
  المعالجات القيدية والمحاسبية في النظام المحاسبي الموحد:
  

  -: ١٣المخزون . ثالثا
ة التي عرف النظام  ة المتداول وال المادي ة االم ه كلف المحاسبي الموحد المخزون بأن

تراة او  ت مش واء كان ر وس دى الغي ا ام ل ي مخازنھ ت ف واء خزن دة س ا الوح تقتنيھ
ة لغرض  تندية المفتوح ادات المس ا تشمل االعتم ا انھ ا كم ة من قبلھ بضاعة منتج

                   ويحلل الى مايلي :شراء المستلزمات السلعية بانواعھا من السوق الخارجية 
  رقم الدليل  اسم الحساب

  ١٣١  مخزون الخامات والمواد االولية
  ١٣٢  مخزون الوقود والزيوت
  ١٣٣  مخزون االدوات االحتياطية
  ١٣٤  مخزون مواد التعبئة والتغليف

  ١٣٥  مخزون المتنوعات
  ١٣٦  مخزون االنتاج التام (انتاج تام وغير تام )

  ١٣٧  بضائع بغرض البيع مخزون 
  ١٣٨  اعتمادات مستدية لشراء مواد

  ١٣٩  مخزون المواد االخرى
  المعالجة المحاسبية للمخزون : -

  .. عند الشراء من السوق المحليةاوال 
  : نثبت القيد االتي عند الشراء من السوق المحلية 

           ١٣المخزون من ح/ 
 ٢٦١  المجھزون إلى ح/               

---------------------------------------------   
  ٢٦١  المجھزون من ح/ 

 ١٨٣  نقدية لدى المصرف إلى ح/               
     ٢٤او ح/ القروض المستلمة                
     ٢٦٢او ح/ اوراق الدفع                   

---------------------------------------------  
د رد٢ اب  . عن م يخصص حس د ل بي الموح ام المحاس زون : النظ ن المخ زء م ج

  للمشتريات وبالتالي يعكس قيمة البضاعة بالمبلغ المعاد بالقيد :
  ٢٦١  المجھزون من ح/ 

           ١٣المخزون إلى ح/               
--------------------------------------------  

  القيد التي : عند الصرف لالستخدام الداخلي نثبت.٣
  ٣٢  المستلزمات السلعية من ح/ 

        ١٣المخزون إلى ح/               



ازن  ن المخ رف م تم الص ة وي ام االنتاجي وزون لالقس دل الم ة المع اد طريق باعتم
  ومعادلته ھي كاالتي

  كلفة الرصيد + كلفة الكمية المظافة                                         
   -------------------------------------زون  = المعدل المو

  كمية الرصيد+ الكمية المظافة                            
  

د  جل القي زن نس ة للمخ ام االنتاجي ن االقس لعية م تلزمات الس ترجاع المس د اس وعن
        ١٣المخزون من ح/ االتي :        

  ٣٢  لزمات السلعية المستإلى ح/                                 
-------------------------------------------------  

دينو نشاط . عند بيع ٤ جزء من المخزون فيعتبر نشاط استثماري ونوسط حساب م
  ونواجه ثالثة حاالت : غير جاري

        ١٦٥مدينو نشاط غير جاري من ح/ *عند البيع بالكلفة نثبت القيد االتي :   
        ١٣المخزون إلى ح/                                                            

  عند البيع باعلى من الكلفة نثبت القيد االتي :  ** 
        ١٦٥مدينو نشاط غير جاري من ح/   

  مذكورينإلى                 
        ١٣المخزون ح/                   
   ٤٩٣   اليةح/ايرادات راسم                 

  من الكلفة نثبت القيد االتي : قلعند البيع با **
  مذكورين من     

        ١٦٥مدينو نشاط غير جاري ح/      
                   ٣٩٣   ح/ خسائر راسمالية      

        ١٣المخزون إلى ح/               
-----------------------------------------  

  السابقة نثبت قيد االستالم التالي : وبجميع الحاالت
  ١٨١نقدية في الصندوق من ح/                  

        ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                                   
-----------------------------------------------------  

  مثال/ تمت العميات االتية بسجالت احدى الشركات:
م١ غ  . ت ائن بمبل ود للمك راء وق ع  ١٤٥٠٠٠٠ش م دف ل وت ار باالج  ٢٢٠٠٠٠دين

  دينار اجور نقل بشيك .
من احدى الشركات بقرض  ٤٠٠٠٠٠طن من المواد الخام بسعر  ١٠٠.تم شراء ٢

دره  ٨لمدة  المخزن ق واد ب ذه الم ة  ٦٠اشھر بدون فائدة علما ان رصيد ھ طن بكلف
  دينار . ١٤٤٠٠٠٠

  للقسم االنتاجي س.لمواد الخام طن من ا ٢٠.تم صرف ٣
  دينار بشيك. ٦٠٠٠٠٠٠.تم شراء اغلفة نايلون لتعبئة منتجات الشركة بقيمة ٤



ا ٤٠.ظھر ان ٥ ا واستالم مبلغھ م اعادتھ % من االغلفة غير صالحة لالستخدام وت
  نقدا.
. تم ارجاع ربع كمية المواد الخام الصادرة سابقا للقسم االنتاجي س للمخزن لعدم ٦
  حاجة لھا.ال
ا ٧ ا قيمتھ ة لھ دم الحاج ة  لع ع ادوات احتياطي م بي غ  ١٤٠٠٠٠٠.ت ار بمبل دين

  دينار واستلم المبلغ بشيك. ١٨٠٠٠٠٠
  .٢قيمة القرض المذكور بالفقرة  .تم تسديد٨
ى  ٢.تم اشعار الحسابات بتحويل ٩ اجي س ال ام من القسم االنت واد الخ طن من الم

  القسم االنتاجي ص.
د  ٢١٠٠٠٠٠طن مواد خام بكلفة اجمالية قدرھا  ٤٠.تم شراء ١٠ دينار بشيك وبع

ا ا للمخزن صرف منھ اجي س. ١٨ادخالھ ود  طن للقسم االنت ات قي وب : اثب المطل
  اليومية الالزمة.

------------------------------------------------------------------------  
  من السوق الخارجية :عند الشراء ثانيا . مخزون المستلزمات السلعية 

ادات  ط ح/ اعتم تيراد يوس ق االس ن طري ة ع وق الخارجي ن الس راء م د الش عن
اد ويحمل ھذا الحساب بكافة  ١٣٨مستندية لشراء مواد  تح االعتم المصاريف منذ ف

ا  ى م ذا الحساب ال ل ھ لحين وصول البضاعة الى مخازن الوحدة المستوردة ويحل
  يلي :

: اي ان الوحدة تستورد لحسابھا  ١٣٨١ح/ اعتمادات مستندية لصالح المنشاة  -أ
ى حساب  ه عل ة ب ة المصاريف المتعلق ت كاف تم تثبي اد ي تح االعتم د ف الخاص وعن

تند ادات مس اة اعتم الح المنش اريف ١٣٨١ية لص مل المص تح . وتش اريف ف : مص
اد ، الرسوم الكمركية،مصاريف االخراج  االعتماد ، مصاريف تعديل وتجديد االعتم

  الكمركي، وال نتثبت قيود استحقاق وكذلك نثبت القيود المتقابلة. 
  المعالجة المحاسبية :

  . اثبات القيود المتقابلة كاالتي:١
  ١٩٢٢صادرة مادات مستنديه اعتمقابل من ح/ 
  ٢٩٢٢صادرة إلى ح/ اعتمادات مستنديه           

--------------------------------------------------  
اد :. اثبات مصاريف فتح االعتماد ٢ ى ( قيمة االعتم ذه المصاريف عل ،  وتشمل ھ

أمين تح ، مصاريف الت اد ،  مصاريف الف د االعتم ديل وتمدي الرسوم ، مصاريف تع
د  ا من المصاريف االخرى)  وعن الكمركية ، مصاريف االخراج الكمركي ، وغيرھ

تسديد اي مصروف يسجل القيد التالي :                                                                            
  ١٣٨١اعتمادات مستندية لصالح المنشاة  من ح/ 
  ١٨٣  قدية لدى المصرف نإلى ح/           

ل  ه قب ا فان * اما اذا كانت ھنالك مصروفات تتعلق باالعتماد ولكنه لم تعرف بعد مبالغھ
  غلق االعتماد تقدر ھذه المصاريف وتظاف الى كلفة االعتماد بالقيد االتي :

  



  ١٣٨١اعتمادات مستندية لصالح المنشاة  من ح/ 
  ٢٣٤  مخصص مصروفات الشراء إلى ح/           

-------------------------------------------------------  
دخل للمخازن ٣ . غلق االعتماد المستندي : عند وصول البضاعة للمخازن تصنف وت

  ونثبت القيد االتي :
  ١٣المخزون   من ح/    

   ١٣٨١اعتمادات مستندية لصالح المنشاة  إلى ح/           
-----------------------------------------------------------  

غ رمثال/ قامت الش اد مستندي بمبل تح اعتم ة لصناعة االسمدة بف ون  ١٢كة العام ملي
ة : الغ االتي ع المب م دف د ت ة وق تيراد ادوات احتياطي ار لغرض اس ة ٤٠دين ن قيم % م

دينار مصاريف  ٢٠٠٠٠دينار مصاريف فتح االعتماد، ٣٠٠٠٠االعتماد عند الفتح ، 
امين،  واد  ١٠٠٠٠ت ول الم د وص ديل االعتماد.وعن د وتع اريف تمدي ار مص دين

اد ة االعتم ن قيم ي م ركة للمصرف المتبق ت الش ة دفع تندات  االحتياطي تلمت مس واس
م استالمھا  واد المستوردة التي ت ى حساب الم ة عل الشحن وقامت بسديد المبالغ االتي

ركة  ازن الش ة ، ١٩٠٠٠٠بمخ وم كمركي ار رس ار ٤٥٠٠٠دين راج  دين مصاريف اخ
ة  ٦٠٠٠٠كمركي، وم اليومي ات قي دينار مصاريف نقل لمخازن الشركة.المطلوب / اثب

  الالزمة .
يستخدم ھذا الحساب لحصر كلفة :  ١٣٨٣ح/ اعتمادات مستندية لحساب الغير  -ب

ة  ى عمول ولھا عل ل حص ر مقاب اب الغي دة لحس توردھا الوح ي تس ائع الت البض
          لھا كما يلي :المحاسبية والمعالجة 

  كاالتي: . اثبات القيود المتقابلة١
  ١٩٢٢صادرة اعتمادات مستنديه مقابل من ح/           

  ٢٩٢٢صادرة إلى ح/ اعتمادات مستنديه                        
--------------------------------------------------  

   : استالم دفعة مقدما من العميل. ٢
  ١٨١   في الصندوقنقدية من ح/ 

  ١٦١العمالء ى ح/ إل                       
-----------------------------------------------------  

  . دفع المصاريف المتعلقة باالعتماد :٣
  ١٣٨٣اعتمادات مستندية لحساب الغير من ح/     

  ١٨٣  نقدية لدى المصرف إلى ح/                
---------------------------------------------------------------  

غلق االعتماد : بعد تسديد المتبقي من قيمة االعتماد واستالم مستندات الشحن  -٤
ة ويعكس القيد المتقابل المثبت بالبداية  يرصد حساب االعتماد لغرض حساب العمول

  المستحقة على العميل ويثبت القيد االتي :
  
  



  ١٦١العمالء من ح/  
  مذكورينإلى                    

  ١٣٨٣اعتمادات مستندية لحساب الغير ح/                     
    ٤٢٣   ح/العمولة المستلمة                    

------------------------------------------------------------------  
حيث تقوم الوحدة بتصفية حساباتھا مع العميل قبل تصفية الحساب مع العميل :  -٥

غ المتبقي تسلمه مستندات شحن البضا ك باستالم المبل عة المستوردة لحسابه وذل
  لھا في ذمته وكما في القيد ادناه :   

  ١٨١  نقدية لدى الصندوق من ح/            
  ١٦١العمالء إلى ح/                        

-----------------------------------------------------------   
ة ل ركة العام ت الش ال / قام ا مث د عمالئھ تندي الح اد مس تح اعتم يارات بف ارة الس تج

غ  تيفاء  ٤٠٠بمبل م اس ل وت ذا العمي يارات لھ تيراد س ون الس ة ٤٠ملي ن قيم % م
االتي :  ٣٠االعتماد من العميل مقدما وبلغت مصاريف االعتماد التي سددتھا الشركة ك

تح، د الف اد عن اد، ١٥٠٠٠٠% من قيمة االعتم تح االعتم ار مصاريف ف  ٧٥٠٠٠دين
ار مصاريف تامين، غ دين ى مبل ة ال اد باالظاف ة االعتم ن قيم ي م ديد المتبق م تس د ت وق

ة الشركة  ٥٠٠٠٠ م احتساب عمول دينار عن فروقات العملة الخاصة باالعتماد وقد ت
بة  غ ٢٠بنس ديد المبل ل بتس ام العمي ا وق ن قبلھ ددة م الغ المس وع  المب ن مجم % م

  المطلوب / اثبات قيوم اليومية الالزمة . الشحن.المتبقي بذمته بعد استالم مستندات 
   ----------------------------------------------------------------------------  

  :١٣٥٤المخلفات والمستھلكات . مخزون  ثالثا
ات  ل مخلف ات النشاط الجاري للوحدة مث يتضمن ھذا الحساب القيمة المقدرة لمخلف

ع ، ائع بغرض البي ات البض اج ، مخلف ة باالنت لعية الداخل تلزمات الس اذ المس ج النم
ة المستبعدة  ذلك المستھلكات من الموجودات الثابت ا وك رر بيعھ والفوارغ التي يتق

  والتي تم تناولھا مسبقا.
  المعالجة المحاسبية لمخلفات النشاط الجاري :-

ع  ة المتب اختالف اسلوب السيطرة المخزني تختلف المعالجة القيدية لھذه المخلفات ب
ة رة العددومتنوع ات كثي ت المخلف اذا كان ام منخ ف لوب فوذات اقي اع اس تم اتب ضة ي

ة  ام مرتفع دد وذات اقي واع والع ة االن ات قليل ا اذا كانت المخلف ة وام السيطرة الكمي
  نسبيا فيعتمد اسلوب السيطرة الكمية والقيمية بخصوصھا وكاالتي :

د ادخال اسلوب السيطرة الكمية :  -أ ويتم ادخال المخلفات للمخازن دون تسجيل قي
  الة بيع المخلفات نثبت القيد االتي:مخزني وبح

  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري من ح/          
  مذكورينإلى                        

  ( اذا كانت المنشاة انتاجية ) ٤١٧ايراد بيع المخلفات ح/                          
  اة تجارية )( اذا كانت المنش    ٤٢٥   ايرادات متنوعةح/                         

---------------------------------------------------------------------------  



  وعند االستالم نثبت القيد االتي :
  ١٨١  نقدية في الصندوق من ح/                 

  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                             
---------------------------------------------------------------------  

  وفي حالة وجود مخلفات بنھاية السنة يتم جردھا وتسعيرھا وينظم بھا القيد االتي :
  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون من ح/ 

  مذكورينإلى                        
  اة انتاجية )( اذا كانت المنش ٤١٧ايراد بيع المخلفات ح/                          
  ( اذا كانت المنشاة تجارية )    ٤٢٥   ح/ايرادات متنوعة                         

  وبالسنة الالحقة تعالج كمعالجة التغيير بالمخزون
----------------------------------------------------------------------  

ة:  -ب ة والقيمي يطرة الكمي لوب الس ام ااس ذه اي ان نظ ل ھ ة لمث يطرة المخزني لس
  المخلفات  يكون بالكميات والقيم وتعالج محاسبيا كاالتي :

  عند ادخال المخلفات للمخزن بعد تثمينھا نثبت القيد االتي : -١
  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون من ح/ 

  مذكورينإلى                        
  ( اذا كانت المنشاة انتاجية ) ٤١٧فات ايراد بيع المخلح/                          
  ( اذا كانت المنشاة تجارية )    ٤٢٥   ح/ايرادات متنوعة                         

-----------------------------------------------------------------------  
ه ثالث -٢ ازن نواج ى المخ ا ال ت بھ ي ادخل نة الت نفس الس ات ب ع المخلف د بي ة عن

  احتماالت :
  * ان تباع المخلفات بنفس القيمة المقدرة وعندھا نثبت القيد االتي :

                  
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري من ح/       

  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون إلى ح/                         
-------------------------------------------------------------------  

  ١٨١  نقدية في الصندوق من ح/ 
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                         

------------------------------------------------------------------  
  ان تباع المخلفات باكثر من القيمة المقدرة وعندھا نثبت القيد االتي : **

  ١٦٥جاري مدينو نشاط غير من ح/         
  مذكورينإلى                        

  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون ح/                          
  ٤١٧ايراد بيع المخلفات  ح/                         

-------------------------------------------------------------------  
  
  



  ١٨١  نقدية في الصندوق من ح/ 
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                         

---------------------------------------------------------------------  
  ان تباع المخلفات باقل من القيمة المقدرة وعندھا نثبت القيد االتي : ***

  مذكورين من        
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري ح/         
                 ٤١٧ايراد بيع المخلفات  ح/        

  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون ح/ الى                         
--------------------------------------------------------------------  

  ١٨١  نقدية في الصندوق من ح/  
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                         

---------------------------------------------------------------------                          
  عند بيع المخلفات بسنة الحقة نواجه ثالثة احتماالت : -٣

  * ان تباع المخلفات بنفس القيمة المقدرة وعندھا نثبت القيد االتي :
  ١٦٥ مدينو نشاط غير جاريمن ح/                    

  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون إلى ح/                         
-------------------------------------------------------------------  

  ١٨١  نقدية في الصندوق من ح/ 
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                         

------------------------------------------------------------------  
  ان تباع المخلفات باكثر من القيمة المقدرة وعندھا نثبت القيد االتي : **

         
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري من ح/  

  مذكورينإلى                        
  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون ح/                          

  ٤٩١ايراد سنوات سابقة ح/                         
-------------------------------------------------------------------  

  ١٨١  نقدية في الصندوق من ح/ 
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                         

---------------------------------------------------------------------  
  تباع المخلفات باقل من القيمة المقدرة وعندھا نثبت القيد االتي : ان ***

  مذكورين من        
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري ح/         
  ٣٩١مصروفات سنوات سابقة ح/        

  ١٣٥٤المخلفات والمستھلكات مخزون ح/ الى                         
--------------------------------------------------------------------  

  



  ١٨١  نقدية في الصندوق من ح/  
  ١٦٥مدينو نشاط غير جاري إلى ح/                         

---------------------------------------------------------------------                       
اريخ  ال/ بت ة للمخزن ٢٥/٢/٢٠١٦مث ات انتاجي ا بادخلت مخلف درت قيمتھ د ان ق ع

ع  ٢٨/٤/٢٠١٦دينار وفي وفي  ٦٠٠٠٠٠بمبلغ  م بي ات ٣٠ت ذه المخلف % من ھ
غ  اريخ  ٢٠٠٠٠٠بمبل ات بت ذه المخلف ن ھ ي م ع المتبق م بي دا وت ار نق دين

غ  ٢٢/٩/٢٠١٦ وب / ٣٧٠٠٠٠٠بمبل يك .المطل ار بش ة ١دين ود اليومي ات قي .اثب
ة . افترا٢الالزم ابقة ب ة الس ود اليومي راء قي نة . اج ت بس ع تم ات البي ض ان عملي
٢٠١٧.  


