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المحاسبة عن تكلفة المواد  .. (المحاضرة الخامسة )  

 

:عناصر المحاضرة   

  أهمٌة عنصر المواد. 
 عناصر المواد. 
 الرقابة على المواد. 
  (الواردة )قٌاس تكلفة المواد المشتراه 
  (صرؾ المواد)قٌاس تكلفة استخدام المواد 
 المعالجة المحاسبٌة للمواد. 

 

 : أهمٌة عنصر المواد فً التكلفة
 

تشكل المواد النسبة العالٌة من إجمالً تكلفة المنتجات فً المنشآت الصناعٌة حٌث تتراوح 

من إجمالً تكلفة المنتجات ، لذلك فالرقابة علٌها والمحاسبة عنها تحتل  % 60 – 40حوالً 

 ٌإدي إلى تخفٌضأهمٌة كبٌرة من أجل ترشٌد استخدامها وتقلٌل الهدر ، والضٌاع منها ، وهذا 

 .زٌادة األرباح ،وبالتالً التكلفة اإلجمالٌة

 

: عناصر المواد

: تشمل المواد على العناصر التالٌة 
 

: المواد الخام والمستلزمات اإلنتاجٌة األساسٌة (1
. وهً الخدمات والمواد التً تشكل االساس المادي للمنتجات المصنعة على اختالؾ مصادرها 

. القطن ، الحرٌر ،الحبوب ، المعدن ، الجلود -
 

خٌوط وهً )وقد تكون المواد نصؾ مصنعة أو تامة الصنع بهدؾ استكمال تصنٌعها وتجهٌزها 
وتدخل اإلطارات  أو محرك السٌارة ، صناعة النسٌج والمالبسمن الحرٌر أو القطن وتدخل فً 

. ( صناعة السٌاراتفً 
 

: الخامات والمواد المساعدة  (2
بنزٌن ، دٌزل ، زٌوت )وهذه المواد تساعد على تنظٌم العملٌة اإلنتاجٌة كالقوى المحركة والوقود 

 (، شحوم ، أصباغ ، ؼراء 
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. قطع الؽٌار والعدد واألدوات الصؽٌرة (3

. مواد التعبئة والتؽلٌؾ واللؾ والحزم(4
وهً المواد التً تساعد على تصرٌؾ المنتجات وتعامل تكلفة هذه المواد ؼالباً من ضمن 

. المصروفات التسوٌقٌة
 

: المواد والمهمات اإلدارٌة (5
وتشمل الكتب والمطبوعات وأدوات الكتابة والقرطاسٌة وهً تعالج على أنها من ضمن 

. المصروفات اإلدارٌة 
 

 : الرقابة على المواد
 

نظراً ألهمٌة عنصر المواد كؤحد عناصر التكالٌؾ الرئٌسٌة فال بد من تحقٌق رقابة شاملة وفعالة 

: على كافة عملٌاتها والتً تتكون بشكل رئٌسً من 

o  عملٌات الشراء واالستالم. 

o  عملٌات التخزٌن. 

o  عملٌات صرؾ واستخدام المواد. 

وٌتم ذلك من خالل وضع السٌاسات واتخاذ اإلجراءات التنظٌمٌة واإلدارٌة الشاملة على دورة  

. المواد منذ شرائها ولؽاٌة استخدامها والتقرٌر عنها 

 

 : الهدؾ من عملٌة الرقابة على المواد
 

  الحصول على المواد بالكمٌات والمواصفات المطلوبة وبالتوقٌت واالسعار المناسبة. 
  تحدٌد الحجم االمثل ألمر الشراء بما ٌكفل استمرار العملٌة اإلنتاجٌة. 

 

  استخدام مجموعة كاملة من المستندات والوثائق إلثبات شراء واستالم وتسلٌم المواد مما
  .الختالسواالؽش  واالخطاءٌساعد على تحدٌد المسئولٌات وٌحول دون وقوع 

 
 

: (الواردة )قٌاس تكلفة المواد المشتراه 
 

إن تكلفة المواد هً القٌمة الواردة فً فاتورة الشراء باإلضافة إلى جمٌع النفقات الالزمة حتى 
: تكون جاهزة لالستخدام ، وعلى ذلك فان تكلفة المواد تتكون من 

  سعر الفاتورة كما هو وارد بعد استبعاد الخصم التجاري .

 عموالت الشراء .

  مصارٌؾ النقل والشحن والتفرٌػ .

  مصارٌؾ التؤمٌن ضد الحرٌق والسرقة .

  مصروفات الفحص والتحلٌل .

  جمٌع الرسوم والضرائب المدفوعة على المواد .
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: على قٌاس تكلفة شراء المواد :مثال 
 

: قامت شركة الشباب لصناعة األثاث باستٌراد المواد التالٌة 
 لاير 160,000 طن حدٌد سعر الشراء حسب الفاتورة 200

 لاير 200,000 طن خشب سعر الشراء حسب الفاتورة 500
 

: وكانت عناصر التكالٌؾ األخرى المرتبطة بهذه المواد كما ٌلً 
 

. من سعر الشراء % 3عمولة وتكالٌؾ االعتماد المستندي التً احتسبها البنك بواقع - 

. طن من كل مادة / لاير20تكالٌؾ شحن - 

. من سعر الشراء % 2تؤمٌن نقل ٌحتسب بمعدل - 

. على الخشب% 10على الحدٌد و% 5رسوم جمركٌة بنسبة - 

 
: المطلوب 

تحدٌد تكلفة الطن الواحد من كل نوع ؟ 
 

: اإلجابة
 

 حــدٌد      خــشب                                      بٌـــــــــــان  ــ         
 

 200000       160000سعر الشراء                                                             
 

 6000          4800                               (%3)عمولة وتكالٌؾ االعتماد المستندي
 

 10000         4000تكالٌؾ الشحن                                                               
 

   4000           3200                                                 (%2)تكالٌؾ تؤمٌن النقل 
  

 20000         8000                 (على الخشب%10على الحدٌد،%5)رسوم جمركٌة 
 

 240,000     180,000إجمالً تكلفة المواد المشتراة                                         
 

 طن 500       طن 200عدد االطنان                                                                
 

 لاير 480 لاير      900تكلفة الطن الواحد                                                         
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: (صرؾ المواد )قٌاس تكلفة استخدام المواد 
 

إال , من الطبٌعً أن ٌتم صرؾ المواد من المخازن إلى اإلنتاج بتكلفتها الفعلٌة التً وردت بها  -

ونتٌجة لذلك . أن ذلك الٌمكن تحقٌقه فً الواقع العملً بسبب تقلبات األسعار بٌن فترة وأخرى 

وهنا . نجد أن مخزون المواد ٌتؤلؾ من خلٌط جرى شراإه على دفعات متعددة وبؤسعار متفاوتة 

. تظهر مشكلة تحدٌد السعر الذي ٌجب أن تصرؾ به المواد من المخازن 

 

 هناك عدة طرق لتسعٌر المواد المصروفة من المخازن إلى مراكز التكالٌؾ، وٌتوقؾ اختٌار -

 :عدد من األمور أهمها طرٌقة منها على 

  طبٌعة المواد. 

  درجة تقلب األسعار. 

  نوع النشاط اإلقتصادي. 

  قٌم المادة. 

  عدد طلبٌات الشراء فً الفترة المحاسبٌة. 

 

 : اهم طرق تسعٌر المواد
 

 
 

 

 

 

 

: مثال
لدى شركة جدة للصناعات البالستٌكٌة خالل شهر  (س)فٌما ٌلً البٌانات الخاصة بحركة المادة 

هـ 1431محرم من عام 
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: خالل نفس الشهر على النحو التالً  (س)وقد كانت الوحدات الصادرة من المادة 

 وحدة 200         5/1فً 

 وحدة 150       12/1فً 

 وحدة  400       25/1فً 

 

: المطلوب 
تحدٌد تكلفة المواد الصادرة من المخازن وتكلفة مخزون آخر المدة كما هً فً بطاقة الصنؾ 

وفقاً لطرق التسعٌر الثالثة ؟  (س)للمادة 

 

صادر اوالً  اوالً  طرٌقــة الوارد  
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  صادر اوالً أخٌراً طرٌقة الوارد 
 

 

 

طرٌقة المتوسط المرجح 
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: المعالجة المحاسبٌة للمواد
 

 : أنظمة جرد المخزون
 

 

 

 

فً هذا النظام ٌتم تسجٌل المواد المشتراه فً حساب مشترٌات المواد بجعله مدٌناً وحساب 

الموردٌن أو النقدٌة دائناً وللوصول إلى مخزون آخر المدة ٌتم إجراء الجرد الفعلً للمواد 

وٌتم تحدٌد تكلفة المواد المستخدمة فً اإلنتاج من خالل  .الموجودة بالمخازن فً نهاٌة الدورة 

: المعادلة التالٌة 

مخزون مواد آخر الفترة  -مشترٌات مواد  +   مخزون مواد أول الفترة = المـواد المستخدمة

 
 

 

 

فً ظل هذا النظام ٌتم تسجٌل المواد المشتراه فً حساب مراقبة مخزون المواد الخام بجعله 

وٌمكن فً . وفً حالة صرؾ المواد من المخازن ٌجعل حساب مراقبة مخزون المواد دائناً . مدٌناً 

ظل هذا النظام التعرؾ على رصٌد المخزون بعد كل عملٌة دخول أو خروج للمواد الخام من 

. المخازن

 :إثبات شراء المواد  .1
 مراقبة مخزون المواد /من حـ                            

  (البنك , الصندوق )/  الموردٌن/                                         إلى حـ
 :رد جزء من المواد  .2

 

 الموردٌن /من حـ                            
 مراقبة مخزون المـواد /                                        إلى حـ

 

 :أثبات صرؾ المواد من المخازن على اإلنتاج - 3
 

  صرؾ المواد المباشرة: 

 مراقبة اإلنتاج تحت التشؽٌل  /من حـ            

 مراقبة مخزون المواد  /إلى حـ                      

 

 صرؾ المواد الؽٌر مباشرة: 

 مراقبة تكالٌؾ صناعٌة ؼٌر مباشرة فعلٌة  /من حـ                             

 مراقبة مخزون المواد  /إلى حـ                        

(جرد فعلً): نظام الجرد الدوري- 1  

(جرد دفتري): نظام الجرد المستمر- 2  

  صرؾ المواد من المخازن على اإلنتاجأثبات-3
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:  وجود عجز فً مخزون المواد

                                                   

:  أثبــات العجز                                      

 العجز فً مخزون المواد /من حـ                                                

 مراقبة مخزون المواد /إلى حـ                                                     

 

:م . غ . ص . ت  / تحمٌل العجز على حـ   
م            . غ . ص .  مراقبة ت /من حـ  

العجز فً مخزون المواد    / إلى حـ  

 

 
 

:                       أثبــات العجز  
 العجز فً مخزون المواد /من حـ                                                

 مراقبة مخزون المواد /إلى حـ                                                      
 

:                 تحمٌل العجز على المسئول  
           (مسئول المستودع) المدنٌن /من حـ

العجز فً مخزون المواد    / إلى حـ  
   

:أو فً حالة عدم معرفة الشخص المسئول  
             (خ . أ  )الدخل / من حـ

   العجز فً مخزون المواد/ إلى حـ
 
  
           

 المصطلحات المحاسبٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة
 

 

  :عجز طبٌعً

عجز ٌنتج نتٌجة طبٌعة بعض المواد مثل 
(الجفاؾ ،   الرطوبة ،التبخر)  

.أونتٌجة ألخطاء حسابٌة بسٌطة   

  :عجز ؼٌر طبٌعً

وهو عجز ؼٌر مسموح به وٌنتج عن 
 السرقة )أسباب ؼٌر عادٌة مثل 

.(اإلهمالوسوء التخزٌن  والحرٌقو  

وهذا العجز ٌحمل على الشخص المسئول 
أو ٌحمل على حساب األرباح والخسائر 

.إذا لم ٌعرؾ المسئول  
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فٌماٌلً حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعٌة خالل األسبوع األول - 1

 :هــ 1431من شهر محرم 
  لاير للوحدة12 وحدة بسعر 150 هـ كان رصٌد المخزون من المواد 1431 /1/1فً 

. لاير للوحدة15 وحدة بسعر 100هـ تم شراء 1431 /2/1فً   

. لاير للوحدة 13 وحدة بسعر 130 هـ تم شراء 4/1/1431فً   

. لاير للوحدة16 وحدة بسعر 140 هـ تم شراء 7/1/1431فً   

. وحدة من المواد لإلنتاج 210تم صرؾ  هـ 1431 /6/1 أنه فً فإذا علمت  

 صادر أوالً فً تسعٌر أخٌراً فإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطرٌقة الوارد 

:المخزون تبلػ  
 

 
 

 
 

 

:اإلجابة الصحٌحة   
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فٌماٌلً حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعٌة خالل األسبوع األول - 2

 :هــ 1431من شهر محرم 
  لاير للوحدة12 وحدة بسعر 150 هـ كان رصٌد المخزون من المواد 1431 /1/1فً 

. لاير للوحدة15 وحدة بسعر 100هـ تم شراء 1431 /2/1فً   

. لاير للوحدة 13 وحدة بسعر 130 هـ تم شراء 4/1/1431فً   

. لاير للوحدة16 وحدة بسعر 140 هـ تم شراء 7/1/1431فً   

. وحدة من المواد لإلنتاج 210تم صرؾ  هـ 1431 /6/1 أنه فً فإذا علمت  

صادر أوالً فً تسعٌر أوالً  فإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطرٌقة الوارد

:المخزون تبلػ  

 
  

 

 

 

 

فٌماٌلً حركة المواد الخام ألحد المنشآت الصناعٌة خالل األسبوع األول - 3

 :هــ 1431من شهر محرم 
  لاير للوحدة12 وحدة بسعر 150 هـ كان رصٌد المخزون من المواد 1431 /1/1فً 

. لاير للوحدة15 وحدة بسعر 100هـ تم شراء 1431 /2/1فً   

. لاير للوحدة 13 وحدة بسعر 130 هـ تم شراء 4/1/1431فً   

. لاير للوحدة16 وحدة بسعر 140 هـ تم شراء 7/1/1431فً   

. وحدة من المواد لإلنتاج 210تم صرؾ  هـ 1431 /6/1 أنه فً فإذا علمت  

فً تسعٌر المتوسط المتحرك  فإن تكلفة المواد المنصرفة لإلنتاج وفقاً لطرٌقة

:المخزون تبلػ  

 
  

 

:اإلجابة الصحٌحة   

: اإلجابة الصحٌحة   
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: ماهو قٌد الٌومٌة الواجب تسجٌله عند صرؾ المواد الخام لإلنتاج - 4
 

 
  

 

 

 

 
 
 

 لاير للطن 50 طن بالستٌك بسعر 200 قامت شركة الجنوب الصناعٌة بشراء -5

وحصلت على خصم تجاري بنسبة ,  لاير 1500وبلؽت مصروفات الشراء , الواحد 

.من سعر الشراء % 10  

:بناء على ماتقدم تبلػ تكلفة شراء الطن الواحد من البالستٌك   
 

 

 

  

: اإلجابة الصحٌحة   

 

 

 

 

 

 

: اإلجابة الصحٌحة   
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تتصؾ مواد التعئبة والتؽلٌؾ والمواد والمهمات الكتابٌة بؤن كلٌهما - 6

:ٌعتبر  

 
 

: اإلجابة الصحٌحة   

 

 

 

 

 

 


