
  :١٣٧١ومخزون بضائع بغرض البيع  ١٣٦رابعا . مخزون االنتاج 
ل شي  ام وك ر الت اج غي ام ومخزون االنت اج الت ل لمخزون االنت اج يحل مخزون االنت
رض  ائع بغ زون البض ى مخ ق عل ام ينطب اج الت زون االنت ى مخ ق عل يطب

ة البيع.المحاسبة المالية تستخدم الرقابة الكمية على المخزون وبنھاية  الفترة المالي
تقفل مخزون اول المدة بالطرف المدين من حساب المتاجرة وبعد جرد بضاعة اخر 
ة مخزون اخر  ن بقيم اجرة دائ ه حساب المت ل بموجب د يجع المدة  وتقيمھا يثبت قي

  المدة وبالتالي نجد ان حساب المتاجرة يتاثر بالفرق بين مخزون اول واخر المدة.
  ح/ المتاجرة                                        

  بضاعة اخر المدة ٧٠٠٠  بضاعة اول المدة ٥٠٠٠
  

ه بالمعالجة  ة ايضا اال ان بالنظام المحاسبي الموحد نستخدم اسلوب السيطرة الكمي
اج  ر بمخزون االنت تح حساب التغيي ةحيث يف المحاسبية يختلف عن المحاسبة المالي

دة بالجانب ال ال مخزون اول الم ل مخزون ويتم اقف دائن يقف الطرف ال ه وب دين من م
  االنتاج الخر المدة ورصيد حساب التغير يقفل بحساب النشاط الجاري.

  
  ح/ التغيير بمخزون االنتاج                                  

  بضاعة اول المدة ٥٠٠٠
  ح/ النشاط الجاري ٢٠٠٠

  بضاعة اخر المدة ٧٠٠٠
  

  
  ح/ النشاط الجاري                                  

  ح/ التغيير بمخزون االنتاج ٢٠٠٠  
  

  
ومي حيث  ة للمحاسب الق والھدف من اتباع ھذه الطريقة ھو لتوفير البيانات الالزم
ة  ل اظاف اج ويمث يعتبر ح/ حساب التغيير بمخزون االنتاج احد عناصر مخزون االنت

  ل الثابت االنتاجي.الى حساب تكوين راس الما
------------------------------------  

  المعالجة المحاسبية :
  ٤١١٢التغيير بمخزون االنتاج التاممن ح/    : . غلق رصيد اول المدة١

  ١٣٦١مخزون االنتاج التام إلى ح/                                             
----------------------------------------------------------------  

  ١٣٦١مخزون االنتاج التام من ح/    : المدة اخر. غلق رصيد ٢
  ٤١١٢التغيير بمخزون االنتاج التام إلى ح/                                             

---------------------------------------------------------------------  
  . ترصيد حساب التغيير بمخزون االنتاج :٣

  أ. اذا كان رصيد حساب التغيير بمخزون االنتاج مدين نسجل القيد التالي 



  ٢٨١من ح/ النشاط الجاري                        
   ٤١١٢التام  التغيير بمخزون االنتاجإلى ح/                                      

----------------------------------------------------------------  
  ب. اذا كان رصيد حساب التغيير بمخزون االنتاج دائن نسجل القيد التالي 

  ٤١١٢التام  التغيير بمخزون االنتاجمن ح/                        
  ٢٨١النشاط الجاريإلى ح/                                      

---------------------------------------------------------------  
  مثال/ االتي البيانات المتعلقة بالمخزون الحدى الشركات :

مخزون االنتاج   التاريخ
  التام

مخزون االنتاج 
  غير التام

مخزون بضائع 
  بغرض البيع

٢٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١/١  
١٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٣١/١٢  

  المطلوب/اثبات قيود التسوية واالقفال.
---------------------------------------------------------------------------  

  :١٣٩١خامسا . حساب بضائع لدى الغير
ل الوحدة  ة من قب ة البضائع المملوك ات حرك والمتواجدة يستخدم ھذا الحساب الثب

ا لحساب الوحدة او لغرض اجراء بعض  لدى الغير بسب التخزين او لغرض بيعھ
  العمليات االنتاجية على المواد لحساب الوحدة.

------------------------------------  
  المعالجة المحاسبية :

د في سجل  -١ عند التخزين لدى الغير يثبت قيدان قيد في سجل الجھة المرسلة وقي
  ھة المستلمة وكاالتي :الج

 سجل الجھة المرسلة -
  ١٣٩١بضائع لدى الغيرمن ح/    

  ١٣المخزون إلى ح/                                   
 سجل الجھة المستلمة -

  ١٣المخزون من ح/    
  ٢٦١المجھزون إلى ح/                      

  وعند استالم المخزون نعكس القيد في كال الجھتين
------------------------------------------------------------------  

عند التخزين لغرض اجراء بعض العمليات االنتاجية على المواد لحساب الوحدة  -٢
  يثبت قيدان قيد في سجل الجھة المرسلة وقيد في سجل الجھة المستلمة وكاالتي :

 سجل الجھة المرسلة -
  ١٣٩١بضائع لدى الغيرمن ح/    

  ١٣المخزون إلى ح/                                   
 سجل الجھة المستلمة -

 



  ١٣المخزون من ح/    
ى السلعة ١٦١العمالء إلى ح/            ات عل ( الوحدة المستلمة تجري اظاف

  فيكونون عمالء)
--------------------------------------------------------------------  

تح المب -٣ ا وحدة اخرى يف دمھا لھ ات التي تق الغ التي تدفعھا الوحدة نتيجة العملي
د في سجل الجھة المرسلة  دان قي بھا حساب مصروفات خدمات التشغيل و يثبت قي

  وقيد في سجل الجھة المستلمة وكاالتي :
 سجل الجھة المرسلة عند استالم البضاعة التي سبق وان ارسلتھا مسبقا -

  مذكورين من   
  ١٣المخزون  ح/ 

  ٣٤٢ح/ خدمات التشغيل 
  مذكورينإلى             

  ١٣٩١بضائع لدى الغيرح/                 
  ٢٦١ح/ المجھزون                 

-----------------------------------------------------  
  ٢٦١المجھزون من ح/ 
  ١٨٣  نقدية لدى المصرف إلى ح/           

------------------------------------------------------  
 سجل الجھة المستلمة -

  ١٦١العمالء من ح/    
  مذكورينإلى                  
  ١٣المخزون ح/                 
  ٤٤١ح/ ايراد التشغيل للغير                 

-------------------------------------------------  
  ١٨١ية في الصندوق  نقدح/  من

  ١٦١العمالء ح/  الى       
ه  ار من  ٣٥٠٠٠٠٠مثال/ ارسلت الشركة العامة للصناعات الكھربائية ما قيمت دين

ات  ل الجراء بعض العملي ى المجمع الصناعي في باب ام ال ر الت اح غي مخزون االنت
الزم وكانت قيمة الع د اجراء ال ى المخزون بع دت ال د اعي ه وق ات االنتاجية علي ملي

ة في  دينار سددت بشيك . ١٨٠٠٠٠االنتاجية  ة الالزم ود اليومي المطلوب/اثبات قي
  كال الجھتان.

-----------------------------------------------------------------------------  
  عند ارسال المخزون لغرض بيعه لحساب الوحدة مقابل عمولة : -٤

  *سجالت الجھة المرسلة:
ارسال المخزون : عند ارسال المخزون لغرض بيعه يثبت بسعر البيع  ا. عند

  مطروحا منه العمولة وكاالتي :
  



  ١٣٩١بضائع لدى الغيرمن ح/    
  ١٣المخزون إلى ح/                                   

 ----------------------------------------------------------------------  
  المخزون او اي جزء منه نثبت  القيد االتي:وعند اعادة 

  ١٣المخزون من ح/    
  ١٣٩١بضائع لدى الغيرإلى ح/                          

 ----------------------------------------------------------------------  
 ب. عند بيع المخزون يثبت قيدان االول الغاء قيد االرسال والثاني قيد البيع 

  وكاالتي :
  ١٣المخزون من ح/    

  ١٣٩١بضائع لدى الغيرإلى ح/                          
---------------------------------------------------------  

  ١٦١العمالء من ح/    
  ٤٢١١صافي مبيعات بضائع بغرض البيع إلى ح/                          

---------------------------- ------------------------------------  
  ١٨٣نقدية لدى المصرف  ح/  من 

  ١٦١العمالء ح/  الى                 
--------------------------------------------------------------------  

  ** سجالت الجھة الستلمة: عند استالم المخزون لغرض بيعه نثبت القيد االتي :
  ١٣المخزون من ح/    

  ٢٦١المجھزون إلى ح/                         
 ----------------------------------------------------------------------  

  وعند اعادة المخزون او اي جزء منه نثبت  القيد االتي:
  ٢٦١المجھزون من ح/    

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

  وعند بيع المخزون نثبت  القيد االتي:
  ( بقيمة المخزون + العمولة )  ١٦١العمالء من ح/     

  مذكورينإلى                  
  ١٣المخزون ح/                 
  ٤٢٣ح/ العمولة المستلمة                

----------------------------------------------------------------------  
  وعند استالم المبلغ  نثبت  القيد االتي:

  ١٨١نقدية في الصندوق  ح/  من 
  ١٦١العمالء ح/  الى         

--------------------------------------------------------------------------  
  جھزون نثبت  القيد االتي:وعند تسديد الم



  
  ٢٦١المجھزون من ح/    

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

ع  ١٠٠٠مثال/ ارسلت الشركة العامة للحديد والصلب  د لشركة االخاء لبي طن حدي
الغ ١٠غرض بيعھا مقابل عمولة مقدارھا الحديد ل % من سعر البيع للمستھلك والب

ع  ٧٥٠٠٠٠ د قامت الشركة ببي د وق ار للطن الواح ادة المتبقي  ٩٠٠دين طن واع
د والصلب. ة للحدي ود  وتمت التسوية مع حسابات الشركة العام ات قي المطلوب/اثب

  اليومية الالزمة في كال الجھتان.


