محاضراث محاسبت تكانيف \مرحهت انثانثت
انفصم االول نهعاو انذراسي 2016\2015
• المحاضرة االولى :مدخل الى محاسبة التكالٌف

• .1من هم مستخدمو المعلومات المحاسبٌةٌ -:مكن تمسٌم مستخدمً الملعومات المحاسبٌة الى صنفٌن هما
• أ .االطراف الداخلٌة وهً اطراف داخل منظمة مثل االدارة بكافة مستوٌاتها والعاملٌن فً المنظمة او الوحدة االلتصادٌة
• ب .االطراف الخارجٌة وهً اطراف خارج المنظمة مثل المساهمٌن الدائنٌن والممرضٌن والوحدات الحكومٌة
• .2نبذة مختصرة عن تارٌخ محاسبة التكالٌف-:بدأت محاسبة التكالٌف بالظهور بعد المحاسبة المالٌة إذا بدأ دورها بشكل محدود بعد
الثورة الصناعٌة فكان دورها االساسً تحدٌد تكلفة المخزون لغرض اعداد المٌزانٌة العمومٌة والتً كان مدخل المٌزانٌات هً المدخل
المستعمل فً لٌاس نتائج االعمال ثم ظهرت الحاجة بعدها الى لٌاس الدخل بشكل اكثر تفصٌ ً
ال والذي تتطلب لٌاس تكلفة البضاعة
المباعة وستمر هذه الدور لغاٌة عام  1880مٌالدي وبدأت جهود فً تطوٌر محاسبة التكالٌف وبدأ خالل هذه المدة ازدٌاد حجم المنظمة
وظهرت الحاجة الى لٌاس ورلابة االداء
• وظهرت خالل هذه الفترة الحاجة لمٌاس التكالٌف الفعلٌة للمنتج ثم بعدها ظهرت اهمٌة استعمال التكالٌف المحددة ممدما ً

نظاو انمحاضراث االنكتروني

• .3مفهوم محاسبة التكالٌف -:تعد محاسبة التكالٌف احد فروع المحاسبة والتً تزود المحاسبة المالٌة والمحاسبة االدارٌة بالمعلومات وٌمكن تعرٌفها بانها
عملٌة لٌاس واثبات وتحلٌل المعلومات المالٌة والغٌر المالٌة
المتعلمة بتكالٌف التناء او استعمال موارد المنظمة من خالل استعمال مجموعة من الطرائك والتمنٌات بهدف مساعدة االدارة فً ممارسة وظائفها المختلفة
•  .4اهداف محاسبة التكالٌفٌ -:مكن تحدٌد االهداف الرئٌسٌة لمحاسبة التكالٌف كما ٌلً .
• أ.لٌاس تكالٌف االداء وٌتمثل بمٌاس كلفة المنتجات والخدمات وٌمكن تحمٌك هذه الهدف من خالل تحدٌد ماٌلً.
• اوال ً.تحدٌد كلفة كل عنصر من المواد والعمل والخدمات
• ثانٌا ً .تحدٌد كلفة االنتاج تحت التشغٌل
• ثالثا ً .تحدٌد كلفة االنتاج التام الصنع وكلفة انتاج الوحدة الواحدة
• رابعا ً.تحدٌد كلفة االنتاج التام المباع وكلفة االنتاج التام المتبمً فً اخر المدة
• ب .الرلابة على عناصر التكالٌف وتتمثل بالرلابة على عنصر المواد واالجور والمصارٌف بهدف السٌطرة علٌها وتحمٌك االستغالل االمثل من خالل الممارنه
بٌن التكالٌف المعٌارٌة والتكالٌف الفعلٌة
• جـ.المساعدة فً اتخاذ المرارات -:أن محاسبة التكالٌف تساعد االدارة فً اتخاذ العدٌد من المرارات مثل لرارات التسعٌر واختٌار افضل مزٌج بٌعً واختٌار
اسلوب االنتاج
• .5العاللة بٌن محاسبة والمحاسبة المالٌة

أ .المحاسبة المالٌة الوظٌفة االساسٌة لها هً تسجٌل العملٌات المالٌة التً تحدث فً المنشأة ومعالجتها واعداد الموائم المالٌة التً تبٌن ربح او •

نظاو انمحاضراث االنكتروني

خسارةخالل فترة محددةوبٌان المركز المالً من خالل اعداد المٌزانٌة العمومٌة

•

•
•
•
•
•
•
•

ب.محاسبة التكالٌف تمثل محاسبة التكالٌف عملٌة تجمٌع البٌانات الخاصة بمنتج معٌن او لسم داخل الشركة
او خدمة معٌنه ومعالجة هذه البٌانات وتلخٌصها من اجل تحدٌد كلفة السلعة او الخدمة او المسم
جـ .اوجة االختالف بٌن محاسبة التكالٌف والمحاسبة المالٌة
اوالً -:طبٌعة البٌانات تهتم المحاسبة المالٌة بالبٌانات االجمالٌة دون الدخول بالتفاصٌل فً حٌن تهتم محاسبة
التكالٌف بتحلٌل البٌانات بشكل تفصٌلً لكافة عناصر التكالٌف
ثانٌا ً -:التولٌت تمدم المحاسبة المالٌة تمارٌرها المالٌة عند انتهاء السنة المالٌة بٌنما محاسبة التكالٌف
فٌمكنها تمدٌم تمارٌرها عند الطلب وفً اي ولت من السنة
ثالثا ً-:التمارٌر تعمل المحاسبة المالٌة على اعداد وتمدٌم التمارٌر المالٌة فمط وتكون سنوٌا ً بٌنما تهتم محاسبة
التكالٌف بالتمارٌر المالٌة والغٌر مالٌة وتكون شهرٌة او فصلٌة او عند الطلب
رابعا ً -:نوعٌة المعلومات تهتم المحاسبة المالٌة بالمعلومات المالٌة فمط بٌنما تهتم محاسبة التكالٌف بالمالٌة
والغٌر مالٌة مثل كمٌة المواد المستخدمة وعدد الوحدات المنتجة والمباعة
خامسا ً -:دلة المعلومات تكون المعلومات فً المحاسبة المالٌة اكثر دلة العتمادها على البٌانات التارٌخٌة
المتحممة فعال بٌنما تكون معلومات محاسبة التكالٌف الل دلة العتمادها على البٌانات التمدٌرٌة
سادسا ً-:العاللة تهتم المحاسبة المالٌة بعاللة المنشأة مع االطراف الخارجٌة بٌنما تهتم محاسبة التكالٌف
بالعملٌات الداخلٌة التً تحدث داخل المنشأ
•
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<<<المحاضرة الثانٌة>>> •
مفاهٌم التكلفة وتبوٌبها •

ماهو مفهوم التكلفة ٌ -:نبغً التمٌٌز بٌن التكلفة والمصروف والخسارة وكما ٌلً • :
التكلفة  -:هً التضحٌة المادٌة او المالٌة بجزء من موارد المشروع فً سبٌل الحصول على سلعه او خدمة معٌنه ومنفعة التصادٌة •
معٌنه  .وٌمكن تصنٌف التكلفة الى صنفٌن من حٌث تحمٌمها للمنافع
تكالٌف مستنفذة:وهً التكالٌف المرتبطة بتحمٌك االٌرادات الحالٌة لذلن ٌتطلب االمر ادخالها الى كشف الدخل لممابلتها مع االٌرادات •
المتحممة مثل كلفة البضاعة المباعة
ب.تكالٌف غٌر مستنفذة  -:وهً التكالٌف التً لم تحمك اٌراداتها بعد وترتبط بتحمٌك االٌرادات المستمبلٌه مثل كلفة بضاعة اخر المدة •
المصروف ٌ -:مثل المصروف الجزء المستنفذ من الكلفه الذي حمك اٌراداته فً الفترة الحالٌة مثل كلفة البضاعة المباعة • .
الخسارة  -:وهً النفمات التً تؤدي الى فمدان او اختفاء او نمصان اصل من االصول دون تحمٌك اي منفعه او عائد مثل خسائر الحرٌك •
والسرلة وتلف بعض االصول نتٌجة للكوارث الطبٌعٌه

مفاهٌم التكلفة •
الكلفة الفعلٌة  -:هً الكلفة التً انفمت فعال على عوامل االنتاج خالل فترة زمنٌة محددة •
الكلفة المعٌارٌة  -:هً الكلفة المحددة ممدما لكافة عناصر التكالٌف (مواد  ،عمل  ،مصارٌف ) وٌتم تحدٌدها عن طرٌك الدراسات •
والبحوث .
جـ  -الكلفة الكلٌة  -:وتعنً اخذ كافة عناصر التكالٌف عند تحدٌد كلفة المنتجات او الخدمات بحٌث الٌتم استبعاد اي جزء من عناصر •
التكالٌف

نظاو انمحاضراث االنكتروني

• د -الكلفة الحدٌة  -:وتمثل التكالٌف المتغٌرة النتاج وحده واحده من المنتج اي بمعنى هً ممدار الزٌادة
فً التكالٌف الناتجه عن زٌادة االنتاج بوحده واحده .
• هـ  -كلفة الزمن  -:وهً التكالٌف التً ترتبط بعنصر الزمن او الفترة وٌتم ادخالها الى حساب االرباح
والخسائر الخاص بتلن الفترة .
• و -كلفة السلعه  -:وهً التكالٌف التً تعتبر جزء من كلفة المنتوج وترتبط بالعملٌة الصناعٌة مثل كلفة
المواد االولٌة وكلفة اجور العاملٌن وكافة التكالٌف المرتبطة بالمصنع
• ز -التكالٌف المباشرة  -:وهً التكالٌف التً ٌمكن تتبعها وربطها بسهولة بوحدة المنتج اي انها
التكالٌف التً تدخل فً تصنٌع المنتوج مثل المواد المباشره واالجور المباشره والمصارٌف المباشره .
• ح -التكالٌف غٌر المباشره  -:وهً التكالٌف التً ٌصعب ربطها بوحدة المنتج بشكل مباشر لكونها
تخص اكثر من منتج مثل راتب مدٌر االنتاج الذي ٌعمل على تصنٌع جمٌع المنتجات فً الشركه او اٌجار
المصنع .
• ط – التكالٌف المتغٌره  -:وهً التكالٌف التً تتغٌر مع تغٌر حجم النشاط حٌث تزداد بزٌادة حجم النشاط
وتنخفض بانخفاضه مثل المواد المباشره واالجور المباشره .
• ن -التكالٌف الثابتة  -:وهً التكالٌف التً تبمى ثابتة والتتغٌر مع التغٌر فً حجم النشاط ضمن
المدى المالئم مثل مصروف االٌجار .
• ل -التكالٌف المختلطه  -:وهً التكالٌف التً تتغٌر مع التغٌر فً حجم النشاط لكن لٌس فً نفس النسبه
مثل تكالٌف الصٌانه حٌث هنان صٌانة دورٌه لآلالت ثابته وهنان صٌانة اضافٌة تتغٌر حسب ساعات
تشغٌل االالت او اجور الكهرباء وٌمكن فصل التكالٌف المختلطة بااحدى الطرق التالٌه :
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• اوال -طرٌمة خارطة االنتشار
• ثانٌا -طرٌمة تحلٌل االنحدار

• ثالثا -طرٌمة الحد االدنى واألعلى لمستوى النشاط
• المحاضره الثالثه  -:طرق تبوٌب عناصر التكالٌف
• تبوٌب عناصر التكالٌف على اساس التصنٌف الطبٌعً -:بموجب هذا التبوٌب ٌتم تصنٌف التكالٌف على اساس التبوٌب الطبٌعً لعوامل
االنتاج المتمثله بالمواد والعمل والخدمات
• تبوٌب عناصر التكالٌف على اساس التصنٌف الوظٌفً  -:بموجب هذا التبوٌب ٌتم تصنٌف التكالٌف حسب الوظائف االساسٌة للمشروع
مثل الوظٌفة الصناعٌة والوظٌفة التسوٌمٌة والوظٌفة االدارٌة .
• تبوٌب عناصر التكالٌف حسب عاللتها بوحدات االنتاج وتمسم الى تكالٌف مباشره وتكالٌف غٌر مباشره .
• تبوٌب عناصر التكالٌف حسب عاللتها بحجم االنتاج  -:بموجب هذا التبوٌب ٌتم تصنٌف التكالٌف حسب عاللتها وارتباطها بحجم االنتاج
الى تكالٌف متغٌرة وتكالٌف ثابتة.

• تبوٌب عناصر التكالٌف حسب الطالة (مستغلة وغٌر مستغلة) ٌتعلك هذه التبوٌب بالتكالٌف الثابتة سواء كانت صناعٌة او تسوٌمٌة او
ادارٌة حٌث ٌمكن تبوٌبها الى تكالٌف ثابتة تتعلك بالطالة المستغلة وتكالٌف ثابتة تتعلك بالطالة الغٌر مستغلة او الطالة العاطلة وفك
لهذه التبوٌب ٌتم تحمٌل االنتاج بذالن المدر من التكالٌف الثابتة المتعلمة بالطالة المستغلة اما التكالٌف الثابتة المرتبطة بالطالة الغٌر
مستغلة فال ٌتحمل بها االنتاج وتحمل الى حساب االرباح والخسائر وفك المعادالت التالٌة
• أ.التكالٌف الثابتة المستغلة=مجموع التكالٌف الثابتة ×الطالةالمستغلة
•

الطالة المصوى

• ب.التكالٌف الثابتة الغٌر مستغلة=مجموع التكالٌف الثابتة×الطالة الغٌر مستغلة
•

الطالة المصوى

•

نظاو انمحاضراث االنكتروني

• جـ.نسبة الطالة المستغلة =الطالة المستغلة ×%100

•

الطالة المصوى

• د.نسبة التكالٌف المستغلة =ممدار التكالٌف المستغلة×%100
•

التكالٌف الكلٌة
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المحاضرة الرابعة-:نظرٌات اعداد لوائم التكالٌف •
اوال.النظرٌة الكلٌة (االجمالً) ٌرى اصحاب هذه النظرٌة ضرورة تحمٌل االنتاج بكافة •
التكالٌف المباشرة والغٌر مباشرة وٌتم اعداد لائمة تكالٌف وفك لهذه النظرٌة كماٌلً
لائمة التكالٌف وفك النظرٌة الكلٌة •
التفاصٌل

مواد مباشرة
+اجور مباشرة
+مصارٌف مباشرة
=الكلفة اولٌة (مباشرة)
+تكالٌف صناعٌة غٌر مباشرة
=كافة الصنع
 +انتاج تحت التشغٌل اول المدة
= كلفة االنتاج
انتاج تحت التشغٌل اخر المدة=كلفة االنتاج التام خالل المدة
+انتاج تام اول المدة
= كلفة االنتاج التام المعد للبٌع
انتاج تام اخر المدة= كلفة البضاعة المباعة
 +تكالٌف تسوٌمٌة
= كلفة المبٌعات
 +تكالٌف ادارٌة
= كلفة كلٌة او اجمالٌة

المبالغ االمالٌة

نظاو

×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
انمحاضراث

االنكتروني

قائمة كشف الدخل حسب النظرية الكلية •
التفاصٌل
ايراد المبيعات
كلفة البضاعة المباعة= مجمل الربح
تكاليف تسويقيةتكاليف ادارية= صافي الربح او الخسارة

المبالغ
×××
×××
×××
(×××)
(×××)

نظاو انمحاضراث االنكتروني

<<<انمحاضرة انخامست>>>
ثانٌا ً-:نظرٌة التكالٌف المتغٌرة (الحدٌة) ٌرى اصحاب هذه النظرٌة ضرورة تحمٌل االنتاج بكافة التكالٌف المتغٌرة فمط وعدم تحمٌلة
بالتكالٌف الثابتة وٌتم اعداد لائمة تكالٌف كما ٌلً -:
لائمة التكالٌف وفك النظرٌة المتغٌرة
التفاصٌل
مواد مباشرة
 +اجور مباشرة
 +مصاريف مباشرة
= كلفة اولية مباشرة
 +تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
= كلفة الصنع المتغيرة
 +انتاج تحت التشغيل او المدة بالكلفة المتغيرة
= كلفة االنتاج المتغيرة
انتاج تحت التشغيل اخر المدة بالكلفة المتغيرة= كلفة االنتاج التام المتغير خالل المدة
 +انتاج تام اول المدة بالكلفة المتغيرة
= كلفة االنتاج التام المتغير المعد للبيع
انتاج تام اخر المدة بالكلفة المتغيرة= كلفة البضاعة المباعة المتغيرة
 +تكاليف تسويقية متغيرة
= كلفة المبيعات المتغيرة

المبالغ
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××

نظاو انمحاضراث االنكتروني

لائمة اعداد كشف الدخل حسب النظرٌة المتغٌرة •
التفاصٌل

اٌراد المبٌعات
كلفة مبٌعات متغٌرة= عائد المساهمة (الربح الحدي)
تكالٌف صناعٌة ثابتةتكالٌف تسوٌمٌة ثابتةتكالٌف ادارٌة= صافً الربح او الخسارة

المبالغ

×××
(×××)
(×××)
(×××)
(×××)
(×××)
×××

نظاو انمحاضراث االنكتروني

<<<انمحاضرة انسادست >>>
ثالثا ً.نظرٌة التكالٌف المباشرةٌ -:رى اصحاب هذه النظرٌة ضرورة تحمٌل االنتاج بالتكالٌف المباشرة فمط من مواد وعمل ومصارٌف اما
التكالٌف الغٌر مباشرة فتظهر فً لائمة كشف الدخل وٌتم اعداد لائمة التكالٌف حسب هذه النظرٌة وفك النموذج التالً.
لائمة التكالٌف حسب نظرٌة التكالٌف المباشرة
التفاصٌل
مواد مباشرة
+اجور مباشرة
+مصارٌف مباشرة
=كلفة اولٌة مباشرة
+انتاج تحت التشغٌل اول المدة بالكلفة المباشرة
=كلفة االنتاج المباشر
انتاج تحت التشغٌل اخر المدة بالكلفة المباشرة=كلفة االنتاج المباشرة خالل المدة
+انتاج تام اول المدة بالكلفة المباشرة
=كلفة االنتاج التام المعد للبٌع
انتاج تام اخر المدة بالكلفة المباشرة=كلفة البضاعة المباعة المباشرة
+تكالٌف تسوٌمٌة مباشرة
=كلفة مبٌعات مباشرة

المبالغ
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
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لائمة كشف الدخل حسب النظرٌة المباشرة
التفاصٌل
ايراد المبيعات
كلفة مبيعا ت مباشرة= اجمالي الربح
تكاليف صناعية غير مباشرةتكاليف تسويقية غير مباشرةتكاليف ادارية= صافي الربح

المبالغ
×××
×××
×××
(×××)
(×××)
(×××)
×××
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المحاضرة السابعة
رابعا ً.نظرٌة التكالٌف للطالة المستغلة ٌ-:رى اصحاب هذه النظرٌة ضرورة تحمٌل االنتاج بكافة التكالٌف المتغٌرة والجزء المستغل فمط من التكالٌف
الثابتة سواء ان كانت التكالٌف الثابتة صناعٌة او ادارٌة او تسوٌمٌة لذالن ٌتم اعداد لائمة التكالٌف حسب هذه النظرٌة كما ٌجب.
لائمة التكالٌف حسب نظرٌة الطالة المستغلة
المبالغ

التفاصٌل
مواد مباشرة
 +اجور مباشرة
 +مصاريف مباشرة
= كلفة اولية مباشرة
 +تكاليف صناعية غير مباشرة (متغيرة وثابتة للطاقة المستغلة)
= كلفة الصنع للطاقة المستغلة
 +انتاج تحت التشغيل اول المدة
= كلفة االنتاج للطاقة المستغلة
انتاج تعحت التشغيل اخر المدة= كلفة االنتاج التام خالل الفترة للطاقة المستغلة
 +انتاج تام اول المدة للطاقة المستغلة
= كلفة االنتاج التام المعد للبيع للطاقة المستغلة
انتاج تام اخر المدة للطاقة المستغلة= كلفة البضاعة المباعة للطاقة المستغلة
 +تكاليف تسويقية (متغيرة وثابتة للطاقة المستغلة )
= كلفة المبيعات للطاقة المستغلة
 +تكاليف ادارية (ثابتة للطاقة المستغلة ومتغيرة)
= كلفة كلية للطاقة المستغلة

×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
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قائمت كشف انذخم حسب نظريت انطاقت انمستغهت
التفاصٌل
ايراد المبيعات
كلفة المبيعات للطاقة المستغلة= مجمل ربح الطاقة المستغلة
تكاليف ادارية ثابتة مستغلة= صافي ربح الطاقة المستغلة
تكاليف صناعية ثابتة غير مستغلةتكاليف تسويقية ثابتة غير مستغلةتكاليف ادارية ثابتة غير مستغلة= صافي الربح او الخسارة

المبالغ
×××
(×××)
×××
(×××)
×××
(×××)
(×××)
(×××)
×××
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<<<المحاضرة الثامنة>>>
الرلابة على المواد •
تعتبر المواد عنصرا مهما من عناصر التكالٌف حٌث تمثل الجزء المهم فً عملٌة تصنٌع المنتجات ولذلن ٌتطلب االمر احكام الرلابة •
علٌها وتبدأ الرلابة من عملٌات الشراء واستالم وتخزٌن واستخدام المواد وٌتطلب االمر جرد المواد الموجودة فً المخازن بصورة
دورٌة للتاكد من مطابمتها للرصٌد الدفتري المثبت فً سجالت الشركة وتحدٌد التلف والعجز وكلفتة واسبابة ومن ثم معالجتة
.1المعالجة المحاسبٌة للمواد -:تتضمن المعالجة المحاسبٌة للمواد عملٌة تسجٌل المٌود المحاسبٌة االالزمة الثبات حركة المواد وكما •
ٌلً.

أ .عند شراء مواد اولٌة ٌتم تسجٌل المٌد التالً •
×××حــ \مرالبة مخازن المواد
××× حـ \ حساب الصندوق او المجهزون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•
•

ب .عند ارجاع جز من المواد المشتراة الى المجهزون لعدم مطابمتها للمواصفات ٌتم عكس المٌد السابك وكما ٌلً• .
××× حـ \ الصندوق او المجهزون •
××× حـ \ مرالبة مخازن المواد •
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
جـ.عند صرف مواد اولٌة الى االوامر االنتاجٌة ٌتم اثبات المٌد التالً • .
××× حـ \ مرالبة االنتاج تحت التشغٌل لالمر رلم(×) •
××× حـ \ مرالبة االنتاج تحت التشغٌل لالمر رلم(×) •
××× حـ \ مرالبة مخازن المواد

•
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د.عند ارجاع مواد من احد االوامر االنتاجٌة الى المخزن ٌتم اثبات المٌد التالً •
××× حـ \ مرالبة مخازن المواد •

××× حـ \ مرالبة انتاج تحت التشغٌل لالمر رلم(×) •
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
هـ .عند صرف مواد الى المصنع بدون االشارة الى اي امر انتاجً عندئذ تعتبر هذه المواد غٌر مباشرة وٌتم اثباتها كماٌلً.
××× حـ \ مرالبة التكالٌف الصناعٌة غٌر مباشرة •

××× حـ \ مرالبة مخازن المواد •
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
و.عند ارجاع مواد من المصنع الى المخزن ٌتم عكس المٌد السابك وكماٌلً •
×××حـ \ مرالبة مخازن المواد •
××× حـ\ مرالبة تكالٌف صناعٌة غٌر مباشرة •
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
ز .عند صرف مواد الى العملٌات التسوٌمٌة واالدارٌة ٌتم اثبات المٌد التالً •
××× حـ \ مرالبة التكالٌف التسوٌمٌة (اذا كانت عملٌات تسوٌمٌة) •
××× حـ \ مرالبة التكالٌف االدارٌة (اذاكانت عملٌات ادارٌة) •
××× حـ\ مرالبة مخازن المواد •
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
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•

ح .عند ارجاع جزء من المواد المصروفة للعملٌات التسوٌمٌة او االدارٌة ٌتم عكس لٌد الصرف الخاص بها •
ط .عند تحوٌل مواد اولٌة من امر انتاجً الى امر انتاجً اخر داخل المصنع ٌتم اثبات المٌد التالً •

××× حـ \ مرالبة االنتاج تحت التشغٌل لالمر االنتاجً(×) المستلم •
××× حـ\ مرالبة االنتاج تحت التشغٌل لالمر االنتاجً(×) المسلم •
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
مالحظة-:عند صرف المواد من المخازن ٌتم صرفها وفما ً لطرٌمة التسعٌر المتبعة فً الشركة سواء كانت طرٌمة ماٌرد اوال ً ٌصرف اوال •
او طرٌمة ماٌرد اخرا ٌصرف اوال او طرٌمة المعدل الموزون ً.

نظاو انمحاضراث االنكتروني

<<<المحاضرة التاسعة>>>
.2التسوٌات المٌدٌة للتلف والعجز المخزنً • -:
عند جرد المواد الموجودة فً المخزن نادرا ماٌتم مطابمة الرصٌد الفعلً للمواد الموجودة فً المخازن مع رصٌد المواد الدفتري المثبت •
فً سجالت الشركة ،وٌرجع عدم التطابك الى وجود العجز حٌث ٌمكن تعرٌف العجز  .بانة النمص الحاصل فً كمٌة ام حجم المواد.
باالضافة الى العجز فً المواد لد ٌتضمن الرصٌد الفعلً وجود بعض المواد التالفة والتً تعرف بانها المواد التً فمدت جزء من •
مواصفاتها الفٌزٌائٌة او الكٌمٌائٌة .وبذالن فأن عملٌة الجرد سوف تساعد على تحدٌد كمٌة التلف والعجز فً المواد ومن ثم ٌتم تحدٌد
كمٌة التلف والعجز الطبٌعً وكمٌة التلف والعجز الغٌر طبٌعً .ومن ثم تحدٌد كلفة كل منها ومعالجتة بالطرٌمة المناسبة .

وٌتم تحدٌد او احتساب كمٌة التلف والعجز كما ٌلً• :
الرصٌد الدفتري=الرصٌد الفعلً+العجز •
وبما ان الرصٌد الفعلً الموجود فً المخزن ٌتضمن الوحدات السلٌمة باالضافة الى الوحدات التالفة لذا ٌمكن صٌاغة المانون التالً• :
الرصٌد الدفتري= الوحدات السلٌمة (الجٌدة)+التلف +العجز •

معالجة كلفة التلف والعجز الطبٌعً ٌ-:عرف التلف والعجز الطبٌعً بأنه التلف والعجز الذي ٌحدث فً المواد وال ٌمكن السٌطرة علٌة •
وٌعتبر من مستلزمات طبٌعة المادة مثل.
أ.االنكماش االعتٌادي فً بعض المواد •
ب.التبخر االعتٌادي فً بعض المواد
جـ.العجز نتٌجة فروق الوزن •
د.التكسر االعتٌادي فً بعض المواد •
وٌتم عادة تحدٌد او احتساب كمٌة التلف والعجز الطبٌعً على اساس نسبة معٌنة من الرصٌد الدفتري وتختلف هذه النسبة من مادة •
الخرى ومن شركة الخرى.

نظاو انمحاضراث االنكتروني

<<<المحاضرة العاشرة>>>
.3طرق معالجة التلف والعجز الطبٌعً •

أ.طرٌمة التضخٌم  -:بموجب هذه الطرٌمة ٌتم تضخٌم الوحدات المتبمٌة او االخرى بكلفة التلف والعجز الطبٌعً وبذلن فأن التلف والعجز •
الطبٌعً ٌصبح بدون كلفة وال ٌظهر فً المٌود المحاسبٌة وٌتم احتساب كلفة الوحدة المضخمة كما ٌلً:
كلفة الوحدة المضخمة= اجمالــً كلفــة المـواد (كلفة الرصـٌد الدفتـري(
اجمالً كمٌة المواد  -كمٌة التلف والعجز الطبٌعً
وبذلن فأن الوحدات االخرى المتبمٌة والتً تتضمن الوحدات السلٌمة والتلف والعجز غٌر الطبٌعً سوف تتحمل كلفة التلف والعجز الطبٌعً
من خالل احتساب كلفتها وفما ً لكمٌتها ووفما ً لكلفة الوحدة المضخمة التً تم احتسابها فً اعاله.
ب .طرٌمة عدم التضخٌم -:بموجب هذه الطرٌمة ٌتم احتساب كلفة التلف والعجز الطبٌعً وفما ً لكمٌتة وسعر شراء الوحدة وٌتم اثباتة فً
السجالت ومن ثم معالجتة محاسبٌا ً بتحمٌلة على التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة الفعلٌة.
معالجة التلف والعجز الغٌر طبٌعً -:
ٌعرف التلف والعجز غٌر الطبٌعً بانة التلف والعجز الذي ٌفترض عدم حدوثة وٌحدث نتٌجة التمصٌر او االهمال من لبل االدارة او امٌن
المخزن اي انه خسارة بالنسبة للشركة وٌتم تحدٌد كلفتة ومعالجتة وفما ً لسبب التمصٌر.
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<<<المحاضرة الحاديه عشرة>>>
.4المٌود المحاسبٌة الالزمة الثبات ومعالجة التلف والعجز الطبٌعً والغٌر الطبٌعً• -:
أٌ .تم اثبات كلفة التلف والعجز الكلً كما ٌلً •
××× حـ \ التلف والعجز الكلً •
××× حـ \ مرالبة مخازن المواد •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بٌ .تم تحلٌل التلف والعجز الكلً الى طبٌعً وغٌر طبٌعً
××× حـ \ التلف والعجز الطبٌعً
××× حـ \ اتلف والعجز الغٌر طبٌعً

××× حـ \ التلف والعجز الكلً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـٌ .تم معالجة التلف والعجز الطبٌعً من خالل غلك صافً كلفتة(بعد تنزٌل المٌمة البٌعٌة) فً حساب التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة
الفعلٌة وبموجب المٌد التالً -:
××× حـ \ الصندوق (المٌمة البٌعٌة)
××× حـ \ مرالبة التكالٌف الصناعٌة غٌر المباشرة الفعلٌة (بالفرق
××× حـ \ التلف والعجز الطبٌعً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دٌ .تم معالجة التلف والعجز غٌر طبٌعً من خالل تحدٌد سببه وكما ٌلً• -:
اوال ً .اذا كان سبب التمصٌر هو االدارة ٌتم غلمة فً حــ \ االرباح والخسائر

ثانٌا.اذا كان سبب التمصٌر هو امٌن المخزن فأنة ٌتحمل كلفتة
ثالثا ً .اذا كان سبب التمصٌر هو االدراة وامٌن المخزن فانهما ٌتحمالن كلفتة وفما ً لنسب معٌنة تحددها االدارة.

مالحظة -:فً حالة وجود لٌمة بٌعٌة للتلف والعجز غٌر الطبٌعً ٌتم عندئذ معالجة صافً كلفتة وفما ً للجهة
الممصرة كما سبك االشارة الٌة.
وبذلن ٌكون لٌد معالجة التلف والعجز غٌر الطبٌعً كما ٌلً:
××× حـ \ الصندوق (المٌمة البٌعٌة ان وجدت)
××× حـ \ االرباح والخسائر (اذاكانت االدارة هً الممصرة)
××× حـ \ امٌن المخزن (اذا كان امٌن المخزن هو الممصر)
××× حـ \ التلف والعجز غٌر الطبٌعً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظاو انمحاضراث االنكتروني

