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 گردش اسناد ضایعات
گام نخست در برخورد با تشخیص ضایعات است و  اولافدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش می باشد؛ بخش 

  می باشد:نقطه نظر داراي اهمیت  2ضایعات می باشد. این تشخیص از 

  است: زیر  مواردشامل که ضایعات شکل گیري منشا شناسایی  

 ضایع شدن کاال در مرکز هزینه  

 ضایع شدن کاال در انبار 

شناسایی میزان ضایعات و تحویل  ،: چناچه کاال در خط تولید ایجاد شده باشد،  یکی از مهم ترین وظایف سرپرست شیفتتوجه

می باشد. به عبارتی با شروع و پایان هر شیفت کاري باید میزان ضایعات به شکل سرپرست انبار در پایان هر شیفت کاري آن به 

  با ضایعات صفر باشد.آغاز هر شیفت باید  دقیق و شفاف مشخص باشد.

  

 ضایعاتبودن  عادي و غیر عادي شناسایی  

  در صورتی که ضایعات از نوع عادي باشد، هزینه ضایعات جز هزینه هاي تولید می باشد.  

  .دوره محسوب می شودعادي باشد، هزینه ضایعات جز هزینه هاي غیردر صورتی که ضایعات از نوع 

سود رفته، بهاي تمام شده کاالي فروش  افزایش با عادي ضایعات کاهنده سود مجموعه است. در حالت  ،در هر دو حالت هزینه ضایعات

  سود کاهش می یابد.هاي دوره، هزینه  کاهش می یابد. در حالت ضایعات غیرعادي با افزایش 

  آن اهمیت بسزایی دارد. بودناز این رو تشخیص عادي یا غیر عادي 

  

 3ز یکی ا اتیضایع کااليي نکه ضایعات رسید شد، براآاقدام مرتبط با ضایعات شناسایی شده است؛ بعد از  دومبخش 

  حالت زیر پیش می آید:

 

  موال این حالت ضایعات غیر عادي است.عالف. ضایعات نابود می شود(انهدام ضایعات)؛ م

  ب. ضایعات بازیافت می شود. (دوباره وارد فرایند تولید می شود)

  ج. ضایعات به فروش می رود.

  

  ثبت اطالعات مربوط به ضایعات کنترل و کاهش میزان ضایعات سازمان هاست.مهم ترین هدف از 

  

  

  صنعت آرایشی و بهداشتیضایعات در 

 به عبارتی شــناســایی دارد. و مرحله تولید برخورد با ضــایعات ارتباط بســیار زیادي با ماهیت کاالدر صــنف آرایشــی 

  انبارها روي می دهد.یا در خط تولید و در  یاضایعات توسط واحد کنترل کیفیت 

  حالت را به خود می گیرد: 3نحوه برخورد با ضایعات نیز 

 ن اتفاق روي می دهد. تبدیل کارتن ها به منقسمبازیافت ضایعات: مثال براي اقالم بسته بندي ای .1

 انهدام ضایعات: مثال لیبل هاي غیر قابل استفاده باید به دور ریخته شود. .2

فروش ضایعات: ظروفی که موادر اولیه را در خود جاي می دهند و پس از ارسال به خط تولید قابل استفاده  .3

جانبه است : هم می تواند درآمدي باشد و هم کاهنده بهاي تمام شده کاالي فروش  دومی باشند. نگاه به این بخش 

 .رفته

  در ادامه به توصیف هر یک از راهکارهاي مرتبط پرداخته می شود.

 ضایعاتروند 

 دارد:را زیر  حالت سه   ضایعات روند

 انهدام

 بازیافت

 فروش

 

 شامل اسناد زیر است: ضایعاتاسناد روند 

 تحویل به ضایعات .1

 رسید ضایعات.2

 انهدام ضایعات.3

 بازیافت ضایعات.4

 برگشت از مرکز ضایعاتی.5

 فروش ضایعات.6
 

 صدور سند حسابداري 

براي صدور سند حسابداري گام هاي زیر باید 

 طی شود:

 ثبت تعدادي.1

 ثبت ریالی.2

 صدور سند حسابداري.3
 

 نکته استقراري

بابت هر طبقه باید حداقل یک کاالي ضــایعاتی با در 

ر گرفته ماهیت کاال(پیوسته یا گسسته بودن واحد ظن

 تعریف نمود. سنجش)

 ریالی نمی شوند.کاالهاي طبقه ضایعات 

در سیستم  در سناریوهاي چیده شده در این مستند،

روي معین موجودي ثبت حسابداري وجود حسابداري 

 ندارد.

 کاالها یا در انبار ضایع می شوند یا در مرکز هزینه

ــوندکاالها چنانچه  ــایع ش ــند  در انبار ض ابتدا باید س

شو صادر  ضایعات  د(با اجراي این عمل کاال از تحویل 

و سپس رسید ضایعات  )می شود ارج خموجودي سالم 

 .(به موجودي ضایعات افزوده می شود) صادر می شود

ــوند باید به چنانچه کاالها در مرکز هزینه  ــایع ش ض

 3 رســید شــوند. (در انبار ضــایعات) عنوان ضــایعات

ــایعات غیر عادي  حالت زیر بوجود می آید(معموال ض

 است):

 ضایعات منهدم می شود..1

 به فروش می رسد.ضایعات .2

 ضایعات بازیافت می شود..3
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  بخش اول: شناسایی ضایعات

  همان طور که پیش تر گفته شد، ضایعات یا در مرکز هزینه روي می دهد یا در انبار.

  ت در انبار روي دهد؛ گردش اسناد به شکل زیر است:چنانچه ضایعا -

 صدور سند تحویل ضایعات .1

 صدور سند رسید ضایعات .2

 

 روي  ضایعات مهم ترین اتفاقی کهتشخیص فاده نمی شود. زیرا زمان براي خارج کردن ضایعات از یک انبار سالم به انبار ضایعات از سند انتقال بین انبارها است

ست. لذا باید تغییر  می دهد ضایعاتی افزوده شود.ماهیت کاال ا شته شود و سپس به موجودي کاالي  سالم بردا ست که یا ابتدا از موجودي کاالي  ن در حالی ا

 در سند انتقال بین انبارها ماهیت کاال تغییري نمی کند.

 .از این رو به محض صدور سند ضایعات هزینه ضایعات شناسایی  زمانی که سند تحویل ضایعات صادر می شود به معناي آن است ضایعات شناسایی شده است

ید واحد تولگاري می شود. این ضایعات یا از بابت مواد اولیه یا محصول است که ناشی از سهل انگاري انباردارهاست. یا نیمه ساخته است که ناشی از سهل ان

 است.

  

ا طبیعت و غیر عادي بودن ضایعات وجه مکمل این بحث است.میت بسیاري پیدا می کند: عادي نوع آن اهچنانچه ضایعات در خط تولید روي داده شده باشد،  -

  زمانی که ضایعات در مرکز هزینه روي می دهد، سند تحویل ضایعاتی وجود ندارد.

ات را ثبت می نمایند و عواید ربوط به ضایعآماري اطالعات مکنترل هاي  اجراي  نیاز به صدور سند حسابداري نمی باشد. تنها به لحاظ، اگر ضایعات عادي باشد

و به خط تولید ارسال می شوند و خود ظروف حاصل از فروش را به شکل مجزا در حسابداري ثبت می نمایند. مثال ظروف بزرگی که محتوي مایعات  می باشند 

  مصرف نمی شوند.

  

  نکته حسابداري

  این کاالها نه جز اقالم بسته بندي می  .نمی شونداین کاالها قیمت گذاري نیز طی سال  نمود. تفکیکطبقه حسابداري این نوع کاالها را باید

 .باشند و نه جز ضایعات. به عبارتی زائدات تولید می باشند. مصرف داخلی نیز ندارد. (قابل بازیافت نیستند)

هزینه اثر گذار بر روي بهاي تمام شــده بار کاهش هزینه اي در کاهش با تخمین بهاي تمام شــده ندارند. زیرا شــناســایی آن به عنوان نیازي به محاســبه 

ی تواند بهاي تمام شــده دارد. در زمان فروش نیز شــناســایی آن به عنوان درآمد تنها بار مالیاتی دارد. این عمل منجر به افزایش ســودي می شــود که م

  شناسایی نشود.

  کافی است. (بدون ریال و بدون سند حسابداري) کنترلی ضایعاتجهت کنترل هاي درون سازمانی نیز تنها صدور سند 

شد ضایعات غیر عادي با شده قم، باید اگر  ضایع  شود. به عبارتی دیگر هزینه موادي که دار کاالیی که  سته  شده کاالي فروش رفته کا ي در دل کاالاز بهاي تمام 

  ده(یا نیمه ساخته) قرار گیرد.قرار دارد، نباید جز بهاي تمام شده کاالي ساخته شجریان ساخت 

به عنوان بهاي تمام  ریال  100کاالهاي حین فرآیند ضایع می شود. اعالم  ریال است. تمام 100خط ارسال شده ارزش ریالی محموله اي که به  ؛مثال فرض شود

  خارج شود و به عنوان هزینه دوره شناسایی شود. در جریان ساخت االيکاز دل  ضایع شده ریال 100باید  شده کاالي ساخته شده اشتباه می باشد.

  این عمل به دو شیوه می توان روي دهد:

  و سپس صدور سند تحویل ضایعات : صدور سند برگشت از مصرف (ساخت یا بسته بندي) 1شیوه 

  نیز انجام می شود) ریالی کردن و صدور سند حسابداري(: صدور سند رسید ضایعات 2شیوه 

   کی است.روش ی 2نتیجه هر 

   

 



 

 
omWWW.BusinessEmg.C 

اطالعاتی مجري پیاده سازي سیستم هاي یکپارچه؛ نوین اندیشان کسب و کارگروه   

3
 

  ضایعاتبه تحویل سند 

  سند فوق در حالتی صادر می شود که کاال در انبار ضایع شده باشد.

  نمایش تصویري

  

 روي سند تحویل به ضایعات کلیک می شود. ابتدا بر .1

 ر آن ضایع شده است انتخاب می شود.از لیست انبارهاي نمایش داده شده، انباري که کاال د .2

 از لیست مراکز هزینه، عنوان انبار ضایعات انتخاب می شود.  .3

محصوالت است. ضایعات از آن حاصل شده را انتخاب می نماییم. این ضایعات یا از نوع مواد اولیه یا اقالم بسته بندي و یا مت بابت، نوع کاالیی که ساز ق .4

 (کنترل صحت انتخاب این بخش با واحد مالی است).

 ،کاالیی که ضایع شده انتخاب می شود. از لیست کاالها 

  سند ذخیره می شود.در نهایت و می شود؛ مقداري که ضایع شده ثبت 

  ي که نمایش داده می شود از نوع انبار است.مرکز هزینه اتفصیل قسمت مرکز هزینه/ انبار؛ نوع در  

  سند حسابداري تحویل ضایعات به شکل زیر است:

  بستانکار  بدهکار  1تفصیل   معین 

   XXX ---  هزینه ضایعات

 XXX    --  موجودي کاال

 

 .سند رسید برگشت از ضایعات عکس سند تحویل فروش ضایعات است 

  بستانکار  بدهکار  1تفصیل   معین 

 XXX  ---  هزینه ضایعات(درآمد ناشی از ضایعات)

  XXX  --  موجودي کاال
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  سند رسید ضایعات

  :، یکی از دو حالت زیر را داردشودکاالیی که به عنوان ضایعات رسید می منشا 

 یاشد. (خط تولید)منشا ضایعات مرکز هزینه .1

 .یاشدانبار منشا ضایعات  .2

  نمایش تصویري

 

 بر روي سند رسید ضایعات کلیک می شود. .1

 انبار ضایعات انتخاب می شود. .2

 انتخاب می شود.: عنوان مرکز هزینه در صورتی که کاال در مرکز هزینه ضایع شده باشد .3

  انبار ضایع شده باشد؛ در قسمت طرف مقابل انبار ضایعات انتخاب می شود.در صورتی که کاال در 

 ضایع شدن در انبار انتخاب می شود. در صورتی که کاال در انبار ضایع شده باشد، عنوان بابت  .4

  در صورتی که کاال در مرکز هزینه ضایع شده باشد، عنوان بابت ضایعات انتخاب می شود.

  

  می شود.نعات ریالی نمی شود. براي سند رسید ضایعات سند حسابداري صادر ضای رسیدسند 
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  اقدام روي کاالي ضایعاتی بخش دوم:

اره کاالیی در انبار ضایع شده باشد و دوب زمانی که دوباره وارد خط تولید می شود، سند بازیافت ضایعات صادر می شود.ضایعاتی کاالي نی که زما :بازیافت ضایعات

تحویل  (پیش تر در زمان باشد. لذا سند بازیافت ضایعات نیز ریالی نمی شود.وارد خط تولید شود تخمین ارزش ریالی کاالي ضایع شده به شکل دقیق میسور نمی

  . هزینه ضایعات شناسایی شده است)به ضایعات 

  محصول کد ضایعات متفاوت تعریف نمود.نوع برند هاي متفاوت تولید می شود باید بابت هر نوع برند و مورد نظر  سازمان: چنانچه در توجه

  

 بر روي سند بازیافت ضایعات کلیک می شود. .1

 .انبار ضایعات انتخاب می شود .2

 مرکز بازیافت خط تولیدي که قرار است عملیات دوباره کاري را انجام دهد انتخاب می شود. .3

 کاري و بازیافت انتخاب می شود.بابت: دوباره  .4

  نوع کاالیی که قرار است بازیافت شود انتخاب می گردد. مقدار و واحد سنجش بازیافت مشخص می شود و سند ذخیره می گردد.در قسمت کاال:  .5

  

 .براي آن ثبت حسابداري نیز صادر نمی شود. سند بازیافت ضایعات ریالی نمی شود 

  

  (در این حالت موجودي ضایعات نیز نگهداري می شود).ضایعات ریالی می شود؛ بازیافت ضایعات نیز ریالی می شود.شرکت هایی که سند رسید در 

  سند حسابداري به شکل زیر می باشد:در زمان صدور سند رسید ضایعات ثبت 

  xxموجودي ضایعات

  xxکاالي در جریان ساخت  

  

  به شکل زیر می باشد:در زمان صدور سند بازیافت ضایعات ثبت سند حسابداري 

  XXهزینه دوباره کاري 

 XXموجودي ضایعات    
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ضایعات: ضایعات  فروش  ست ابتدا مجوز فروش  ضایعات نیاز ا سط واحد فروش براي فروش  شود.تو شده،  صادر  صادر  سند تحویل سپس از روي مجوز  صدور  اقدام به 

   ضایعاتی صادر می شود. فروش ضایعات می شود. از روي تحویل فروش ضایعات، سند فاکتور

 تحویل فروش ضایعات نیست.به ریالی کردن سند  براي صدور سند فروش ضایعات نیازي  

  

  نمایش تصویري

  
 بر روي تحویل فروش ضایعات در قسمت تحویل فروش ضایعات کلیک می شود. .1

 انبار تحویل دهنده انبار ضایعات انتخاب می شود. .2

 دارد انتخاب می شود.مشتري که قصد خریداري ضایعات را  .3

 صدور سند تحویل ضایعات با مجوز فروش میسر است. .4

 بابت مورد نظر ضایعات می باشد. .5

  

  ،ازي به ریالی کردن و صدور سند حسابداري وجود نداردینبراي صدور سند تحویل فروش ضایعات. 

 :براي فاکتور فروش ضایعاتی ثبت حسابداري صادر می شود 

  بستانکار  بدهکار  1تفصیل   معین 

  XXX مشتري  حساب هاي دریافتنی

 XXX    --  سایر درآمدهاي غیر عملیاتی
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ضایعات سند : انهدام  شود،  ضایعات منهدم  شود  صمیم گرفته می  سندزمانی که ت شود. با صدور این  صادر می  ضایعات  ضایعات  از انهدام   (به شکل تعدادي)موجودي 

  می شود.کاسته 

  سناد رسید ضایعات و بازیافت سناد  ضایعات فقط و فقط از نوع ضایعات می باشد. این دو سند بدون مبنا صادر می شوند.و انهدام نوع کاال در ا هدام انا

   ها صادر نمی شود.سند حسابداري نیز براي آن ضایعات ریالی نمی شوند. ضایعات، رسید ضایعات و بازیافت

  
  

 بر روي سند انهدام ضایعات کلیک می شود. .1

 در قسمت انبار ضایعات، انبار ضایعات انتخاب می شود. .2

 اقالم بسته بندي و محصوالت نمایش داده می شود.د اولیه، نیمه ساخته، حالت موا 4: در قسمت بابت .3

  ضایعات باید با تایید مدیریت انجام شود.انهدام  

  

  خالصه اسناد ضایعات

  وضعیت ریالی  سند حسابداريوضعیت   توضیحات  عنوان سند

  می شود  دارد  جهت انتقال کاالي سالم از انبار سالم به انبار ضایعات   تحویل ضایعات 

  شودنمی   ندارد  جهت رسید کاالي نوع ضایعاتی در انبار ضایعات  رسید ضایعات

  می شود  دارد  ایعاتی به انبار سالمضجهت عودت کاالي سالم از انبار   برگشت از مرکز ضایعات

  نمی شود  ندارد  جهت نابود کردن کاالي ضایعاتی از انبار ضایعات  انهدام ضایعات

  نمی شود  ندارد  جهت دوباره کاري روي کاالي ضایعاتی از انبار ضایعات  بازیافت ضایعات

  نمی شود  ندارد  عاتی از انبار ضایعاتی جهت تحویل به مشتريیجهت خروج کاالي ضا  فروش ضایعات

  


