
املخزون السلعــــــــــــــــــــــي

۱



:                 مــــا یشملھ المخزون السلعي  
 المقصود بالمخزون السلعي:
 ھو كل ما تملكھ المنشأة من بضائع مشتراة بغرض

.إعادة بیعھا 
 ویدخل في ذلك:

(ў ما في مستودعات المنشأة وما في معارضھا من
.بضائع مشتراة أو مباعة إذا كانت تملكھا المنشأة

۲



:وهناك حالــــــــــــــــــــــــــتين
في حالة البیع ، إذا باعت المنشأة بضائع 

:
في حالة الشراء ، إذا اشترت المنشأة 

:بضائع وشحنھا البائع 

 مصروفات ) البائع(إذا تحملت المنشأة
، فإن ملكیة البضائع تبقى النقل والتأمین

للمنشأة حتى تسلم لمستودعات 
المشتري،إذن تعتبر البضاعة المباعة 

التي ال تزال بالطریق ضمن المخزون 
.السلعي للمنشأة

 إذا تحمل المشتري مصروفات النقل
، تسلم البضاعة للمشتري من والتأمین 

مستودعات المنشأة فتنتقل ملكیة البضائع 
للمشتري، إذن ال تعتبر البضائع المباعة 
التي ال تزال بالطریق ضمن المخزون 

.السلعي للمنشأة

مصروفات ) المشتري(إذا تحملت المنشأة
، فھنا ملكیة البضائع الشحن والتأمین 

تنتقل للمنشأة بمجرد تسلمھا البضائع من 
مستودعات البائع، إذن تعتبر ھذه 

.البضائع ضمن المخزون السلعي للمنشأة
 إذا تحمل البائع مصروفات الشحن

، فھنا ملكیة البضائع تنتقل والتأمین 
للمنشأة عند وصول البضاعة إلى 

مستودعاتھا، إذن ال تعتبر  البضاعة التي 
ال تزال بالطریق ضمن المخزون السلعي 

.للمنشأة
۳



:  تابع مـــــا يشمله المخزون السلعي
البضائع الموجودة لدى الغیر لبیعھا عن طریق ما ) ۲

.یعرف ببضاعة األمانة
ماتحت ید المنشأة من بضائع أعیدت بعد بیعھا ) ۳

) .مردودات المبیعات(
.كذلك مسموحات المبیعات) ٤

٤



:   تحديد كمية المخزون السلعي  

 ھناك أكثر من طریقة لتحدید كمیة المخزون السلعي:

.ўوھو (وھو العد الفعلي لوحدات المخزون السلعي، : طریقة الجرد الدوري
).الذي یتم آخر السنة المالیة

.ўیتم باستخدام بطاقة لكل صنف في المستودعات : طریقة الجرد المستمر
).باستمرار(ویتم التسجیل فیھا بناء على كل حركة تؤثر على المخزون 

٥



:تحديد تكلفة المخزون السلعي  

 یتأثر بافتراض تدفق التكلفة الذي تتبناه المنشأة لتحدید تكلفة الكمیات
.المباعة

افتراض تدفق التكلفة یأخذ أربعة أشكال:
.ўطریقة التكلفة الفعلیة.
.џ ًطریقة الداخل أوالً خارج أوال)FIFO(
.ѣ ًطریقة الداخل أخیراً خارج أوال)LIFO(
.ѳطریقة المتوسط المرجح.

٦



: التكلفة الفعلية   

 عندما یتكون المخزون السلعي من عدد محدود من وحدات عالیة القیمة فإنھ
.یمكن ربط كل وحدة من وحداتھ بتكلفتھا

 ومن ثم جمع تكلفة الوحدات المتبقیة في المخزون لحدید تكلفة المخزون
.السلعي آخر المدة

كما یتم جمع تكلفة الوحدات المبیعة لتحدید تكلفة المبیعات.

۷



)FIFO(طريقة الداخل أوًال خارج أوًال 

 تقوم ھذه الطریقة على افتراض أن صرف البضاعة من المخازن للبیع أو
لإلنتاج یتم أوالً ،بأول  أي أن ما تم شراؤه أوالً في العام الماضي ویظھر 
ضمن المخزون السلعي في العام السابق أخذ األلویة في الصرف ثم یتلوه 

.من اشتري في بدایة ھذا العام وھكذا

 وبالتالي فإن المخزون السلعي آخر العام تتمثل في الكمیات المشتراه التي لم
.یصلھا الدور بالبیع أو الصرف لإلنتاج

۸



:مثــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 ھـ ۱٤۱۹بلغت البضاعة المتوفرة للبیع في إحدى المنشآت خالل عام

)وحدة ۷۰۰(وجد  ۱۲/ ۳۰، وبجرد المخزون السلعي في )وحدة ۳٥۰۰(

۹

التكلفةسعر الوحدةعدد الوحداتالتاریخبیان 
لایر ۲۰۰۰وحدة ۱/۱٤۰۰مخزون 
لایر ٦٦۰۰وحدة/ لایر  ٦وحدة۱۱۰۰ھــ۱٤۱۹/۲/۱مشتریات

لایر ٥٥۰۰وحدة/ لایر ٥,٥وحدة۱۰۰۰ھـ۱٤۱۹/٥/۱مشتریات
لایر ۳۲٥۰وحدة/ لایر  ٦,٥وحدة ٥۰۰ھـ۱٤۱۹/۱۰/۱مشتریات
لایر ۳۱۲٥وحدة/ لایر  ٦,۲٥وحدة ٥۰۰ھـ۱٤۱۹/۱۲/۱مشتریات

عدد (اإلجمالي 
الوحدات المتاحة 

)للبیع

لایر ۲۰٤۷٥وحده۳٥۰۰



:الحـــــــــل 
 نستخرج عدد الوحدات المباعة من خالل المعادلة التالیة:
 عدد وحدات –عدد الوحدات المتاحة للبیع = عدد الوحدات المباعة

.مخزون آخر المدة
  وحدة ۲۸۰۰=  ۷۰۰-۳٥۰۰= عدد الوحدات المباعة.
 نبدأ بإستخراج تكلفة المبیعات حسب طریقة الداخل أوال خارج أوالً من

)وحدة ۲۸۰۰.(أعلى ألسفل ،ونتوقف حتى نصل لعدد الوحدات المباعة

۱۰



 ٢٨٠٠(تكلفة البضاعة المباعة 
)وحدة

تكلفة المخزون السلعي آخر المدة 
)وحدة ۷۰۰(

عدد التاریخبیان 
الوحدات

سعر 
الوحدة

التكلفة

۱/۱٤۰۰۲۰۰۰مخزون
۲/۱۱۱۰۰٦٦٦۰۰مشتریات
٥/۱۱۰۰۰٥,٥٥٥۰۰مشتریات
۱۰/۱۳۰۰٦,٥۱۹٥۰مشتریات
۲۸۰۰اإلجمالي

وحدة
۱٦۰٥۰ 

لایر

۱۱

عدد التاریخبیان
الوحدات

سعر 
الوحدة

التكلفة

٦,۲٥۳۱۲٥  ۱۲/۱٥۰۰مشتریات 

۱۰/۱۲۰۰٦,٥۱۳۰۰مشتریات

۷۰۰اإلجمالي
وحدة

٤٤۲٥ 
لایر



:للتأكد من الحل نطبق المعادلة التالية

 تكلفة وحدات + تكلفة الوحدات المباعة= تكلفة الوحدات المتاحة للبیع
مخزون آخر المدة

           ۲۰٤۷٥            =۱٦۰٥۰+٤٤۲٥  

۱۲



):LIFO(طريقة الداخل أخيراً خارج أوالً  

 تقوم ھذه الطریقة على فرض أن الصرف من المستودعات للبیع أو لإلنتاج
یتم مما تم استالمھ أخیراً، وبذلك تكون تكلفة البضاعة المباعة من الوحدات 

التي استلمت أخیراً حتى تستكمل الكمیة المباعة، وعلیھ فإن المخزون 
.السلعي یتكون مما تم نقلھ من عام سابق وما تم شراؤه أوالً 

 في ھذه الطریقة نبدأ بتكلفة الوحدات المباعة وذلك بالتحرك من أسفل ألعلى
كما في المثال ) وحدة ۲۸۰۰.(ونتوقف حتى نصل لعدد الوحدات المباعة

.السابق
 ًنطبق المثال السابق ولكن بطریقة الداخل أخیراً خارج أوال)LIFO.(

۱۳



:مثــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 ھـ ۱٤۱۹بلغت البضاعة المتوفرة للبیع في إحدى المنشآت خالل عام

)وحدة ۷۰۰(وجد  ۱۲/ ۳۰، وبجرد المخزون السلعي في )وحدة ۳٥۰۰(

۱٤

التكلفةسعر الوحدةعدد الوحداتالتاریخبیان 
لایر ۱٦۰۰وحدة ۱/۱٤۰۰مخزون 
لایر ٦٦۰۰وحدة/ لایر  ٦وحدة۱۱۰۰ھــ۱٤۱۹/۲/۱مشتریات

لایر ٥٥۰۰وحدة/ لایر ٥,٥وحدة۱۰۰۰ھـ۱٤۱۹/٥/۱مشتریات
لایر ۳۲٥۰وحدة/ لایر  ٦,٥وحدة ٥۰۰ھـ۱٤۱۹/۱۰/۱مشتریات
لایر ۳۱۲٥وحدة/ لایر  ٦,۲٥وحدة ٥۰۰ھـ۱٤۱۹/۱۲/۱مشتریات

عدد (اإلجمالي 
الوحدات المتاحة 

)للبیع

لایر ۲۰۰۷٥وحده۳٥۰۰



تكلفة المخزون السلعي آخر المدة      )                وحدة ٢٨٠٠(تكلفة البضاعة المباعة 
)وحده ٧٠٠(

عدد التاریخالبیان 
الوحدات

سعر 
الوحدة

التكلفة

۱/۱٤۰۰۱٦۰۰  مخزون
۲/۱۳۰۰٦۱۸۰۰مشتریات
۷۰۰اإلجمالي

وحدة
۳٤۰۰

لایر 

عدد التاریخ البیان 
الوحدات

سعر 
الوحدة

التكلفة

۱۲/۱٥۰۰٦,۲٥۳۱۲٥مشتریات 

۱۰/۱٥۰۰٦,٥۳۲٥۰مشتریات

٥/۱۱۰۰۰٥,٥٥٥۰۰مشتریات

۲/۱۸۰۰٦٤۸۰۰مشتریات
 ۲۸۰۰اإلجمالي

وحدة
۱٦٦۷٥ 

لایر

۱٥



:للتأكد من الحل نطبق المعادلة التالية

 تكلفة وحدات + تكلفة الوحدات المباعة= تكلفة الوحدات المتاحة للبیع
مخزون آخر المدة

۲۰۰۷٥   =۱٦٦۷٥  +۳٤۰۰

۱٦



:طريقة المتوسط المرجح 

 تقوم ھذه الطریقة على افتراض أن الصرف من المستودعات للبیع أو
اإلنتاج غیر مقید بتسلسل معین، وأن تحدید تكلفة البضاعة المباعة ومخزون 

آخر المدة یتم على أساس متوسط تكلفة وحدة البضاعة المتاحة للبیع خالل 
.الفترة المحاسبیة

 عدد الوحدات المتاحة / تكلفة الوحدات المتاحة للبیع = المتوسط المرجح
.للبیع

 عدد الوحدات المباعة* المتوسط المرجح= تكلفة الوحدات المباعة
عدد وحدات مخزون آخر * المتوسط المرجح = تكلفة مخزون آخر المدة

.المدة

۱۷



:مثــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 ھـ ۱٤۱۹بلغت البضاعة المتوفرة للبیع في إحدى المنشآت خالل عام

)وحدة ۷۰۰(وجد  ۱۲/ ۳۰، وبجرد المخزون السلعي في )وحدة ۳٥۰۰(

۱۸

التكلفةسعر الوحدةعدد الوحداتالتاریخبیان 
لایر ۱۷۰۰ وحدة ۱/۱٤۰۰مخزون 
لایر ٦٦۰۰وحدة/ لایر  ٦وحدة۱۱۰۰ھــ۱٤۱۹/۲/۱مشتریات

لایر ٥٥۰۰وحدة/ لایر ٥,٥وحدة۱۰۰۰ھـ۱٤۱۹/٥/۱مشتریات
لایر ۳۲٥۰وحدة/ لایر  ٦,٥وحدة ٥۰۰ھـ۱٤۱۹/۱۰/۱مشتریات
لایر ۳۱۲٥وحدة/ لایر  ٦,۲٥وحدة ٥۰۰ھـ۱٤۱۹/۱۲/۱مشتریات

عدد (اإلجمالي 
الوحدات المتاحة 

)للبیع

لایر۲۰۱۷٥ وحده۳٥۰۰



:بتطبيق المثال السابق 
وحدة/ لایر  ٥,۷٦=  ۲۰۱۷٥/۳٥۰۰= المتوسط المرجح
لایر ۱٦۱٤۰=  ۲۸۰۰* ٥,۷٦= تكلفة الوحدات المباعة
 لایر ٤۰۳٥= ۷۰۰*  ٥,۷٦= تكلفة مخزون آخر المدة

 للتأكد من الحل:
 تكلفة وحدات + تكلفة الوحدات المباعة= تكلفة الوحدات المتاحة للبیع

مخزون آخر المدة
۲۰۱۷٥                    =۱٦۱٤۰ +٤۰۳٥ 

۱۹



:مقارنة بين الطرق الثالث األخيرة 
طریقة المتوسط المرجح أفضل واألسباب:
.ў تذیب الفرق الملحوظ بین أسعار وحدات مخزون آخر المدة وبین أسعار

.الوحدات التي ساھمت في تكلفة البضاعة المباعة
.џ ال تتطلب جھداً في إمساك سجالت المخزون السلعي وضبط حركة

.انسیاب البضائع
 ًطریقة الداخل أوالً خارج أوال)FIFO(
.ўتتفق مع التتابع المنطقي لألمور.
.џ لكن ال ترتبط بین تكلفة المبیعات وبین األسعار السائدة في السوق وقت

البیع

۲۰



:  تابع مقارنة بين الطرق الثالث األخيرة 

 ًطریقة الداخل أخیراً خارج أوال)LIFO:(
 تظھر تكلفة البضاعة المباعة بسعر یقترب من السعر السوقي مما یجعل

.التكلفة ذات معنى
 إال أن المخزون السلعي یظھر بتكالیف تختلف بین األسعار السائدة بشكل

.ملحوظ

۲۱



:تقييم المخزون السلعي 

 القیمة التي یظھر بھا المخزون السلعي في القوائم المالیة ھي التكلفة أو
.السوق أیھما أقل

 وذلك بأن تحدد تكلفة المخزون بأي من الطرق المذكورة ثم تقارن بالقیمة
السوقیة للمخزون السلعي وتؤخذ القیمة األقل من القیمتین لتظھر في القوائم 

)وھذا ما تقرره معاییر المحاسبة المتعارف علیھا.( المالیة 

۲۲



۲۳

مالمقصود بالقیمة السوقیة؟
ھي القیمة االستبدالیة أي ما یجب إنفاقھ 

أو . للحصول على وحدات المخزون السلعي
ھي صافي القیمة البیعیة للمخزون السلعي



للشركة الحرية في تطبيق مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل وفقا      
:الطريقة التي تراها مالئمة ، ومن هذه الطرق 

.ў من أصناف المخزون بالقیمة السوقیة وتقییم تكلفة كل صنف المقارنة بین
.ذلك الصنف على أساس القیمة األقل

.џ محددة ومعروفة تتضمن كل منھا عدة تقسیم المخزون إلى مجموعات
أصناف والمقارنة بین تكلفة كل مجموعة وقیتھا السوقیة وتقییم المخزون 

.على أساس القیمة األقل لكل مجموعة
.ѣ وقیمتھ السوقیة وتقدیمھ على تكلفة المخزون السلعي ككل المقارنة بین

.أساس القیمة األقل

۲٤



:المخزون السلعي ومبادئ الحيطة والحذر والثبات  

  یجب الثبات في تطبیق السیاسات المحاسبیة عند معالجة المخزون السلعي.
 یمكن التجاوز عن مبدأ الثبات بشرط توضیح أسباب التغییر وأثره على

..القوائم المالیة 
 یجب على المنشأة أن تفصح عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في تقییم

المخزون السلعي وعن الفرق بین قیمة البضاعة المباعة وقیمة مخزون آخر 
وطریقة )  FIFO, LIFO(المدة محسوبتان على أساس الطریقة المتبعة 

كما یجب أن تفصح عن األسباب التي أدت إلى عدولھا عن ، المتوسط المرجح 
..  الطریقة التي تستخدمھا 

۲٥



:اإلفصاح عن المخزون السلعي في القوائم الماليه 
  عن وفقا لمعیار العرض واإلفصاح العام یجب أن تفصح القوائم  المالیھ:
السیاسات المحاسبیھ المستخدمھ في تقییم المخزون وطریقة التكلفة  -۱

.المستخدمھ
.السوق المخزون المدرج بسعر  -۲
على  إلتزاماتمبلغ المخزون المدرج في القوائم المالیھ ومقدم كرھن لسداد  -۳

.المنشأة
.وطریقھ المتوسط المرجح)المتبعة  بالطریقھ(البضاعة الفرق بین قیمة  -٤
.تستخدمھا الظروف التي أدت الى عدول المنشاة عن الطریقھ التي  -٥

۲٦
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