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 نظام المخزون الدوري – 2 المستمر نظام المخزون -1

وصف االختالفات المعلوماتٌة بٌن نظامً الجرد الدوري والجرد المستمر  : 1 -6هدف تعلٌمً 

 .لرقابة المخزون

 

 نظم المعلومات ألغراض رقابة المخزونأ-

ٌعتبر : نظام المخزون المستمر  -1

أحد األنظمة التً تتبع بصورة مباشرة االضافات الى 

,  وفً ظل مثل هذا النظام , والسحب من المخزون

ٌمكن للمنشأة تحدٌد كمٌة المخزون الموجودة وتكلفة 

البضاعة المباعة من واقع السجالت المحاسبٌة فً 

   .أي نقطة من الزمن

تقوم : نظام المخزون الدوري  -2

بجرد او , المنشأة فً تارٌخ اعداد القوائم المالٌة 

عد المخزون لتحدٌد كمٌة مخزون نهاٌة الفترة 

مع تطبٌق تكالٌف المنتج على هذه الكمٌات لتحدٌد 

 .تكلفة مخزون نهاٌة الفترة
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 الفرق بيه طريمتي الجرد الذوري والجرد المستمر

 :معادلة تدفق تكلفة المخزون •

 

 :طرٌقة الجرد الدوري •

 بضاعه مباعه  : ت=  الفترهمخزون سلعً اخر : ت –المشترٌات +  الفترهمخزون سلعً اول :ت•

 

 :  طرٌقه الجرد المستمر •

 الفترهمخزون سلعً اخر : ت= بضاعه مباعه :ت –المشترٌات +  الفترهمخزون سلعً اول :ت•
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 :المخزونليود اليوميت للمحاسبت عه معامالث  2-6شكل 
 :وظم المعلوماث لتحميك أغراض الرلابت
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 نظام المخزون المستمر  نظام المخزون الدوري 

xx المشترٌات / ح 

     xx النقد او الدائنٌن /ح 
xxالمخزون /ح 

       xx النقدٌة او الدائنٌن /ح 
 الشراء

 تكلفة البضاعة المباعة /ح  xx   الٌوجد

     xx المخزون /ح 
 خالل السنة

xx تكلفة البضاعة المباعة /ح 

    xxمبلغ )المخزون /ح

 (العجز
      xx المشترٌات /ح 

xx  تكلفة البضاعة المباعة /ح 

           xx (مبلغ العجز )المخزون /ح 
بعد جرد المخزون 

وجود عجز فً 
 المخزون 

 : فاندرهوفمثال شركة 



 .المعلومات التكالٌفٌة لتحدٌد أنواع ومقدار التكالٌف التً ٌمكن تضمٌنها فً تكلفة المخزونتحلٌل 

 

 

 : االعتراف والقٌاس األولً لتكلفة المخزون  –ب 
وتكالٌف , عندما نقوم بتسجٌل األصل ٌجب أن تشمل تكالٌف المخزون جمٌع تكالٌف المخزون جمٌع تكالٌف الشراء 

   الراهنةالتحوٌل والتكالٌف األخرى التً ٌتم تحملها الحضار المخزون لموقعه الحالً وبحالته 

 :عن البضائع المصنعة  كما ٌلً  المشتراةوتختلف البضائع 
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 :المشتراةالبضائع 

 
ذرضًٍ ذكهفح انًخزوٌ سعر انشراء وأٌ ضرائة حكىيُح غُر قاتهح نالسررداد وذكانُف انشحٍ 

 وانًُاونح 
انًُشأج حرً ذصم انً انُقطح انرٍ َكىٌ فُها انًخزوٌ فٍ انًىقع  ذركثذهاواٌ ذكانُف أخري 

 انًرغىب ألغراض انثُع 
 .ايا انركانُف انالحقح يثم ذكانُف انرخزٍَ ورخال انثُع فإَها ال ذذخم ضًٍ ذكهفح انًخزوٌ

 
 

 :المىتجاث او البضائع المصىعت 
 

ذرضًٍ ذكانُف انًُرح كال يٍ ذكانُف انًىاد انخاو وذكانُف عًانح اإلَراج تًا فٍ رنك يشرفٍ انًصُع 
وانركانُف اإلضافُح انًرغُرج يثم انكهرتاء وانركانُف اإلضافُح انثاترح يثم ذكانُف االَدار وفٍ انًقاتم 

 ال ذرذثظ ذكانُف انفررج ارذثاطا وثُقا تاإلَراج
 انفررَحويٍ ايثهح رنك انركانُف انرسىَقُح وانًحاسثُح واإلدارَح وانًحاسثُح وانرًىَهُح وذعانح انركانُف 

 .كًصروفاخ تانُسثح انفررج انرٍ حذثد تها
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 :تطبٌق الطرق المختلفة لتخصٌص التكالٌف بٌن المخزون وتكلفة البضاعة المباعة 

 هناك ثالث طرق لتخصٌص التكالٌف بٌن قائمة الدخل وقائمة المركز المالً 

 (التمٌٌز العٌنً )التمٌٌز المحدد-1

 تطبٌق افتراضات تدفق التكلفة -2

 طرٌقة مخزون التجزئة 3

ٌعتبر التمٌٌز المحدد هو الطرٌقة األكثر وضوحا ولكنها أٌضا األكثر تكلفة فً تنفٌذها حٌث ٌتم ربط  -1

 كل وحدة من وحدات المخزون بتكلفتها الفعلٌة وٌجب استخدام طرٌقة التمٌٌز المحدد فقط بالنسبة للبضائع

مثال السٌارات )القابلة للتمٌٌز عن بعضها البعض وذات تكلفة مرتفعة وكمٌة المخزون قلٌلة نسبٌا 

 (األراضً , الفلل, المجوهرات,
 

 :افتراضات تدفق التكلفة -2
 طرٌقة الوارد أوال صادر أوال لتدفق المخزون 2-1

 طرٌقة الوارد أخٌرا الصادر أوال لتدفق المخزون 2-2

 طرٌقة المتوسط المرجح لتدفق المخزون 2-3
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 نهًُاِ westwoldيعهىياخ عٍ انًخزوٌ نشركح 

 النشاط عدد الوحدات التكلفة لكل وحدة إجمالً التكلفة

 أول الفترة مخزون 100 1$ 100$

 1#مشترٌات  100 1 100$

 2#مشترٌات  100 2 200

 3#مشترٌات  100 3 300

 4#مشترٌات  100 4 400

 المتاحة للبٌع  البضاعة 500 1100$

 الوحدات المباعة (300) ؟ ؟

 مخزون نهاٌة الفترة 200 ؟ ؟
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 FIFO أوال صادر أوال الوارد / أ
( المباعة البضاعة .ت ) كمصروفات أوال األقدم  التكالٌف أوال صادر أوال الوارد طرٌقة تستنفد

 وٌعنً هذا أٌضا أن التكالٌف األكثر حداثة تبقى فً قائمة المركز المالً

  

 شكل تخطٌطً لطرٌقة الوارد أوال صادر أوال 

 $100=وحدة / x1$ وحدة 100 أول مخزون 

 $100= وحدة  / $  x 1وحدة  100 1# مشترٌات 

 $200=وحدة / $  x 2وحدة  100 2# مشترٌات 

 $300= وحدة / $  x 3وحدة  100 3# مشترٌات

 $400= وحدة / $  x 4وحدة  100 3# مشترٌات

 وحدة 200ت مخزون اخر المدة  

100x4=400 

100x3=300 

           =700 

 (وحدة 300)ت البضاعة المباعة 

100x10=100 

100x1=100 

100x2=200 

             =400 
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  LIFO أوال صادر أخٌرا الوارد  /ب

 وهذا كمصروفات حداثة األكثر التكالٌف أوال صادر أخٌرا الوارد طرٌقة تستنفد
 المخزون فً تضل األقدم التكالٌف أن أٌضا ٌعنً

 

 أوال صادر أخٌرا الوارد لطرٌقة تخطٌطً شكل

 $100=وحدة / x1$ وحدة 100 أول مخزون

 $100= وحدة  / $  x 1وحدة  100 1# مشترٌات 

 $200=وحدة / $  x 2وحدة  100 2# مشترٌات 

 $300= وحدة / $  x 3وحدة  100 3# مشترٌات

 $400= وحدة / $  x 4وحدة  100 3# مشترٌات
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 ت مخزون اول المدة 

100x1=100 

100x1=100 

         =200 

 ت البضاعة المباعة 

100x4=400 

100x3=300 

100x2=200 

         =900 



 :وٌالحظ ما ٌلً 

 Westwoodالشركة حال فً هو كما االرتفاع نحو متجها التكالٌف تكون عندما-1

مرتفعة مجمل الربح منخفض  المباعة بضاعة تكلفة أوال تظهر صادر أخٌرا الوارد طرٌقة فإنه  
 .أوال صادر أوال الوارد بطرٌقة مقارنة

 

 المنشآت فً المحاسبة ومعاٌٌر المالٌة التقارٌر الدولٌة المعاٌٌر تمنع وحالٌا-2 
 الوارد طرٌقة مازال ذلك ومع أوال صادر أخٌرا الوارد طرٌقة باستخدام الخاصة

  األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً  باستخدامها  مسموحة أوال صادر أخٌرا
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 WACللتكلفة  المرجح المتوسط / جـ

  ومخزون المباعة البضاعة تكلفة من لكل بالنسبة لكل وحدة التكلفة المرجح المتوسط الطرٌقة هذه تستخدم 

  التكلفة المرجح المتوسط على الحصول وٌتم الفترة نهاٌة

 :للوحدة للتكلفة المرجح المتوسط  للتكلفة المرجح المتوسط حساب معادلة

 =للتكلفة للوحدة  المرجح المتوسط

 

 للوحدة2,2=  1100=للمٌاه westworld لشركة للتكلفة المرجح المتوسط حساب-1

                                                             500 

 (300x2,20=660)وحدة مباعة 300تكلفة البضاعة المباعة لعدد -2

 (200x2,20=440)وحدة  200تكلفة مخزون اخر الفترة بعدد -3

 ت بضاعة متاحة للبٌع = ت مخزون اخر الفترة + تكلفة البضاعة مباعة  -4

660+440=1100 
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 للمٌاهwestword شركة فً التكلفة للتدفق المختلفة الثالثة اإلفتراضات  استخدام نتائج  

 

الوارد أخٌرا صادر 

 أوال
 - صادر أوال الوارد أوال المتوسط المرجح

تكلفة البضاعة المتاحة  1100$ 1100$ 1100$
 للبٌع

تكلفة البضاعة المباعة  400 660 900

 (الدخل  قائمة) 

مخزون نهاٌة  تكلفة 700$ 440$ 200$

قائمة المركز )الفترة 

 (المالً
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 مالحظة•

قٌمة  عن مرتفعة  جودة ذات معلومات توفر أوال صادر أوال الوارد طرٌقة /1•
  المخزون ضمن تكلفة تدخل المشترٌات من األحداث التكلفة ألن المخزون

 

اقل  فترة آخر بالنسبة للمخزون أوال صادر أخٌرا الوارد طرٌقة قٌمة تعتبر/2•
 األقدم تكالٌف تكون ألنها جودة

 بالمحاضرة 27حل مثال •
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 :طرق ذقىَى انًخزوٌ 
 

 

 طرقة الهامش اإلجمالً -1

 طرٌقة التجزئة  -2

 الهامش اإلجمالً طرٌقة  -1  

هً احد الطرق التً ٌمكن استخدامه فً حالة تعثر الوصول الى رقم تكلفة المخزون من سجالت المنشؤة 
 المقرضة اما لتعرض السجالت للتلف او السرقة او الفقدان 

 وتعتمد هذه الطرٌقة على تقدٌر قٌمة المخزون السلعً على نسبة مجمل الربح 

 حٌث ان 

 ت المبٌعات  –صافً المبٌعات = مجمل الربح  -1

 (نسبة مجمل الربح من المبٌعات  -%100)×صافً المبٌعات = ت المبٌعات -2

 ت المبٌعات  -ت البضاعة المتاحة للبٌع=ت مخزون اخر الفترة -3

 نسبة مجمل الربح التكلفة= نسبة مجمل الربح من صافً المبٌعات 

 نسبة مجمل الربح من التكلفة %+100                                              
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 :يثال 
تخص المخزون السلعً لشركة اآلفاق التجارٌة قبل نشوب حرٌق بالشركة وفقد السجالت  التىبعض المعلومات  فٌماٌلً•

 :المحاسبٌة المنتظمة 

 600000مخزون سلعً اول الفترة •

   2000000تكلفة المشترٌات        •

 2800000مبٌعات خالل الفترة     •

 %30 األجمالًمتوسط هامش الربح •

 ؟الحل  األجمالًتقدٌر مخزون سلعً أخر الفترة بطرٌقة هامش الربح :المطلوب •

 هامش الربح االجمالً   –المبٌعات =المبٌعات : ت**               600000رصٌد أول الفترة                                   •

 840000 -2800000=                              2000000المشترٌات                                    :ت •

 1960000=                              2600000متاحة للبٌع                          بضاعة:ت=•

 1960000**                                        المبٌعات:ت-

 640000قٌمة التقدٌرٌة للمخزون                       = -
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 عروض وفاء آل الشٌخ  - -جورج فٌشر -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 

 :احتساب تكلفة مخزون اخر الفترة  -2

نسبة × مخزون اخر الفترة بسعر البٌع =تكلفة مخزون اخر الفترة 
 التكلفة 
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 :طرٌقة التجزئة 

ٌتم تقدٌر مخزون نهاٌة الفترة فً طرٌقة التجزئة بسعر البٌع بالتجزئة ثم ٌحول الى التكلفة 

على أساس العالقة بٌن التكلفة وسعر البٌع بالتجزئة وبما ان سعر التجزئة تؤخذ ٌتؤثر 

باإلضافات والتخفٌضات التً تجرٌها المنشاة من وقت ألخر حسب حالة السوق فؤننا نجد ان 

 :فً النموذج التالً طرٌقة التجزئة تؤخذ ذلك فً االعتبار وذلك كما 
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 :6تمرٌن 

 :فٌما ٌلً بعض البٌنات المستخرجة من دفاتر شركة الصفا للمفروشات

 التكلفة            سعر التجزئة                              

 35000           25000مخزون اول الفترة       

 15000التخفٌضات فً األسعار                      

 21000اإلضافات لألسعار                           

 21000         131000صافً المشترٌات        

 160000صافً المبٌعات                              

 6000الغاء اإلضافات لألسعار                      

 4000الغاء التخفٌضات فً األسعار                 

 ولٌس هناك تغٌر فً المستوى العام لألسعار 

 المطلوب تحدٌد تكلفة مخزون اخر الفترة للطرٌقة العرفٌة لتقوٌم المخزون بمتاجر التجزئة 

 الحل بالمحاضرة



 المحاسبت عه اخطاء المخزون 

                                ( اغفال تسجٌل المشترٌات وادراج قٌمتها ضمن المخزون: )اخطاء المخزون( 1) مثال  

   الفترهمخزون اخر  -المشترٌات    +  الفترهمخزون اول =  المباعهتكلفة البضاعة         

 

 

 (تسجٌل المشترٌات بطرٌقة صحٌحة واغفال ادراج قٌمتها ضمن المخزون: )اخطاء المخزون( 2)مثال 

 

   الفترهمخزون اخر +    بضاعة مباعة : ت=     مشترٌات +  الفترهمخزون اول     

 عروض وفاء آل الشٌخ  - -جورج فٌشر -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 



 تمييم المخزون في لائمت المركز المالي 

ان ٌتم التقرٌر عن المخزون وفقا للتكلفة او السوق اٌهما اقل توافقا مع قٌد  المحاسبٌهتتطلب المعاٌٌر 
فانه , التكلفهانه اذا انخفض سعر السوق السائد للمخزون ألقل من , وٌعنً هذا(. الحٌطة والحذر)التحفظ 

تعدٌالت  التجرى, اذا زاد سعر السوق عن التكلفة, ومع ذلك, االقل مع تسجٌل خساره القٌمهٌجب استخدام 
 :كما ٌلً$ 100الالزم لتخفٌض قٌمة المخزون بمبلغ  الٌومٌهوٌكون قٌد . الزٌادهبهذه 

 

 
 الخسائر من تناقص قٌمة المخزون / ح   100

 المخزون/ ح  100                

 عروض وفاء آل الشٌخ  - -جورج فٌشر -kin loكٌن لو(1)المحاسبة المتوسطة 


