فروقات بين الرصيد الدفتري لممواد األولية في المخازن وما ىو موجود من
المواد نتيجة الجرد الفعمي ،ويترتب عمى ذلك ضرورة تعديل األرصدة بحيث تعكس الدفاتر المحاسبية الواقع

الفعمي وتظير مشكمة كيفية معالجة ىذا العجز الحاصل في المخازن محاسبياً.

يحدث العجز في المخازن بشكل عام نتيجة لظروف عادية ترجع إلى طبيعة المواد األولية ذاتيا كالتبخر ،أو

نتيجة أخطاء حسابية في استالم أو صرف المواد من المخازن.

وبالعادة يتم تحديد نسبة معينة لمعجز في المخازن تكون مقبولة كنسبة لمعجز الطبيعي في المواد ،فإذا تجاوزت
النسبة الحد الطبيعي المسموح بو في ظل الظروف الطبيعية يعتبر العجز عجز غير طبيعي ،ويعالج العجز

الطبيعي وغير الطبيعي محاسبياً كما يمي:

 -1المعالجة المحاسبية لمعجز الطبيعي في المخازن(ضمن الحد المسموح بو):
يعالج العجز الطبيعي في حدود النسبة المحددة من قبل اإلدارة كتكمفة عادية تحمل عمى اإلنتاج ،حيث يتم
تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة بتكمفتو مع خصم ىذه التكمفة من حساب مراقبة المخازن بالقيود:

قيد اإلثبات :

من حـ /العجز الطبيعي

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد

قيد اإلقفال :
من حـ /مراقبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة

إلى حـ /العجز الطبيعي

ىذا ويمكن دمج واختصار القيدين السابقين بالقيد التالي:
من حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة (عجز طبيعي)

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد

أي أنوُ يتم تخفيض المخزون لصالح التكاليف الصناعية الغير مباشرة.
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 -2المعالجة المحاسبية لمعجز غير الطبيعي في المخازن:
قد يكون العجز أكبر من النسبة المسموح بيا ،في ىذه الحالة يعتبر العجز غير طبيعي يحمل عمى حساب
األرباح والخسائر مع خصم ىذه التكمفة من حساب مراقبة المخازن بالقيد:
من حـ /خسائر رأسمالية

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد (عجز غير طبيعي)

من حـ /أ.خ

إلى حـ /خسائر رأسمالية

وبالتالي يمكن دمج القيدين السابقين بالقيد التالي:
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد(عجز غير طبيعي)

مالحظة :قد يتجاوز العجز في المخازن الحد المسموح بو ،فيتضمن باإلضافة إلى العجز الطبيعي (المسموح
بو) ،عجز غير طبيعي(غير مسموح بو) وعمى ىذا يكون القيد الالزم إلثبات العجز بنوعيو كما يمي:
من مذكورين

حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة (عجز طبيعي)
حـ /أ.خ(عجز غير طبيعي)

إلى حـ /مراقبة المخازن
مالحظة  :قد يكون العجز ناتجاً عن سرقة أو عن اىمال من أمين المستودع ،في ىذه الحالة تعد المواد المفقودة
بمثابة خسارة نتيجة االختالس ،ويتعين عدم تحميميا عمى تكمفة اإلنتاج ،حيث أن حساب مراقبة التكاليف

الصناعية غير المباشرة يحمل فقط بالتكاليف الطبيعية لإلنتاج ،وبالتالي يتم تحميل العجز الناتج عن االختالس
عمى حساب األرباح والخسائر أو عمى حساب أمين المستودع أو عمى حساب أي شخص تسبب بيذا العجز

بالقيد:
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد(عجز ناتج عن السرقة)

أو :من حـ /أمين المستودع أو المتسبب

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد(عجز ناتج عن اىمال امين المستودع أو اختالس)

وعند الدفع:

من حـ /الصندوق
إلى حـ /أمين المستودع أو المتسبب
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ثالثاً -الفاقد من المواد األولية في مراكز اإلنتاج:

ينتج الفاقد من المواد األولية نتيجة لطبيعة العمميات الصناعية ،فقد يفقد جزء من المواد األولية أثناء العممية

الصناعية نتيجة التبخر أو االنكماش أو غير ذلك ،وتجدر اإلشارة إلى أن الفاقد من المواد األولية ال تكون لو

أي قيمة مادية وىنا تظير المشكمة بكيفية معالجة ىذا الفاقد.

 -1المعالجة المحاسبية لمفاقد الطبيعي :إذا كان الفاقد في حدود النسبة المسموح بيا نتيجة طبيعة العممية
الصناعية ،في ىذه الحالة ال يسجل في حساب مستقل ،وانما تدخل تكمفتو ضمن المواد المنصرفة
لإلنتاج ،أي يتم تحميل حساب مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل بتكمفة المواد األولية المباشرة متضمنة

مسموحات الفاقد الطبيعي ،وبدون تسجيل أي قيد لمفاقد.

 -2المعالجة المحاسبية لمفاقد غير الطبيعي :يجب استبعاد الفاقد غير الطبيعي من تكمفة اإلنتاج تحت
التشغيل ،وتحميمو عمى حساب األرباح والخسائر ،عمى النحو التالي:
أ -قيد صرف المواد األولية من المخازن إلى مراكز اإلنتاج:
من حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد

ب -تحميل حساب األرباح والخسائر بتكمفة الفاقد غير الطبيعي:
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

تحمل فقط بالمواد األولية الفعمية بعد استبعاد الفاقد غير
نالحظ من القيود السابقة أن اإلنتاج تحت التشغيل قد ّ
الطبيعي وتحميمو لحساب أرباح وخسائر الفترة.

مالحظة:
ِ
فيستخدم لمداللة عمى
استُخد َم مصطمح العجز لمداللة عمى وجود نقص في مخازن المواد ،أما مصطمح الفاقد ُ
وجود نقص في مراكز اإلنتاج.
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رابعاً -المخمفات والعوادم من المواد األولية:

العادم ىو مخمفات العممية الصناعية ،وقد يكون لو قيمة بيعية( ،مثل بقايا األقمشة الناتجة عن تفصيل المالبس
الجاىزة) ،وىنا تظير مشكمة تسجيل العوادم والمخمفات في الدفاتر المحاسبية ،فقد يكون العادم طبيعياً وضمن

الحد المسموح بو ،وقد يكون خارج المسموح بو ،ويعتبر عادم غير طبيعي ،ويمكن معالجة العوادم والمخمفات
محاسبياً كما يمي:

 -1المعالجة المحاسبية لمعادم الطبيعي(ضمن الحد المسموح بو):

أ -في حال عدم وجود قيمة بيعية لمعادم الطبيعي :تعالج العوادم والمخمفات التي ال تكون ليا قيمة
بيعية نفس معالجة الفاقد الطبيعي نظ اًر ألن كمييما يعبران عن نقص في المواد األولية المستخدمة

فعالً في اإلنتاج ،وبالتالي ال داعي لتسجيل أي قيد ،وانما تحمل تكمفة العادم والتالف عمى اإلنتاج
ضمن المواد األولية المنصرفة من المخازن إلى مراكز التكمفة.

ب -في حال إمكانية بيع العادم الطبيعي :في ىذه الحالة يتم تخفيض تكمفة اإلنتاج بالتكمفة التقديرية
لمعادم الطبيعي ،وذلك بإرجاع العوادم إلى المخازن بالقيد:
من حـ /مراقبة مخازن المواد-مخازن العوادم والمخمفات

إلى حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل(عوادم ومخمفات)

أو إلى حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة
جـ -عند بيع العوادم والمخمفات يمكن أن نميز حالتين:
 -1بيع العوادم والمخمفات بقيمة أكبر من تكمفتيا التقديرية يكون القيد:
من حـ /النقدية

إلى مذكورين
حـ /مراقبة مخازن المواد(التكمفة التقديرية لمعادم الطبيعي)

حـ/أرباح بيع عوادم ومخمفات(الفرق بين التكمفة التقديرية وثمن البيع)

 -2بيع العوادم والمخمفات بقيمة أقل من تكمفتيا التقديرية يكون القيد:
-3
-4

من مذكورين
حـ /النقدية (ثمن البيع)

حـ /خسائر بيع عوادم ومخمفات(الفرق بين التكمفة التقديرية وثمن البيع)

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد(التكمفة التقديرية لمعادم الطبيعي)

ثم تقفل أرباح أو خسائر بيع العوادم والمخمفات في حساب األرباح والخسائر.
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 -2المعالجة المحاسبية لمعادم غير الطبيعي:
أحيانا قد تزيد العوادم والمخمفات عن تمك النسب المسموح بيا ،في ىذه الحالة تعتبر العادم غير طبيعي ،وتعتبر
تكمفتو خسارة تحمل عمى حساب األرباح والخسائر ،وذلك باستبعادىا من تكمفة اإلنتاج بالقيد:
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل(التكمفة التقديرية لمعادم غير الطبيعي)

أو يتم إعادة العوادم والمخمفات إلى المخازن ،ومن ثم تحميميا في نياية الفترة عمى حساب األرباح والخسائر:
من حـ /مراقبة مخازن المواد(التكمفة التقديرية لمعادم غير الطبيعي)

إلى حـ /م ارقبة اإلنتاج تحت التشغيل(عوادم ومخمفات)
أو إلى حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة

ثم يقفل في حساب األرباح والخسائر بالقيد:
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مراقبة مخازن المواد (التكمفة التقديرية لمعادم غير الطبيعي)

وفي حال تم بيع العادم غير الطبيعي فيعالج نفس معالجة العادم الطبيعي الواردة أعاله.
مع مالحظة أن التالف الطبيعي وغير الطبيعي في مراكز اإلنتاج يعالج نفس معالجة العوادم والمخمفات.

مسألة:

إليك المعمومات التالية خالل شير كانون الثاني:
 -1بمغت عدد الوحدات التالفة من المادة (أ)  299وحدة في أثناء التشغيل وحولت إلى المخازن بتكمفة قدرىا
 29ل.س لموحدة وقد تم بيع  159وحدة منيا خالل الشير بسعر  19ل.س لموحدة.

 -2تمت إعادة  199وحدة من المادة (أ) سبق صرفيا من المخازن.

 -3فقد من ىذه المادة  29وحدة من المخازن بتكمفة قدرىا  29ل.س وقد قررت اإلدارة خصم ىذه القيمة من
راتب أمين المستودع إذا اعتبر مسؤوالً عن فقدىا.

 -4أظير الجرد الفعمي عج اًز قدره  39وحدة تكمفة الوحدة  59ل.س وقد اعتبر العجز طبيعياً.

والمطموب  :بيان كيفية معالجة المسائل السابقة من خالل القيود المحاسبية.

الحل:

 -1البند األول:
 4999من حـ /مراقبة مخازن المواد

 4999إلى حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل
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تم بيع /159/وحدة بسعر  /19/عمماً أن تكمفة الوحدة /29/إذا ىنالك خسارة بمقدار./1599/
من مذكورين

 1599حـ /النقدية 19 × 159
 1599حـ /أ.خ 19 × 159

 3999إلى حـ /مراقبة مخازن المواد

-2البند الثاني :تمت إعادة  199وحدة من المادة (أ) سبق صرفيا من المخازن.
 2999من حـ /مراقبة مخازن المواد "  199وحدة × " 29

 2999إلى حـ /مراقبة اإلنتاج تحت التشغيل

 -3البند الثالث :فقد من ىذه المادة  29وحدة من المخازن بتكمفة قدرىا  29ل.س ،وقد قررت اإلدارة خصم ىذه
القيمة من راتب أمين المستودع إذا اعتبر مسؤوالً عن فقدىا.
 4999من حـ /العجز الغير طبيعي

 4999إلى حـ /مراقبة مخازن المواد

 4999من حـ /أمين المستودع
 4999إلى حـ /العجز غير الطبيعي
 4999من حـ /راتب أمين المستودع
 4999إلى حـ /أمين المستودع
-4البند الرابع :أظير الجرد الفعمي عج اًز قدره  39وحدة تكمفة الوحدة  59ل.س وقد اعتبر العجز طبيعياً.
 1599من حـ /العجز الطبيعي

 1599إلى حـ /مراقبة مخازن المواد

 1599من حـ /مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة

 1599إلى حـ  /العجز الطبيعي
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