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 المحاضر األولى

 معلومات أولية في محاسبة التكاليف الزراعية

 

 تعريف محاسبة التكاليف الزراعية

ان المحاسبة الزراعية بشكل عام هي تطبيق للقواعد والمبادئ واألصول الخاصة بالمحاسبة فطريقة 

القيد هي طريقة القيد المزدوج وهي تجمع الى جانب المحاسبة المالية محاسبة التكاليف التي تنطبق 

وال تحتاج اال على الزراعة كانطباقها على الصناعة اذ ان التكاليف موجودة في ذهن المزارع دوماً 

زراعية تعريف محاسبة التكاليف اللتدوينها في القيود والسجالت بشكل محاسبي فني. لذلك فيمكننا 

الى نتائج النشاط الزراعي بكافة بأنها فرع من فروع محاسبة التكاليف وتطبيق لمبادئها للتوصل 

 .فروعه واعماله بشكل فني دقيق

 فوائد محاسبة التكاليف الزراعية

باإلضافة الى الفوائد الناتجة عن تطبيق محاسبة التكاليف بشكل عام في أي مشروع من المشاريع نورد 

 وهي: لزراعيةفي فيما يلي بعض الفوائد الخاصة بمحاسبة التكاليف ا

واالستفادة منها في وضع الموازنات التقديرية وتنظيم التمكين من اجراء مقارنة للمدد الزراعية  .1

 شؤون المزرعة.

تمكين الدولة من تحديد األسعار بشكل دقيق نظراً الرتكازها على حسابات تكاليف فنية  .2

 ومنتظمة.

تمكن المزارع من تحديد انسب األسعار المرتكزة على تكاليف كل منتج على حدة وبشكل  .3

 دقيق.

 التمكن من تحقيق المراقبة الداخلية بالرغم من صعوبة تطبيقها في المزرعة. .4

تحديد أرباح أو خسائر كل فرع من فروع النشاط المتداخلة ببعضها في المزرعة التمكن من  .5

وبذلك نتمكن من معرفة الفروع الرابحة فنعمل على تنميتها وتحسينها ومعرفة الفروع الخاسرة 

 فنعمل على االقالل منها أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفي الخسائر.

 يقي للمزرعة بشكل دقيق وسريع.التمكن من تحديد المركز المالي الحق .6
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 مميزات النشاط الزراعي

 بشكل واسع وهام.مشاركة الطبيعة في اإلنتاج الزراعي  .1

 كثرة المنتجات وتعددها. .2

 دفع معظم األجور للعمال الزراعيين بشكل عيني. .3

 استفادة عدة منتجات من مصروف واحد بالشكل الذي يصعب معه توزيعها بشكل دقيق. .4

 المنتجات في المزرعة مما يؤدي الى اجراء قيود تسوية وتحويلية عديدة.استهالك بعض  .5

 انتشار الجهل واالمية بين المزارعين. .6

الصعوبة والتعقيد الذي نواجهه في تطبيق محاسبة التكاليف الزراعية بخالف ما هو عليه في  .7

 الصناعة.

 استعمال الحسابات المختلطة بشكل واسع. .8

 

 ية الزراعية ومحاسبة التكاليف الزراعيةالفرق بين المحاسبة المال

ان المحاسبة المالية الزراعية تظهر النشاط الزراعي بشكل اجمالي فتبين األرباح والخسائر  .1

االجمالية وتبين المركز المالي النهائي دون التعرض للتفاصيل. اما محاسبة التكاليف الزراعية 

 ل فرع من الفروع على حدة.فهي تبين النشاط الزراعي بشكل تفصيلي وتحليلي لك

ان محاسبة التكاليف الزراعية تقدم كافة البيانات والمعلومات اإلحصائية الالزمة والتي تساعد  .2

 .وهذا ما ال توفره المحاسبة المالية المزرعة على أداء اعمالها

تعتمد على البيانات الداخلية التي تقوم المزرعة بتنظيمها ان محاسبة التكاليف الزراعية  .3

 .بخالف المحاسبة المالية التي تستند لبيانات خارجية كفواتير الشراء والنفقات وغيرها
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ً كامالً بغية التوصل الى النتائج النهائية  ان المحاسبة المالية تتعاون مع محاسبة التكاليف تعاونا

اليف لتكوالصحيحة مع التفصيالت الكاملة ويتم ذلك عن طريق مسك الحسابات المالية وحسابات ا

 بأحدى الطرق التالية:

مسك الحسابات المالية مع حسابات التكاليف الزراعية بشكل منفصل عن الحسابات المالية  -1

 على ان تتم عملية التوفيق بين الحسابات المالية والتكاليف في نهاية السنة.

 تمسك حسابات التكاليف الزراعية بشكل منفصل عن الحسابات المالية مع ربطها بحسابا -2

 المراقبة االجمالية.

 مسك حسابات التكاليف الزراعية بشكل مندمج مع الحسابات المالية. -3

 فروع النشاط الزراعي

المزارعة هي عملية استغالل األرض عن طريق الفالحة والري والحرث لغرض الحصول على 

روع هي ثالثة فالمنتجات الزراعية المختلفة كالحبوب وغيرها. وهذا هو الغرض الرئيسي ويتفرع منه 

 المنتجات النباتية، تربية المواشي، الصناعات الزراعية.

 المنتجات النباتية: وتقسم الى: -1

محاصيل الحقول: وهي التي تمكث في األرض في حدود سنة تقريبا مثل القمح والقطن  -

 وقصب السكر. الخ.

 الخضروات: وهي التي تمكث في األرض بضعة أشهر وتجمع عدة مرات في السنة -

 كأشجار الحمضيات منتجات البساتين والحدائق: وهي التي تبقى في األرض مدة طويلة -

 والنخيل والفواكه.

 :: ويتم اقتنائها لألسباب التاليةتربية المواشي  -2

 بقصد العمل: وهي المساعدة في اإلنتاج في المزرعة كالحرث والري -

 الدانتاج الحيوانات عن طريق التوبقصد الحصول على انتاج : وهي  -

 الحصول على الصوف واللبن وغير ذلك. : وهيبقصد الحصول على منتج -

 بقصد المداولة: وهي المتاجرة باألصل وبنتاجه ومنتجاته. -
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وهي الصناعات التي تقوم على المنتجات الزراعية كصناعة المربى  الصناعات الزراعية: -3

 والمعلبات وااللبان وغيرها.

 

 

 

  

 د بقص          بقصد الشغل           بقصد النتاج            بقصد الحصول      محاصيل       الخضراوات    منتجات           

 المتاجرة             على منتجات                              الحقول                        الحدائق                                       

 والبساتين                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروع النشاط 
الزراعي

تربية المواشي الصناعات الزراعية منتجات نباتية
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 مسك الحسابات الزراعية

ان أسلوب مسك الحسابات الزراعية يستند الى معرفة نوع المزرعة كبيرة كانت ام صغيرة ومن ثم 

معرفة الغرض الرئيسي من نشاط المزرعة سواء كان إلنتاج االلبان أو للمنتجات الزراعية وغيرها 

 وفيما يلي تطبيق لمسك الحسابات الزراعية في المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

يمسك المزارع في المزارع الصغيرة والمتوسطة دفاتر : المزارع الصغيرة والمتوسطة -1

 بسيطة الى جانب بعض البيانات واإلجراءات المالية الالزمة:

 

 موجوداته ومطاليبه. يقوم بأعداد موازنة تقديرية في اول كل عام تتضمن .أ

مسك دفتر للنقدية إلثبات كافة العمليات النقدية بحيث يقسم ألعمده مدينة تخصص  .ب

 للمقبوضات واعمدة دائنة تخصص للمدفوعات.

مسك دفتر مذكرات يومية يستخدم الثبات كافة العمليات التي تجري في المزرعة يومياً . جـ

 ة.فيما عدا النقدية كالوالدات والنفوق للماشي

 مسك دفتر يومية واستاذ عام ترحل اليه القيود بكاملها بشكل اجمالي شهرياً. د.

اجراء جرد حسب األصول نهاية العام لغرض التوصل الى تنظيم حسابات األرباح  هـ.

 والخسائر واالجمالي وتنظيم الميزانية العمومية.

 .المزارع المماثلةتنظيم بيانات وكشوف إحصائية عن المزرعة بغية مقارنتها مع  .و

 

كبيرة حسابات التكاليف الزراعية نفسها الممسوكة في تمسك المزارع الالمزارع الكبيرة:  -2

المزارع الصغيرة والمتوسطة نظراً لفوائدها ومميزاتها وذلك الى جانب مسك الحسابات 

 المالية.

 

 

 


