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 احملاضرج االًىل

 ادلفاىْى االساسْح يف احملاسثح ادلخسنْح:
وتوثٌق  لبٌان الُمّتبعة والُطرق الخطوات، ِمن   مجموعة   عن عبارة   المحاسبة: وهً

  المنشؤة. نشاط

هو عبارة عن السلع والمواد التً تمتلكها المنشؤة بؽرض إعادة بٌعها أو  :المخزون

 .ستخدامها فً صنع منتجات للبٌعا

 .الشركة نشاط طبٌعة باختالؾ للشركات المحاسبٌة المعالجة تختلؾ: قاعدة

 

 :انذًرج ادلسرنذّح نمسى ادلخازٌ

 .الدورة المستندٌة لحركة الوارد إلى المخازن  (1

عند ورود البضاعة ٌتم فحص هذه األصناؾ من ناحٌة الكم والكٌؾ  - أ

 تلؾ أو عٌوب بها.  أيومطابقتها للمواصفات وعدم وجود 

من  وتؤٌدٌقوم أمٌن المخزن بإعداد إذن إضافة للمخازن بالكمٌات الواردة  - ة

 أصل وصورة.

 للتسجٌل فً دفتر مراقبة الصنؾ.األصل: ٌرسل إلى الحسابات  -

 بطاقات الصنؾ. الصورة: حفظ للتسجٌل منها فً -

حالة وجود عٌوب أو تلؾ للبضاعة  فًٌحرر أمٌن المخزن إذن ارتجاع  - د

 .الواردة قبل ردها إلى المورد وٌعد من أصل وصورة

 األصل: ٌرسل إلى الحسابات للتسجٌل فً دفتر مراقبة الصنؾ. -

 منها فً بطاقات الصنؾ.الصورة: حفظ للتسجٌل  -

 اُذٝسح أُغز٘ذ٣خ ُِٔ٘صشف ٖٓ أُخبصٕ إ٠ُ أُؼَٔ. (2
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٣وّٞ أ٤ٖٓ أُخضٕ ثزحش٣ش إرٕ صشف أص٘بف ٓٞهغ ػ٤ِٚ ٖٓ أُغزِْ   - أ

 ُألص٘بف ثٔب ٣ل٤ذ االعزالّ ٣ٝزْ إػذادٙ ٖٓ أصَ ٝصٞسح ػ٠ِ اُ٘حٞ اُزب٢ُ.

 .د ُِزغج٤َ ك٢ دكزش ٓشاهجخ اُص٘ق: ٣شعَ إ٠ُ اُحغبثباألصَ -

 .ثطبهبد اُص٘ق : حلع ُِزغج٤َ ٜٓ٘ب ك٢صٞسحاُ -

 :انرنظْى احملاسثِ نهًخازٌ
٣ٜذف اُز٘ظ٤ْ أُحبعج٢ ُِٔخبصٕ إ٠ُ ظجػ حشًخ اُٞاسد ٝأُ٘صشف )٤ًٔخ، 

ٝه٤ٔخ( حز٠ ٣ٌٖٔ رحذ٣ذ رٌِلخ األص٘بف اُٞاسدح ُِٔخبصٕ ًٝزُي رٌِلخ أُ٘صشف 

 -ٖٓ أُخبصٕ ٖٝٓ أْٛ اُجطبهبد ٝاُغجالد أُحبعج٤خ ُ٘ظبّ أُخبصٕ ٓب ٢ِ٣: 

 :( ـ ثطبهبد اُص٘ق1) 

أ١ ٝهذ ٖٓ  ك٢أُخبصٕ  ك٢ٖٓ اُص٘ق ٓؼشكخ اُشص٤ذ  ك٢ٛٝ٢ رغبػذ 

، ٝرٌٕٞ ثطبهخ اُص٘ق ثبُٔخبصٕ ُذٟ ُضٖٓ ٝثؼذ ًَ ػ٤ِٔخ رٞس٣ذ أٝ صشفا

أ٤ٖٓ أُخضٕ ٝرح١ٞ أعْ اُص٘ق، سهٔٚ، ربس٣خ اُزٞس٣ذ أٝ اُصشف، سهْ 

إرٕ اإلظبكخ أٝ إرٕ اُصشف، ا٤ٌُٔخ اُٞاسدح أٝ أُ٘صشكخ، اُشص٤ذ ثؼذ ًَ 

 ػ٤ِٔخ صشف أٝ رٞس٣ذ.

 كزش ٓشاهجخ اُص٘ق.( ـ د2)

دكزش ٓشاهجخ اُص٘ق ٣شجٚ إ٠ُ حذ ًج٤ش ثطبهخ اُص٘ق ُذٟ أ٤ٖٓ أُخضٕ اال 

إٔ دكزش ٓشاهجخ اُص٘ق رٔغي ثٞاعطخ هغْ اُحغبثبد ٝرحز١ٞ ػ٠ِ عؼش 

اُٞحذح ٖٓ اُص٘ق )ٓ٘صشف، ٝاسد( ًٝزُي اُو٤ٔخ اإلجٔب٤ُخ ُِٔ٘صشف أٝ 

ثطبهخ اُص٘ق ُذٟ أ٤ٖٓ اُٞاسد ٢ٛٝ دكزش ٓشاهجخ ٖٓ هجَ اُحغبثبد ػ٠ِ 

أُخضٕ ح٤ث ٣ِضّ رطبثن ثطبهخ اُص٘ق ٓغ ثطبهخ ٓشاهجخ اُص٘ق أٝالً ثأٍٝ 

٣ٝزْ االعزلغبس ػٖ أعجبة االخزالف )إٕ ٝجذ( ٝرزْ أُطبثوخ ثؼذ ػ٠ِ 

 اُشص٤ذ اُلؼ٢ِ.

 :منارج انذًرج ادلسرنذّح نمسى نهًخازٌ

 ( ـ إرٕ إظبكخ ٓخبصٕ.1)

 ( ـ إرٕ صشف ٖٓ أُخبصٕ.2)

 ـ إرٕ اسرجبع. (3)
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 ( ـ ٓحعش جشد أُخبصٕ.4)

 اجراءاخ حساتاخ ادلخازٌ يف انرلاتح ػهَ ادلٌاد ادلخسنْح:

اإلبالغ عن األصناؾ التً ٌصل رصٌدها حد الطلب لكل صنؾ أو نوع من  -1

 المخزن وٌتم إبالؼه للمسبول لتعوٌض النقص فً البضاعة.

ماكن المخصصة لها استالم األصناؾ الواردة بعد فحصها وتخزٌنها فً األ -2

 وذلك بناء على أذن تورٌد )نموذج أذن إضافة / مخازن(.

صرؾ األصناؾ إلى المعمل وٌجب أن تكون األصناؾ المطلوبة موجودة  -3

بالكمٌة وبالنوع وٌتم الصرؾ بناًء على أذن صرؾ )نموذج صرؾ / 

 مخازن(.

رد بعض األصناؾ إلى الموردٌن فً حالة وجود عٌوب أو مخالفات فً  -4

تورٌد وٌتطلب األمر رد هذه األصناؾ وٌحرر بذلك أذن ارتجاع )نموذج ال

 أذن ارتجاع / مخازن(.

الجرد الدوري والمفاجا لالطمبنان على أن العمل ٌسٌر بصورة منتظمة  -5

 وٌحرر بذلك )نموذج محضر جرد / مخازن(.

تقوٌم المخزون فً نهاٌة الفترات ألؼراض إعداد الحسابات الختامٌة وإعداد  -6

 وابم المالٌة.الق

 المخزون على الرقابة طرق اهم من الجرد ٌعتبر *
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بالمنشؤة العمل بدونها حٌث انها  ةادار أي عال تستطٌ ةادارها نستطٌع القول بان: ػاللح حساتاخ ادلخازٌ تاإلداراخ االخرٍ يف ادلنظًح

 كالتالً:اداء المهام وٌكون  فً اإلداراتادارة تخدم جمٌع 

 

 عالقة حسابات المخازن باالدارات االخرى فً المنشؤة 

 بإدارة الجودة

القٌام   فال تستطٌع المخازن
بعملٌة التخزٌن اال بموافقة 

 ادارة الجودة

 بادارة المبٌعات

فمن خالل الرصٌد تتحدد 
الكمٌات المتاحة فً المخزن 
التً اساسها سوؾ ٌقوم 
مسبولً البٌع بإخطار 

عمالبهم بمدى توافر المنتج 
المراد شرابه وكذلك تحدٌد 

 خطط المبٌعات 

 بإدارة االنتاج

فمن خالل ارصدة المخازن 
المرسلة ٌومٌا لإلدارة تتحدد 
كمٌات االنتاج التً سوؾ 
ٌقوم المصنع بإنتاجها من 
حٌث المساحة التخزٌنٌة 
والنقص ففً ارصدة 

 االصناؾ

المشترٌات بادارة  

فمن خالل ارصدة المخازن 
المرسلة ٌومٌا إلدارة 
المشترٌات تتحدد طلبات 

 الشراء
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 احملاضرج انثانْح

 انشراء: ًاجراءاخ ادلشرتّاخ دًرج
عملٌات الشراء فً الشركات الكبرى تمر بمراحل عدة والتً تنتج دورة المشترٌات: 

 - :المحاسبًمنها مجموعة من المستندات التً تسهل عملٌة القٌد 

وهو طلب فٌه تفاصٌل البضاعة المطلوبة وٌقدم من القسم أو  :طلب الشراء .1

 الدابرة لدابرة المشترٌات 

لبابع لشراء بضاعة وهو خطاب موجه من دابرة المشترٌات ل :أمر الشراء  .2

 أو الحصول على خدمات وفٌه تفاصٌل الطلب 

وهو تقرٌر ٌبٌن تفاصٌل البضاعة المستلمة من البابع من  :تقرٌر االستالم .3

 حٌث الكمٌات واألصناؾ والحالة للبضاعة المستلمة

وهً تستلم من البابع وتبٌن األصناؾ  :فاتورة البائع )فاتورة الشراء(  .4

 األسعار والقٌمة المطلوبة وشروط الدفع وتارٌخه والكمٌات المشحونة و

وٌبٌن القٌمة المدفوعة وتارٌخ الدفع والجهة المدفوع لها  :مستند الصرف .5

 ومنه ٌتم التسجٌل بشكل رسمً 
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روّٞ أُ٘ظٔخ ثبالػزٔبد ػ٠ِ ٓٞاسدٛب اُجشش٣خ ٝأُبد٣خ ٖٓ اجَ : ادلشرتّاخ احملهْح

 اجِٚ ٝحغت رخصصٜب ٣ٌٕٝٞ اُششاء ٖٓ خالٍ:رحو٤ن اُـشض اُز١ اٗشأد ٖٓ 

 الشراء النقدي -1

 الشراء االجل -2

 ٖٓ خالٍ االر٢:طرق انشراء: 

 :الشراء عن طرٌق اعالن مناقصة -1

اإلعالن فً الصحؾ الرسمٌة عن حاجة المنشؤة لمادة ما وفق مواصفات  - أ

 محددة.

 بعد تقدٌم العطاءات من قبل المجهزٌن تقوم المنشؤة باختٌار أفضل العطاءات   - ب

 الشراء المباشر بواسطة عروض: -2

قٌام أحد موظفً قسم المشترٌات بزٌارة األسواق وإبالغ المجهزٌن بالمواد  - أ

 المطلوب شراإها ومواصفاتها

جلب عروض من كل مجهز على حدة وٌكون محفوظ داخل ظرؾ وٌسلم  - ب

 المشترٌات وعادة ما تكون ثالثة عروض الى قسم

 اختٌار أفضل العروض - ت

ٌمكن الشراء بدون عروض إذا كانت  الشراء المباشر دون عروض:  -3

 األسعار مثبتة عند جمٌع المجهزٌن من قبل جهة رسمٌة.

 :يراحم ػًهْاخ انشراء ًاالنراج

 اوال: عملٌات الشراء: 

تعد عملٌة الشراء بداٌة لدوران المخزون فً اي منظمة، فاذا كانت المنظمة تجارٌة 

ترتكز فً مشترٌاتها على البضابع دون تحوٌل، واذا كانت المنظمة صناعٌة ترتكز 

 ، وتكون كاالتً:لإلنتاجفً مشترٌاتها على المواد االولٌة الالزمة 

 الحٌازة على الملكٌة )الفاتورة( : -1

تعتبر الفاتورة عقد نقل ملكٌة البضاعة للمشتري بؽض النظر عن استالمها  

 او ال.

 عملٌة االستالم: -2

وهً الحالة التً تتم بموجب وصل استالم وتعتبر داخل المخازن عند 

 وصول المشترٌات.
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 الحاالت الخاصة للشراء: -3

 استالم الفاتورة دون البضاعة -

 وصول البضاعة دون فاتورة -

 ت االنتاج: ثانٌاً: عملٌا

تعد عملٌة االنتاج هً استخدام للمخزون )المواد االولٌة( ومن ثم اضافة للمخزون  

 بمواد )تامة الصنع( وهً كاالتً:

 ادخال المواد االولٌة الى وحدات التصنٌع: -1

بعد القٌام بعملٌة الشراء والتسجٌالت المحاسبٌة للمشترٌات تقوم المخازن 

حدات التصنٌع لتقوم هذه الوحدات بتحوٌلها بارسال المواد المشتراة الى و

 الى منتجات نصؾ مصنعة أو تامة الصنع.

 ادخال المنتجات الى المخازن:  -2

بعد عملٌة االنتاج تقوم وحدات االنتاج بتسلٌم الكمٌات المنتجة الى المخازن 

 وٌتم ادخالها حسب طبٌعتها وتصنٌفاتها.

 :احملهْحادلؼاجلح احملاسثْح نهًشرتّاخ 

 : عند الشراء النقدي او بشٌك ٌكون القٌداوالً 

 من حـ / المشترٌات

 الى حـ/ الصندوق او البنك

 تدرج رقم الفاتورة او اي مالحظة تخص المشترٌات

----------------------------------- 

 ثانٌا: عند الشراء باالجل ٌكون القٌد

 من حـ / المشترٌات

 الى حـ/ الدابنون )اسم الدابن المورد(

 تدرج رقم الفاتورة او اي مالحظة تخص المشترٌات
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 ثالثا: عندما ٌكون هناك خصم او مسموحات فً المشترٌات ٌكون القٌد

 من حـ / المشترٌات

 الى مذكورٌن

 حـ/ الخصم المكتسب )الخصم المسموح به(

 حـ/ الصندوق أو الدابنون

 تدرج رقم الفاتورة او اي مالحظة تخص المشترٌات

----------------------------- 

رابعا: عندما ٌكون هنالك تلؾ او البضاعة مخالفة للمواصفات فٌتم استرجابعها 

 للبابع حسب القٌد االتً

 من حـ / الصندوق أو الدابنون

 الى حـ/ مردودات المشترٌات

---------------------------------- 

 

 مالحظات: 

للقٌود تستبدل كلمة المشترٌات بكلمة عند التسجٌل المحاسبً المخزنً  -1

 المخازن.

تضاؾ الى قٌمة المادة المشتراة، كلؾ الشراء والتً تتمثل فً )أجور النقل،  -2

 أجور التحمٌل والتفرٌػ، التؤمٌن والعمولة( وؼٌرها.

 طرٌقة إضافة كلؾ الشراء الى قٌمة المواد من خالل القانون االتً: -3

 =
مجموع المصارٌؾ

جموعم قٌم المشترٌات
 

فً حالة كون الناقل للمواد ؼٌر المجهز فٌتم تسجٌل قٌدٌن األول للمشترٌات  -4

 .والثانً للمصارٌؾ
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/ قامت المنشؤة العامة للمشروبات الؽازٌة بشراء ثالثة أنواع من المواد والتً 1مثال

ادة تستخدم فً التنظٌؾ وهً )س، ص، ع( وكانت قٌمة شراء ومصارٌؾ كل م

 جدول ادناه:حسب ما مبٌن فً ال

 قٌمة الشراء

 الوزن الكلً قٌمة الشراء بالدٌنار اسم المادة

 طن 12 12000 س

 كؽم12000 18000 ص

 طن 12 6000 ع

  36000 المجموع

 المصارٌؾ المدفوعة

  المبلػ نوع المصروؾ

  720 أجور تحمٌل

  1800 أجور نقل

  360 أجور تفرٌػ

  2880 المجموع

 المطلوب/  

المجهز والناقل هو نفس  -أ تسجٌل القٌود الٌومٌة لعملٌة الشراء بافتراض: -1

 الناقل هو ؼٌر المجهز )واجب( -. بالشخص

--------------------------------------------------------------------------- 
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( طن من الصوؾ 50مناقصة لتجهٌزها بـ)/ اعلنت المنشؤة العامة للنسٌج عن 2مثال

 المحلً وتلقت العطاءات التالٌة من المجهزٌن

 المالحظات سعر الطن المجهز

 تتحمل المنشؤ اجور النقل والتحمٌل والتفرٌػ دٌنار 850 االول

 واصل مخازن المنشؤة دٌنار 950 الثانً

 واصل مخازن المنشؤة دٌنار 1100 الثالث

دنانٌر لكل  10تتحمل المنشؤة اجور النقل بمقدار  دٌنار 950 الرابع

 دنانٌر اجور تحمٌل وتفرٌػ لكل طن 5طن و 

 دٌنار 700علما ان اجور النقل والتفرٌػ تبلػ 

 تسجٌل القٌود الٌومٌة بافتراض االتً -2 اختٌار العطاء المناسب -1المطلوب/ 

 تم التسدٌد بشٌكاٌام  10تم العملٌة باالجل وبعد  -تمت العملٌة نقدا ب -أ 
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طهة انشراء منارج
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 نثحاحملاضرج انثا

 ادلشرتّاخ اخلارجْح )االػرًاد ادلسرنذُ(

 :ادلسرنذّح االػرًاداخ ذؼرّف
اُج٘ي )اُج٘ي اُلبرح ُالػزٔبد( اٜٗب ا٣خ رشر٤جبد ٜٓٔب ًبٕ شٌِٜب اٝ ٗٞػٜب ٣وّٞ ثٜب       

 ث٘بء ػ٠ِ غِت اُؼ٤َٔ )غبُت كزح االػزٔبد( ٝكوب ُزؼ٤ِٔبرٚ.

 :ادلسرنذّح نالػرًاداخ انؼايح انشرًط

تعتبر االعتمادات المستندٌة عملٌات تجارٌة مستقلة عن عملٌات البٌع او  -1

 العقود االخرى وال تعتبر المصارؾ ملزمة بها.

 ماد كاملة ودقٌقة ٌجب ان تكون تفاصٌل االعت -2

 ال ٌمكن للمستفٌد ان ٌنتفع من العالقات التعاقدٌة القابمة بٌن المصارؾ -3

 :  االػرًاد نشٌء ػهَ ادلرتذثح ًادلسؤًنْاخ االنرساياخ

قٌام المصارؾ بفحص كافة الوثابق بعناٌة للتؤكد من كونها مطابقة فً  -1

 ظاهرها لشروط وتفاصٌل االعتماد.

سإولٌة فٌما ٌتعلق بشكلٌة او دقة او صحة او زٌؾ ال تتحمل المصارؾ اٌة م -2

 او اثر قانونً الي من المستندات.

ال تتحمل المصارؾ اٌة مسإولٌة او التزام عن النتابج الناجمة عن تاخٌر  -3

 الرسابل او الكتب او المستندات او فقدانها خالل الطرٌق.

الناتجة عن  ال تتحمل المصارؾ اٌة تبعات او مسإولٌة بسبب انقطاع اعمالها -4

 قوة قاهرة خارج ارادتها.

ٌعتبر طالب فتح االعتماد ملزما ومسإوال عن تعوٌض المصارؾ لقاء كافة  -5

 االلتزامات والمسإولٌات التً تفرضها القوانٌن والعادات فً الدول االجنبٌة.
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 :ادلسرنذاخ اخلاصح تاالػرًاداخ

من شحن البضاعة : هً عبارة عن مستند ٌتم بموجبه التثبت وثائق الشحن -1

او ارسالها او تسلم عهدتها وان التارٌخ المعتمد والذي ٌإخذ بنظر االعتبار 

تارٌخها لشحن البضاعة او ارسالها او تسلمها هو التارٌخ الذي تحمله هذه 

 الوثٌقة.

تصدر هذه الوثابق من قبل شركات التؤمٌن وتوقع من قبلها  :وثائق التؤمٌن -2

بل المفوضٌن وٌجب ان تكون هذه الوثابق محددة او من قبل وكالبها او من ق

 فً االعتماد.

تنظم هذه القوابم باسم طالب فتح االعتماد وال  القوائم التجارٌة )الفواتٌر(: -3

ٌجوز ان تصدر هذه القوابم بمبالػ تزٌد عن المبلػ المسموح به بموجب 

ا االعتماد كما ٌجب ان ٌطابق وصؾ البضاعة فً القابمة التجارٌة لوصفه

 فً االعتماد.

هً الوثابق التً تصدر عن جهات أخرى ؼٌر الجهات  الوثائق األخرى: -4

المذكورة أعاله مثل وصوالت المستودع او أوامر التسلٌم او الفواتٌر 

 القنصلٌة او شهادات المنشؤ او شهادات الوزن او النوعٌة او التحلٌل.

 :ادلسرنذُ االجراءاخ انؼًهْح نفرح االػرًاد

المنشؤة بالطلب من المصرؾ بفتح اعتماد مستندي لصالحها الستٌراد قٌام  -1

البضاعة المطلوبة والمحددة كمٌتها وقٌمتها فً إجازة االستٌراد وٌتولى 

 المصرؾ كافة المراسالت نٌابة عن المنشؤة.

قٌام الجهة المستوردة بالتامٌن على االعتماد المستندي ضد جمٌع االخطار  -2

 بضاعة المستوردة.التً قد تتعرض لها ال

وصول مستندات الشحن الى المصرؾ والذي ٌقوم بدوره باشعار الجهة  -3

المستوردة للبضاعة بوصول هذه المستندات مع استفٌاء كافة المبالػ التً 

 تخص االعتماد من قبل المصرؾ.

بعد تخلٌص المستندات الشحن من المصرؾ تقوم الجهة المستوردة بالعمل  -4

الكمارك وإنجاز معاملة اإلخراج الكمركً ودفع  على تخلٌص البضاعة من

 الرسوم الكمركٌة المتعارؾ علٌها.

بعد تخلٌص البضاعة من الكمارك ٌتم نقلها من مخازن الكمارك الى مخازن  -5

 الجهة المستوردة. 

 فحص البضاعة فً المخازن الجهة المستوردة واستالمها. -6
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 ا٠ُ هغْ: ٝروغْ :ادلسرنذّح نالػرًاداخ احملاسثْح ادلؼاجلح

حغبة االػزٔبد أُغز٘ذ١: ٝٛٞ ٣شَٔ ج٤ٔغ أُجبُؾ أُذكٞػخ ا٠ُ أُصشف  -1

 ٖٓ رأ٤ٓ٘بد ٝػُٔٞخ كزح االػزٔبد ٝٓصبس٣ق االرصبالد ٝؿ٤شٛب.

حغبة ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ: ٝٛٞ ٣ٔثَ ٓجِؾ اٌُبَٓ ُالػزٔبد أُغز٘ذ١  -2

ٝاُز٢ ثبإلظبكخ اُشعّٞ أٌُش٤ًخ ٝاجٞس اُ٘وَ ٝاجٞس اُلحص ٝاُزشـ٤َ 

 رخص اُجعبػخ.

 وحكىٌ انًعانجت نهحسابٍٍ كاالحً:

 عُذ فخح انحساب ٌسجم انقٍذ انخانً -

 ٖٓ ٓزًٞس٣ٖ 

 حـ/ رأ٤ٓ٘بد االػزٔبد أُغز٘ذ١ )ٓجِؾ اُزأ٤ٓ٘بد(

 حـ/ ٓصبس٣ق ارصبالد ٓغزشدح

 حـ/ ػُٔٞخ االػزٔبد أُغز٘ذ١ )ٓجِؾ اُؼُٔٞخ(

 ا٠ُ حـ/ جبس١ أُصشف

--------------------------------------- 

 عُذ وطىل يسخُذاث انشحٍ انى انًظرف ٌسجم انقٍذ انخانً: -

 ٖٓ حـ/ االػزٔبد أُغز٘ذ١ )ٓجِؾ االػزٔبد ثبٌُبَٓ(

 ا٠ُ ٓزًٞس٣ٖ

 حـ/ رأ٤ٓ٘بد االػزٔبد أُغز٘ذ١ )ٓجِؾ اُزأ٤ٓ٘بد(

 حـ/ جبس١ أُصشف

--------------------------------------- 

عُذ حخهٍض انًسخُذاث يٍ انًظرف ٌسجم قٍذ غهق االعخًاد انًسخُذي فً  -

 :يع كافت يظارٌفه حساب بضاعت بطرٌق انشحٍ

 ٖٓ حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ )ٓجِؾ ا٢ٌُِ(

 ا٠ُ ٓزًٞس٣ٖ

 حـ/ ٓصبس٣ق ارصبالد ٓغزشدح 

 حـ/ ػُٔٞخ االػزٔبد أُغز٘ذ١ 

 حـ/ االػزٔبد أُغز٘ذ١ )ٓجِؾ االػزٔبد(

--------------------------------------- 
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 عُذ دفع يظارٌف عهى انبضاعت بطرٌق انشحٍ ٌخى حسجٍم انقٍذ االحً: -

 ٖٓ ٓزًٞس٣ٖ

 )سعّٞ(حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ 

 )أجٞسٗوَ( حـ/ ٗوَ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ 

 )أجٞس( حـ/ ٝرشـ٤َ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ 

 )اسظ٤بد( حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ  

 حـ/ اُص٘ذٝم اٝ جبس١ أُصشف ا٠ُ

-------------------------- 

عُذ وطىل انبضاعت انى انًخازٌ ٌخى غهق حساب ويظارٌف بضاعت  -

 بطرٌق انشحٍ بانقٍذ االحً:

  أُخبصٕحـ/ ٖٓ 

 ا٠ُ ٓزًٞس٣ٖ

 حـ/ سعّٞ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ 

 حـ/ أجٞس ٗوَ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ 

 حٖحـ/ أجٞس ٝرشـ٤َ ثعبػخ ثطش٣ن اُش

 حـ/ اسظ٤بد ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ

 حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ

--------------------------------- 
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 / 1يثال

غِجذ أُ٘شأح اُؼٔخ ُِٔششٝثبد اُـبص٣خ ٖٓ ٓصشف  1/3/2018ثزبس٣خ  -

غٖ ٝثغؼش  1000اُشاكذ٣ٖ كزح اػزٔبد ٓغز٘ذ١ العز٤شاد ٓبدح أ٤ُٝخ ٤ًٔزٜب 

 دٝالس. 75

اسعَ ٓصشف اُشاكذ٣ٖ ُِٔ٘شبح اشؼبسا ٓزعٔ٘ب خصْ ٖٓ  5/3/2018ثزبس٣خ  -

% ٖٓ ه٤ٔخ االػزٔبد ًزأ٤ٓ٘بد 25اُحغبة اُجبس١ ُِٔ٘شأح ٓجِؾ ٓب ٣ؼبدٍ 

د٣٘بس أجٞس  10000% ٖٓ ه٤ٔخ االػزٔبد ٝٓجِؾ 0.1ٝػُٔٞخ كزح االػزٔبد 

 ثشه٤بد ٝرٌِظ.

هبّ ٝصِذ ٓغز٘ذاد اُشحٖ اُخبصخ ثبالػزٔبد ٝ 25/3/2018ثزبس٣خ  -

أُصشف ثبػالّ أُ٘شأح ثزُي ٓغ اشؼبس ثخصْ ٓب رجو٠ ٖٓ حغبثٜب اُجبس١ 

 ُذ٣ٚ

 هبٓذ أُ٘شأح ثزخ٤ِص ٓغز٘ذاد اُشحٖ ٖٓ أُصشف 27/3/2018ثزبس٣خ  -

رْ رخ٤ِص اُجعبػخ ٖٓ أٌُشى ٝدكؼذ أُ٘شأح سعّٞ  30/3/2018ثزبس٣خ  -

ًخ د٣٘بس ٝاجٞس ٗوَ ُشش 2000د٣٘بس ٝاجٞس اسظ٤بد  400000ًٔش٤ًخ 

 د٣٘بس  11000ٗو٤ِبد اُجضائش١ 

 ٝصِذ اُجعبػخ ا٠ُ أُ٘شأح ٝادخِذ ُِٔخبصٕ 31/3/2018ثزبس٣خ  -

 انًطهىب/

اجشاء اُو٤ٞد ا٤ٓٞ٤ُخ ارا ػِٔذ إ عؼش اُصشف اُذٝالس ُِٞاحذ ٣غب١ٝ   -1

 د٣٘بس  1200

 رص٣ٞش حغبة األعزبر  -2

 حغبة ًِلخ اُطٖ اُٞاحذ ٖٓ أُبدح اال٤ُٝخ -3
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 ادلسرهًح حبانح غري سهًْحانثضاػح 

 يف االػرًاداخ ادلسرنذّح

 :أسثاب ًاشكال ػذو ساليح انثضاػح

التلؾ: وهو فقدان البضاعة لقٌمتها االستعمالٌة بحٌث تصبح ؼٌر صالحة  -1

 لالستعمال وٌقسم الى نوعٌن:

التلؾ الكلً: وهو التلؾ الذي ٌصٌب الوحدات بصورة كلٌة بحٌث تصبح  - أ

 عدم االستفادة منها.ؼٌر صالحة لالستعمال و

التلؾ الجزبً: وهو التلؾ الذي ٌصٌب جزء من الوحدات بحٌث ٌكون  - ب

 الجزء التالؾ ؼٌر صالح لالستعمال والجزء السلٌم صالح لالستعمال. 

الفقدان: هو النقص الذي ٌحصل فً البضاعة المستوردة وٌكتشؾ هذا  -2

الشحن المرسلة من النقص بعد القٌام بعملٌة فحص البضاعة ومطابقتها لقوابم 

 قبل المجهز وٌكون هذا النقص من عدة أسباب:

 بسبب الزخم الكبٌر للبضابع وتكدسها فً المٌناء وصعوبة تخلٌصها. - أ

 قد تخلط مع بضابع مستوردٌن اخرٌن  - ب

 قد ٌكون بسبب مخاطر الطرٌق اثناء الشحن - ت

 بسبب اهمال الجهات المسإولة عن النقل والشحن  - ث

صفات: ٌحدث أحٌانا وان تجهز البضاعة وتشحن الوحدات المخالفة للموا -3

وعند فحصها من قبل الجهة المستوردة ٌكتشؾ ان بعض الوحدات المرسلة 

ؼٌر مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالً تعتبر وحدات ؼٌر سلٌمة ٌقتضً 

 معالجتها.

 :اجلياخ انرِ ذرحًم انرهف ًانفمذاٌ ًخمانفح ادلٌاصفاخ

ان تحدٌد الجهة التً تتحمل التلؾ والفقدان ٌعتمد على أساس نوع التؤمٌن الذي       

قامت به الجهة المستوردة على البضاعة وهل انه ٌؽطً جمٌع االخطار التً قد 

 تتعرض له البضاعة أم ال وهناك نوعان من التؤمٌن هما:

عن جمٌع  : تكون شركة التؤمٌن هً المسإولةالتؤمٌن عند مخازن المٌناء -1

االخطار التً تتعرض لها البضاعة من منشابها لؽاٌة وصولها الى مخازن 

هً  مٌناء الجهة المستوردة، وما بعد هذه النقطة فالجهة المستوردة تكون

المسإولة عن أي تلؾ او فقدان من المٌناء الى مخازنها، وللجهة للمستوردة 
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ها ونقلها من المٌناء الى التعاقد مع شركة نقل وتلزمها بالتؤمٌن على بضاعت

 المخازن وهذا االختٌار األفضل فً هذا النوع.

: ٌعنً ان تكون شركة التؤمٌن هً التؤمٌن عند مخازن الجهة المإمن لها -2

المسإولة مسإولٌة كاملة عن سالمة البضاعة لؽاٌة وصولها الى مخازن الجهة 

 المستوردة مع االخذ بنظر االعتبار االتً:

للبضاعة فً مخازن المٌناء لمعرفة حالة البضاعة وتحدٌد ٌكون الفحص  -

 سالمتها او نقصها وتلفها

 تحدٌد الوحدات التالفة تلفا كلٌا او جزبٌا وتقرٌر صالحٌتها من عدمه -

 فحص البضاعة ثانٌة عند مخازن الجهة المستوردة -

: تقوم لجنة مختصة بفحص البضاعة فً حالة مخالفة البضاعة للمواصفات-3

تقرٌر بالبضاعة المخالفة للمواصفات الى قسم المشترٌات الخارجٌة  وارسال

لٌتولى بدوره مفاتحة المجهز بالكمٌة المخالفة وعلٌه تتم المعالجة بإحدى الحاالت 

 التالٌة:

فور اعالم المجهز تعوٌض الجهة المستوردة بالكمٌة المخالفة للمواصفات  - أ

 عن كمٌتها.

 المستوردة بمبالػ الوحدات المخالفةقٌام المجهز بتعوٌض الجهة  - ب

 االتفاق على قبول البضاعة بسعر اقل وتعوٌض الجهة المستوردة الفرق - ت

٢ٛٝ  :نهرهف ًانفمذاٌ ًانرهف ًانٌحذاخ ادلخانفح نهًٌاصفاخ احملاسثْح ادلؼاجلح

 ًبالر٢:

 : ٝٛٞ رزحِٔٚ احذٟ اُجٜبد االر٤خ: انًعانجت انًحاسبٍت نهخهف وانفقذاٌ -1

 شركت انخأيٍٍ هً انًسؤونت عٍ انخعىٌض ٌسجم قٍذ االحً: عُذيا حكىٌ -

 ٖٓ حـ/ ششًخ اُزأ٤ٖٓ

 ا٠ُ حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ

--------------------------------------- 

 :عُذيا حكىٌ انجهت انُاقهت هًا انًسؤونت َسجم انقٍذ االحً -

 ٖٓ حـ/ اُجٜخ اُ٘بهِخ

 ا٠ُ حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ

--------------------------------------- 
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عُذيا حكىٌ شركت انخأيٍٍ وانجهت انُاقهت هًا انًسؤوالٌ َسجم انقٍذ  -

 :االحً

 ٖٓ ٓزًٞس٣ٖ

 حـ/ ششًخ اُزأ٤ٖٓ

 حـ/ اُجٜخ اُ٘بهِخ

 ا٠ُ حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ 

--------------------------------------- 

 :انخهف َسجم انقٍذ االحً عُذيا ٌخى حسذٌذ انًبهغ يٍ انجهت انخً ححًهج -

 ٖٓ حـ/ اُص٘ذٝم اٝ جبس١ أُصشف

 ا٠ُ حـ/ اُجٜخ اُ٘بهِخ أٝ ششًخ اُزأ٤ٖٓ

 --------------------------------------- 

: ٝٛٞ رزْ ثئحذٟ اُحبالد انًعانجت انًحاسبٍت نهىحذاث انًخانفت نهًىاطفاث -2

 االر٤خ: 

ُِجٜخ أُغزٞسدح ثبُٞحذاد ػ٘ذ االرلبم ثزؼ٣ٞط أُجٜض  انحانت األونى: -

 أُخبُلخ ٣زْ رغج٤َ اُو٤ذ االر٢:

 ٖٓ ٓزًٞس٣ٖ

 حـ/ أُخبصٕ )ه٤ٔخ اُٞحذاد اُغ٤ِٔخ( 

 حـ/ أُجٜض )ه٤ٔخ اُٞحذاد أُخبُلخ ُِٔٞاصلبد( 

 ا٠ُ حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ

-------------------------- 

ٌخى  انىحذاث انًخانفت وحسخهى يٍ قبم انًخازٌ عُذيا ٌقىو انًجهس بارسال -

 غهق حساب انًجهس بانقٍذ االحً:

 حـ/ أُخبصٕ ٖٓ 

 ا٠ُ حـ/ أُجٜض

-------------------------- 
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هجٍٞ أُجٜض ُِجعبػخ ٝدكغ ه٤ٔزٜب ُِجٜخ أُغزٞسدح ٝرحغت  انحانت انثاٍَت: -

 ثطش٣وز٤ٖ ٛٔب:

 ٝكن االػزٔبد ٝحغت اُو٤ذ:رغج٤َ ه٤ٔخ اُٞحذاد أُخبُلخ ثغؼش اُششاء  - أ

  أُجٜضحـ/ ٖٓ 

 ا٠ُ حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ

--------------------------------- 

ثٌِلزٜب ك٢ ٓخبصٕ ا٤ُٔ٘بء اٝ ٓخبصٕ اُجٜخ رغج٤َ ه٤ٔخ اُٞحذاد أُخبُلخ  - ة

 ٝحغت اُو٤ذ: أُغزٞسدح

  اُص٘ذٝم اٝ جبس١ أُصشفحـ/ ٖٓ 

 ا٠ُ حـ/ أُجٜض

--------------------------------- 

هجٍٞ اُجٜخ أُغزٞسدح ُِٞحذاد أُخبُلخ ثو٤ٔخ اهَ ٖٓ ه٤ٔزٜب  انحانت انثانثت: -

 ٣زْ رغج٤َ اُو٤ذ االر٢:

 ٖٓ ٓزًٞس٣ٖ

 حـ/ أُخبصٕ )ه٤ٔخ اُٞحذاد اُغ٤ِٔخ( 

 حـ/ أُخبصٕ )ه٤ٔخ اُٞحذاد أُخبُلخ ُِٔٞاصلبد(

 حـ/ أُجٜض )اُلشم اُز١ ٣زحِٔٚ أُجٜض ػٖ اُٞحذاد أُخبُلخ( 

 ا٠ُ حـ/ ثعبػخ ثطش٣ن اُشحٖ

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 / 3يثال

غِجذ أُ٘شأح اُؼبٓخ ُزجبسح األجٜضح اُذه٤وخ ٖٓ ٓصشف  2/5/2018ثزبس٣خ  -

 5000اُشاكذ٣ٖ كزح اػزٔبد ٓغز٘ذ١ العز٤شاد عبػبد ٣ذ٣ٝخ ع٣ٞغش٣خ ٤ًٔزٜب 

 ثبٕٝ ٝهذ رْ كزح االػزٔبد. 40عبػخ ٝثغؼش 

اسعَ ٓصشف اُشاكذ٣ٖ ُِٔ٘شبح اشؼبسا ٓزعٔ٘ب خصْ ٖٓ  3/5/2018ثزبس٣خ  -

% ٖٓ ه٤ٔخ االػزٔبد ًزأ٤ٓ٘بد 50٘شأح ٓجِؾ ٓب ٣ؼبدٍ اُحغبة اُجبس١ ُِٔ

% ٖٓ ه٤ٔخ االػزٔبد ٖٓ حغبة أُ٘شبح اُجبس١ 0.125ٝػُٔٞخ كزح االػزٔبد 

 ُذٟ أُصشف.

رْ اُزأ٤ٖٓ ػ٠ِ اُغبػبد ظذ ج٤ٔغ االخطبس ثششغ  10/5/2018ثزبس٣خ  -

 د٣٘بس 875000اٌُِلخ ػ٘ذ ٓخبصٕ أُ٘شأح ٝهذ رْ دكغ هغػ اُزأ٤ٖٓ اُجبُؾ 

 ثٔٞجت ش٤ي.

ٝصِذ ٓغز٘ذاد اُشحٖ ا٠ُ أُصشف ٝك٢ اُ٘لظ ا٤ُّٞ  20/5/2018ثزبس٣خ  -

غِت ٖٓ أُ٘شبح رخ٤ِصٜب ٝرْ رخ٤ِص أُغز٘ذاد ٖٓ أُصشف ث٘لظ ا٤ُّٞ 

 ٝعجَ أُصشف ػ٠ِ أُ٘شبح أُزجو٢ ٖٓ االػزٔبد ٝاسعَ اشؼبسا ُٜب ثزُي.

اُز٢ ٝصِذ ا٤ُٚ  رْ رخ٤ِص اُجعبػخ ٖٓ ٓخبصٕ ا٤ُٔ٘بء 25/5/2018ثزبس٣خ  -

% ٖٓ 25اُجعبػخ ثؼذ كحصٜب ٝدكؼذ أُ٘شأح ثش٤ي سعّٞ ًٔش٤ًخ اُجبُـخ 

 ٓجِؾ االػزٔبد ًٝبٗذ ٗز٤جخ اُلحص ًبالر٢:

 عبػخ ٣ذ٣ٞ٣خ ٜٓشٔخ ثبٌُبَٓ ٝال ٣ٌٖٔ االعزلبدح ٜٓ٘ب 50

 عبػخ ٣ذ٣ٝخ ٌٓغٞسح ٣ٌٖٝٔ رص٤ِحٜب 30

 عبػخ ٣ذ٣ٝخ ٓلوٞدح 20

 عبػخ صبُحخ رٔبٓب 4900

ْ االرلبم ٓغ ششًخ اُزب٤ٖٓ ػ٠ِ ه٤بّ أُ٘شبح ثزص٤ِح اُغبػبد أٌُغٞسح ٝهذ ر

 % ٖٓ اٌُِلخ ا٤ٌُِخ. 50ٝػ٠ِ إ رؼٞض ششًخ اُزب٤ٖٓ 

ٝصِذ اُجعبػخ ا٠ُ أُ٘شأح ٝادخِذ ُِٔخبصٕ ث٘لظ  26/5/2018ثزبس٣خ  -

 حبُزٜب ك٢ ا٤ُٔ٘بء

 انًطهىب/

 500س ُِٞاحذ ٣غب١ٝ اجشاء اُو٤ٞد ا٤ٓٞ٤ُخ ارا ػِٔذ إ عؼش اُصشف اُذٝال -1

 د٣٘بس 

 حغبة ًِلخ اُغبػخ اُٞاحذح اُغ٤ِٔخ -2
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________________________________________________ 

 /4ٓثبٍ 

هبٓذ ششًخ اُص٘بػبد اُخل٤لخ ثبالرلبم ٓغ احذٟ اُششًبد االُٔب٤ٗخ ُزج٤ٜضٛب       

ٓبسى أُب٢ٗ  400ك٢ ص٘بػخ أُجٔذاد ٗٞع ػشزبس ثغؼش  ٣غزخذّجٜبص  1000ثـ 

 ُِجٜبص اُٞاحذ 

غِجذ اُششًخ ٖٓ ٓصشف اُشاكذ٣ٖ ثلزح اػزٔبد ٓغز٘ذ١ ُششاء  1/6/2018ك٢     

االجٜضح أُزًٞسح ثو٤ٔخ اُزؼبهذ ٝك٢ ٗلظ اُزبس٣خ أسعَ أُصشف اشؼبسا ُِششًخ 

 ثخصْ ه٤ٔخ اُزؼبهذ ٖٓ حغبثٜب اُجبس١ ًزأ٤ٓ٘بد

أسعَ أُصشف اشؼبسا ٓذ٣٘ب ُِششًخ ثٔصبس٣ق كزح االػزٔبد  5/6/2018ك٢      

 % ٖٓ ه٤ٔخ االػزٔبد 0,1ٝاُز٢ ثِـذ 

أسعَ أُصشف اشؼبسا ٓذ٣٘ب ُِششًخ ثؼُٔٞخ اًُٞالء  10/6/2018ك٢      

 د٣٘بس  600ٝأُصبسف أُشاعِخ ثِـذ 

أسعَ أُصشف اشؼبسا ٓذ٣٘ب ُِششًخ ثأجٞس ثشه٤بد ٝاُزٌِظ  12/6/2018ك٢       

 د٣٘بس  400ٝٓصبس٣ق ظٔبٕ ثِـذ 

رْ اُزأ٤ٖٓ ػ٠ِ االػزٔبد ٝدكؼذ اُششًخ أجٞس اُزأ٤ٖٓ اُجبُـخ  15/6/2018ك٢     

 د٣٘بس ثش٤ي 2850

ٝصِذ ٓغز٘ذاد اُشحٖ ا٠ُ أُصشف ٝهبّ ثئثالؽ اُششًخ  25/6/2018ك٢    

ٜب ٝاُطِت ٜٓ٘ب رخ٤ِص اُجعبػخ ٝاسعَ ُٜب ث٘لظ اُزبس٣خ اشؼبسا ثخصْ ثٞصُٞ

 د٣٘بس ٖٓ حغبثٜب اُجبس١ ػٖ كشم عؼش اُؼِٔخ 2000

رْ رخ٤ِص اُجعبػخ ٖٓ ٓخبصٕ ا٤ُٔ٘بء ٝدكغ سعّٞ ًٔش٤ًخ ثِـذ  30/6/2018    

 د٣٘بس ثش٤ي 12100

االعزالّ ٗوِذ اُجعبػخ ا٠ُ ٓخبصٕ اُششًخ ٝرْ كحصٜب هجَ  1/7/2018ك٢    

 ًٝبٗذ ٗز٤جخ اُلحص ًبالر٢:

جٜبص ع٤ِْ ٝٓخبُق ُِٔٞاصلبد  120ٝ جٜبص ع٤ِْ ٝٓطبثن ُِٔٞاصلبد 800

جٜبص ٓخبُق ُِٔٞاصلبد  80ٝ جضئ٤ب ٣ٌٖٝٔ االعزلبدح ٓ٘ٚ اال إ ًلبءرٚ اهَ

 ٤ًِب ٝال ٣ٌٖٔ االعزلبدح ٓ٘ٚ

 جٜبص ثش٤ي د٣٘بس ػٖ ًَ 1هبٓذ اُششًخ ثزغذ٣ذ اُ٘وَ اُجبُـخ  3/7/2018ك٢    
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 أُطِٞة/

 ٓبسى 8رغج٤َ اُو٤ٞد ا٤ٓٞ٤ُخ اُالصٓخ ارا ػِٔذ إ اُذ٣٘بس اُٞاحذ ٣غب١ٝ  -1

 رحذ٣ذ ًِلخ اُجٜبص أُخبُق ُِٔٞاصلبد جض٣ئب ٝاُجٜبص أُطبثن ُِٔٞاصلبد -2

ػِٔب إ اُؼوذ أُٞهغ ث٤ٖ اُششًخ اُؼشاه٤خ ٝاُششًخ األُٔب٤ٗخ ٣٘ص ػ٠ِ هجٍٞ  -3

% ٖٓ ًِلخ 80ِٔٞاصلبد جضئ٤ب ثو٤ٔخ رؼبدٍ األ٠ُٝ ثبألجٜضح أُخبُلخ ُ

االػزٔبد ٝاصَ أُخبصٕ ٝه٤بّ اُثب٤ٗخ ثزغذ٣ذ ه٤ٔخ األجٜضح أُخبُلخ 

 ُِٔٞاصلبد ٤ًِب حغت ًِلزٜب ٝاصَ أُخبصٕ.
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 احملاضرج اخلايسح

 ادلصارّف ادلشرتكح ًذٌزّؼيا
ان تكلفة الشراء تشمل قٌمة وصوالت الشراء مع كافة عناصر النفقات        

المتعلقة بالشراء والتموٌل والنقل والشحن والتامٌن والرسوم الكمركٌة والفحص 

 والتخزٌن وؼٌرها. إذا كانت لصنؾ واحد من المشترٌات.

واحد الن لكن تتولد مشكلة فً حالة كون المشترٌات تتضمن أكثر من صنؾ         

المصارٌؾ تكون مشتركة بٌن األصناؾ المشتراة مما ٌستوجب توزٌعها بٌنها بشكل 

 عادل بؽٌة الوصول الى كلفتها الحقٌقٌة.

 :أنٌاع ادلصارّف ادلشرتكح

: تعتبر عمولة الشراء من تكلفة الشراء المباشرة التً ٌتطلب عمولة الشراء -1

تكون نسبة مبوٌة فً اؼلب  اضافتها قٌمة الشراء وقد تكون مبلػ مقطوع وقد

األحٌان، لذا فان انسب معٌار لتوزٌعها بٌن األصناؾ هو قٌمة األصناؾ 

حٌث ٌتم تحمٌل كل صنؾ بنصٌبه من المصروؾ على أساس النسبة 

 المبوٌة.

باستٌراد صنفٌن من المواد هما: س، ص قٌمة األول قامت منشؤة مثال/ 

دٌنار وان عمولة الشراء المتفق علٌها كانت  20000دٌنار والثانً  30000

 دٌنار.  250

 م/ إٌجاد نصٌب كل صنؾ من العمولة

 قٌم الشراءدٌنار مجموع  50000= 20000+30000 الحل/

نصٌب س = 
     

     
 دٌنار 150= 250×  

نصٌب ص =
     

     
 دٌنار 100= 250×  

: تتقاضى المصارؾ عموالت عن فتح االعتمادات عمولة المصرف -2

المستندٌة لدٌها تإخذ على اساس مبلػ االعتماد والذي هو سوؾ ٌحول 

للخارج لتسدٌد قٌمة البضاعة واٌضا اساس توزٌعها على االصناؾ 

 المستوردة هو قٌمة شراإها.

 % 10نفس بٌانات المثال السابق علما ان العمولة المصرفٌة هً مثال/ 

 م/ إٌجاد نصٌب كل صنؾ من العمولة

 قٌم الشراءدٌنار مجموع  50000= 20000+30000 الحل/
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× 30000نصٌب س = 
  

   
 دٌنار 3000= 

×  20000نصٌب ص =
  

   
 دٌنار 2000= 

 

صال بٌن البابع : ٌتطلب فً كثٌر من األحٌان االتمصارٌف برق والهاتف -3

والمشتري او بٌن المصرؾ والبابع عن طرٌق الهاتؾ او التلكس او ارسال 

او عن طرٌق البرقٌات بخصوص البضاعة المستوردة، وهنا ٌصعب اختٌار 

معٌار ثابت لتوزٌع هذه المصارٌؾ على األصناؾ المستوردة بسبب صعوبة 

علٌه فان حساب الوقت المصروؾ لكل صنؾ خالل االتصال الهاتفً، و

أفضل معٌار لتوزٌع هذا المصروؾ هو توزٌعه بالتساوي على األصناؾ 

 المستوردة.

نفس بٌانات المثال السابق إذا علمت ان مصارٌؾ البرق والهاتؾ هو مثال/ 

  إٌجاد نصٌب كل صنؾ من هذا المصروؾ م/.  دٌنار 140

  الحل/

نصٌب كل صنؾ = 
   

 
 دٌنار 70= 

 دٌنار 70نصٌب س =

 دٌنار 70= نصٌب ص

: تقوم شركات التؤمٌن عادة باحتساب أجور التؤمٌن التً مصارٌف التؤمٌن -4

تتقاضاها على ضوء جداول مثبتة لدٌها تختلؾ باختالؾ نوع التؤمٌن 

المطلوب ونوعٌة المإمن علٌه وٌستند حساب ذلك على عاملٌن هما: قٌمة 

 البضاعة ودرجة تعرضها للخطر 

سابق إذا علمت ان درجة تعرض الصنؾ س نفس بٌانات المثال المثال/ 

للخطر تساوي ضعؾ درجة ص للخطر وان مبلػ التؤمٌن المدفوع كان 

 دٌنار. 1200

  إٌجاد نصٌب كل صنؾ من هذا المصروؾ م/ 

  الحل/

 1نفرض درجة تعرض الصنؾ ص للخطر =

 2فتكون درجة تعرض الصنؾ س للخطر = 

× تعرض الصنؾ للخطر القٌمة المرجحة بدرجة التعرض للخطر= درجة 

 قٌمة الصنؾ

 60000= 2×30000س = 

 20000= 1×20000ص = 
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 80000ص =  20000س +  60000مجموع القٌم المرجحة = 

× 1200نصٌب الصنؾ س =
     

     
 دٌنار 900= 

: تحدد تعرٌفة الرسوم الكمركٌة من قبل الدولة بالشكل الذي الرسوم الكمركٌة -5

تفرض على البضابع المستوردة حسب  ٌتفق ومصالح البلد، لذلك فهً

أنواعها وقٌامها، وٌمكن توزٌع هذا المصروؾ على األصناؾ بترجٌح قٌمة 

كل صنؾ على أساس نوعٌته او افتراض نسبة ثابتة او حصة معٌنة لكل 

 صنؾ وضربه فً قٌمة ذلك صنؾ. مثال 

ضة نفس بٌانات المثال السابق إذا علمت ان الرسوم الكمركٌة المفرومثال/ 

% من الرسوم المفروضة على الصنؾ س وان مبلػ 120على الصنؾ ص 

إٌجاد نصٌب كل صنؾ من هذا  م/ دٌنار. 1080الرسوم المدفوعة كان 

  المصروؾ

  الحل/

 100نفرض درجة تعرض الصنؾ س للخطر =

 120فتكون درجة تعرض الصنؾ ص للخطر = 

 قٌمة الصنؾ× القٌمة المرجحة بالنوعٌة= نوعٌة الصنؾ 

 3000000= 100×30000س = 

 2400000= 120×20000ص = 

  5400000ص = 2400000س + 3000000مجموع القٌم المرجحة = 

× 1080نصٌب الصنؾ س =
       

        
 دٌنار 600= 

× 1080نصٌب الصنؾ س =
       

        
 دٌنار 480= 

ر : من النادر نقل وتخلٌص البضاعة من قبل المنشآت فومصارٌف االرضٌات -6

وصولها للمٌناء اذ البد من بقابها مدة معٌنة على رصٌؾ المٌناء قبل انتهاء 

إجراءات اإلخراج الكمركً لذلك تفرض علٌها رسوم ارضٌات، وان انسب 

معٌار لتوزٌع هذه المصارٌؾ على األصناؾ هو مدة بقاء كل صنؾ على 

 الرصٌؾ. 

ان مدة بقاء دٌنار و 200ان مصارٌؾ االرضٌات على الصنفٌن هً مثال/ 

إٌجاد نصٌب كل  م/ اٌام. 4اٌام وان مدة بقاء الصنؾ س  6الصنؾ ص 

  صنؾ من هذا المصروؾ

  الحل/

 مجموع بقاء الصنفٌن على الرصٌؾ 10= 4+6
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× 200نصٌب الصنؾ س =
 

   
 دٌنار 80= 

× 200نصٌب الصنؾ س =
 

   
 دٌنار 120= 

: أحٌانا ٌتحمل المجهز مصارٌؾ النقل وهنا تعتبر من ضمن النقلمصارٌف  -7

قابمة الشراء ولكن فً اؼلب الحاالت ٌتحمل المشتري مصارٌؾ النقل لحٌن 

دخول البضاعة مخازن المنشؤة، وان معٌار توزٌعها هو الوزن باإلضافة الى 

 المسافة. 

كٌلو متر  20طن ونقل الى مسافة  1.5ان وزن الصنؾ س كان مثال/ 

كٌلو متر وكانت أجور النقل  15طن ونقل الى مسافة  3والصنؾ ص ٌزن 

إٌجاد نصٌب كل صنؾ من هذا  م/ دٌنار. 600التً دفعتها المنشؤة تساوي 

  المصروؾ

  الحل/

 30كم =  20×طن  1.5س = 

 45كم =  15×طن  3ص = 

 75= 45+30مجموع الوزن المرجح بالمسافة = 

× 600نصٌب الصنؾ س =
  

   
 دٌنار 240= 

× 600نصٌب الصنؾ س =
  

   
 دٌنار 360= 

-----------------------------------------------------------------------

------ 
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 / 6يثال

أُٞاد اُـزائ٤خ ثطِت اعز٤شاد ص٘ل٤ٖ أُ٘شأح اُؼبٓخ ُزجبسح  هبٓذ 1/4/2018ثزبس٣خ 

د٣٘بس ُِطٖ  150غٖ ٝثغؼش  20ٖٓ أُٞاد، ٝثزلبص٤َ اُص٘ق األٍٝ: اُٞصٕ 

د٣٘بس ُِطٖ اُٞاحذ، ٝهذ دكؼذ  100غٖ ثغؼش  50اُٞاحذ، آب اُص٘ق اُثب٢ٗ: اُٞصٕ 

 اُزب٤ُخ: أُ٘شأح ػ٤ِٜٔب أُصبس٣ق حغت اُزٞاس٣خ

 .% ٖٓ اُو٤ٔخ 0.5دكؼذ ػُٔٞخ ٓصشك٤خ ث٘غجخ  5/4/2018ثزبس٣خ 

 دٗب٤ٗش 8دكؼذ أجٞس ثشم ٝٛبرق  12/4/2018ثزبس٣خ 

 .د٣٘بس ثٞاعطخ أُصشف 24دكؼذ ػُٔٞخ ششاء  15/4/2018ثزبس٣خ 

 .د٣٘بس ثٞاعطخ أُصشف 111دكؼذ ٓصبس٣ق رأ٤ٖٓ  16/4/2018ثزبس٣خ 

 د٣٘بس ٗوذاً. 80سعّٞ ًٔش٤ًخ  دكؼذ 24/4/2018ثزبس٣خ 

 د٣٘بس ٗوذاً. 15 أجٞس اسظ٤بد دكؼذ 26/4/2018ثزبس٣خ 

 د٣٘بس ٗوذاً. 35 أجٞس ٗوَ دكؼذ 27/4/2018ثزبس٣خ 

 إ٣جبد ًِلخ اُطٖ اُٞاحذ ٖٓ ًَ ص٘ق ارا ػِٔذ إ: انًطهىب/ 

 اُص٘ل٤ٖ ٝاحذح. خٗٞػ٤  -1

  % ٖٓ رؼشض اُص٘ق اُثب٢ٗ ُِزِق.80دسجخ رؼشض اُص٘ق األٍٝ ُِزِق  -2

اُص٘ق اُثب٢ٗ ثو٢ ػ٠ِ اُشص٤ق ٓشح ٝٗصق ثوذس أُذح اُز٢ ثوبٛب اُص٘ق  -3

 األٍٝ.

-----------------------------------------------------------------------------

------------- 
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 احملاضرج انسادسح

 ادلسرنذاخ ًانسجالخ ادلخسنْح ًطرق ذسؼري ادلٌاد انصادرج

 ادلسرنذاخ ًانسجالخ ادلخسنْح:
تسهٌل عملٌات ان الهدؾ من استخدام المستندات والسجالت المخزنٌة، هو        

وٌختلؾ عددها وتصمٌمها من منشؤة الى  استالم وإصدار المواد والرقابة علٌها.

 أخرى حسب هٌكلها التنظٌمً وطبٌعة النشاط.

 ادلسرنذاخ ادلخسنْح:: اًالا 

 وترسل نسخ منه الى اهم الجهات التالٌة: :مستند االستالم المخزنً -8

ترسل الى الحسابات المالٌة لتثبٌتها فً السجالت على  :النسخة االصلٌة -

 حساب المخازن ولتعزٌز قابمة الصرؾ.

ترسل الى الحسابات المخزنٌة لترحٌلها الى بطاقة أستاذ  :النسخة الثانٌة -

 المخازن

تبقى فً الدفتر لدى امٌن المخزن لٌقوم بتثبٌت بٌاناتها  :النسخة الثالثة -

 فً بطاقة الصنؾ.
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 :ايا شكم ادلسرنذ حسة ادلنشأج اّضاا ًىٌ كاالذِ

  نسخة المخزن

  نسخة الحسابات المخزنٌة

  نسخة الحسابات المالٌة

 مستند استالم مخزنً

 الرقم:                                            رقم االعتماد:

 )الطلبٌة( :التارٌخ:                                         رقم امر الشراء 

 رقم قابمة المجهز:                             اسم المجهز:

الرقم  التفاصٌل ت

 الرمزي

وحدة 

 القٌاس

الستعمال الحسابات  الكمٌة

 المخزنٌة

 المالحظات

 القٌمة سعر الوحدة

   

 

 

     

 قرار لجنة فحص المواد:

 

 أدخلت فً بطاقة المواد المخزنٌة من قبل:

 

 التوقٌع:

 امٌن المخزن:

 

 : وترسل نسخ منه الى اهم الجهات التالٌة:مستند اإلصدار المخزنً -9

 .المجهزةترسل الى القسم الطالب مع المواد  :النسخة االصلٌة -

ترسل الى الحسابات المخزنٌة لتسجٌلها بالٌومٌة  :النسخة الثانٌة -

 وترحٌلها الى بطاقة أستاذ المخازن

تبقى فً الدفتر لدى امٌن المخزن لٌقوم بتثبٌت بٌاناتها  :النسخة الثالثة -

 فً بطاقة الصنؾ.
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 :ايا شكم ادلسرنذ حسة ادلنشأج اّضاا ًىٌ كاالذِ

  نسخة المخزن

  نسخة الحسابات المخزنٌة

  القسم الطالبنسخة 

 مخزنً اصدارمستند 

 :المطلوبة لهاعملٌة الرقم:                                            رقم ال

 : رقم استمارة طلب الموادالتارٌخ:                                         

 :تارٌخ الطلب                                    :الطالبرقم 

الرقم  التفاصٌل ت

 الرمزي

وحدة 

 القٌاس

الستعمال الحسابات  الكمٌة

 المخزنٌة

 المالحظات

 القٌمة سعر الوحدة
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 اسم امٌن المخزن:

 التوقٌع:

 

 اسم المستلم:

 التوقٌع:

 تارٌخ االستالم:

 اعتماد مدٌر المخازن

 

كمٌة من  ٌحدث أحٌانا قٌام بعض األقسام بارجاع :مستند إعادة مواد -10

المواد المصروفة لها الى المخازن، بسبب انتفاء الحاجة لها او مخالفتها 

 للمواصفات ....الخ.

 :ايا شكم ادلسرنذ حسة ادلنشأج اّضاا ًىٌ كاالذِ

  نسخة المخزن

  نسخة الحسابات المخزنٌة

  القسم المعٌدنسخة 

 مواد اعادةمستند 

 :عملٌةرقم ال            الرقم:                                

 : رقم رقم مستند اصدار الموادالتارٌخ:                                         

 :تارٌخ مستند اصدار المواد                       القسم الذي أعاد المواد:    

الرقم  التفاصٌل ت

 الرمزي

وحدة 

 القٌاس

الستعمال الحسابات  الكمٌة

 المخزنٌة

 المالحظات

 القٌمة سعر الوحدة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم القابم بإعادة المواد:

 التوقٌع:

 

 اسم امٌن المخزن:

 التوقٌع:

 اعتماد مدٌر المخازن

 

 : وترسل نسخ منه الى اهم الجهات التالٌة:مستند تحوٌل مواد -11

 ترسل الى القسم الذي حول المواد. :النسخة االصلٌة -

 ترسل مع المواد المحولة الى الجهة التً حولت الٌها :النسخة الثانٌة -

 ترسل الى شعبة الحسابات المخزنٌة لتعدٌل قٌودها. :النسخة الثالثة -

ترسل الى حسابات التكالٌؾ لتنزٌل قٌمتها من الجهة  :النسخة الرابعة -

 المحولة منها وتحمٌلها على الجهة المحولة الٌها.
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 :ادلسرنذ حسة ادلنشأج اّضاا ًىٌ كاالذِايا شكم 

حسابات نسخة 

 التكالٌؾ

 

نسخة الحسابات 

 المخزنٌة

 

  الجهة المحول الٌهانسخة 

  الجهة المحول منهانسخة 

 تحوٌل الموادمستند 

 :المحول منها الجهةالرقم:                                            

 الجهة  المحول الٌها:التارٌخ:                                         

الرقم  التفاصٌل ت

 الرمزي

وحدة 

 القٌاس

الستعمال الحسابات  الكمٌة

 المخزنٌة

 المالحظات

 القٌمة سعر الوحدة

  

 

 

 

 

      

 توقٌع مسإول الجهة المحول منها

 

 توقٌع مسإول الجهة المحول الٌها
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 ادلخسنْح: انسجالخ: ثانْا

ٌستخدم من قبل امٌن المخزن  بطاقة المواد او الصنف )سجل المخازن(: -1

الحكام الرقابة والسٌطرة على المواد وعناصرها حٌث تخصص كل صفحة 

 من صفحاته الحدى المواد المخزنٌة وٌمكن تصوٌرها حسب النموذج االتً:

 ثطبهخ اُص٘ق

 اُحذ األػــــــ٠ِ:                                                             اعْ أُــــ:ـبدح:

 اُحذ االدٗـــــــ٠:                                                             اُشهْ اُشٓض١:

 ٝحذح اُو٤ــبط:           حذ إػبدح اُطِت:                                                  

 

 أُالحظبد اُشص٤ذ اُصبدس اُٞاسد سهْ أُغز٘ذ اُزبس٣خ

 

 

 

 

     

 

: ٣ٌٕٞ ٛب اُغجَ رحذ اششاف شؼجخ اُحغبثبد سجل أستاذ المخازن -2

أُخض٤ٗخ ٝأُشرجطخ إداس٣ب ثبُحغبثبد أُب٤ُخ ، ٝؿبُجب ٓب ٣خصص ثطبهخ ٌَُ 

٣طِن ػ٤ِٜب )ثطبهخ أعزبر أُخبصٕ( ٢ٛٝ رشجٚ ثطبهخ اُص٘ق  ٓبدح ٓخض٤ٗخ

٣ٝعبف ا٤ُٜب األعؼبس ٝأُجبُؾ االجٔب٤ُخ ٣ٌٖٝٔ رص٣ٞش عجَ أعزبر أُخبصٕ 

 )ثطبهخ أعزبر أُخبصٕ( ثبُ٘ٔٞرج االر٢:
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 ثطبهخ أعزبر أُخبصٕ

اُزبس

 ٣خ

سهْ 

أُغ

 ر٘ذ

أُالحظب اُشص٤ذ اُصبدس اُٞاسد

 د
أٌُ

 ٣خ

اُغؼ

 س

أُ

 ثِؾ

أٌُ

 ٣خ

اُغؼ

 س

أُ

 ثِؾ

أٌُ

 ٣خ

اُغؼ

 س

أُ

 ثِؾ

            

            

            

            

            

 

 :طرق ذسؼري ادلٌاد انصادرج

رؼزجش ٓغأُخ رغؼ٤ش أُٞاد اُصبدسح ٖٓ أُشبًَ اُٜبٓخ اُز٢ رٞاجٚ           

أُحبعج٤ٖ ح٤ث رزأثش ثؼٞآَ ٜٓ٘ب : ػٞآَ ك٤٘خ، ٝػٞآَ إداس٣خ، ٝػٞآَ 

اهزصبد٣خ، ٝػٞآَ ٓحبعج٤خ، ٝػٞآَ خبسج٤خ، ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُؼٞآَ أُؤثشح، ُزُي 

 رٞجذ ػذح غشم ُِزغؼ٤ش ٜٓ٘ب:

 : ٢ٛٝ ػ٠ِ أٗٞاع:انخكهفت انفعهٍت انخسعٍر عهى أساش - أ

 (FIFO)غش٣وخ اُٞاسد أٝال ٣صشف أٝال  -1

 (LIFO)غش٣وخ اُٞاسد أخ٤شا ٣صشف أٝال  -2

 غش٣وخ أُؼذٍ اُجغ٤ػ -3

 غش٣وخ أُؼذٍ أُٞصٕٝ -4

 : ٢ٛٝ ػ٠ِ أٗٞاع:انخسعٍر عهى أساش انخكهفت انًقذرة - ة

 غش٣وخ اُغؼش اإلداس١ -1

 غش٣وخ اُغؼش اُو٤بع٢ )أُؼ٤بس١( -2

 اُغٞم ٝهذ اُصشفغش٣وخ عؼش  -3

 

ٝع٘زطشم ك٢ أُحبظشاد اُوبدٓخ ثبُزلص٤َ ٌَُ غش٣وخ ٖٓ اُطشم 

 أػالٙ..........
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 احملاضرج انساتؼح

 طرق ذسؼري ادلٌاد انصادرج ػهَ أساش انركهفح انفؼهْح

ٌتم تسعٌر المواد الصادرة على أساس  (:FIFOطرٌقة الوارد أوال ٌصرف أوال )

 أقدم األسعار

 :ممٌزاتها

 أقدم الكمٌات أوال وبالتالً عدم تلؾ المواد بسبب طول المدةصرؾ  - أ

تقٌٌم المخزون باخر األسعار وهً تكون متقاربة مع سعر السابد فً  - ب

 السوق

 الفهم والتطبٌق وتكون مطابقة ةسهل - ت

 :عٌوبها

 كثرة العملٌات الحسابٌة مما تكون معرضة لالخطاء - أ

بؤسعار قدٌمة فً حالة ارتفاع األسعار فان المصروؾ سوؾ ٌقٌم  - ب

 ومنخفضة

 عدم استقامة المقارنة بٌن التكالٌؾ المتتابعة والمنتجة. - ت

/ كانت حركة المواد الوارد والصادر الحدى المواد المخزنٌة فً منشؤة ما 1مثال

 كما ٌلً:

دٌنار للوحدة وادخل بالمستند  100وحدة بسعر  600ورد للمخزن  1/3/2018فً 

 412رقم 

 721وحدة بموجب مستند اإلصدار رقم  325صرؾ  2/3/2018فً 

دٌنار للوحدة بموجب المستند  120وحدة بسعر  500ورد للمخزن  12/3/2018فً 

 419رقم 

 738وحدة بموجب مستند اإلصدار رقم  300صرؾ  15/3/2018فً 

 751وجدة بموجب مستند اإلصدار رقم  300صرؾ  18/3/2018فً 

بموجب  15/3لكمٌة المصروفة فً وحدة من ا 100اعٌد للمخزن  20/3/2018فً 

 41رقم اإلعادة 
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دٌنار للوحدة بموجب  130وحدة وبسعر  125ورد للمخزن  23/3/2018فً 

 428المستند رقم 

 763وحدة بموجب المستند  250صرؾ لإلنتاج  26/3/2018فً 

دٌنار للوحدة حسب المستند  140وحدة بسعر  300ورد للمخزن  2018/ 29/3فً 

433 

 سجٌل العملٌات أعاله فً سجل بطاقة أستاذ المخازن. / تالمطلوب

 

 ثطبهخ أعزبر أُخبصٕ

 اُزبس٣خ
سهْ 

 أُغز٘ذ

أُال اُشص٤ذ اُصبدس اُٞاسد

حظب

 ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ د
اُغؼ

 س
 أُجِؾ

1/3 412 600 100 60000    600 100 60000  

2/3 721    325 100 32500 275 100 27500  

12/3 419 500 120 60000    
275 

500 

100 

120 
87500  

15/3 738    
275 

25 

100 

120 
30500 475 120 57000  

18/3 751    300 120 36000 175 120 21000  

20/3 82 
75 

25 

100 

120 
10500    

75 

200 

100 

120 
31500  

23/3 428 125 130 16250    

75 

200 

125 

100 

120 

130 

47750  

26/3 763    75 100 28500 25 120 19250  
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175 120 125 130 

29/3 433 300 140 42000    

25 

125 

300 

120 

130 

140 

61250  

 

 يالحظاث بخظىص يمء انبطاقت:

 المواد بطاقة فً الرصٌد الى ٌضاف الوارد -1

 المواد بطاقة فً الرصٌد من ٌطرح الصادر -2

 المواد بطاقة فً وارد كانها معها نتعامل االعادة -3

 المواد بطاقة فً صادر كانه معه نتعامل العجز او التلف -4

 قٌد فٌه ٌسجل وال المواد بطاقة فً ٌظهر الفترة بداٌة فً الرصٌد -5

 قٌد بها وٌسجل المواد بطاقة فً تظهر ال وحدة الى وحدة من التحوٌل -6

 

ٌتم تسعٌر المواد الصادرة على أساس  (:FIFOطرٌقة الوارد اخٌرا ٌصرف أوال )

 احدث األسعار

 :ممٌزاتها

تسعر المواد المصروفة بطرٌقة اكثر واقعٌة تتماشى مع أسعار السوق  - ث

 السابدة

 سهلة الفهم - ج

 تمثل أسعار اخر المدة أسعار معتدلة - ح

 :عٌوبها

 كثرة العملٌات الحسابٌة مما تكون معرضة لالخطاء - ث

 المدة القٌمة الحقٌقٌة للمخزونال تمثل قٌمة المخزون اخر  - ج
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 :1/ باستخدام بٌانات الواردة فً المثال2مثال

بطرٌقة ما ٌرد  / تسجٌل العملٌات أعاله فً سجل بطاقة أستاذ المخازنالمطلوب

 . أخٌر ٌصرؾ اوال

 

 (ٓب ٣شد أخ٤ش ٣صشف أٝالثطبهخ أعزبر أُخبصٕ )

سهْ  اُزبس٣خ

 أُغز٘ذ

 أُالحظبد اُشص٤ذ اُصبدس اُٞاسد

 أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ

1/3 412 600 100 60000    600 100 60000  

2/3 721    325 100 32500 275 100 27500  

12/3 419 500 120 60000    275 

500 

100 

120 

87500  

15/3 738    300 120 36000 275 

200 

100 

120 

51500  

18/3 751    200 

100 

120 

100 

34000 175 100 17500  

20/3 82 100 120 12000    175 

100 

100 

120 

29500  

23/3 428 125 130 16250    175 

100 

125 

100 

120 

130 

45750  

26/3 763    125 

100 

25 

130 

120 

100 

30750 150 100 15000  

29/3 433 300 140 42000    150 100 57000  
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300 140 

 

ٌتم تسعٌر المواد الصادرة من خالل احتساب متوسط  طرٌقة المعدل البسٌط :

 لألسعار الواردة للمخازن مع سعر رصٌد المخزن من خالل القانون االتً:

 
سعر الرصٌد   سعر الوارد

عدد االسعار المختلفة
  المعدل البسٌط 

 :ممٌزاتها

 تساهم بالتخفٌؾ من اثر تقلبات االسعار - أ

 :عٌوبها

 عدم تمثٌل المعدل المستخرج تمثٌال سلٌما للكمٌات المخزونة - أ

 :1/ باستخدام بٌانات الواردة فً المثال3مثال

بطرٌقة المعدل  / تسجٌل العملٌات أعاله فً سجل بطاقة أستاذ المخازنالمطلوب

 . البسٌط

 اُحَ/

 ثطبهخ أعزبر أُخبصٕ )أُؼذٍ اُجغ٤ػ(

سهْ  اُزبس٣خ

 أُغز٘ذ

 أُالحظبد اُشص٤ذ اُصبدس اُٞاسد

 أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ

1/3 412 600 100 60000    600 100 60000  

2/3 721    325 100 32500 275 100 27500  

12/3 419 500 120 60000    775 110 85250  

15/3 738    300 110 33000 475 110 52250  

18/3 751    300 110 33000 175 110 19250  

20/3 82 100 110 11000    275 110 30250  

23/3 428 125 130 16250    400 120 48000  

26/3 763    250 120 30000 150 120 18000  
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29/3 433 300 140 42000    450 130 58500  

 

تعتبر من اكثر الطرق شٌوعا واألكثر  طرٌقة المعدل الموزون )المتحرك( :

 استخداما وٌتم التسعٌر المواد الصادرة بعد كل عملٌة شراء من خالل القانون االتً:

 
قٌمة الرصٌد   قٌمة الوارد

 كمٌة الرصٌد   كمٌة الوارد
  المعدل الموزون 

 :ممٌزاتها

 األسعارتساهم بالتخفٌؾ من اثر تقلبات  - أ

 الحسابٌةالتقلٌل من العملٌات  - ب

 عدم ظهور فروقات فً االسعار - ت

 

 :1/ باستخدام بٌانات الواردة فً المثال4مثال

بطرٌقة المعدل  / تسجٌل العملٌات أعاله فً سجل بطاقة أستاذ المخازنالمطلوب

 . الموزون

 اُحَ/

 ثطبهخ أعزبر أُخبصٕ )أُؼذٍ أُٞصٕٝ(

 اُزبس٣خ
سهْ 

 أُغز٘ذ

 اُشص٤ذ اُصبدس اُٞاسد

د
ظب

ح
ال

ُٔ
ا

 

 أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ

1/3 412 600 100 60000    600 100 60000  

2/3 721    325 100 32500 275 100 27500  

12/3 419 500 120 60000    775 112.9 87497.5  

15/3 738    300 112.9 33870 475 112.9 53627.5  

18/3 751    300 112.9 33870 175 112.9 31047.5  

20/3 82 100 112.9 11290    275 112.9 42337.5  

23/3 428 125 130 16250    400 146.5 58600  
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26/3 763    250 146.5 36625 150 146.5 21975  

29/3 433 300 140 42000    450 142.2 63990  

 

 احملاضرج انثاينح

 ادلمذرجطرق ذسؼري ادلٌاد انصادرج ػهَ أساش انركهفح 

تعتمد هذه الطرق باألساس على تقدٌر اإلدارة، حٌث تقوم بتحدٌد أسعار أصناؾ    

المواد مقدما دون االخذ بنظر االعتبار الظروؾ الحقٌقٌة لعملٌة الشراء، اال انها 

تؤخذ بنظر االعتبار الظروؾ االقتصادٌة التً مرت بالمنشاة وما هً علٌه االن 

ل. وال تختلؾ هذه الطرق فٌما بٌنها فً أسلوب وتوقعاتها المستقبلٌة فً هذا المجا

التسعٌر الذي ٌعتمد باألساس على السعر المقدر. لذا سنقتصر على طرٌقة واحدة 

 وهً طرٌقة السعر اإلداري.

 

ٌتم التسعٌر على أساس القرار التً تتخذه إدارة المنشؤة فقد  :طرٌقة السعر االداري

معٌن او ٌكون بسعر اعلى وصل الٌه ٌكون هو نفسه السابد فً السوق فً وقت 

 السوق فً الفترة الماضٌة او ٌكون عبارة لمتوسط أسعار لفترة سابقة ...الخ.

وتظهر عند استخدام هذا النوع من التسعٌر فروقات بٌن أسعار الشراء        

وأسعار الصرؾ المقدرة ٌتطلب تسوٌتها فً نهاٌة كل فترة وقبل اعداد الحسابات 

د ٌكون السعر اإلداري المتخذ من قبل ادارة المنشؤة لتسعٌر المواد الختامٌة وق

الواردة والصادرة، او لتسعٌر المواد الصادرة فقط وهذا األخٌر هو موضوع 

 دراستنا.

 :ممٌزاتها

 سهلة وبسٌطة فً التطبٌق - خ

 تستبعد أثر تقلبات األسعار على تكلفة اإلنتاج  - د

 توفٌر كبٌر فً الجهود الكتابٌة - ذ

 :عٌوبها

 تتطلب دقة فً تحدٌد السعر المعتمد - ح

 ظهور فروقات بٌن أسعار الشراء الفعلٌة واالسعار المحددة - خ
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 قٌمة الرصٌد فً بطاقة سجل األستاذ التمثل القٌمة الحقٌقٌة للمخزون

: عند تسعٌر المواد الصادرة تثبت أسعار المواد الواردة بؤسعار المعالجة المحاسبٌة

ل بٌن سعر الصادر اإلداري وبٌن سعر الوارد الفعلً شراإها الفعلٌة والفرق الحاص

ومن ثم  فروقات أسعار المواد المشتراةٌرحل الى حساب وسٌط نطلق علٌه حساب 

 األرباح والخسائرٌؽلق بقٌد اقفال هو حساب 

عندما ٌكون سعر الصادر اإلداري اعلى من سعر الوارد الفعلً ٌكون  -

 ( فنسجل القٌد االتً:رتحهناك )

 المخازن من حـ/

 الى حـ/ فروقات األسعار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌؽلق قٌد فروقات االسعار مباشرة بقٌد األرباح والخسابر

 من حـ/ فروقات األسعار

 الى حـ/ األرباح والخسابر

ٌكون عندما ٌكون سعر الصادر اإلداري اقل من سعر الوارد الفعلً  -

 ( فنسجل القٌد االتً:خسارجهناك )

 من حـ/ فروقات االسعار

 الى حـ/ المخازن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌؽلق قٌد فروقات االسعار مباشرة بقٌد األرباح والخسابر

 من حـ/ األرباح والخسابر

 الى حـ/ فروقات االسعار

_____________________ 
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نحدد ان الفروقات هً ربح او خسارة من خالل استخدام القانون مالحظة / 

 التالً:

 –قٌمة الصادر( مجموع قٌمة الرصٌد النهابً + فروقات األسعار= )

 قٌمة الوارد مجموع 

 ( رتحاذا كانت النتٌجة موجبة ٌكون )

 (خسارجاما اذا كانت النتٌجة سالبة ٌكون )

 انبطاقت: يالحظاث بخظىص يمء

 ٌسجل فً البطاقة كما هو سعرا وكمٌة الوارد -1

 مبلػ الوارد ٌضاؾ فً الى مبلػ الرصٌد ومبلػ الصادر ٌطرح منه  -2

 كمٌة الوارد تضاؾ الى كمٌة الرصٌد والصادر ٌطرح من الرصٌد -3

 ٌسجل فً البطاقة بالسعر اإلداري سعر الصادر -4

 بالسعر اإلداري مبلػ اخر رصٌد ٌستخرج من خالل ضرب الكمٌة بالمخازن -5

 نقوم بجمع مبالػ الصادر ومبالػ الوارد النهابً -6

 

/ كانت حركة المواد الوارد والصادر الحدى المواد المخزنٌة فً منشؤة ما 5مثال

 كما ٌلً:

دٌنار للوحدة وادخل بالمستند  100وحدة بسعر  600ورد للمخزن  1/3/2018فً 

 412رقم 

 721د اإلصدار رقم وحدة بموجب مستن 325صرؾ  2/3/2018فً 

دٌنار للوحدة بموجب المستند  120وحدة بسعر  500ورد للمخزن  12/3/2018فً 

 419رقم 

 738وحدة بموجب مستند اإلصدار رقم  300صرؾ  15/3/2018فً 

 751وجدة بموجب مستند اإلصدار رقم  300صرؾ  18/3/2018فً 

بموجب 15/3فً وحدة من الكمٌة المصروفة  100اعٌد للمخزن  20/3/2018فً 

   41رقم اإلعادة 
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دٌنار للوحدة بموجب  130وحدة وبسعر  125ورد للمخزن  23/3/2018فً 

 428المستند رقم 

 763وحدة بموجب المستند  250صرؾ لإلنتاج  26/3/2018فً 

دٌنار للوحدة حسب المستند  140وحدة بسعر  300ورد للمخزن  2018/ 29/3فً 

433 

بطرٌقة السعر  أعاله فً سجل بطاقة أستاذ المخازن/ تسجٌل العملٌات المطلوب

 . دٌنار 120اإلداري وتسجٌل كافة القٌود الالزمة اذا علمت ان السعر اإلداري هو 

 الحل/ أوال: سجل بطاقة االستاذ

 ثطبهخ أعزبر أُخبصٕ )ثطش٣وخ اُغؼش اإلداس١(

سهْ  اُزبس٣خ

 أُغز٘ذ

أُالح اُشص٤ذ اُصبدس اُٞاسد

 ظبد
 اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ اُغؼش ا٤ٌُٔخ

 االداس١

 اُغؼش ا٤ٌُٔخ أُجِؾ

 االداس١

 أُجِؾ

1/3 412 600 100 60000    600  60000  

3/3 721    325 120 39000 275  21000  

12/3 419 500 120 60000    775  81000  

15/3 738    300 120 36000 475  45000  

18/3  751    300 120 36000 175  9000  

20/3 82 100 120 12000    275  21000  

23/3 428 125 130 16250    400  37250  

26/3 763    250 120 30000 150  7250  

29/3 433 300 140 42000    450 120 54000  

  54000 اخش ه٤ٔخ 141000 أُجٔٞع 190250 أُجٔٞع
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 ثاٍَا: حسجٍم انقٍىد انالزيت

مجموع قٌمة  –قٌمة الرصٌد النهابً + مجموع قٌمة الصادر( األسعار= )فروقات 

 الوارد 

                    ( =54000  +141000 )– 190250 

 د٣٘بس ٝثٔب إ اُ٘ز٤جخ ٓٞجت ٣ؼ٢٘ سثح 4750=  190250 – 195000=                        

 من حـ/ المخازن 4750

 الى حـ/ فروقات األسعار 4750 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وٌؽلق قٌد فروقات االسعار مباشرة بقٌد األرباح والخسابر

 من حـ/ فروقات األسعار 4750

 الى حـ/ األرباح والخسابر 4750

_____________________ 
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 احملاضرج انراسؼح

 يمارنح تني انظًح )طرق(انرسؼري
ٌختلؾ تؤثٌر طرق التسعٌر على قٌاس األرباح والخسابر وعلى المركز         

المالً للمنشؤة، من خالل تقٌٌم المخزون السلعً اخر المدة وموقؾ ضرٌبة الدخل، 

 وٌمكن اجراء مقارنة على النحو التالً:

تعتمد هذه الطرٌقة فً تسعٌر المواد  :الوارد أوال ٌصرف اوالطرٌقة  -1

الصادرة على أساس التكلفة الفعلٌة حسب تسلسل ورودها وتسعٌر المخزون 

 السلعً اخر المدة وفقا الحدث األسعار وعلى الشكل االتً: 

 فً حالة ارتفاع أسعار السوق: -

 باألسعار المرتفعة تقٌم المخزون

 )القدٌمة( باألسعار المنخفضة تقٌم المواد الصادرة

 تضخٌم االرباح االرباح

معقول الشكل بسبب تقارب تسعٌر  المركز المالً للمنشؤة

 المخزون مع السوق

 مرتفعة الضرٌبة

 

 فً حالة انخفاض أسعار السوق: -

 باألسعار المنخفضة تقٌم المخزون

 )القدٌمة( باألسعار المرتفعة تقٌم المواد الصادرة

 تقلٌل االرباح االرباح

معقول الشكل بسبب تقارب تسعٌر  المركز المالً للمنشؤة

 المخزون مع السوق

 منخفضة الضرٌبة
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تعتمد هذه الطرٌقة فً تسعٌر المواد  :الوارد اخٌرا ٌصرف اوالطرٌقة  -2

الصادرة على أساس احدث االسعار وتسعٌر المخزون السلعً اخر المدة 

 وفقا القدم األسعار وعلى الشكل االتً: 

 حالة ارتفاع أسعار السوق:فً  -

 باألسعار المنخفضة تقٌم المخزون

 )الحدٌثة( باألسعار المرتفعة تقٌم المواد الصادرة

 تقلٌل االرباح االرباح

غٌر معقول بسبب اختالف تسعٌر  المركز المالً للمنشؤة

 المخزون مع اسعار السوق

 منخفضة الضرٌبة

 

 فً حالة انخفاض أسعار السوق: -

 باألسعار المرتفعة المخزونتقٌم 

 )الحدٌثة( باألسعار المنخفضة تقٌم المواد الصادرة

 تضخٌم االرباح االرباح

معقول بسبب اختالف تسعٌر  المركز المالً للمنشؤة

 المخزون مع اسعار السوق

 مرتفعة الضرٌبة

 

طرٌقة المتوسطات: تعتبر هذه الطرٌقة من اكثر الطرق قبوال من الطرق  -3

 األخرى

 األسعار ال تعبر عن القٌمة الحقٌقة تقٌم المخزون

 بسعر مقبول تقٌم المواد الصادرة

 معقولة االرباح
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 بشكل معقول المركز المالً للمنشؤة

 مقبولة  الضرٌبة

 

تعتمد باألساس على مقدار دقة اختٌار السعر طرٌقة السعر اإلداري:  -4

السعر كلما كانت النتابج اإلداري، حٌث كلما كانت الدقة عالٌة فً اختٌار 

اقرب للواقع ، وكلما ابتعد السعر المعتمد عن األسعار السابدة ، كلما كانت 

 النتابج ؼٌر دقٌقة.

 

 كشف حتهْم ادلٌاد انصادرج
للوصول الى قٌام المواد التً تصرؾ الى األقسام المختلفة خالل فترة زمنٌة    

معٌنة ٌتم اعداد )كشؾ تحلٌل المواد الصادرة( وحسب احتٌاجات المنشؤة الى 

البٌانات )اسبوعً، شهري، فصلً(، وٌجري توزٌع قٌمة المواد الصادرة على 

 أساس مواد مباشرة ومواد ؼٌر مباشرة.

اشرة: ٌقوم المحاسب بتحلٌلها على أساس األوامر او العملٌات اإلنتاجٌة المواد المب 

 او على األقسام.

المواد ؼٌر المباشرة: ٌتم توزٌعها على أساس مواد صناعٌة وتسوٌقٌة وإدارٌة، 

 ٌجري اثبات القٌد المحاسبً لكل بند على حدة.

لخدمات كما وٌمكن تصوٌر كشؾ تحلٌل المواد المصروفة على أساس المنتجات وا

 فً الشكل االتً:

 كشؾ تحلٌل المواد الصادرة

 

 التسلسل

رقم 

مستند 

 االصدار

 

 البٌان

 

 المبلػ

  مواد ؼٌر مباشرة مواد مباشرة

منتج  المالحظات

1 

منتج 

2 

منتج 

3 

تكالٌؾ 

 صناعٌة

تكالٌؾ 

 تسوٌقٌة

تكالٌؾ 

 ادارٌة
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 ادلؼادج ادلخسنْح ادلٌاد
: هً المواد او الموجودات الثابتة التً تعاد الى المخازن من مفهوم المواد المعادة

قبل األقسام بسبب انتفاء الحاجة الٌها او تعرضها الى ظروؾ ؼٌر مالبمة أدت الى 

 عدم صالحٌتها او فقدان قسما من خواصها.

بقٌم المواد المعادة وتثبٌتها : لؽرض تحمٌل حسابات المخازن المواد المعادة تسعٌر

 محاسبٌا البد من تقٌمها بإحدى الطرٌقتٌن:

طرٌقة الكلفة االصلٌة: تعنً تسعٌر المواد المخزنٌة المعادة من األقسام بنفس  -1

األسعار التً صرفت بها، وعلى أساس الطرٌقة التً صرفت بها وكون 

 المواد سلٌمة وؼٌر تالفة.

ٌعنً اعتماد سعر السوق وقت اإلعادة طرٌقة سعر السوق عند اإلعادة:  -2

 أساسا للتقٌٌم.

 :وعلى النحو االتً: مواد المعادةلل المعالجة المحاسبٌة

 المواد الصالحة لالستعمال: نسجل القٌد االتً: -1

 من حـ/ المخازن

 الى حـ/ الجهة التً اعٌدت منها المادة

 المواد المستهلكة: نسجل القٌد االتً: -2

 من حـ/ مخزن المستهلكات

 الى حـ/ الجهة التً اعٌدت منها المادة

-----------------------------------------------------------------------

------------- 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 / 8مثال 

( وحدة 300كمٌة مواد صالحة لالستعمال مقدارها ) اعٌدت 16/1/2019بتارٌخ 

من قسم اإلنتاج النتفاء الحاجة الٌها وقد سعرت حسب طرٌقة الكلفة االصلٌة وهً 

 ( دٌنار للوحدة الواحدة.500)

( وحدة 500اٌدت من قسم التؽلٌؾ مواد مستهلكة مقدارها ) 2/3/2019بتارٌخ 

 دٌنار 12500قدرت قٌمتها 

% 60وحدة  400حولت مواد صالحة من قسم التصفٌة كمٌتها  19/3/2019بتارٌخ 

دٌنار  230منها الى القسم اإلنتاجً واعٌد الباقً للمخزن علما ان سعر صرفها كان 

 للوحدة الواحدة

وحدة وبعد اجراء  180اعٌدت مواد من قسم الصٌانة كمٌتها  25/3/2019بتارٌخ 

باقً اعتبر مستهلكا علما ان % منها صالحة لالستعمال وال 30الفحص تبٌن ان 

دٌنار للوحدة اما المستهلكة فقد قدرت اللجنة قٌمتها الكلٌة بـ  750سعر صرفها 

 دٌنار فقط. 50000

 المطلوب/ تثبٌت القٌود الالزمة لهذه العملٌات.

------------------------------------------ 
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 احملاضرج انثانْح ػشر

هو عبارة عن عملٌة قٌاس او عد او وزن المواد الموجودة فً المخازن  اجلرد:

على اختالؾ أنواعها، ومقارنتها باألرصدة الظاهرة فً سجل أستاذ المخازن )بطاقة 

 أستاذ المخازن( وسجل المخازن )بطاقة الصنؾ(.

 أنٌاع اجلرد:

 الجرد الدوري )الزمنً( -1

 الجرد المستمر -2

 الجرد المفاجا -3

اجراء الجرد مرة واحدة فً نهاٌة السنة المالٌة  وه )انسينِ(: ُانذًر اجلرد

 للمنشؤة وٌشمل جمٌع المواد الموجودة فً المخازن.

  )انسينِ(: انذًرُ إجراءاخ اجلرد

 
القٌام بالجرد مرة او مرتٌن على األقل لكل مادة من المواد  وه ادلسرًر: اجلرد

 وفً أي وقت خالل السنة.

 وضع خطة الجرد 

 اصدار التعلٌمات

 تهٌئة قوائم الجرد

 منع اصدار او استالم مواد

عدم اهمال المواد او جردها 
 مرتٌن
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 ادلسرًر:يساّا اجلرد 

 عدم توقؾ اإلنتاج او البٌع فً مراكز الخدمات -1

 سرعة اكتشاؾ األخطاء والتالعب -2

 ٌمكن االعتماد على القٌمة الدفترٌة التً تظهر فً بطاقة أستاذ المخازن -3

 ٌبعث الٌقظة والحذر فً نفوس الموظفٌن -4

  ادلسرًر: إجراءاخ اجلرد

 
هو تشكٌل لجنة خاصة مهمتها اجراء الجرد لبعض المواد  ادلفاجئ: اجلرد

المخزنٌة بؽض النظر عن الجرودات السابقة )الدوري والمستمر( ودون التقٌٌد 

 بتارٌخ محدد لزٌادة الرقابة واكتشاؾ األخطاء او التالعب بشكل مبكر.

  أسثاب ًػٌايم فرًلاخ اجلرد:

 عوامل طبٌعٌة: مثل التبخر .... -1

 الصرؾ: مثل التقطٌع او الوزن....فقدان أثناء  -2

 اإلهمال وسوء التخزٌن -3

 السرقة واالختالس او الحرٌق -4

 وضع برنامج تفصٌلً

ٌجب ان تكون السجالت 
 المخزنٌة كاملة الترحٌل

تثبٌت االرصدة فً بطاقة 
 استاذ المخازن

 تهٌئة بطاقات جرد مرقمة 

فصل المواد التالفة والعاطلة 
 بكشوفات مستقلة
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 أخطاء كتابٌة:  -5

  :ادلؼاجلح احملاسثْح نفرًلاخ اجلرد
 فً حالة الزٌادة )الرصٌد الفعلً( أكبر:  -1

 القٌد االتً: قٌد اثبات الزٌادة: نسجل -

 من حـ/ المخازن

 الى حـ / فروقات الجرد

------------------------------------------------- 

 قٌد معالجة الزٌادة:  -

 القٌد االتً: إذا تم معرفة أسباب الزٌادة نسجل - أ

 فروقات الجردمن حـ/ 

 الجهة التً تستحق الزٌادةالى حـ / 

------------------------------------------------- 

 القٌد االتً: اٌراد ونسجلإذا لم تعرؾ أسباب الزٌادة فٌعتبر  - ب

 فروقات الجردمن حـ/ 

 األرباح والخسابرالى حـ / 

------------------------------------------------- 

 فً حالة النقص )الرصٌد الفعلً( اقل: -2

 قٌد اثبات النقص: نسجل القٌد االتً: -

 من حـ/ فروقات الجرد

 المخازنالى حـ / 

------------------------------------------------- 

 معالجة النقص:  -

 تم اكتشاؾ سبب النقص وهو سبب طبٌعً: نسجل القٌد االتً: - أ

 األرباح والخسابرمن حـ/ 

 الى حـ / فروقات الجرد
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------------------------------------------------- 

تم اكتشاؾ سبب النقص وهو سبب ؼٌر طبٌعً: نسجل القٌد  - ب

 االتً:

 المخزنامٌن من حـ/ 

 الى حـ / فروقات الجرد

------------------------------------------------- 

 مخطط ٌبٌن المعالجة المحاسبٌة لفروقات الجرد

 

-----------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 

 المعالجة المحاسبة لفروقات الجرد

 نقص

 معالجة النقص

سبب ؼٌر 
 طبٌعً

امٌن / من حـ
 المخزن

/  الى حـ 
 فروقات الجرد

 سبب طبٌعً

/  من حـ
األرباح 
 والخسابر

/  الى حـ 
 فروقات الجرد

 اثبات النقص

/  من حـ
 فروقات الجرد

/  الى حـ
 المخازن

 زٌادة

 معالجة الزٌادة

عدم معرفة 
 السبب

/  من حـ
 فروقات الجرد

/  الى حـ 
األرباح 
 والخسابر

 معرفة السبب

/  من حـ
 فروقات الجرد

/  الى حـ 
الجهة التً 
 تستحق الزٌادة

 اثبات الزٌادة

/  من حـ
 المخازن

/  الى حـ 
 فروقات الجرد
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 وجد االتً:مثال/ بعد اجراء الجرد على مادتٌن )س،ع( 

دٌنار  100وحدة سعر الوحدة  50بخصوص المادة )س( وجدت زٌادة مقدارها 

 وبعد التحري تم اكتشاؾ االتً:

 وحدة مصروفة للقسم اإلنتاجً وتم تسجٌلها مرتٌن 40

 وحدات لم تعرؾ أسباب الزٌادة فتم اعتبارها اٌراد 10

 450ر الواحد لتر وسعر اللت 20اما بخصوص المادة )ع( وجدت نقص مقداره 

 دٌنار وبعد التحري تم التوصل الى

 لتر هو نقص طبٌعً  18ان  

 لتر هو نقص ؼٌر طبٌعً ٌتحمله امٌن المخزن. 2

 المطلوب/ تسجٌل القٌود الالزمة لذلك.

-----------------------------------------------------------------------------

-------------- 
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 احملاضرج انثانثح ػشر

 يؼذل دًراٌ ادلخسًٌ ًدًره يف انرلاتح ػهَ ادلٌاد ادلخسنْح

هو عدد مرات بٌع او استعمال المخزون خالل فترة مالٌة  يؼذل دًراٌ ادلخسًٌ:

معٌنة وؼالبا ما تكون سنة، بمعنى قٌاس سرعة حركة المخزون من نقطة البٌع الى 

 نقطة الشراء.

 ادلنشأج:أنٌاع ادلخسًٌ حسة نٌع 

 المخزون فً المنشآت التجارٌة: - أ

 مخزون بضاعة تامة الصنع -4

 المخزون فً المنشآت الصناعٌة: - ب

 مخزون المواد األولٌة -1

 مخزون البضاعة تحت الصنع -2

 مخزون البضاعة تامة الصنع -3

 وٌستخرج معدل الدوران لكل نوع حسب المعادالت االتٌة:

 =يؼذل دًراٌ ادلٌاد األًنْح -1

 =
 مجموع كلفة المواد المصروفة لالنتاج خالل الفترة

ُلزشحا كلفة خزٌن المواد االولٌة اخر الفترة)      ( ًِلخ خض٣ٖ أُٞاد اال٤ُٝخ اٍٝ 
 

= يؼذل دًراٌ انثضاػح حتد انصنغ -2

=
 كلفة البضاعة المصنوعة خالل الفترة

ُلزشحا كلفة خزٌن البضاعة تحت اخرالصنع الفترة)      ( ًِلخ خض٣ٖ  اُجعبػخ رحذ اُص٘غ اٍٝ 
 

= انصنغ ذايحيؼذل دًراٌ انثضاػح  -3

=
 كلفة المبٌعات

ُلزشحا كلفة خزٌن البضاعة التامة الفترة)      ( ًِلخ خض٣ٖ  اُجعبػخ اُزبٓخ اٍٝ 
 

 

 



60 
 

 احسب معدل دوران المخزون للـ : 2018من البٌانات التالٌة لعام  /10يثال

 مخزون المواد األولٌة -1

 البضاعة تحت الصنع مخزون -2

 مخزون البضاعة تامة الصنع -3

 

 المبلػ المخزون

 6000000 كلفة المواد األولٌة المصروفة لإلنتاج

 18000000 كلفة البضاعة المصنوعة خالل الفترة

 48000000 كلفة المبٌعات

 6000000 كلفة خزٌن المواد األولٌة فً اول الفترة

 8000000 الفترةكلفة خزٌن المواد األولٌة نهاٌة 

 20000000 كلفة خزٌن بضاعة تحت الصنع اول الفترة

 24000000 كلفة خزٌن بضاعة تحت الصنع اخر الفترة

 8000000 كلفة خزٌن بضاعة تامة الصنع اول الفترة

 12000000 كلفة خزٌن بضاعة تامة الصنع اخر الفترة
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 /10احلم

 =يؼذل دًراٌ ادلٌاد األًنْح -1

 =
 مجموع كلفة المواد المصروفة لالنتاج خالل الفترة

ُلزشحا كلفة خزٌن المواد االولٌة اخر الفترة)      ( ًِلخ خض٣ٖ أُٞاد اال٤ُٝخ اٍٝ 
 

=
      

(                )     
  =

       

       
 مرة 05857=  

= يؼذل دًراٌ انثضاػح حتد انصنغ -2

=
 كلفة البضاعة المصنوعة خالل الفترة

ُلزشحا كلفة خزٌن البضاعة تحت اخرالصنع الفترة)      ( ًِلخ خض٣ٖ  اُجعبػخ رحذ اُص٘غ اٍٝ 
 

=
        

(                 )     
  =

        

        
 مرة 05818=  

 

= يؼذل دًراٌ انثضاػح ذايح انصنغ -3

=
 كلفة المبٌعات

ُلزشحا كلفة خزٌن البضاعة التامة اخر الفترة )      ( ًِلخ خض٣ٖ  اُجعبػخ اُزبٓخ اٍٝ 
 

=
        

(                )     
  =

        

        
 مرة 458=  

 المعدل نوع الخزٌن

 مرة 05857 معدل دوران المواد االولٌة

 مرة 05818 معدل دوران البضاعة تحت الصنع

 مرة 458 معدل دوران البضاعة تامة الصنع
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 احسب معدل دوران المخزون للـ : 2017من البٌانات التالٌة لعام  /11يثال

 مخزون المواد األولٌة -1

 مخزون البضاعة تحت الصنع -2

 مخزون البضاعة تامة الصنع -3

 المبلػ المخزون

 12000000 كلفة المواد األولٌة المصروفة لالنتاج

 24000000 كلفة البضاعة المصنوعة خالل الفترة

 54000000 كلفة المبٌعات

 8000000 كلفة خزٌن المواد األولٌة فً اول الفترة

 6000000 كلفة خزٌن المواد األولٌة نهاٌة الفترة

 24000000 كلفة خزٌن بضاعة تحت الصنع اول الفترة

 18000000 كلفة خزٌن بضاعة تحت الصنع اخر الفترة

 12000000 كلفة خزٌن بضاعة تامة الصنع اول الفترة

 6000000 بضاعة تامة الصنع اخر الفترة كلفة خزٌن
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 احملاضرج انراتؼح ػشر

 اننظاو احملاسثِ ادلٌحذ

هو مجموعة من الترتٌبات الخاصة بتسجٌل البٌانات المحاسبٌة على  ذؼرّفو:

مستوى الوحدة االقتصادٌة واعداد قوابم وحسابات ختامٌة وموازنات تخطٌطٌة فً 

 إطار عدد من القواعد واالسس والمصطلحات والتعارٌؾ المحاسبٌة.

  ادلؼاّري ادلرثؼح يف اػذاد اننظاو احملاسة انٌحذ:

 والمرونة البساطة والوضوح -1

 مساٌرة القواعد والمبادئ المحاسبٌة -2

 القابلٌة على التطبٌق -3

 مقابلة االحتٌاجات المنبثقة من داخل الوحدة االقتصادٌة وخارجها -4

على مستوى المإسسات ومستوى الدولة وعلى  :اىذاف اننظاو احملاسثِ ادلٌحذ

 المستوى القومً:

م النتابج على مختلؾ توفٌر البٌانات الالزمة للتخطٌط والمتابعة وتقٌٌ -1

 المستوٌات

 تسهٌل عملٌة تجمٌع البٌانات المحاسبٌة وتبوٌبها وتخزٌنها -2

 ربط حسابات الوحدة االقتصادٌة بالحسابات العالمٌة -3

  :يمٌياخ اننظاو احملاسثِ ادلٌحذ

 الدلٌل المحاسبً -1

 األسس والقواعد والتعارٌؾ والمصطلحات المحاسبٌة الموحدة -2

 الختامٌةالحسابات والقوابم  -3

 الموازنة التخطٌطٌة -4
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 انذنْم احملاسثِ

  :انمٌاػذ انؼايح يف اػذاد انذنْم احملاسثِ

 تهٌبة المعلومات -1

 توفٌر البٌانات الالزمة للمستوٌات اإلدارٌة كافة -2

 إٌضاح مفهوم كل حساب من الحسابات -3

 مساعدة الباحثٌن فً تحلٌل االثار االقتصادٌة -4

 الدلٌلمراعاة المرونة فً مكونات  -5

  :ذمسْى حساتاخ انذنْم احملاسثِ
 : تقسٌم الحسابات حسب الطبٌعٌة والرقمأوال

 الرقم  المركز  اسم الحساب

 1 المركز المالً اصول

 2 المركز المالً خصوم

 3 نتٌجة االعمال استخدامات

 4 نتٌجة االعمال موارد

 

 التنظٌمً: تقسٌم الحسابات حسب المستوٌات وحسب اإلطار ثانٌا

 المثال عدد االرقام المستوى نوع الحساب

 االصول رقم واحد األول  حسابات اجمالٌة

 مخزون رقمان الثانً حسابات عامة

 مستلزمات سلعٌة ثالثة ارقام الثالث حسابات مساعدة

 مخزن الخامات أربعة ارقام الرابع حسابات فرعٌة

مخزن الخامات  خمسة ارقام الخامس حسابات جزبٌة
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 الربٌسٌة

خامات ربٌسٌة  ستة ارقام السادس حسابات تحلٌلٌة

 مستوردة
 

 

 اإلطار انؼاو نهذنْم احملاسثِ:

 : حسابات المٌزانٌةاوال

رقم 

 الدلٌل

 اسم الحساب رقم الدلٌل اسم الحساب

 المطلوبات 2 الموجودات 1

 رأس المال 21 الموجودات الثابتة 11

 االحتٌاطات 22 التنفٌذمشروعات تحت  12

 المخصصات 23 المخزون  13

 القروض المستلمة 24 قروض  14

 المصارٌؾ الدابنة 25 استثمارات 15

 الدابنون 26 مدٌنون 16

 حسابات العملٌات الجارٌة 28 النقود 18

 الحسابات المتقابلة الدابنة 29 الحسابات المدٌنة المتقابلة 19

 

 

 : حسابات النتٌجةثانٌا

رقم 

 الدلٌل

 اسم الحساب رقم الدلٌل اسم الحساب
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 الموارد 4 االستخدامات 3

 اٌراد نشاط اإلنتاج السلعً 41 الرواتب واالجور 31

 اٌراد النشاط التجاري 42 المستلزمات السلعٌة 32

 اٌراد النشاط الخدمً 43 المستلزمات الخدمٌة 33

 اٌراد تشؽٌل للؽٌر 44 مقاوالت وخدمات 34

مشترٌات البضابع لؽرض  35

 البٌع

 كلفة الموجودات المصنعة 45

 الفوابد واٌجارات االراضً 46 الفوابد واٌجارات االراضً 36

 االعانات 47 االندثار 37

 اإلٌرادات التحوٌلٌة 48 المصروفات التحوٌلٌة 38

 اإلٌرادات االخرى 49 المصروفات االخرى 39

 ادلخسًٌ:انذنْم احملاسثِ ادلٌحذ حلساتاخ 

 اسم الحساب  رقم الدلٌل 

 المخزون   13

 مخزون الخامات والمواد االولٌة  131 

 مخزون الوقود والزٌوت  132 

 مخزون األدوات االحتٌاطٌة  133 

 مخزون مواد التعببة والتؽلٌؾ  134 

 مخزون مواد التعببة والتؽلٌؾ المستهلكة 1341  

 والتؽلٌؾ المتداولةمخزون مواد التعببة  1342  

 مخزون المتنوعات  135 

 مخزون اللوازم والمهمات 1351  
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 مخزون القرطاسٌة 1352  

 مخزون الكتب التعلٌمٌة 1353  

 مخزون المخلفات والمستهلكات 1354  

 مخزون تجهٌزات العاملٌن 1355  

 مخزون اإلنتاج  136 

 مخزون اإلنتاج التام 1361  

 اإلنتاج ؼٌر التام واالعمال تحت التنفٌذمخزون  1362  

 مخزون البضابع بؽرض البٌع  137 

 اعتمادات مستندٌة لشراء المواد  138 

 اعتمادات مستندٌة لحساب المنشؤة 1381  

 اعتمادات مستندٌة لحساب الؽٌر 1382  

 مخزون المواد األخرى  139 

 بضابع لدى الخٌر 1391  

 نهًٌاد ادلخسنْح ًفك اننظاو احملاسثِ ادلٌحذ:ادلؼاجلح احلساتْح 

 نظرٌة القٌد المزدوج: أي ٌتكون من جهة المدٌن وجهة الدابن -1

اتباع مبدأ نظرٌة االستحقاق: أي تسجٌل إٌرادات ومصروفات كل سنة مالٌة  -2

 على حدة

 القٌود:

ٌثبت قٌد استحقاق للدابنٌن وبعد التسدٌد  الشراء المحلً: عند الشراء باالجل -1

 ٌثبت قٌد التسدٌد:
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قامت المنشؤة للتعلٌب فً الكربالء بشراء االتً  2/2/2019/ بتارٌخ 12مثال

 باالجل:

 دٌنار من أحد المزارعٌن  10000شراء طماطم بقٌمة  -

 دٌنار من المنتجات النفطٌة 4000وزٌوت بقٌمة شراء وقود  -

دٌنار من المإسسة العامة  15000ٌة للمكابن بقٌمة شراء أدوات احتٌاط -

 للسلع اإلنتاجٌة

دٌنار من الشركة العامة لصناعة  2000شراء صندوق كارتونً بمبلػ  -

 الكارتون قطاع مختلط

دٌنار من المنشاة العامة لصناعة  6000شراء قنانً زجاجٌة بمبلػ  -

 الزجاج

 لألسواق المركزٌة دٌنار من المنشاة العامة 500شراء قرطاسٌة بمبلػ  -

 دٌنار من الدار الوطنٌة للطباعة والنشر 500شراء كتب تعلٌمٌة بمبلػ  -

 قامت المنشاة بتسدٌد كافة التزاماتها بشٌك. 25/2/2019بتارٌخ 

-----------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 :الخارجً ٌكون بواسطة االعتمادات المستندٌةراء الشراء الخارجً: عند الش -2

قامت المنشؤة للتعلٌب فً الكربالء باستٌراد  2/2/2019/ بتارٌخ 13مثال

 مواد تؽلٌؾ من فرنسا بلؽت كلفها حسب ماٌلً:

 دٌنار 200مصارٌؾ فتح االعتماد  -

 دٌنار 15000مستندات الشحن بقٌمة  -

 دٌنار 8000رسوم كمركٌة  -

 دٌنار 300وتحمٌل  مصارٌؾ نقل وإخراج -

-----------------------------------------------------------------------------

-- 
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 /13الحل 

 اوال: تسجٌل قٌود بالمصارٌؾ وفتح االعتماد 

 1381من حـ/ اعتمادات مستندٌة لحساب المنشؤة  200

 183الى حـ/ نقدٌة لدى المصارؾ  200

 قٌد مصارٌؾ فتح االعتماد

--------------------------------------------------- 

 1381من حـ/ اعتمادات مستندٌة لحساب المنشؤة  15000

 183الى حـ/ نقدٌة لدى المصارؾ  15000

 قٌد قٌمة مستندات الشحن

--------------------------------------------------- 

 1381من حـ/ اعتمادات مستندٌة لحساب المنشؤة  8000

 183الى حـ/ نقدٌة لدى المصارؾ  8000

 قٌد الرسوم الكمركٌة

--------------------------------------------------- 

 1381من حـ/ اعتمادات مستندٌة لحساب المنشؤة  300

 1811الى حـ/ صندوق المركز  300

 قٌد مصارٌؾ فتح االعتماد

--------------------------------------------------- 

 ثانٌا: تسجٌل قٌد ؼلق االعتماد المستندي باستالم المواد )بكامل المبلػ(

 3521من حـ/ مشترٌات لحساب المنشؤة  23500

 1381الى حـ/ اعتمادات مستندٌة لحساب المنشؤة  23500

 قٌد ؼلق االعتماد المستندي باستالم المواد 

--------------------------------------------------- 
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 احملاضرج اخلايسح ػشر

 ادلؼاجلح احلساتْح نهًٌاد ادلخسنْح )انصادرج( ًفك اننظاو احملاسثِ ادلٌحذ:

ان صرؾ أي مادة من المواد من المخازن الى األقسام فٌتم تسجٌلها وتبوٌبها حسب 

 نوع المادة:

ام امٌن المخزن بصرؾ المواد المدرجة ادناه للقسم ق 2/1/2019/ بتارٌخ 14مثال

 اإلنتاجً الستخدامها فً عملٌة اإلنتاجً وهً كاالتً:

 دٌنار 2000 مواد نفطٌة -

 دٌنار 6000ؼاز  -

 دٌنار 1000أدوات احتٌاطٌة  -

 دٌنار 300مواد تعببة وتؽلٌؾ مستهلكة  -

 دٌنار 700مواد تعببة وتؽلٌؾ متداولة  -

 قرطاسٌة 2000 -

 كساوى 1500 -

 مواد ؼذابٌة 2500 -

 المطلوب / تسجٌل القٌود الالزمة

--------------------------------------------------------------------------- 
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 2/1/2018/ بتارٌخ 14الحل 

 من مذكورٌن

 3221حـ/ مواد نفطٌة  2000

 32222حـ/ ؼاز  6000

 323حـ/ األدوات االحتٌاطٌة  1000

 3241مواد تعببة وتؽلٌؾ مستهلكة حـ/  300

 3242حـ/ مواد تعببة وتؽلٌؾ متداولة  700

 3252حـ/ قرطاسٌة  2000

 3261حـ/ الكساوى  1500

 3262حـ/ المواد الؽذابٌة  2500

 الى مذكورٌن

 132حـ/ مخزون الوقود والزٌوت  2000

 132حـ/ مخزون الوقود والزٌوت  6000

 133ة حـ/ مخزون األدوات االحتٌاطٌ 1000

 1341حـ/ مخزون مواد تعببة وتؽلٌؾ مستهلكة  300

 1342حـ/ مخزون مواد تعببة وتؽلٌؾ مستهلكة  700

 1352حـ/ مخزون القرطاسٌة  2000

 1355حـ/ مخزون تجهٌزات العاملٌن  1500

 1355حـ/ مخزون تجهٌزات العاملٌن  2500

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 


