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  ٢معیار المحاسبة الدولي

  المخزون السلعي

  

بب ، وذلـك بسـفي الكثیر مـن الشـركات ن المخزون السلعي القضیة االساسیةتعتبر المحاسبة ع
  اهمیتها بالنسبة لكل من

  ــــ قائمة الدخل {تكلفة البضاعة المباعة}        

  ــــ المیزانیة          

  وامل:ة عدتنشأ المشكالت المحاسبیة للبضاعة من ع

  _ الحجم الكبیر لهذا النشاط(او معدل الدوران) ضمن حسابات الشركة١

  _ تعدد أسالیب تدفق التكلفة (جرد البضاعة) المقبولة٢

  _ تصنیف البضاعة٣

  :یجب األخذ باالعتبار نوعین من المنشآت سبة عن المحزون السلعياالمحعند  

مـاتكون جملـة أو تجـزأة)  غالبـاً ( -inventory merchandise  -المنشـآت التجاریـةبضائع  -١
عة ضـانهـا بإعادة بالمخزون السلعي التجاري.  یها نوع واحد من المحزون السلعي، تعرفیكون لد

  تم شراءها من اجل اعادة بیعها.

ــــدیها ثــــالث تصــــنیفات للمخــــزون  -manufacturer-المنشــــآت الصــــناعیة -٢ ــــًا مــــایكون ل غالب
  السلعي

    raw material مواد أولیة (خام) _  

  work in processتحت التصنیع _  

  finished goods تامة الصنع ـ_  

  



٢ 
 

  یجب ایجاد حلول لألسئلة التالیة ،تآفي كال النوعین من المنشى

  متى یتم إعتبار البضاعة ملكًا للمنشأة؟ -١

  هي التكلفة التي یجب تضمینها للبضاعة؟ ما-٢

  ماهو اسلوب تدفق التكلفة الواجب استخدامه؟ -٣

  ماهي قیمة البضاعة التي یجب التقریر عنها في في القوائم المالیة؟ -٤

وتــم اجــراء العدیــد مــن التعــدیالت كــان الهــدف  (IAS)نــاقش المعیــار الــدولي الثــاني هــذه األســئلة 
  األساسي منها:

كأســـلوب  (LIFO)تقلیــل بـــدائل قیــاس القیمـــة التحمیلیــة للبضـــاعة، حیـــث تــم مـــؤخرًا الغــاء إســـلوب 
  .یر البضاعةمقبول لتسع

         :دفـــهــال  

ــار هــو وصــف المعالجــة المحاســبیة للمخــزون تحــت نظــام التكلفــة  ١ ــ الهــدف مــن هــذا المعی ـ
  هي محاسبة المخزونالتاریخیة. إن المسألة الرئیسیة في 

العمومیـة ویرحـل حتـى یـتم ویدرج في المیزانیة  به كأصلالذي یجب أن یعترف  التكلفة مبلغ    
  .یرادات المرتبطة بهاالعتراف باإل

  ویوفر هذا المعیار إرشادات عملیة لتحدید  

  أي تخفــیض إلــى صــافي القیمــة اف الالحــق بهــا كمصــروف، بمــا فــي ذلــك التكلفــة واالعتــر
 القابلة للتحقق، كما یوفر أیضًا 

 لتكلفة المستخدمة لتحمیل التكالیف للمخزون.صیغ اعن  إرشادات  

  :اقــطــالن

  :باستثناءعلى جمیع المخزونات  یطبق هذا المعیارـ  ٢

 تحــت التنفیــذ الناشــئ عــن عقــود اإلنشــاء، شــامًال عقــود الخــدمات المرتبطــة بهـــا  المشــاریع
 ؛»)عقود اإلنشاء« ١١مباشرة (انظر معیار المحاسبة الدولي 
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الخدمات المرتبطة بعقود االنشاء ھي عقود الخدمات المرتبطة مباشرة بانشاء األصل مثل {
دراء المشاریع والمھندسین المعماریین والمحامین وعقود ھدم أو ترحیل عقود خدمات م

  .}االصول وترمیم البیئة بعد ازالة األصول القدیمة
  المحاسبي والمعیار : العرض ٣٢األدوات المالیة. (انظر المعیار المحاسبي الدولي

 ).االدوات المالیة: االعتراف والقیاس ٣٩ الدولي
 ٤١علقة بالنشاط الزراعي (انظر معیار المحاسبة الدولي األصول البیولوجیة المت (.  

  

  المحتفظ بھ من قبل: قیاس المخزونینطبق ھذا المعیار على  ال -
منتجي المنتجات الزراعیة ومنتجات الغابات واالنتاج الزراعي بعد الحصاد والمعادن  --آ

وفقا  القابلة للتحقیق بصافي القیمة والمنتجات المعدنیة الى الحد الذي یتم فیه قیاسها
عند حصاد المنتجات الزراعیة أو استخراج الخامات  .ممارسات الثابتة في تلك الصناعاتلل

     المعدنیة یكون 
 أو أو كفالة حكومیة مقدم البیع مؤكد بموجب عقد .  
 عندما یوجد سوق متجانس تكون فیه مخاطر عدم البیع التذكر.  

یقومون  .لآلخرین أو لحسابهم الخاص السلعابیعون الذین یشترون أو ی تجار ووسطاء --ب
وعندما یتم قیاس هذا . بالقیمة العادلة مطروحًا منها التكالیف حتى البیعبقیاس مخزونهم 

یتم استثناؤه فقط من متطلبات القیاس  ،المخزون بالقیمة العادلة مطروحًا منها التكالیف حتى البیع
ییرات في القیمة العادلة مطروحًا منها التكالیف حتى البیع یتم االعتراف بالتغ وفق هذا المعیار.

  .حسابات الربح أو الخسارة في فترة التغییرفي 

  :فــاریــعـت

  تستخدم التعابیر التالیة في هذا المعیار بالمعاني المحددة لها أدناه: _ 

  :الذي لهو األص المخزون

  ؛أةللمنش عاديیتم االحتفاظ بها لغایات البیع في سیاق النشاط ال -آ

  او قید التصنیع لغرض البیع؛ -ب

  على شكل مواد ولوازم تستهلك في العملیة اإلنتاجیة أو تقدیم الخدمة. -ج

  صافي القیمة القابلة للتحقق

 التكــالیف المقــدرة لإلكمــالمنــه  مطروحــاً فــي ســیاق النشــاط العــادي  المقــدر للبیــعهــي الســعر  
ــالیف الضــروریة المقــدرة او  اصــة بالمنشــأة، . وال قیمــة خ هــيو  .ملیــة البیــعإلتمــام علتك
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مطروحـا منهـا التكـالیف حتـى للمخـزون  صـافي القیمـة القابلـة للتحقیـقیمكـن أن تسـاوي 
  .القیمة العادلة البیع

ة   تنخفض المنفع ة، فس ة  أو تالف ائع متقادم ن بض روع م زون المش ون مخ ن ان یك ن الممك (م
ة  ض قیم ب أن یخف روع فیج تقدمھا للمش ي س ة الت ة القابل ع القیم ق م زون لتتواف المخ

   للتحقق التي لن تساوي القیمة العادلة لبضائع المشروع بشكل عام في السوق ) 

  القیمة العادلة

هو المبلغ الذي یمكن أن تتم مبادلة األصل به، أو سداد االلتزام، بـین أطـراف مطلعـة وراغبـة فـي  
    .التعامل على أساس تبادل تجاري بحت

  زون البضائع المشتراة لغرض إعادة البیع شاملة، على سبیل المثال،المخیضم   

األراضـي والممتلكـات األخـرى أو  التجزئـة لغایـة إعـادة البیـعتجـار البضـائع المشـتراة مـن قبـل _ 
ع وشراء األراضي  التي یحتفظ بها إلعادة بیعها ثال بی أة الرئیسي م اط المنش (عندما یكون نش

ف ولیس  الشراء االستثنائي  اط رئیسي مختل ا ذات نش كمـا  )لألراضي الذي یحدث في شركة م
  یضم المخزون كذلك 

  . كما تضم تلك التي تحت التصنیع من قبل المشروعالبضائع تامة الصنع أو _

  .  المواد األولیة واللوازم التي تنتظر االستخدام في العملیة اإلنتاجیة

  أما في حالة مقدم الخدمة فإن المخزون یضم 
  من هذا المعیار ١٩ف الخدمة، كما وصفت في الفقرة یتكال

  تتكون تكلفة المخزون لمقدم الخدمة بشكل اساسي من  **  

للموظفین العاملین مباشرةً فـي تقـدیم الخدمـة بمـا فـي ذلـك مـوظفي االخرى  لة والتكالیفاالعم *
  .  التي تُعزى لذلك االشراف والمصاریف غیر المباشرة

ون العمالـــة والتكـــالیف االخـــرى المتعلقـــة بمـــوظفي المبیعـــات واالدارة التتضـــمن تكلفـــة المخـــز  *
  تي یتم تكبدها بها.العامة بل یعترف بها كمصروف في الفترة ال

  :لكیة البضاعةم

 نونیــة للبضــاعةاالملكیــة القتحصــل علــى مــن أصــول المنشــأة عنــدما  یمكــن إعتبــار البضــاعة أصــالً 
when it obtains legal title to the goods)(.  مـن الناحیـة العملیـة تسـجل المنشـاة ملكیتهـا

للبضاعة عندما تستلم البضـاعة، ألنـه مـن الصـعوبة بمكـان تحدیـد الـزمن الـدقیق لنقـل الملكیـة لكـل 
       .. لذلك كقاعدة عامة تعتبر البضاعة ملكًا للمشتري عدا الحاالت التالیةشحنة
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 االمانة بضاعة -٢البضاعة في الطریق                        - ١

                          صةاتفاقیات بیع خا -٣

    Goods in Transit البضاعة في الطریق

المعالجـة المحاسـبیة للبضـاعة ،الـدورة المالیـة قـد تكـون البضـاعة المشـتراة التـزال فـي الطریـقبنهایـة 
علــى  . یعتمــد ذلــكالبضــاعة المرســلة مــن البــائع الــى المشــتري كملــی علــى مــن تعتمــدفــي الطریــق 
    .ىشروط البیع

shipping point ــ FOBـــ  

 للمشـــتري البضــاعة ملكیــة تنتقــل ،(میالنـــو) الشــحن مینــاء تســلیم البضـــاعة نقــل شــروط كانــت اذا 
 علـــى لـــذلك للمشـــتري. وكـــیالً  تعتبـــر والتـــي الشـــحن لشـــركة البضـــاعة (البـــائع) المـــورد یســـلم عنـــدما
    المالیة. الدورة نهایة في تریاتهامش ضمن الطریق في البضاعة تسجیل المشتریة الشركة

 Destination ــ FOB ـــــ    

 تنتقـل ملكیـة البضـاعة للمشــتري، (طرطـوس) نـت شـروط نقـل البضـاعة تسـلیم مینــاء المشـترياإذا ك
تعتبـر البضـاعة جـزءًا  لـذلك، .(میالنـو) )عندما یستلم المشتري البضاعة مـن شـركة الشـحن (الناقـل

(الیسـجلها المشـتري ضـمن مشـتریاته فـي نهایـة الـدورة  ن فـي الطریـقمن بضـاعة الناقـل عنـدما تكـو 
    .المالیة)

  Consignment sales بضاعة األمانة  

عنـدما  .االمانـة بضـاعةفـي بیـع وكیـل للمالـك  الـذي لدیـه البضـاعة الطـرفلـة یكـون فیهـا اهي ح
یوافــق علــى ان  ي، الــذموكل(البــائع) البضــائع الــى الوكیــلیتعلــق األمــر ببضــاعة األمانــة، یشــحن ال

بالعنایـة فــي البضـاعة وحمایتهـا مــن التلـف حتــى ، عـدا ان یقـوم یسـتلم البضـاعة دون اي التــزام
. عنــدما یبیــع الوكیــل البضــاعة، یقــوم بتحویــل قیمتهــا الــى الموكــل بعــد أخــذ عمولتــه وأي یــتم بیعهــا

    .مصاریف تكبدها من اجل اتمام البیع

یســـجل لـــذلك  )جـــزءًا مـــن بضـــاعة الموكـــل (المرســـل بقـــىالبضـــاعة التـــي تكـــون مرســـلة باالمانـــة ت 
، عنــدما یتعلــق . أحیانــاً مخزونــه الســلعي بتكلفــة الشــراء او بتكلفــة االنتــاجالبضــاعة ضــمن  الموكــل

االمــر بمبــالغ كبیــرة لبضــاعة االمانــة یظهــر الموكــل البضــاعة كعنصــرٍ منفصــل علــى انهــا بضــاعة 
ة بـالقوائم المالیة.الیسـجل الموكـل فـي دفـاتره اي امانة. وفي احیـان اخـرى یسـجلها بمالحظـات مرفقـ

  المستلمه مانةالبضاعة الدیه تتعلق ب في حساب البضاعةقیود 

  اتفاقیات بیع خاصة:  
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، یعتبر نقل ملكیة البضاعة القاعدة العامة المسـتخدمة لتضـمین البضـاعة كعنصـرٍ  كما اشرنا سابقًا
  ت لذلك اهمها، اال ان هناك استثناءامن عناصر مخزونها السلعي

  buyback agreement -البیع مع االتفاق على اعادة الشراء-١

  sales with high rate of return -البیع مع معدل مردودات مرتفع -٢

                                  sales with installment -البیع بالتقسیط -٣

ــى اعــادة الشــراء( عیــالب  ــل مــع االتفــاق عل  Product financing .)البضــاعة انتــاج تموی
arrangements  

تمول المنشـأة مخزونهـا السـلعي دون تسـجیل ایـًا مـن البضـاعة أو االلتزامـات  بموجب هذا االسلوب
دة امـــع الموافقــة علــى إعـــ تبیــع المنشــأة البضــاعة الناشــأة عنهــا فــي قائمـــة المركــز المــالي للمنشـــأة.

  یف ادارة، تخزین، وتمویل. شرائها بسعر یساوي الى سعر البیع االصلي زائد تكال

) مـــن الحصـــول علـــى تمویـــل لمشـــتریاته sponsorه العملیـــة هـــو تمكـــین البـــائع (الغـــرض مـــن هـــذ
به للحصــول علــى قــرض بضــمانة رأس المــال العامــل، حیــث ان االساســیة مــن البضــاعة، هــذا مشــا

تُحجـز فـي الملكیة لن تتغیر اال ان المقرض قد وضع اشارة حجز على البضـاعة، والتـي یمكـن ان 
  من حیث الجوهر تتم هذه العملیة بالخطوات التالیة: حال عدم دفع الدین.

 حصــوله علــى البضــاعة الــى منشــأة تمویلیــة مقابــل  (sponsor)مــن حیــث االســاس یبیــع البــائع-١
وبالوقـت نفسـه یوافـق علـى اعـادة شـراء البضـاعة بسـعرٍ محـدد بعـد من المنشأة التمویلیة البیع  قیمة

 ٍ   من الزمن  فترٍة محددة

مـن خـالل إقتراضـه مـن البنـك (او مــن  تحصـل المنشـأة التمویلیـة علـى المـال الـذي تقدمــه للبـائع-٢
  منشأة تمویلیة اخرى) وتستخدم البضاعةالمشتراة الجدیدة كضمان

ین الـذي نشـأ د) الـذي یسـتخدمه فـي سـداد الـsponsorم المنشـأة التمویلیـة المـال الـى البـائع (دتق-٣
  لبضاعة بالدینل هشرائ ةنتیج

المتفــــق علیــــه ســــابقا  محــــددال ســــعرالبإعــــادة شــــراء البضـــاعة ب sponsor)بعـــدها یقــــوم البــــائع (-٤
  لدیه باالضافة الى التكالیف من المنشأة التمویلیة عنما تصبح االموال متوفرة

هـــذه العملیـــة هـــو تمكـــین البـــائع مـــن االســـتحواز علـــى او ادارة وتملـــك البضـــاعة دون الغـــرض مـــن 
  .ر عن أي دیون اضافیة في دفاترهالتقری
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       مثال
بفـرض ان شـركة أحمــد وشـركاه حصـلت علــى الحـد االعلــى لالئتمـان الـذي یمكــن ان تحصـل علیــه 

حصــلت الشــركة علــى أمــوال إضــافیة مــن خــالل بیــع بضــاعة منتجــة لــدیها  كتمویــل قصــیر األجــل.
  ل س الى شركة تمویل. ٢٨٠,٠٠٠بمبلغ 

% مـن اجـل ان تـدفع قیمـة مشـتریاتها مـن ٦ض بنكي بمعدل فائدة حصلت شركة التمویل على قر  
ـــل شـــركالبضـــاعة المنتجـــة ّ %فائـــدة باالضـــافة الـــى مبلـــغ ٨أحمـــد وشـــركاه  ة، فـــي الوقـــت نفســـه تُحم

  ل س شهریًا مقابل تخزین البضاعة في مخزن عام. ١٥٠٠

(منشــاة الطــرف اآلخرعنــدما تحصــل شــركة احمــد علــى طلبیــة مــا، تشــتري الشــركة البضــاعة مــن  
التمویــل)، تقــوم شــركة التمویــل بــدورها بالســماح للمســتودع بشــحن البضــاعة الــى زبــون شــركة احمــد 

  .ل س عن كل طلبیة ٣٥وشركاه بتكلفة قدرها 

علــى اعتبــار ان هــذه العملیــة تتعلــق بترتیــب تمــویلي الیمكــن لشــركة احمــد ان تُخــرج البضــاعة مــن 
أو ان تسجل أي إیراد لم عن ذلـك . عوضـاالبضـاعة الـى طـرف ثالـث مـن بیعاتهادفاترها المحاسبیة ّ

  تسجل شركة احمد العملیة على الشكل التالي:

  الترتیب التمویلي األولي                           

  من حـ/النقدیة    

  الى ح/دیون قصیرة االجل                  

٢٨٠٠٠٠    

٢٨٠٠٠٠  

 ١٢÷١%×٨×ل س٢٨٠,٠٠٠س( ل ١٨٦٧ة احمــد فائــدة مســتحقة بعـد مــرور شــهر تســجل شــرك
  ، على الشكل التاليل س ١٥٠٠) على القرض، بالوقت نفسه تسجل أعباء آجار شهریه 

  من المذكورین

  ح/مصروف الفائدة

  ح/مصروف تخزین

  الى المذكورین                     

  ح/فائدة مستحقة                         

  ح/الدائنین                             

  

١٨٦٧  

١٥٠٠  

  

  

  

  

١٨٦٧  

١٥٠٠  

 ٣٨٠٠اسـتلمت شـركة احمـد طلبیـة مرفقـة مـع دفعـة قـدرها في بدایة الیوم االول من الشهر التالي، 
ل س،  ٢٢٨٠%، لذلك فان تكلفة البضـاعة المباعـة هـو ٤٠من هذه الطلبیة  حل س. هامش الرب
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فســه تــدفع مبلــغ وبالوقــت نبــة ثانیــًة و ل س لتشــتري البضــاعة المطل ٢٢٨٠تــدفع شــركة احمــد مبلــغ 
    ل س تكالیف تخزین من اجل شحن البضاعة الى الزبون، وتسجل القیود التالیة: ٣٥

رد البضاعة   البیع مع حق المشتري ِب

لحالـة ان للمشـتري الحـق فـي تتضـمن هـذه ا التـي حصـل علیهـا. بحق رد البضـاعة یحتفظ المشتري
 ریـــه المســـموح بهـــا لـــرد البضـــاعةاخـــالل مـــدة زمنیـــة تتجـــاوز المـــدة المعیالتـــي التبـــاع رد البضـــاعة 

ل علیــه ــجّ ُ هنــاك  .، وكــأن هنــاك شــك فــي عملیــة البیــع نفســهاوحصــوله علــى كامــل الــذي دفعــه أو س
  اسلوبان للمعالجة المحاسبیة:

ل المبیعات بكامل المب-١           لغ وتفتح حساب لمردودات المبیعات ومسموحاتهاان تسجّ

      ان التسجل أي عملیة بیع حتى یتبین مبلغ المردودات من البضاعة -٢        

  من ح/ دیون قصیرة االجل

  الى ح/ النقدیة                               

  ة شراء البضاعة من شركة التمویلاعاد                  

  من ح/ النقدیة

  الى ح/ المبیعات                  

  تسجیل عملیة البیع الى الزبائن                     

                                      من ح/ تكلفة البضاعة المباعة

                                          الى ح/ البضاعة                              

  تسجیل تكلفة المبیعات الى الزبائن                    

  ح/ نفقات شحن المبیعات من

  الى ح/ الدائنین                           

  تسجیل تكلفة انجاز الطلبیة                   

٢٢٨٠  

  

  

٣٨٠٠  

  

    

    
٢٢٨٠  

  

  

٣٥  

  

  

  

٢٢٨٠  

  

  

٣٨٠٠  

  

  

  
٢٢٨٠  

  

  

٣٥  
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الحــق بــرد  البضــاعة (بالغــاء  الــى انــه عنــدما یكــون للمشــتري (IAS 18)ولي دأشــار المعیــار الــ
ـــذلك العملیـــة) حســـب الشـــروط المتفـــق علیهـــا، علـــى اعتبـــار ان البـــائع الزا ل محتفظـــًا بالمخـــاطر، ل

  الیمكن اعتبار ان العملیة عملیة بیع.

  البیع بالتقسیط:

المباعـة بالتقسـیط بموجـب دفعـاتٍ دوریـة وعلـى یتم بموجبه االتفاق على ان یتم دفع قیمة البضاعة 
امتــداد فتــة زمنیــة. لــذلك، وعلــى اعتبــار ان امكانیــة عــدم الــدفع كبیــرةو یحــتفظ البــائع بمســتند ملكیــة 

المباعــة تقســیط لبضــاعة حتــى یــتم دفــع كامــل القیمــة. علــى البــائع ان یخفــض قیمــة البضــاعة مــن ا
    من حساب البضاعة لدیه اذا یمكنه تقدیر نسبة الدیون السیئة.

  :زونـخـمـال سیاـق

  یقیم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیهما أقل. *  

  اعة منتتكون تكلفة البض :تكالیف المخزون

 تكلفة المنتج 

 تكلفة دوریة  

  ـ یجب أن تشمل تكلفة المخزون كافة تكلفة المنتج  

  تكالیف الشراء  -

  وتكالیف التحویل  -

  .مكان البیع وجاهزًا للبیع والتكالیف األخرى المتكبدة في سبیل جلب المخزون ووضعه في -

  :شراءـف الـیـالـكـت

  تشمل تكالیف شراء المخزون  -

  ء، سعر الشرا*

قبــل المشــروع مــن ســلطات عــدا تلــك القابلــة لالســترداد مــن رســوم االســتیراد والضــرائب األخــرى (*
  الضرائب)، 

  ل، مصاریف النق*

  في الحصول على البضائع الجاهزة، مباشرة  ىمصاریف المناولة والمصاریف األخرى التي تعز *

   نفقات التأمین*
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رى المشـــابهة فتطـــرح لغایـــات تحدیـــد تكـــالیف أمـــا الحســـومات التجاریـــة والردیـــات والبنـــود األخـــ
  الشراء.

ة ال  إن التكالیف الناتجة عن خسائر العمالت األجنبیة الناتجة عن شراء البضائع بالعملة األجنبی
  یجوز تضمینھا بتكلفة المخزون.

  
عة: :لـویـتحـیف الـالـكـت   بالنسبة للبضائع المصّن
  مثل بطة مباشرةً بالوحدة المنتجةكافة التكالیف المرتتضم تكالیف التحویل  **  
  والتكالیف غیر المباشرة*      األجور المباشرة.*   *المواد المباشرة             

  تتضمن التكالیف الصناعیة غیر المباشرة:
  وتكالیف متعددة أخرى مثل_*_االجور غیر المباشرة      *المواد غیر المباشرة       _*
  ف الضرائب،مصرو -٢مصروف االستهالك،  -١  
  ومصاریف التدفأة والكهرباء-٤مصروف التأمین،  -٣  

  الدوریة ةفالتكل
  مثلهي تلك التكلفة العائدة بشكل غیر مباشر على استحواذ البضاعة او انتاجها.

    مصاریف البیع والمصاریف االداریة   

  منتجات المشتركة والمنتجات الفرعیة  

  Joint product  المنتجات المشتركة:

ویكـون لكـل  مكن أن یتمخض عن العملیة اإلنتاجیة أكثر من منتج واحـد فـي الوقـت نفسـهی **
    ).١٢ IASبموجب المعیار الدولي( .منتج قیمة هامة (كبیرة)

على ، یـتم توزیعهـاوواضـحبشـكل منفصـل  حـددةم مشـتركلكـل منـتج  التكـالیف ال تكـونعندما *
علــى أســاس  عــادةً  تخصــیصعــام یــتم البشــكلٍ  المنتجــات علــى أســاس منطقــي وثابــت.

         مشتركالنسبیة لكل منتج  اسعار البیع

    by productالمنتجات الفرعیة: 

یكون لها قیمة محدودة اذا ماقیسـت بـالمنتج االساسـي الـذي تـم انتاجـه. یقتـرح المعیـار الـدولي 
(IAS12) ییم المنتج الفرعي بالقیمـة القابلـة للتحقـق، علـى ان یـتم تخفـیض أن یتم تق

مـن تخصیصـه  ، بـداللفة التي تم تخصیصـها للمنـتج الفرعـي مـن التكلفـة المشـتركةالتك
  الى منتجاتٍ رئیسیة متعددة.
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  مثال:

لــدینا المنــتج آ &  ب تــتم علیهمــا العملیــات التشــغیلیة نفســها حتــي یــتم الفصــل. اجمــالي التكــالیف 
ب اســــتنادًا  ل س. یمكـــن تخصــــیص هـــذه التكلفـــة بـــین المنـــتج آ & ٨٠,٠٠٠ حتـــى تلـــك النقطـــة 

ل س و ب یمكـن  ٦٠٠٠٠لسعر بیع كـلٍ منهمـا عنـد نقطـة الفصـل. بفـرض ان آ یمكـن ان یبـاع بــ
  ل س. ٤٠٠٠٠ان یباع بـ 

  ل التاليتوزع التكلف على الشك

  ل س ٤٨٠٠٠=  ١٠٠٠٠٠÷ ٦٠٠٠٠× ٨٠٠٠٠ المنتج آ =تكلفة 

    ل س٣٢٠٠٠=  ١٠٠٠٠٠÷ ٤٠٠٠٠× ٨٠٠٠٠تكلفة المنتج ب= 

ضاعة مـع بضـاعة اخـرى مـن نفـس الصـنف الیـتم تسـجیل االیـرادات بحـدها االعلـى. اذا تم تبادل ب
 ً ، یـــتم تســـجیل البضـــاعة المســـتحوذ علیهـــا بالقیمـــة الدفتریـــة او المســـجلة للبضـــاعة كعلـــى ذلـــبنـــاء

    المتنازل عنها. 

  :تكالیف أخرى

نهـا مـن أجـل تدخل التكالیف األخرى في تكلفة المخزون السلعي فقط في حدود ما یـتم تكبـده م **
المناسـب تشــمیل إحضـار المخـزون إلـى حالتـه ومكانـه الحـالیین، فعلـى سـبیل المثـال، قـد یكـون مـن 

اذا كـان الغـرض منهـا تقـدیم خدمـة منتجـات التكـالیف تصـمیم ماقبـل االنتـاج أو مصاریف المخزون ب
لــن  مــن ناحیــة أخــرى كافــة تكــالیف البحــث وأغلــب تكــالیف التطــویر .لعمــالءألصـناف محــددة مــن ا

ً من تكالیف البضاعة.   تكون جزءه

فــي الفتــرة التــي یــتم  المخــزون ویعتــرف بهــا كمصــاریف یف مــنلاتكــال بعــض داســتبعیــتم ایضــًا إ
  :، مثلتكبدها فیها

  الكمیات غیر العادیة من المواد التالفة، واألجور وتكالیف اإلنتاج األخرى؛ (أ)

ِ تكـالیف التخـزین إال إذا كانـت هـذه التكـالیف ضـرور  (ب) ـیة فـي العملیـة اإلنتاجیـة مـن ق َ ل ب
  مرحلة إنتاجیة إضافیة؛

المصـــاریف اإلداریـــة غیـــر المباشـــرة التـــي ال تســـاهم فـــي جلـــب المخـــزون إلـــى حالتـــه  (ج)
  ومكانه الحالیین؛ و

  تكالیف البیع. (د)



١٢ 
 

یمكــن أن تشــتري المنشــأة المخــزون وفــق بنــود تســویة مؤجلــة. وعنــدما یحتــوي الترتیــب بشــكل  **  
تســـجل  :علـــى ســـبیل المثـــال تمویـــل، یـــتم االعتـــراف بـــذلك العنصـــر.ى عنصـــر فعـــال علـــ
كمصــروف الفــرق بــین ســعر الشــراء وفقــًا لبنــود االئتمــان العادیــة والمبلــغ المــدفوع، المنشــأة 

    على اعتبار ان المدة الالزمة لتجھیز المنتج غیر ھامة (كبیره)...فائدة خالل فترة التمویل

فــــي ظــــروف محــــددة یســــمح بشــــمول » تكــــالیف االقتــــراض«  ٢٣ي معیــــار المحاســــبة الــــدول   ** 
عنــدما تكــون المــدة الالزمــة لتجهیــز  (رســملتها)، تكــالیف االقتــراض فــي تكلفــة المخــزون

  المنتج طویله. 

  :تكلفة المنتج الزراعي الذي تم حصاده من األصول البیولوجیة  

ــة » الزراعــة« ٤١ضــمن معیــار المحاســبة الــدولي  **    المخــزون یتضــمن المنتجــات الزراعی
ویقــیم عنــد االعتــراف األولــي بــه بقیمتــه التــي حصــدها مشــروع مــن أصــوله البیولوجیــة 

  .  العادلة عند الحصاد مطروحًا منها التكالیف حتى نقطة البیع

  :ةــفــلــكـتـیاس الـمـفـهـوم ق 
 كأســاس لقیــاس المخــزون الســلعي بالتكلفــة اوبصــافي القیمــة) ٢IASالثــاني(د المعیــار الــدولي  حــد

ـــة   المتعلـــق بالممتلكـــات والمصـــانع )(IFRS، ومقارنـــًة بمعیـــار اعـــداد التقریـــر المـــاليللتحقـــق القابل
(IAS36) بهـــا ( او المتعلـــق بالممتلكـــات المســـتثمرIAS40 ،( لـــم یســـمح المعیـــار بخیـــار اعـــادة

على افتـراض ان المـدة التـي یـتم  ،الستبدالیة الجاریة او بالقیمة العادلةالتكلفة ابتقویم المخزون 
االحتفــــاظ بـــــالمخزون بهـــــا قصـــــیره، وبالتــــالي فـــــان االثـــــر التراكمـــــي للتضــــخم وغیـــــره مـــــن العوامـــــل 

   على المبالغ المذكورة محدود. االقتصادیة
اسـلوب التحدیـد باسـتخدام یـتم تسـجیلها بلة للمبادلـة ابالبضائع والخدمات المنتجة والقفیما یتعلـق 

. اال ان اسلوب التحدیـد الخـاص لـیس بالبـدیل العملـي ألغلـب البضـائع. فـي الحـاالت التـي الخاص
( االول كبیــر، قــدم المعیــار اســلوبین  معــدل الــدورانو یكــون فیهــا عــدد مكونــات المخــزون الســلعي 

  مفیدین لتسعیر البضائع هماوالثاني) 
       (FIFO)ًال او -صادر-اوالً -الوارد اسلوب *١*
  * اسلوب الوسطي المرجح للتكلفة٢*
  * طریقة التجزأة٣*
  *طریقة التكلفة المحددة ٤*

ـــ     .ـــاوًال فقد اصبح اآلن غیر مقبولصادر أما بالنسبة لالسلوب الثالث والمتعلق بـ الوارد اخیرًا
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  :(FIFO)الوارد اوًال صادر أوًال  

ـــــدفق التكلفـــــةلالـــــوارد اوًال صـــــادر أوًال  بموجـــــب فرضـــــیة  ـــــرض ان  )FIFO( ت لتقیـــــیم البضـــــاعة نفت
بغــض النظـر عــن عـن التــدفق البضـاعة التـي اشــتریت اوًال هـي التــي سـیتم اسـتخدامها اوًال 

  مثالالفعلي للبضاعة. 

  

الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدات   
  المتاحة

الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدات 
  المباعة

  اجمالي التكلفة الفعلیة  تكلفة الوحدة الفعلیة

  سل  ٢١٠  ل س ٢.١٠    ١٠٠  ١/١/٠٩بضاعة 

  -----  -----  ٧٥  -----  ٥/١ المبیعات

 المشـــــــــــــــــــــــــــــــــتریات
١٠/١  

٤٢٠  ٢.٨٠  ------  ١٥٠  

  -----  -----  ١٠٠  ------  ١٥/١ المبیعات

 یاتالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــتر 
٢٥/١  

١٥٠  ٣.٠٠  ----      ٥٠  

  ٧٨٠    ١٧٥  ٣٠٠  ياجمال

  

 مـن خـالل اسـتخدام البیانــات السـابقة فـان ارصــدة بضـاعة آخـر المـدة وتكلفــة البضـاعة المباعـة یــتم
  تحدیدها على الشكل التالي:

  اجمالي التكلفة  تكلفة الوحدة    الوحدات      

ــــــــــــــــــة البضــــــــــــــــــاعة  تكلف
  المباعة

  

  

  بضاعة آخر المدة

  

  وحدة ١٠٠

٧٥  

  وحدة١٧٥

٥٠  

٧٥  

١٢٥  

  ل س ٢.١٠

٢.٨  

  

٣.٠٠  

٢.٨٠  

  ل س ٢١٠

٢١٠  

    ل س ٠٤٢

١٥٠  

٢١٠  

٣٦٠  
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system  والمســتمرperpetual system  مــن طرائــق قیــاس التكلفــة ، هــذا مــاالیتحقق وفــق اي
مـن نظـامي  انهـا تقـدم النتـائج نفسـها وفـق أيٍ  هـي FIFOالمیزه الهامة لطریقـة االخرى. بفرض ان 

المنشأة تسـتخدم اسـلوب الجـرد المسـتمر بالوحـدات والنقـود. تكـون  periodic التكلفة، الدوري قیاس
  على الشكل التالي ١٥/١و  ٥/١وحدات المباعة في تكلفة ال

  

  خالتاری

١/١  

٥/١  

١٠/١  

  

١٥/١  

  

  

٢٥/١  

  

  المشتریات    

٢١٠=٢.١٠×١٠٠  

  

٤٢٠=٢.٨٠×١٥٠  

  

  

  

  

١٥٠= ٣.٠×٥٠  

  المبیعات        

  

  ٥٧٥١.= ٢.١٠×٧٥    

  

  

٥٢.٥= ٢.١٠×٢٥ [  

٢١٠ =٢.٨٠×٧٥  [  

    )٢٦٢.٥٠(  

اجمالي تكلفة البضاعة 
المباعة= 

 =١٥٧.٥+٥٢.٥+٢١٠
 ٤٢٠ ل س 

  الرصید             

٢١٠  =     ٢.١٠×١٠٠  

٥٢.٥   =   ٢.١٠×٢٥       

٤٢٠    =  ٢.٨٠× ١٥٠ [  

٥٢.٥=       ٢.١٠× ٢٥ [  

  ٢١٠=   ٢.٨٠×٧٥  

  

  

١٥٠=   ٣.٠×١٥٠  

٤٢٠=   ٢.٨٠×٧٥   

        )٥٧٠(  

  

  

  Weighted-Average Cost سطي المرجحو اسلوب ال

ح) المعدل لتقییم البضاعة هـو اسـلوب الوسـطي  IAS 2االسلوب اآلخر المقبول بموجب(   .المـرجّ
 یتم تقسیم اجمـالي تكلفـة الوحـدات المتـوفرة للبیـع ،الوسطي المرجح لتكلفة الوحدةالى للوصول 

. بعـد ذلـك یـتم تسـعیر عدد الوحدات المتوفرة للبیـع علىالمشتریات)  صافي (بضاعة اول المدة +
ة وتكلفة البضاعة المباعة باسخدام هذا الوسطي. لتوضیح ذلك نفترض   :بضاعة آخر المدّ
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  اجمالي التكلفة الفعلیة  تكلفة الوحدة الفعلیة  الوحدات المباعة  الوحدات المتوفرة  

  ل س ٢١٠   ٢.١٠    ١٠٠  ١/١بضاعة 

  ----  ----  ٧٥  ----  المبیعات

  ٤٢٠  ٢.٨    ١٥٠  المشتریات

  ----  ----  ١٠٠  -----  المبیعات

  ١٥٠  ٣.٠٠  ----  ٥٠  المشتریات

  ل س ٧٨٠    ١٧٥  وحدة ٣٠٠  اجمالي

ح لتكلفـة الوحـدة نقسـللوص . )ل س ٢.٦٠= وحـده ٣٠٠÷ ل س  ٧٨٠ م (ول الـى الوسـطي المـرجّ
    ل س. ٣٢٥=  ٢.٦٠× وحدة  ١٢٥ المدةبضاعة آخر 

  ل س. ٤٥٥=  ٢.٦٠× وحدة  ١٧٥فهي  اما تكلفة البضاعة المباعة

یـتم  ،perpetual systemفرضـیة الوسـطي المـرجح وفـق نظـام الجـرد المسـتمر عند استخدام 
ســـمى هـــذا ة حســـاب وســـطي التكلفـــة بعـــد كـــل عملیةشـــراء.إعـــاد ُ بالوســـطي المتحـــرك. یـــتم تســـعیر  ی

الوســطي  المبیعـات وفـق أحــدث متوسـط. لتوضـیح ذلــك نسـتخدم البیانــات التـي تـم اســتخدامها لتقیـیم
       المرجح حسب مثالنا السابق.

تكلفة   الرصید    المبیعات  المشتریات   المتوفرةدات الوح  
  الوحدة

  ٢,١٠   ٢١٠.٠٠  ل س   ل س  ١٠٠.٠٠  ١/١بضاعة 

=٢.١٠×٢٥  ١٥٧.٥٠  -----  ٢٥.٠٠  ) ٢.١٠×٧٥ (مبیعات
٥٢.٥٠   

٢,١٠  

  ٢.٧٠  ٤٧٢.٥٠  ----  ٤٢٠.٠٠  ١٧٥.٠٠  )٢.٨ ×١٥٠مشتریات(

  ٢.٧٠  ٢٠٢.٥٠  ٢٧٠.٠٠  -----  ٧٥.٠٠  )٢.٧٠×١٠٠(مبیعات

  ٢.٨٢  ٣٥٢.٥٠  ----  ١٥٠.٠٠  ١٢٥.٠٠  )٣×وحدة ٥٠مشتریات(

 ٢.٧٠× وحــدة  ١٠٠+  ٢.١٠× وحــدة ٧٥({ ل س ٤٢٧.٥ البضــاعة المباعــةان تكلفــة الحــظ 
  {(  

 )٢.٨٢× وحدة  ١٢٥(ل س ٣٥٢.٥٠  تكلفة بضاعة آخر المدةأما 
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غالبــًا فــي قطــاع البیــع بــالمفرق لقیــاس المخــزون باألعــداد الكبیــرة ســریعة  تســتخدم طریقــة التجزئــة 
اسـتخدام طـرق أخـرى لقیاسـها. تتحـدد تكلفــة التغیـر والمتشـابهة فـي ربحیتهـا والتـي مـن غیــر العملـي 

المخزون بطرح نسبة الربح اإلجمالي المناسبة مـن القیمـة البیعیـة للمخـزون. وتأخـذ هـذه النسـبة فـي 
االعتبــار المخــزون الــذي تــم تنزیلــه إلــى مــا دون ســعر البیــع األساســي، كمــا یســتخدم غالبــًا متوســط 

  نسبة ربح إجمالي لكل قسم تجزئة.

جزئة الكبیرة والتي تحتوي انواع كثیرة من البضائع یصبح من الصعب تحدید في محالت الت
األسلوب البدیل ھو تجمیع المخزون بأسعار التجزئة، ثم  تكلفة المخزون والمنصرف منھ.

  یستخدم التاجر معادلة معینة لتحویل التجزئة الى تكلفة.

  یتطلب ذلك من التاجر االحتفاظ بسجل یتكون من :

 الیف وقیمة التجزئة للبضائع المشتراة.اجمالي التك

 اجمالي التكالیف وقیمة التجزئة للبضائع المتوفرة للبیع.

  مبیعات الفترة.

 یتم تطبیق ھذه الطریقة على الشكل التالي:                     

 التكلفة               التجزئة                                          

  ٢٦٦٠٠             ١٨٦٢٠                بضاعة أول المدة  

  ١١٩٧٠٠            ٨٣٧٩٠            المشتریات              

   ١٤٦٣٠٠          ١٠٢٤١٠        البضاعة المتاحة للبیع   

  )١١٣٠٥٠(               ناقص المبیعات                             

  ٣٣٢٥٠                     بضاعة آخر المدة بالتجزئة         

  %٧٠ =١٤٦٣٠٠÷  ١٠٢٤١٠       لتكلفة لنسبة التجزئة 

  ل س ٢٣٢٧٥% =٧٠×  ٣٣٢٥٠مخزون آخر المدة بالتكلفة= 

  ل س ٧١٦٨٧=  ٠.٧٠×  ١٠٢٤١٠تكلفة البضاعة المباعة = 

ي مزایا ھذه الطریقة ھي أنھا تغني عن حساب تكلفة البضاعة المباعة وتغني عن الجرد الماد
  للمخزون.

  Specific identification طریقة التكلفة المحددة

تعنــى طریقــة التكلفــة المحــددة والمعرفــة بكــل بنــد بــأن یــتم تحمیــل كــل بنــد معــرف مــن المخــزون  * 
بالتكلفة المحددة له. وهـذه معالجـة مناسـبة للبنـود التـي تخصـص لمشـروعات محـددة سـواء 
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مناســبة عنــدما یكــون هنــاك عــددًا كبیــرًا مــن اشــتریت أم أنتجــت. ولكــن هــذه الطریقــة غیــر 
بنــود المخــزون القابلــة عــادة للتبــدیل. وفــي مثــل هــذه الظــروف فإنــه أســلوب اختیــار البنــود 
المتبقیـــة فـــي المخـــزون یمكـــن اســـتخدامه الســـتخراج التـــأثیرات المحـــددة ســـلفًا علـــى صـــافي 

  الربح أو الخسارة للفترة.
كون ا دام هذه الطریقة عندما  داد قلی وذات یفضل است ٔ الیة (سیاراتق زون من بضائع ذات  جموهرات) يف هذه احلا  -مية نوعیة 

ن  ٔ ٔي استطیع  لمواد .... سهل فهيا الفصل املادي لعملیات الرشاء، ویتحقق التقابل بني تدفق التلكفة وتدفق التدفق املادي 
تلفة . ة لعملیات الرشاء ا ء املواد املبا دد ان   ا

  net realizable value:في القیمة القابلة للتحققصا
    :قد یكون من غیر الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا *  
    أصیب بتلف، أو أصبح متقادمًا كلیًا أو جزئیًا أو تناقصت أسعار بیعه -
  سیتم تكبدها إلتمام البیع. م الصنع أو التكلفة المقدرة التي زادت التكلفة المقدرة إلتما  -
ممارسـة تتفـق ووجهـة  صـافي القیمـة القابلـة للتحقـقإلى  دون التكلفة قیمة المخزون تنزیلن إ

مـن بیعـه  غ المتوقـع تحقیقـهلـز إظهار األصـل بمـا یزیـد عـن المبالنظر القائلة بعدم جوا
  أو استخدامه.

  یجري في العادة تنزیل قیمة المخزون إلى القیمة القابلة للتحقق  *  

  أو حدة كل بند علىعلى أساس  

 ضــم البنــود المتشــابهة أو المترابطــة فــي مجموعــات علــى اســاس مجموعــات مــن خــالل 
group)(، 

مثلمــــــا هــــــي الحــــــال بالنســــــبة لبنــــــود المخــــــزون العائــــــدة لــــــنفس خــــــط اإلنتــــــاج ذات األغــــــراض أو  
االستخدامات النهائیة المتشابهة أو التي تنـتج وتسـوق فـي نفـس المنطقـة الجغرافیـة وال یمكـن عملیـًا 

ییمهــا بشـــكل مفصـــول عـــن بنــود أخـــرى فـــي ذلـــك الخـــط اإلنتــاجي. إن مـــن غیـــر المناســـب تنزیـــل تق
المخزون بناءًا على تصنیفاته، مثل: البضائع الجاهزة، أو كافـة أنـواع المخـزون فـي قطـاع تشـغیلي 
محدد، أما بالنسبة لمقدم الخدمة فیقوم عادة بتجمیـع التكـالیف المتعلقـة بكـل خدمـة مسـعرة لوحـدها، 

  لیه تعامل كل خدمة كبند مستقل.وع
مثال: لتوضیح آثار قیاس المخزون السلعي في نھایة الفترة على أساس قاعدة التكلفة أو 

صافي القیمة الممكن تحقیقھا  أیھما أقل على مفردات المخزون السلعي مفرده مفرده أو على 
  مجموعة مجموعة من المجموعات المتشابھة أو على المخزون دفعة واحدة:
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  اذا طبقت الشركة قاعدة التكلفة أو السوق أیھما أقل:

 ٢٢٥٠٠على العناصر المفردة المكونة للمخزون فإن قیمة المخزون 

 ٢٧٥٠٠على المجموعات الرئیسیة المكونة للمخزون فإن قیمة المخزون 

 ٣٠٠٠٠على إجمالي المخزون تكون قیمة المخزون 

ن القیم السوقیة األعلى من التكلفة تعوض النقص خزون الى أسبب االختالف في قیم المویعود 
اجمالي في القیم السوقیة األقل من التكلفة عند استخدام المجموعات الرئیسیة او استخدام 

  .المخزون
یمكن تطبیق احد اسلوبین لتسجیل اثر تقییم المخزون السلعي بصافي القیمة القابلة للتحقق على 

  الدخل:
، من خالل جعل تكلفة البضاعة المباعة مدینة بالمبلغ عةاسلوب تكلفة البضاعة المبا •

ّض من البضاعة الى صافي القیمة القابلة للتحقق.  المخف
ّض من البضاعة  • اسلوب الخسارة، من خالل جعل حساب الخسارة مدین بالمبلغ المخف

 الى صافي القیمة القابلة للتحقق
  

لیل األكثــر موثوقیــة والمتـوفرة فــي وقــت عمــل إن تقـدیرات القیمــة القابلــة للتحقـق تعتمــد علــى الـد **
التقــدیر للمبلــغ المتوقــع أن یحققــه المخــزون. وتأخــذ هــذه التقــدیرات فــي الحســبان تقلبــات الســعر أو 
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التكلفـــة المرتبطـــة مباشـــرة باألحـــداث التـــي تحـــدث بعـــد نهایـــة الفتـــرة إلـــى الحـــد الـــذي تؤكـــد فیـــه هـــذه 
  األحداث الظروف السائدة عند نهایة الفترة.

علــى  الغــرض مــن االحتفــاظ بــالمخزونفــي الحســبان  تأخــذ تقــدیرات القیمــة القابلــة للتحقــق ** 
كمیـة البضـاعة المحـتفظ بهـا لمواجهـة المبیعــات ال، تحـدد القیمـة القابلـة للتحقـق سـبیل المثـ

ذا كانـــت عقـــود البیـــع ألقـــل مـــن الكمیـــات أو عقـــود الخدمـــة علـــى أســـاس ســـعر التعاقـــد ٕ . وا
یمــة القابلــة للتحقــق لهــذه الزیــادة تبنــى علــى أســعار البیــع العامــة. أمــا المحــتفظ بهــا فــإن الق

ات تزیـد عـن المخـزون المحـتفظ بـه أو مـن عقـود یـالخسائر المحتملة علـى عقـود البیـع لكم
شــراء المشــروع تعــالج المخصصــات وااللتزامــات المحتملــة بموجــب معیــار محاســبة الــدولي 

  ».لةالمخصصات، االلتزامات واألصول المحتم« ٣٧

إذا كـان مـن  ال یتم تنزیل قیمة المواد األولیة والمهمات المحتفظ بها لغایة إنتـاج المخـزون ** 
البضاعة الجاهزة التي سوف تـدخل فـي تكوینهـا هـذه المـواد والمهمـات المتوقع أن تبـاع 

علـى أن تكلفـة إذا دل انخفـاض سـعر المـواد األولیـة . ولكـن بسعر التكلفة أو أعلـى منـه
قیمـة المـواد األولیـة  تنزیـلفیـتم  الجاهزة سوف تتجـاوز القیمـة القابلـة للتحقـقالبضاعة 

اسـتبدال المـواد األولیـة  . وفـي مثـل هـذه الحالـة قـد تكـون تكلفـةإلى القیمة القابلـة للتحقـق
  أفضل قیاس متوفر لصافي قیمتها القابلة للتحقق.

  لدیك البیانات التالیة: لنفرض أنھ حدث انخفاض في أسعار المواد األولیة وكانت مثال:

  ١٠٠تكلفة المواد األولیة في آخر المدة 

التي ستدخل في تكوینھا ھذه المواد األولیة (بعد اضافة  الجاھزة  التكلفة المتوقعة للمواد
  ...ولنفرض:١٨٠األجور والتكالیف األخرى المتوقعة) 

 م تنزیل قیمة المواد األولیة.: في ھذه الحالة ال یت ٢٠٠للتحقق المتوقعة  صافي القیمة القابلة

: في ھذه الحالة یتم تنزیل قیمة المواد األولیة ، ١٧٠المتوقعة  صافي القیمة القابلة للتحقق  
  .ویستخدم سعر االستبدال لتقویمھا

یجــب إعــادة تقــدیر القابلیــة للتحقــق فــي كــل فتــرة الحقــة، عنــدما ال تعــد الظــروف التــي أدت  **  
المخـزون إلـى مـا دون التكلفـة قائمـة أو عنـدما یكـون هنـاك دلیـل  مسبقًا إلى انخفاض قیمة

واضــح علــى زیــادة فــي صــافي القیمــة القابلــة للتحقیــق بســبب تغیــر الظــروف االقتصــادیة، 
فإنه یتم عكس مبلغ االنخفاض في القیمـة (أي یقتصـر القیـد العـاكس علـى مبلـغ انخفـاض 

لتكلفــــة أو صــــافي القیمــــة القابلــــة القیمــــة األصــــلي) وبالتــــالي یكــــون المبلــــغ المســــجل هــــي ا
للتحقیـق ـ أیهمـا أقـل. ویحـدث هـذا، علـى سـبیل المثـال عنـدما یبقـى المخـزون المحـتفظ بـه 
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موجـودًا حتـى فتـرة الحقـة ویكـون  هبصافي القیمة القابلة للتحقق بسـبب انخفـاض سـعر بیعـ
  سعر بیعه قد ازداد.

  :االعتراف بالمخزون كمصروف

ب االعتــراف بالقیمــة المدرجــة لهــذا المخــزون كمصــروف فــي الفتــرة عنــدما یبــاع المخــزون یجــ ** 
التي یتم االعتراف في اإلیرادات المرتبطة به. أما مبلغ تنزیل المخـزون إلـى صـافي القیمـة 
القابلــة للتحقــق وجمیــع خســائر المخــزون فیجــب االعتــراف بهــا كمصــروف فــي الفتــرة التــي 

لعكـس أي تنزیــل، والــذي ینشـأ عــن زیــادة فــي  بالنســبةیحـدث فیهــا التنزیــل أو الخسـارة. أمــا 
صــافي القیمــة القابلــة للتحقــق، فیجــب االعتبــار بــه كتخفــیض لمبلــغ المخــزون المعتــرف بــه 

  كمصروف في الفترة التي حصل فیها العكس.
الدولي والمعیار األمریكي بما یخص تطبیق ھذه القاعدة ھو اختالف  إن االختالف بین المعیار

  لدى كل منھما:معنى كلمة  السوق 
بحیث أنھا تشیر إلى صافي القیمة القابلة للتحقق و فق معاییر المحاسبة الدولیة ( سعر البیع  

 المقدر ناقص أي مصاریف لإلتمام و البیع ) 
( سعر الشراء من السوق ولیس سعر  المعیار األمریكيلكنھا تشیر إلى التكلفة االستبدالیة وفق 

دة بحد أعلى یمثل صافي القیمة القابلة للتحقق( سـعر البیع ناقصا البیع في السـوق ) و ھي محد
)  ، بحیث أنھ إذا كـانت التكلفة االستبدالیة بین الحدین األعلى و  وبیعھ جمیع المصاریف إلتمامھ

األدنى یتم تقییم المخزون على أساس التكلفة االستبدالیة ، أما إذا كانت التكلفة االستبدالیـة أعلى 
د األعلى یقیم المخزون  بصافي القیمـة القابلـة للتحقق ( الحد األعلى )  و إذا كانت التكلفة من الحـ

االستبدالیة أدنى من الحد األدنى و الذي یسـاوي ( القیمة الصافیـة المحققـة ناقص المخصص من 
  الربح العادي) فإن المخزون یقیم بالحد األدنى . 

فة او السوق أیھما أقل وعكس تنزیل قیمة المخزون وفق تطبیق عملي على تطبیق قاعدة التكل
 المعیار الدولي والمعیار األمریكي:

   المدة  دیك البیانات التالیة لمخزون آخرتوفرت ل
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  الحل:

والتي ھي أقل من التكلفة التاریخیة . وبالتالي فإنھ یجب  ٨٣٠صافي القیمة القابلة للتحقق 
 ) .  ٨٣٠ – ١٠٠٠(  ١٧٠فیض قیمة المخزون بمقدار تخ

  ھو : ٣١/١٢قید الیومیة في 

 من ح/ خسائر المخزون                           ١٧٠    

  إلى ح/ المخزون                          ١٧٠                

  للتحققإثبات تخفیض قیمة المخزون بما یعادل االنخفاض في القیمة الصافیة القابلة 

  الحل وفقاً لمبادئ المحاسبیة المقبولة عموماً األمریكیة

 ومبلغ ٧٠٦( وھي تقع بین مبلغ 800بلغت تكلفة االستبدال 

  ) والتي ھي أقل من التكلفة التاریخیة .  ٨٣٠

  ) ٨٠٠ -١٠٠٠(  ٢٠٠إذا البد من تخفیض قیمة المخزون بمقدار 

  ھو ٣١/١٢والقید الواجب إثباتھ في 

 من ح/ خسائر المخزون                     ٢٠٠

  إلى ح/ المخزون                         ٢٠٠         

ً النخفاض القیمة السوقیة    إثبات تخفیض المخزون نظرا

وسعر ٩٠٠، ارتفعت تكلفة االستبدال إلى  ٢٠٠٦لنفترض أنھ في نھایة الربع األول من عام 
، فإن القیمة  ٥٠مقدرة لإلتمام والبیع بقیت عند والتكلفة ال  ٩٨٠البیع المقدر ازداد إلى 

 .  ٩٣٠الصافیة القابلة للتحقق ستبلغ 

والتي ھي أكثر من  ٩٣٠فإن القیمة الصافیة القابلة للتحقق ھي  IASوفقاً للمعاییر الدولیة 
) وبالتالي فإن تخفیض   ٧٠(وأقل من التكلفة التاریخیة بمقدار ١٠٠القیمة المسجلة بمقدار 

  سیتم عكسھ في القید التالي ٣١/١٢/٢٠٠٥والذي تم في  ١٠٠ون بمقدارالمخز

 من ح/ المخزون                        ١٠٠

  إلى ح/ تغطیة خسائر المخزون ( زیادة الدخل)                          ١٠٠         

   إثبات تغطیة خسائر المخزون التي تمت في الفترة السابقة

ھي أقل من تكلفة االستبدال الراھنة  ٨٠٠یكي  فإن التكلفة الجدیدة للبند وفقاً المعیار األمر
 وبالتالي التحتاج إلى أي تعدیالت .  ٩٠٠

تستخدم لتطبیق قاعدة التكلفة أو  ١٠٠٠فإن التكلفة التاریخیة  IaSوبالتالي فإنھ بموجب 
. وبالمقابل فإنھ  صافي القیمة القابلة للتحقق خالل كل الفترة التي یحتفظ فیھا بالمخزون
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فإن تخفیض المخزون في نھایة الفترة في السنة األولى   GAAPبموجب المعیار األمریكي و 
أدى إلى إظھار تكلفة جدیدة ستستخدم في الفترات الالحقة من أجل تطبیق قاعدة التكلفة  ٢٠٠٥

 أو السوق أیھما أقل . 

، على سبیل المثال، المخزون بعض أنواع المخزون یمكن أن تحمل لحساب أصول أخرى ** 
المستخدم في اإلنشاء الذاتي للممتلكات والمصانع والمعدات، وعلیھ یعترف بالمخزون المحمل 

  .ألصل آخر بھذه الطریقة كمصروف خالل العمر اإلنتاجي لذلك األصل

  :اإلفصاح

  یجب أن تفصح البیانات المالیة عما یلي: **  

قیـــــاس المخـــــزون بمـــــا فـــــي ذلـــــك صـــــیغة التكلفـــــة  (أ) السیاســـــات المحاســـــبیة المتبعـــــة فـــــي
  المستخدمة.

(ب) القیمــــة اإلجمالیــــة المرحلــــة للمخــــزون والقیمــــة المرحلــــة حســــب التصــــنیفات المالئمــــة 
  للمشروع.

  (ج) القیمة المرحلة للمخزون التي تحمل قیمة عادلة أقل من تكلفة البیع.

وف للفتـــرة بموجـــب (د) أي مبلـــغ معكـــوس مـــن أي تنـــزیالت ســـابقة والمعتـــرف بـــه كمصـــر 
  ؛٣٤الفقرة 

ـــــه  (هــــــ) مبلـــــغ أي تخفـــــیض أو تغیـــــر یعتبـــــر كتخفـــــیض فـــــي مبلـــــغ المخـــــزون المعتـــــرف ب
  ؛ ٣٤روف في الفترة بموجب الفقرة كمص

  ؛ و٣٤(و) الظروف أو األحداث التي أدت إلى عكس تنزیل المخزون بموجب الفقرة 

  (ز) القیمة المرحلة للمخزون المرهون كضمان لاللتزامات.

ـ إن المعلومـات حــول القــیم التـي تظهــر بهــا التصـنیفات المختلفــة للمخــزون والتغیـرات فــي قــیم  ٣٧
هـــذه األصــــول مفیـــدة لمســــتخدمي القــــوائم المالیـــة، وتتكــــون التصــــنیفات الشـــائعة مــــن هــــذا 
المخزون من البضائع، ولوازم اإلنتـاج والمـواد األولیـة، واإلنتـاج تحـت التصـنیع، والبضـائع 

  خزون مقدم الخدمة فیمكن وصفه بأنه عمل قید اإلنجاز.الجاهزة. أما م

ـ تتـألف تكلفــة المخزونــات المعتـرف بهــا كمصــروف خـالل الفتــرة مــن تلـك التكــالیف المشــمولة  ٣٨
سابقًا في قیـاس بنـود المخـزون المباعـة وتكـالیف اإلنتـاج غیـر المباشـرة غیـر المخصصـة، 

روف المشـروع كـذلك شـمول تكــالیف وتكـالیف إنتـاج المخـزون غیـر العادیـة وقــد تتطلـب ظـ
  أخرى، مثل تكالیف التوزیع.
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  :تاریخ النفاذ

ویشـجع  ٢٠٠٥ینـایر  ١ـ على الشركة أن تبدأ تطبیق هذا المعیار للفترة السنویة التي تبدأ فـي  ٤٠
، ٢٠٠٥ینــایر  ١التطبیــق المبكــر. أمــا إذا قامــت الشــركة البــدء بتطبیــق هــذا المعیــار قبــل 

  ن هذه الحقیقة.یجب علیها اإلفصاح ع

  :سحب البیانات األخرى

  .١٩٩٣(المعدل في » المخزون« ٢ـ حل هذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي  ٤١

  التماثلیة ـ معادلة التكالیف المختلفة للمخزون. ١ـ حل هذا المعیار محل التفسیر ـ  ٤٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              


