
المخزون السلعي

نظراً ألھمیة المخزون السلعي كعنصر رئیس من عناصر االصول المتداولة فان اجراءات 
تحدید نوعیة المخزون السلعي و اختیار طرق تقیمھ تتطلب درجة عالیة من العنایة، و المخزون 
السلعي یمثل اصالً تم الحصول علیھ بغرض اعادة بیعھ من خالل النشاط االقتصادي المعتاد 

او لغرض استخدامھ إلنتاج سلع سیتم بیعھا في المستقبل.للمنشأة

عناصر المخزون السلعي:
تختلف عناصر المخزون السلعي في المنشآت التجاریة عنھا في المنشآت الصناعیة، 
فالمنشآت التجاریة تقوم بشراء سلع بغرض اعادة بیعھا للمستھلك بدون ادخال اي تغیرات في 

المنشأة في ھذه الحالة بحساب واحد یسمى حـ/ المخزون السلعي. اما في مواصفاتھا، و تحتفظ 
حالة المنشآت الصناعیة فھناك ثالثة انواع من حسابات المخزون ھي حـ/ مخزون المواد 
االولیة، و حـ/ مخزون االنتاج تحت التشغیل، و حـ/ مخزون االنتاج التام. و یشتمل حـ/ مخزون 

راء المواد االولیة الالزمة لعملیات التصنیع، اما رصید حـ/ مخزون المواد االولیة على تكلفة ش
االنتاج تحت التشغیل فیشتمل على تكلفة المواد االولیة التي تم صرفھا لعملیة التصنیع و كذلك 
تكلفة العمل و المصروفات الصناعیة االخرى للمنتجات التي لم یكتمل تصنیعھا بعد في نھایة 

تضمن حـ/ مخزون االنتاج التام على تكلفة انتاج المخزون السلعي التام و الفترة المحاسبیة. و ی
الجاھز للبیع، و یمكن التعرف على الفرق بین حسابات المخزون في المنشآت التجاریة و 

الصناعیة و كما یلي:

حسابات المخزون في المنشآت الصناعیة

مخزون االنتاج التامحـ/ ون االنتاج تحت التشغیل     حـ/ مخزون المواد االولیة            حـ/ مخز
تكلفة المواد االولیة المصروفة لالنتاج          تكلفة االنتاج التام            تكلفة االنتاج المباع

التجاریةحسابات المخزون في المنشآت 

حـ/ مخزون االنتاج التام

تكلفة المنتجات المشتراة      تكلفة المنتجات المباعة

تكلفة المواد 
االولیة

تكلفة العمل و 
المصاریف الصناعیة



تحدید كمیة المخزون:

یوجد نظامین لجرد المخزون ھما، نظام الجرد الدوري و نظام الجرد المستمر و یختلف كل 
منھما عن االخر في المعالجة المحاسبیة لھذا العنصر، و فیما یلي بیان لطبیعة كل من النظامین:

اوالً: نظام الجرد الدوري

ة في حساب المشتریات یسجل فیھ بموجب ھذا النظام یتم تسجیل العملیات المتعلقة بالبضاع
تكلفة البضاعة المشتراة خالل الفترة، على ان یتم تسجیل المخزون السلعي في اول سنة بحساب 
مستقل یقفل في نھایة الفترة مع حساب المشتریات في حساب المتاجرة و ذلك بھدف تحدید تكلفة 

سنة التالیة لیكون رصید اول البضاعة المباعة. اما رصید المخزون اخر المدة فیتحول الى ال
المدة.

و یتم استخدام نظام الجرد الدوري في الغالب في الوحدات االقتصادیة التي تتعامل بسلع 
متنوعة و متعددة و بأسعار منخفضة و التي ال تساعد طبیعتھا على مسك سجالت محاسبیة وفق 

امثلة الوحدات االقتصادیة التي تتبع نظام الجرد المستمر لما یتطلبھ ذلك من تكلفة و جھد، و من
نظام الجرد الدوري الصیدلیات و منشآت بیع العدد و االدوات الصغیرة.

و لتحدید تكلفة البضاعة المباعة وفق نظام الجرد الدوري یتم استخدام المعادلة التالیة:

ةبضاعة اخر المد–كلفة البضاعة المباعة = بضاعة اول المدة + مشتریات الفترة 

ثانیاً: نظام الجرد المستمر

بمقتضى ھذا النظام یتم استخدام حساب واحد ھو حساب المخزون الذي یمثل كافة 
التعامالت المالیة الخاصة بالحصول على البضاعة، و نتیجة لوجود حساب واحد فقد امكن 

تحدید رصید البضاعة المتبقیة في اي وقت تشاء المنشأة.

:٣١/١٢/٢٠١٥لیة تخص شركة البصرة التجاریة عن السنة المنتھیة في مثال/ المعلومات التا

سعر الوحدةعدد الوحداتالبیان
١٠٠٠٠١٢المبیعات

١/١/٢٠١٥٢٠٠٠٦رصید المخزون في 
١٨٤٠٠٦المشتریات

١٠٠٦مردودات المشتریات
٦؟٣١/١٢/٢٠١٥رصید المخزون في 

الالزمة في ظل نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر؟المطلوب/ اثبات قیود الیومیة 



تقییم المخزون:

كثیراً ما تتعرض اسعار السلع الى تغیرات متعددة اثناء الفترة المحاسبیة، و ھذا یؤدي الى 
اختالف اسعار السلع المشتراة مما ینتج عنھا مشكلة اختیار اسعار الشراء لتقییم المخزون 

لمدة، و للتغلب على ھذه المشكلة یتم استخدام عدد من الطرق التي یمكن السلعي في اخر ا
بواسطتھا معرفة التكلفة الفعلیة للسلع المباعة و السلع الباقیة اخر المدة و من ھذه الطرق ما 

یلي:

اوالً: نظام الجرد الدوري

طریقة الوارد اوالً صادر اوالً .١

تقوم ھذه الطریقة على اساس انھا تصور التدفق الطبیعي للبضاعة المشتراة اي ان ما 
یشترى اوالً یباع اوالً، و طبقاً لھذه الطریقة فان المخزون المتبقي یكون من احدث السلع 

المشتراة، حیث تتبع ھذه الطریقة عادة في فترات ثبات مستوى االسعار.

كات البیانات التالیة بشأن مخزون اول المدة و مشتریاتھا خالل مثال/ قدمت الیك احدى الشر
:٢٠١٦سنة 

االجماليالسعرالكمیةالبیان
٦٠٠٩٥٤٠٠مخزون اول المدة

١/٢٨٠٠١٠٨٠٠٠مشتریات في 
١/٣٦٠٠١١٦٦٠٠مشتریات في 
١/٥٣٠٠٠١٢٣٦٠٠٠مشتریات في 
١/٧٢٠٠٠١٢٢٤٠٠٠مشتریات في 
١/٨١٠٠٠١٢١٢٠٠٠مشتریات في
١/٩٥٠٠١٣٦٥٠٠مشتریات في 
١/١٠١٠٠٠١٤١٤٠٠٠مشتریات في 
١/١٢٥٠٠١٥٧٥٠٠مشتریات في 

١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠المجموع

١٨٠٠دینار و ان عدد الوحدات اخر المدة بلغت ٢٠فاذا علمت ان سعر البیع للوحدة الواحدة 
وحدة.

المدة و كلفة البضاعة المباعة و مجمل الدخل وفقاً لطریقة المطلوب/ حدد كلفة المخزون اخر 
الوارد اوالً صادر اوالً؟

طریقة الوارد اخیراً صادر اوالً .٢

تفترض ھذه الطریقة ان البضاعة التي تدخل اخیراً ھي التي تخرج اوالً، اي انھا تقوم تقوم 
خر كمیات واردة للمخازن. على افتراض ان الكمیات الصادرة من المخازن للبیع تصرف من ا

و تتبع ھذه الطریقة عادة كوسیلة لمعالجة االثار المترتبة على ارتفاع االسعار في فترات 
التضخم.



مثال/ على فرض نفس البیانات في المثال السابق اال ان الشركة تتبع طریقة الوارد اخیراً صادر 
اوالً.

ضاعة المباعة و مجمل الدخل وفقاً لطریقة المطلوب/ تحدید كلفة مخزون اخر المدة و كلفة الب
الوارد اخیراً صادر اوالً ؟

طریقة متوسط الكلفة.٣

تقوم ھذه الطریقة على تقییم المخزون السلعي في اخر السنة على اساس متوسط االسعار 
السائدة خالل السنة. و یتحدد ھذا المتوسط نتیجة المعادلة التالیة:

تكلفة البضاعة المعدة للبیع
------------------------------------ متوسط تكلفة الوحدة المباعة =  

عدد الوحدات المعدة للبیع

الكلفة في مثال/ على فرض نفس البیانات في المثال السابق اال ان الشركة تتبع طریقة متوسط 
تقییم المخزون.

المطلوب/ تحدید كلفة مخزون اخر المدة و كلفة البضاعة المباعة و مجمل الدخل وفقاً لطریقة 
متوسط الكلفة ؟

ثانیاً: نظام الجرد المستمر
تقوم طریقة الجرد المستمر على اساس تسویة عملیات المخزون اول باول بحیث یكون 

تحدید قیمة رصید المخزون في اي وقت من اوقات السنة و كما یلي:باالمكان
طریقة الوارد اوالً صادر اوالً .١

حیث یتم اتباع نفس االجراءات السابقة في الجرد الدوري و لكن لكل عملیة بیع وقت 
حدوثھا.

و مبیعات مثال/ قدمت الیك احدى الشركات البیانات التالیة بشأن مخزون اول المدة و مشتریات
البضاعة خالل السنة:

االجماليالسعرالكمیةالبیان
٦٠٠٩٥٤٠٠مخزون اول المدة 

١/٢١٤٠٠١٠١٤٠٠٠مشتریات في 
١/٣١٢٠٠مبیعات في 

١/٥٥٠٠٠١٢٦٠٠٠٠مشتریات في 
١/٧٥٥٠٠مبیعات في 

١/٨١٥٠٠١٣١٩٥٠٠مشتریات في 
١/٩١٤٠٠مبیعات في 
١/١٠١٥٠٠١٥٢٢٥٠٠مشتریات في

١٩٠٠دینار و ان عدد وحدات مخزون اخر المدة ٢٠فاذا علمت ان سعر بیع الوحدة الواحدة 
وحدة.



المطلوب/ تحدید كلفة مخزون اخر المدة و كلفة البضاعة المباعة و مجمل الدخل وفقاً لنظام 
الجرد المستمر و طریقة الوارد اوالً صادر اوالً ؟

اخیراً صادر اوالً طریقة الوارد .٢

مثال/ على فرض نفس البیانات في المثال السابق.

المطلوب/ تحدید كلفة مخزون اخر المدة و كلفة البضاعة المباعة و مجمل الدخل وفقاً لنظام 
الجرد المستمر و طریقة الوارد اخیراً صادر اوالً ؟

طریقة المتوسط.٣

مثال/ على فرض نفس البیانات في المثال السابق.

لنظام لمطلوب/ تحدید كلفة مخزون اخر المدة و كلفة البضاعة المباعة و مجمل الدخل وفقاً ا
المتوسط؟طریقةالجرد المستمر و

مثال/ تم الحصول على البیانات التالیة و التي تخص حركة البضاعة الحدى الشركات خالل 
:٢٠١٥سنة 

دینار.١٠وحدة كلفة الوحدة ١٠٠مخزون اول المدة .١
دینار.١١وحدة كلفة الوحدة ٢٠٠المشتریات ٣٠/٤في .٢
دینار.١٢وحدة كلفة الوحدة ١٥٠المشتریات ٢٠/٩في .٣
دینار للوحدة.١٥وحدة بسعر ٢٢٠المبیعات ١٠/٥في .٤
دینار للوحدة.١٦وحدة بسعر ١٠٠مبیعات ١٥/١١في .٥

ظام الجرد الدوري و نظام المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة بما في ذلك قیود االقفال وفقاً لن
الجرد المستمر علما ان طریقة التسعیر المستخدمة ھي الوارد اوالً صادر اوالً ( كافة العملیات 

تمت باالجل)؟

:٢٠١٥مثال/ حصلت على البیانات التالیة من سجالت احدى الشركات عن شھر نیسان 
وحدة.٥٠٠٠٠مخزون اخر المدة .١
دینار.١١٨٨٠٠لبیع خالل الشھر اجمالي كلفة البضاعة المعدة ل.٢
دینار.٩٩٠٠٠كلفة البضاعة المباعة خالل الشھر .٣
دینار.٠٫٣٥كلفة الوحدة الواحدة من المخزون اول المدة .٤
دینار.١٠١٠٠مجمل الربح عن مبیعات الشھر .٥

و قد كانت المشتریات خالل الشھر كما یلي:
دینار.٠٫٤وحدة بسعر ٦٠٠٠٠شراء ٤/٤في .١
دینار.٠٫٤١وحدة بسعر ٥٠٠٠٠شراء ١١/٤في .٢
دینار.٠٫٤٢وحدة بسعر ٤٠٠٠٠شراء ١٥/٤في .٣



دینار.٠٫٤٥وحدة بسعر ٥٠٠٠٠شراء ١٦/٤في .٤
المطلوب/ احتساب ما یلي:

.١/٤عدد وحدات المخزون اول المدة یوم .١
عدد الوحدات المباعة خالل الشھر..٢
كلفة الوحدة الواحدة من المخزون نھایة الشھر..٣
المخزون نھایة الشھر.كلفة.٤
مقدار المبیعات الشھریة..٥

:٢٠١٥مثال/ حصلت على البیانات التالیة من سجالت احدى الشركات عن الشھر االول لسنة 

دینار للوحدة.٣وحدة بسعر ١٢٠٠وحدات مخزون اول المدة .١
وحدة.٧٠٠تم بیع ٧/١في .٢
دینار للوحدة.٣٫٢وحدة بسعر ٥٠٠تم شراء ١٠/١في .٣
وحدة.٦٠٠تم بیع ١٣/١في.٤
وحدة.١٠٠كانت ھناك مردودات مشتریات ١٥/١في .٥
دینار للوحدة.٣٫٢وحدة بسعر ١٥٠٠تم شراء ١٨/١في .٦
وحدة.١٠٠٠تم بیع ٢٠/١في .٧
للوحدة.٣٫٢وحدة بسعر ١٠٠٠تم شراء ٢٣/١في .٨
وحدة.٩٠٠تم بیع ٢٦/١في .٩
.٢٦/١وحدة من مبیعات ٢٠٠كانت ھناك مردودات مبیعات ٢٧/١في.١٠
دینار للوحدة.٣٫٥وحدة بسعر ٢٠٠٠تم شراء ٢٨/١في .١١
وحدة.١٢٠٠تم بیع ٣٠/١في .١٢

المطلوب/ احتساب كمیة و كلفة المخزون اخر المدة و كمیة و كلفة البضاعة المباعة مع تسجیل 
ام الجرد الدوري و الجرد المستمر و طریقة الوارد اوالً قیود الیومیة و االقفال الالزمة وفقاً لنظ

دینار و كافة عملیات البیع و الشراء تمت على ٥صادر اوالً علماً ان سعر بیع الوحدة الواحدة 
الحساب؟

:٢٠١٥مثال/ فیما یلي البیانات الخاصة باحدى الشركات عن سنة 
دینار.٧٠٠٠رصید الصندوق في اول المدة .١
دینار.١٠٠٠٠الرباح المحتجزة في اول المدة رصید حـ/ ا.٢
دینار للوحدة.٣وحدة بسعر ٤٠٠٠رصید المخزون اول المدة .٣
دینار.٤وحدة بسعر ٦٠٠٠المشتریات خالل المدة .٤
دینار للوحدة.١٢وحدة بسعر بیع ٥٠٠٠المبیعات خالل المدة .٥
دینار.١٠٠٠٠مصروفات تشغیلیة .٦

لسنة وفقاً لطرق تقییم المخزون الثالثة الرئیسة؟المطلوب/ تحدید صافي الدخل عن ا



التكلفة او السوق ایھما اقل:
واألصولالمتداولةاألصولإثباتفياألساسھوالتاریخیةالتكلفةمبدأأنمنالرغمعلى

الحیطةمفھوموترجیحالمبدأھذاعنالخروجیتمالضرورةعندأنھإالأنواعھا،بمختلفالثابتة
، و ھذا االمر ینطبق على المخزون حیث یجب تسجیل الخسائر الناتجة عن ھبوط قیمة والحذر

المخزون في حساب االرباح و الخسائر و تخفیض قیمة المخزون لتعكس قیمتھ الحقیقیة بدالً من 
السوقسعارعلى اساس االمخزونبیعتملوالمتوقعةللخسارةاحتیاًطاوذلكتكلفتھ االصلیة 

و لمعالجة ھذه الحالة محاسبیاً تثبت القیود التالیة:. المنخفضة
** من حـ/ خسائر ھبوط القیمة السوقیة للمخزون

** الى حـ/ مخصص ھبوط القیمة السوقیة للمخزون
 --------------------------

** من حـ/ االرباح و الخسائر
ة السوقیة للمخزون** الى حـ/ خسائر ھبوط القیم

 ----------------------
حیث یظھر حـ/ مخصص ھبوط القیمة السوقیة للمخزون مطروحاً من قیمة المخزون في قائمة 
المركز المالي، كما یجب التعدیل على حساب المخصص في نھایة السنة التالیة و حسب القیمة 

السوقیة للمخزون.
نات في المثال السابق.مثال/ على فرض نفس البیا

المطلوب/ اثبات قیود التسویة لمخصص ھبوط القیمة السوقیة للمخزون و للسنوات االربعة؟

:٢٠١٥مثال/ قدمت الیك البیانات التالیة الخاصة باحدى الشركات عن سنة 
دینار.٢٠٠٠٠٠قیمة المبیعات خالل السنة .١
دینار.٦٥٠٠٠المخزون اول المدة .٢
دینار.١٢٥٠٠٠خالل المدة قیمة المشتریات .٣
دینار.٨٢٠٠٠المخزون اخر المدة بالتكلفة .٤
دینار.٧٠٠٠٠المخزون اخر المدة بالقیمة السوقیة .٥
دینار.٢٠٠٠٠قیمة المصروفات االخرى .٦

المطلوب/ اثبات القیود الخاصة بالمخصص و ایجاد مجمل و صافي الدخل ؟

:٢٠١٥دى الشركات عن سنة قدمت الیك البیانات التالیة من سجالت احمثال/ 

دینار للوحدة.٥وحدة بسعر ١٠٠٠وحدات مخزون اول المدة .١
دینار للوحدة.٦وحدة بسعر ٧٠٠تم شراء ٧/١في .٢
دینار للوحدة.٥وحدة بسعر ٥٠٠تم شراء ١٠/٢في .٣
وحدة.٦٠٠تم بیع ١٣/٢في .٤
دینار للوحدة.٧وحدة بسعر ١٢٠٠تم شراء ١٨/٤في .٥
.١٨/٤وحدة من مشتریات ١٠٠كانت ھناك مردودات مشتریات ٢٠/٤في .٦
وحدة.١٠٠٠تم بیع ٢٠/٦في .٧
للوحدة.٦وحدة بسعر ١٠٠٠تم شراء ٢٣/٨في .٨



وحدة.١١٠٠تم بیع ٢٦/٩في .٩
.٢٦/٩وحدة من مبیعات ٢٠٠كانت ھناك مردودات مبیعات ٢٧/٩في .١٠
دینار للوحدة.٥وحدة بسعر ١٠٠٠تم شراء ٢٨/١٠في .١١
وحدة.١٢٠٠تم بیع ٣٠/١١في .١٢

المطلوب/ احتساب كمیة و كلفة المخزون اخر المدة و كمیة و كلفة البضاعة المباعة مع تسجیل 
صادر اوالً اخیراقیود الیومیة و االقفال الالزمة وفقاً لنظام الجرد المستمر و طریقة الوارد 

؟نقداً ع و الشراء تمت دینار و كافة عملیات البی١٠علماً ان سعر بیع الوحدة الواحدة 

:٢٠١٥مثال/ قدمت الیك البیانات التالیة من سجالت شركة البصرة عن سنة 
دینار للوحدة.١٠وحدة بسعر ٨٠٠مخزون اول المدة .١
دینار للوحدة.١١وحدة بسعر ٧٠٠تم شراء ١/٢في .٢
وحدة.١٠٠كانت ھناك مردودات مشتریات ٥/٢في .٣
دینار للوحدة.١٨یع وحدة بسعر ب٨٠٠تم بیع ١/٤في .٤
وحدة.٥٠كانت ھناك مردودات مبیعات مقدارھا ١/٧في .٥
دینار للوحدة.٢٠وحدة بسعر بیع ٣٠٠تم بیع ١/٩في .٦
دینار للوحدة.١٢وحدة بسعر ١٠٠٠تم شراء ١/١١في .٧
دینار للوحدة.٢١وحدة بسعر بیع ٥٠٠تم بیع ١/١٢في .٨

المطلوب/ 
المدة و كمیة و كلفة البضاعة المباعة و تسجیل احتساب كمیة و كلفة المخزون اخر.أ

قیود الیومیة و االقفال الالزمة وفقاً لنظام الجرد المستمر و طریقة الوارد اوالً صادر 
اوالً.

دینار، اما ٩٥٠٠تبین ان القیمة السوقیة لمخزون اخر المدة ھي ٢٠١٥في نھایة سنة .ب
٤٥٠٠دینار و قیمتھ السوقیة ٥٠٠٠فقد كانت كلفة المخزون ٢٠١٦في نھایة سنة 

؟دینار، و المطلوب اجراء عملیات التسویة ان وجدت


