
 انكورس انثاني : انفصم االول

 1محاضرة  -احملاسبة عن املخزون

 :املخزون تبويباوال : 
 التكمفة عن وتفصح لمبيع، جاهزة سمع صورة في بضاعتها التجارية المنشآت تشتري ما عادة

 واحد حساب سوى يظهر ال وبالتالي بضاعة، كمخزون الباقية المباعة غير بالوحدات الخاصة
 بإنتاج تقوم التي الصناعية المنشآت في بينما .البضاعة مخزون حساب هو اليةالم القوائم في

 :وهي لممخزون حسابات ثالثة لديها يكون عادة فإنه بيعها، بغرض منتجات
 استخدامها بغرض الصناعية المنشأة تشتريها التي الخام المواد وهي  :الخام المواد مخزون  )أ (

 .تام منتج إلى وتحويمها
  أثناء تامة غير وحدات يمثل الذي المخزون وهو  :التشغيل تحت اإلنتاج خزونم  )ب( 
 . المتعددة التشغيل حلمرا
 .لمبيع ومعدة جاهزة تامة وحدات في المتمثل المخزون وهو  :التام اإلنتاج مخزون  )ج (

 شغيل،الت ومستمزمات المهمات مخزون الصناعية بالمنشآت يوجد قد فإنه سبق، ما إلى باإلضافة
 .لإلنتاج الالزمة المواد من وغيرها الغيار وقطع والزيوت الوقود مثل بنود يتضمن والذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة الصناعٌة 



 :المخزون تكمفة تحديدثانيا : 
 :من كل بين التفرقة يجب المخزون تكمفة تحديد عند
 في كان سواء رئه ا بش المنشأة قامت الذي المخزون وهورائه : ش يتم الذي المخزون )أ( 

 .رئها ا ش فور لمبيع معدة تامة سمع أو تشغيل مستمزمات أو خام مواد شكل
 تشغيمية عمميات رء ا بإج المنشأة قامت الذي المخزون وهو  :تصنيعه يتم الذي المخزون )ب( 

 .تصنيعها بعد لمبيع معدة تامة وحدات أو تامة غير وحدات إلى لتحويمه عميه وصناعية

 تم شرائه ) المشتريات ( :تحديد كمفة المخزون الذي ي - أ

 : المشتريات كمفة 

 

 

 

 

 

 

 بيعها، بغرض )س( السمعة من وحدة 600 يرادباست التجارية المنشآت إحدى قامت  -1 مثال
 المفروضة الجمركية الرسوم وبمغت ،%5 تجاري بخصمدينار  200 الوحدة شراءش تكمفة وكانت
 400 ببيع المنشأة قامت وقد ،د 1000 ولةوالمنا النقل مصاريف وبمغت ،دينار  35000عميها
 .منها وحدة

 :المطموب
 .)س( السمعة من التي تم شرائها   البضاعة تكمفة أحسب -1
 .)س( السمعة من المتبقي المخزون تكمفة أحسب -2

 

 

        xxxxxxاألساسً ) سعر الشراء (   شراءال ثمن 

 
-xxxx والتخفٌضات والمسموحات التجاري الخصم 

    +xxx        المستوردة البنود على الجمركٌة الرسوم  

      +    xxx  من بعد فٌما المنشأة تستردها التً عدا فٌما ( األخرى والرسوم الضرائب     

 )ئبراالض  مصلحة

      +    xxxوالمناولة قلوالن الشحن تكالٌف 

      +xxx    الشراءب مباشرة متعلقة أخرى تكالٌف أٌة 

 
       =xxx   البضاعة التً تم شرائها ) كلفة المشترٌات (  تكلفة 



 المطمب االول : -1الحل : 

 

 : )س( السلعة من رة ا المشت الوحدة تكلفة تصبح ذلك وعلى

 دينار  201= وحدة  011/  101,111= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ص( الخام المادة من الكيلو تكلفة تصيح لذلك وطبقا

 :)س(  السمعة من المتبقي المخزون تكمفة-2
 الكمية تصبح ذلك وعمى وحدة، 400 منها بيع ) س( السمعة من وحدة  600راد استي تم

 وحدة = 200  س السمعة مخزون تكمفة فإن وبالتالي وحدة، 200 ) س( السمعة من المتبقية
 دينار = 50000  دينار 250 

 

 

 



 د /ك 12كيمو= 1111د/ 12111=  )ص( الخام المادة من الكيلو تكلفة تصيح لذلك وطبقا

 ثانيا : نظم احملاسبة عن املخزون
 :المستمر والجرد  الدوري الجرد نظامي

 منهما كل ويختمف المستمر، والجرد الدوري الجرد :هما المخزون عن لممحاسبة نظامين يوجد
 مع النظامين من كل توضيح وسيتم المخزون، عن المحاسبية المعالجة في اآلخر عن
 .المخزون عمى أثرهما بيان

 
 :الدوري الجرد نظام  -1

 ويتم .محاسبية فترة كل ونهاية أول في المخزون وتكمفة كميات تحديد يتم النظام هذا بموجب
 إجمالي ويضاف ،)المشتريات حساب( يسمى حساب في رء ا بالش المتعمقة لعممياتا إثبات

 لمبيع المتاحة البضاعة تكمفة لتحديد الفترة أول مخزون تكمفة إلى الفترة خالل المشتريات حساب
 لمبيع المتاحة البضاعة تكمفة من الفترة آخر مخزون تكمفة طرح يتم الفترة نهاية وفي الفترة، خالل

 .المباعة البضاعة تكمفة إلى لموصول
 
 

 

 

 

 

 أول بضاعة مخزون تكمفة :التجارية النصر منشأة من المستخرجة البيانات يمي فيما -3مثال 
 جرد راءإج تم الفترة نهاية وفي ،دينار 230000 الفترة خالل مشتريات ،دينار 60000 الفترة

 .دينار 40000 المدة آخر ضاعةب مخزون تكمفة أن تبين الجرد هذا خالل ومن بالمخازن
 .المباعة البضاعة تكمفة حساب :المطموب

 

 

 



 نظام الجرد المستمر :  -2
 في مستمرة بصفة المخزون في تحدث التي راتالتغي كافة تسجيل يتم النظام هذا بموجب
 :التالي النحو عمى وذلك المخزون، حساب
 المواد مشتريات أو )تجاريةال المنشآت حالة في( لمبيع المعدة البضاعة مشتريات تسجل -1

 حساب من المدين الجانب في )الصناعية المنشآت حالة في( لإلنتاج الالزمة الخام
 .المشتريات حساب من بدال المخزون

 المخزون حساب من المدين الجانب في بالمشتريات المرتبطة المصروفات كافة تسجل  -2
 .مستقمة حسابات في تسجيمها من بدال

 في التسجيل طريق عن حدة عمى بيع عممية لكل المباعة البضاعة كمفةت إثبات يتم  -3
 .المخزون حساب من الدائن الجانب وفي البضاعة تكمفة حساب من المدين الجانب

 المخزون حساب من لكل لألرصدة ر ا مستم سجال يوفر المستمر الجرد نظام أن ويالحظ
 .المباعة البضاعة تكمفة وحساب

 يناير شهر خالل التجارية األمل منشأة في تمت التي العمميات بعض ييم فيما -4 مثال
 :)س( بالصنف والخاصة 2017 

  .لموحدة دينار 6 بتكمفة وحدة 400  س  الصنف من الفترة أول مخزون يناير 1 في
  .باألجل لموحدة دينار 6 بتكمفة س الصنف من وحدة 2500 رء ا ش تم يناير 5 في
  .لممواصفات مطابقتها لعدم لممورد س الصنف من وحدة 500 إرجاع تم يناير 9 في
  .باألجل لموحدة دينار 10 بسعر س الصنف من وحدة 1000 بيع تم يناير 15 في
  .لممنشأة  س الصنف من وحدة 200 بإرجاع العمالء بعض قام يناير 20 في
 .  )س( الصنف من وحدة 1600 وجود فتبين جرد تم اجراء يناير 31 في

 :المطموب
 .المستمر والجرد الدوري الجرد نظامي من لكل طبقا سبق ما إلثبات اليومية قيود اجراء  -1

 ظل في يناير 31 في )س( الصنف من المخزون وتكمفة المباعة البضاعة تكمفة تحديد  -3
 .المستمر والجرد الدوري الجرد من كل

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 تصوير خالل من الفترة آخر مخزون تكمفة تحديد يتم المستمر لمجرد طبقا أنه يتبين سبق مما
 اجراء خالل من الفترة آخر مخزون تكمفة تحديد يتم الدوري لمجرد طبقا بينما المخزون، حساب

 .تكمفته ثم ومن كميته وتحديد مخزونلم مادي جرد
 البضاعة تكمفة حساب تصوير خالل من البضاعة تكمفة تحديد يتم المستمر لمجرد طبقا أنه كما

 المحاسبية المعادلة خالل من المباعة البضاعة تكمفة تحديد يتم الدوري لمجرد طبقا بينما المباعة،
 تكمفة إلى لموصول المدة أول بضاعة مخزون تكمفة إلى المشتريات تكمفة إضافة التالية؛

 تكمفته تحديد تم الذي( المدة آخر بضاعة مخزون تكمفة استبعاد يتم ثم لمبيع، المتاحة البضاعة
 تكمفة رقم إلى لموصول لمبيع المتاحة البضاعة تكمفة من )لممخزون المادي الجرد طريق عن

 . المباعة البضاعة
 


