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 8 اٌشراء واجراءاخ اٌّشررَاخ دورج (2)االضثىع

 8 اٌشراء واجراءاخ اٌّشررَاخ دورج -اوال

 8 اٌّحٍُح اٌّشررَاخ -ثأُا
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 18 ٌٍّىاصفاخ اٌّخاٌفح ٌٍىحذاخ اٌّحاضثُح اٌّؼاٌجح(/1)االضثىع

 18 ٌٍّىاصفاخ اٌّخاٌفح ٌٍىحذاخ اٌّحاضثُح اٌمُىد -اوال

 19 اٌّشرروح اٌّصارَف(/8)االضثىع

 19 اٌّشرروح اٌّصارَف ذىزَغ اضص -اوال

 19 اٌّشرروح اٌّصارَف أىاع -ثأُا

 23 .اٌّخسُٔح واٌطجالخ اٌّطرٕذاخ أىاع(/ 9) ضثىعاال
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  فٍ انًحاسثح انًخسَُح االساسُحانًفاهُى (/1)االسثىع

 ِفهىَ اٌّحاضثح اٌّخسُٔح  -اوال

 :  المحاسبة المخزنية
 إلصدارىامف دخكليا المخازف كانتياء ا  ابتداءنظاـ محاسبي ييدؼ لمراقبة حركة المكاد المخزنية  

البيع اك االنتاج  كذلؾ عف طريؽ استخداـ المستندات كمسؾ السجالت االزمة عمى سبيؿ  ألغراض
المثاؿ مستند استالـ مخزني , مستند اصدار مخزني , مستند نقؿ اك تحكيؿ مكاد , مستند اعادة 

ة المكاد المستممة  , المكاد المخزني , مستند اعادة المكاد المخزني , البطاقات المخزنية , كدفتر يكمي
كدفتر يكمية المكاد المصركفة , كدفتر يكميات اخرل , سجؿ استاذا المخازف  باإلضافة الى ذلؾ 

 كقائمةىنالؾ مستندات كسجالت مساعدة اخرل عديدة مثؿ استمارة طمبية مادة كسجؿ الطمبات 
 االستالـ  كالفحص . 

حجميا  يتالءـالمستندات كالسجالت بحيث كؿ منشاة تحتاج الى نكع معيف مف مع مالحظة : اف 
 كطبيعة االنتاج فييا كطبيعة المكاد التي تستخدميا . 

 فكائد االحتفاظ بالحسابات المخزنية 
 اف كجكد الحسابات المخزنية  يجعؿ ادارة المنشاة اكثر كفاءة كاقتصادا  -1
 سيكلة اكتشاؼ كتحديد التبذير اك التمؼ اك السرقة . -2
تعتبر الحسابات المخزنية الخطكة االكؿ لتطبيؽ طريقة تحديد الحدكد االعمى كالحدكد االدنى كحد  -3

 اعادة الطمب 
 ألغراضمنظمة يقمؿ مف اىمية كضركرة اجراء الجرد السنكم العاـ  مخزنيواف كجكد سجالت  -4

 استاذ المخازف اعداد الحسابات الختامية عف طريؽ اعتماد االرصدة الدفترية التي يظيرىا 
الجيدة يمكف لممنشاة مف تسعير المكاد الصادرة الى االنتاج يشكؿ اف تكفير الحسابات المخزنية -5

 اكثر كاقعية كدقة .

 االخري  تاإلداراخػاللح حطاتاخ اٌّخازْ  -ثأُا

مف  نيا سترتبط بعالقات معينة مع كؿ ادارةأمخازف اليدؼ المشار الية اعاله فلكي تحقؽ حسابات ال
  -:ادارات المنشاة
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 عالقة حسابات المخازن بالحسابات المالية: -ا
 ة حسابات المخازف بالحسابات المالية مف ناحيتيف ميمتيف ىما:يمكف مالحظة عالق

 ػ الناحية الفنية .1
 الناحية االدارية . ػ2

المحاسبية االسس كالقكاعد  اف الحسابات المخازف ىي جزء مف الحسابات المالية حيث تطبؽ نفس
المعتمد في المنشأة , كتتـ مطابقة دكرية  بيف النتْائج المتحققة في حسابات المخازف كالنتائج المناظرة 

قبؿ شعب اخرل في الحسابات المالية مثؿ يكمية  ليا في الحسابات االخرل كالتي قد تمسؾ مف
 المشتريات , يكمية المبيعات , اجمالي الدائنيف , اجمالي المدينيف كغيرىا .

 الناحية االدارية:
يا الى البيانات دقيقة ترتبط حسابات المخازف اداريا بالحسابات المالية عمى ضكء حجـ المنشأة كحاجت

 كمفصمة لمحسابات المخزنية  .
 المخازن : بإدارةـ عالقة حسابات المخازن  ب

اكال بأكؿ كبالتالي فأف  اف ىدؼ حسابات المخازف متابعة  التغييرات التي تطرأ عمى المخزكف 
ستالـ كشيادات مستندات اال كباألخصحسابات المخازف تحتاج الى بيانات كافية مف ادارة المخازف 

كذلؾ مستندات  الكمية الكاردة مف المكاد كما كنكعاالتي يعتمد عمييا لتسجيؿ النقيصة اف كجدت ك 
التحكيؿ كالصرؼ المخزنية كما اف ادارة المخازف تحتاج الى بيانات تكفرىا حسابات المخازف كمف 

 المكاد المخزنية  كتسعير الخزيف  . قياـاىميا 
 المبيعات : بإدارةعالقة  حسابات المخازن  -ج

البيع كبذلؾ تككف  ألغراضلمبيعات مف خالؿ البضائع المخزكنة ا بإدارةاف عالفة حسابات المخازف 
المبيعات كبالتالي فاف ادارة حسابات المخازف تحتاج الى كشكفات دكرية   بإدارةعالقتيا مباشرة 

 .البيع كمية كقيمة  ألغراضبالمكاد التي سحبت 
 المشتريات بإدارةعالقة حسابات المخازن  -د

 غراض ألالبيع اك  ألغراضاف ميمة المشتريات ىي تكفير المكاد التي تحتاج الييا المنشأة سكاء كاف 
االنتاج اك استعماؿ الداخمي كما اف حسابات المخازف ممزمة بتزكيد ادارة المشتريات بما تحتاج اليو 

 ةالشراء كبيف المكاد المخزكنبالغ مف بيانات عف اسعار المكاد المخزكنة ككذلؾ االختالؼ بيف قكائـ م
 االختالؼ بيف قكائـ مبالغ الشراء كبيف مستندات االستالـ كام بيانات احصائية اخرل تسيؿ ككذلؾ 
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 اعماؿ ادارة المشتريات.
 االنتاج بإدارةعالقة حسابات المخازن -6

انتاجية  اضألغر تنشأ العالقة بيف حسابات المخازف كادارة االنتاج عند صرؼ المكاد مف المخازف 
 .كقياميانيما بخصكص الكميات المستخدمة في االنتاج كذلؾ حيث يتـ تبادؿ المعمكمات الضركرية بي

 حسابات المخازف في الرقابة عمى المكاد المخزنية تإجراءا
ي اكال بأكؿ الى حسابات عمى اميف المخزف ارساؿ نسخ مف مستندات الكارد كالصادر المخزن-1

 المخازف.
نسخة مف مستند طمب المكاد الذم يعد مف قبؿ ادارة المبيعات اك ادارة االنتاج كذلؾ لغرض  ارسؿ-3

مطابقتو مع مستند الصرؼ المخزني الذم يتـ اعداده مف قبؿ ادارة المخازف مع الكمية المطمكبة فعال 
 بيدؼ التأكد مف صحتيا كميو ك نكعا.

 كالصادرة كمستندات االعادة كالتحكيؿ. مراقبة صحة تسمسؿ المستندات المخزنية  الكاردة-4
يبيف فيو الكمية عمى شكؿ بطاقة اك صفحة في سجؿ خاص  وفتح حساب فرعي لكؿ مادة مخزني-5

الكاردة كاسعارىا كالكمية الصادرة كاسعارىا ككذلؾ الكمية المتبقية كاسعارىا كترحؿ فييا ىذه 
 المعمكمات.

كدائنا بالثانية  باألكلى  اب اجمالي المخازف مديناالكاردة كالمصادرة كيككف حس اجراء قيكد بالمكارد-6
 ليظير في حسابات االستاذ.

اجراء مطابقات دكريو بيف حسابات المخازف الفرعية كبيف حساب اجمالي المخازف مف حيث قيمة -7
 المكاد المستممة كقيمة المكاد المصركفة كالرصيد المتبقي.

المطابقات بيف الحسابات ذات العالقة  كبيف حسابات المخازف كاالستفادة مف اجراء بعض  – 8
 المقارنات ليذا الغرض كحساب المشتريات كحساب المبيعات كحساب تكاليؼ االنتاج  .....الخ 

 .في المخازف  البقيوي مف صحة المكاد المخزنية التثبيت الفعم -9
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 اٌشراء دورج اٌّشررَاخ واجراءاخ  (2)االسثىع

 

 دورج اٌّشررَاخ واجراءاخ اٌشراء  -اوال

تتمثؿ دكرة المشتريات كاجراءات الشراء بعدد مف المراحؿ في ام منشاة سكاء كانت كبيرة اـ صغيرة 
الميدانية لتجديد طريقة  تلمممسكحاطبقا لنظاـ يحدد بناء عمى متطمبات كحاجات تمؾ المنشاة نتيجة 

لجمع البيانات كالمعمكمات كيمكف تمخيص دكرة المشتريات  هدـ كادااء كالمستندات التي ستستخالشر 
 بالخطكات التالية .

 طمب الشراء . -1
 امر الشراء . -2
 االتصاؿ بالمجيزيف . -3
 دراسة العركض كاختيار افضميا . -4
 اصدار امر التجييز كمتابعة تنفيذه .  -5

 اٌّشررَاخ اٌّحٍُح  -ثأُا

 بما يمي :الطرؽ المتبعة في الشراء مف السكؽ المحمي 
 الشراء عف طريؽ اعالف مناقصة  .  -1

كيتـ ذلؾ عف طريؽ االعالف في الصحؼ الرسمية عف حاجة المنشاة الى المادة المطمكبة كبعد تقديـ 
 العطاءات تقـك المنشاة باختيار افضؿ العطاءات . 

 الشراء المباشر بكاسطة العركض  . -2
كيتـ ذلؾ عف طريؽ قياـ قسـ المشتريات بجمب عرض مف كؿ مجيز اك بائع كتتـ المقارنة . كاختيار 

 افضؿ تمؾ العركض . 
 الشراء المباشر دكف عركض .  -3

كيتـ ذلؾ عف طريؽ القياـ بعممية الشراء المباشر مف السكؽ المحمي كبدكف عركض كذلؾ في حاالت 
 شراءىا .  المطمكبةكجكد اسعار رسمية لممكاد 
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 اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌٍّشررَاخ اٌّحٍُح -ثاٌثا

 تتككف كمفة المكاد المشتراة مف السكؽ المحمي مف العناصر التالية :
 قيمة المكاد المشتراة بمكجب قائمة البائع اك المجيز . -1
  اجكر النقؿ مف محؿ البائع الى مخازف المشترم .  -2
 اجكر التحميؿ كالتفريغ .  -3
 مصاريؼ اخرل كالتاميف كعمكلة ككالء الشراء . -4

 كيككف القيد المحاسبي  كما يمي : 
 مف ح/ المخازف 

 الى ح/ الصندكؽ  اذا كاف الدفع نقدا .       
 اك الى ح/ جارم المصرؼ اذا كاف الدفع بشيؾ .       
  باألجؿاك الى ح/ الدائنكف اذا كاف الشراء       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 /قسم تقنيات المواد                                  الست// ايناس جواد كاظمالمستوى االولالمحاسبة المخزنية / 

   

 
10 

 )االػتًاد انًستُذٌ(  انًشترَاخ انخارجُح/(3)االسثىع

  اٌّطرٕذٌذؼرَف االػرّاداخ  -اوال

ئو )االمر بفتح االعتماد ( في عمى طمب احد عمال لمصرؼ بمقتضاه بفتح اعتمادا بناءعقد يتعيد ا
حدكد مبمغ معيف كلمدة معينة لصالح شخص اخر )المستفيد( بضماف مستندات تمثؿ بضاعة اك 

 االعتماد المستندم مستقال عف العقد الذم فتح بسببيو )عقد البيع(.معدة لمنقؿ , كيعتبر عقد 

   اٌّطرٕذٌاٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌالػرّاداخ  -ثأُا

 معالجة لالعتمادات المستندم محاسبيف الحسابيف التالية .يستخدـ في ال
بجميع المبالغ المدفكعة الى المصرؼ كالمستكفاة مف حساب االعتماد المستندم : يحمؿ الحساب  -1

قبمة كالتي تشمؿ تأمينات االعتماد كمصاريؼ فتح االعتماد كاية مصاريؼ تدفع مف قبؿ المصرؼ 
 .العتماد اضافة الى المبمغ المتبقي مف ا

حساب بضاعة بطريؽ الشحف : كىذ ا الحساب يمثؿ مجمكع المبمغ المتجمع في الفقرة اكال اعاله  -2
الفحص اك التشغيؿ التجريبي اك مضافا اليو الرسكـ الكمركية  كاجكر النقؿ كاية مصاريؼ تدفع لقاء 

 االرضيات تخص البضاعة المستكردة .
مع مالحظة : عند كصكؿ البضاعة الى المخازف يقفؿ ح / بضاعة بطريقة الشحف بكامؿ المبالغ 

 المصركؼ بساب المخازف . 

   اٌّطرٕذٌاٌشروط اٌؼاِح ٌالػرّاداخ  -ثاٌثا

عبارة عف عمميات تجارية مستقمة عف عمميات البيع اك العقكد  المستندمتعتبر االعتمادات   -1
 العقكد اك ممزمة بيا .  بيذاعمييا كالتعتبر المصارؼ ذات عالقة  االخرل التي قد تستند

 يجب اف تككف تفاصيؿ االعتماد كاممة كدقيقة لمنع ام التباس كسكء الفيـ  -2
لممستفيد اف ينتفع مف العالقات التعاقدية القائمة بيف المصارؼ اك العالقات القائمة بيف  فال يمك -3

 العميؿ )طالب فتح االعتماد ( كالمصرؼ فاتح االعتماد .
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 اٌّررذثح ػًٍ ٔشىء االػرّاد   خواٌّطؤوٌُااالٌرساِاخ /  -راتؼا

مطابقو في ظاىرىا لشركط كتفاصيؿ  قياـ المصارؼ بفحص كافة الكثائؽ بعناية لمتأكد مف ككنيا -ا
 االعتماد.

ذات العالقة بالمستندات كليس  االطراؼيتـ التعامؿ بيف كافة  المستندمفي االعتمادات -1-ب
 بالبضائع.

المصرؼ المخكؿ بالدفع اك القبكؿ اك الشراء لقاء مستندات تبدك مطابقة في الظاىر لشركط -2    
 كتفاصيؿ االعتماد

مطابقة ظاىريا  كال تبداذا كجد المصرؼ الذم اصدر االعتماد عند استالمو لممستندات انيا -3    
مع شركط كتفاصيؿ االعتماد فعميو في ىذه الحالة اف يقرر بناء عمى تمؾ المستندات كحدىا ما اذا 

 د.  كاف سيعترض عمى اف االداء اك القبكؿ اك الشراء لـ تتـ كفقا لشركط كتفاصيؿ االعتما
عمى المستندات فيجب ارساؿ اشعار ىذا المعنى مع بياف االسباب برقيا اك بأية اذا كقع اعتراض -4

كسيمة سريعة اخرل الى البنؾ الذم ارسؿ المستندات كيجب اف يبيف في ىذا االخطار فيما اذا كانت 
 المستندات سيحتفظ بيا تحت تصرفو اك انيا ستعاد اليو.

في كضع المستندات تحت تصرؼ البنؾ المرسؿ اك في  االعتماداذا قصر المصرؼ الفاتح -5
 حقو في االدعاء. اعادتيا اليو فاف المصرؼ الفاتح يفقد

زيؼ اك ام اثر قانكني  المصارؼ اية مسؤكلية فييا يتعمؽ بشكمية اك دقة اك صحة اك ؿال تتحم-ج
 مف المستندات ألم

لتزاـ اك مسؤكليو عف النتائج الناجمة عف تأخير الرسائؿ اك الكتب اك المصارؼ ام ا ؿال تتحم-د
 المستندات اك فقدانيا خالؿ الطريؽ

 المصارؼ اية مسؤكلية بسبب انقطاع اعماليا الناتجة عف قكة قاىرة خارج ارادتيا. ؿال تتحم-ق
تح المصارؼ التي تستفيد مف خدمات مصرؼ اخر مف اجؿ تنفيد تعميمات المصرؼ فا-1-ك

 االعتماد انما تقكـ بذلؾ لحساب كعمى مسؤكلية االخير.
التتحمؿ المصارؼ اية مسؤكلية مف جراء عدـ تنفيذ المصرؼ االخير لمتعميمات التي تقمت اليو -2

 ذلؾ المصرؼ. اختارتحتى كلك كانت ىي التي 
االلتزامات يعتبر طالب فتح االعتماد ممزما كمسؤكال عف تعكيض المصارؼ لقاء كافة -3

   رضيا القكانيف كالعادات في الدكؿ االجنبية.كالمسؤكليات التي تف



 /قسم تقنيات المواد                                  الست// ايناس جواد كاظمالمستوى االولالمحاسبة المخزنية / 

   

 
12 

 انًستُذَح انًستُذاخ انخاصح تاالػتًاداخ/(4)االسثىع

 اٌّطرٕذَح اٌّطرٕذاخ اٌخاصح تاالػرّاداخأىاع  -اوال

 ىي :  المستندمكمف المستندات المستعممة في االعتمادات 
 المستندات تنقسـ الى :كثائؽ الشحف : كىذه  -أ
  :لشحف البحرم  بكلص -1
 كثائؽ الشحف المزدكجة : -2
 كثائؽ الشحف االخرل : -3
 كثائؽ التأميف . -ب
 القكة التجارية ) الفكاتير ( .-ج
 كثائؽ اخرل . -د
مستند يتـ بمكجبو التثبيت مف شحف البضاعة اك ارساليا اك  ف :ىذه الكثيقة عبارة عفكثائؽ الشح -أ

ـ عيدتيا يؤخذ بنظر االعتبار تاريخا لشحف البضائع اك ارساليا اك تسمميا ىك التاريخ الذم تسم
 تحممو ىذه الكثيقة.

كتكقع مف قبميا اك مف قبؿ ككالءىا  :تصدر ىذه الكثائؽ مف قبؿ شركات التأميف كثائؽ التأميف-ب
اك مف قبؿ المؤمنيف المفكضيف كيجب اف تككف ىذه الكثائؽ محددة في االعتماد كتعتبر كثائؽ 

التأميف نافذة اعتبارا مف تاريخ الشحف اك تاريخ ارساؿ البضاعة كما اف كثيقة التأميف يجب اف تنظـ 
في االعتماد عمى غير ذلؾ اما المبمغ الذم يشمؿ  بنفس العممية التي فتح بيا االعتماد اال اذا نص

 كحد ادنى.  (.C.I.Fيك قيمة البضاعة عمى اساس)سيؼف فالتأمي
القكائـ التجارية)الفكاتير( :تنظيـ القكائـ التجارية باسـ طالب فتح االعتماد كال يجكز اف تصدر ىذه -ج

مثؿ ىذه القكائـ ما لـ ينص في  القكائـ بمبالغ المسمكح بو بمكجب االعتماد كلممصارؼ اف ترفض
التجارية لكصفيا في  اف يطابؽ كصؼ البضاعة في القائمة االعتمادات عمى خالؼ ذلؾ كما يجب

 االعتماد.
 الكثائؽ االخرل :كىي الكثائؽ التي تصدر عف جيات اخرل غير الجيات المذككرة اعاله مثؿ-د

شيادات المنشأ اك شيادات الكزف اك النكعية اك كصكالت المستكدع اك اكامر التسميـ اك الفكاتير اك 
 التحميؿ.
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 االجراءاخ اٌؼٍُّح ٌفرح االػرّاد اٌّطرٕذٌ  -ثأُا

قياـ المنشأة بالطمب مف المصرؼ بفتح اعتماد مستندم لصالحيا الستيراد البضاعة المطمكبة  -أ
 كالمحددة كميتيا كقيمتيا في اجازة االستيراد.

 بالتأميف عمى االعتماد المستندم.المستكردة  الجيةقياـ  -ب
شعار الجية المستكردة لمبضاعة ف الى المصرؼ كالذم بدكره يقـك بأكصكؿ مستندات الشح-ج

 بكصكؿ ىذه المستندات.
بعد تخميص مستندات الشحف مف المصرؼ تقـك الجية المستكردة بالعمؿ عمى تخميص البضاعة  -د

بعد دفع الرسـك الكمركية المتعارؼ عمييا كىنا البد مف  كانجاز معاممة االخراج الكمركي الجمارؾمف 
 االشارة الى اف الرسـك الكمركية يتـ تحديدىا استنادا الى اعتباريف ميميف ىما :

 اعة المستكردة كىؿ ىي مف البضاعة المصنفة الى :طبيعة البض -1
 بضاعة ضركرية اك استيالكية.

 بضاعة شبو كمالية.
 بضاعة كمالية.

 السياسة االقتصادية في القطر. -2
 نقميا مف مخازف الكمارؾ الى مخازف الجية المستكردة. يتـ ق: بعد تخميص البضاعة مف الكمارؾ 

 فحص البضاعة في مخازف الجية المستكردة كاستالميا. -ك

 ذإُِٔاخ االػرّاد وِصارَف فرح االػرّاد  -ثاٌثا

رساؿ اشعار مديف الى الجية المستكرة تمثؿ بأبعد الحسابات لتأمينات االعتماد المصرؼ  يقكـ
بتسجيؿ االسعار في  الجيةمصاريؼ فتح االعتماد كمصاريؼ اخرل تخص االعتماد كتقكـ ىذه 

 سجالتيا ككما يمي :
Xx تأمينات االعتماد /مف ح 
Xx االعتماد المستندم /مف ح 

Xx           جارم المصرؼ /الى ح 
عندما يتـ التأميف عمى بضاعة فاف المصرؼ سيقـك مف  االعتماد)قسـ التأميف(:اجكر التأمينات عمى 

 ىذا االعتماد كقيد المبمغ عمى حساب الجية المستكردة  جانبو بتسديد اجكر التأميف المترتبة عمى
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 ارساؿ اشعار مديف بالمبمغ المدفكع مف قبمو الييا حيث تقـك بتسجيمو في سجالتيا المحاسبية كبقيد 
 ية كاالتي:يكم

Xx      االعتماد المستندم /مف ح 
Xx               جارم المصرؼ /اؿ ح 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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انًؼانجح انًحاسثُح نًصارَف انًشترَاخ  /(5) االسثىع

     انخارجُح 

ػّالخ اٌّراضٍُٓ  واجىر اٌثرلُاخ واٌرٍىص وِصارَف ذّذَذ االػرّاد واجىر اٌضّاْ  -اوال

 واٌفىائذ

شعار مديف كيسجؿ بأىذه المصاريؼ جميعيا تدفع مف قبؿ المصرؼ كترسؿ الى الجية المستكردة 
 في سجالتو كاالتي :

 مف ح/ االعتماد المستندم 
 الى ح/ جارم المصرؼ       

 غٍك االػرّاد اٌّطرٕذٌ  فٍ حطاب تضاػح تطرَك اٌشحٓ     -ثأُا

بجميع المبالغ المدفكعة الى المصرؼ كالمستكفاة مف قبمو كلغاية حساب االعتماد المستندم يحمؿ 
كام  ,مصاريؼ فتح االعتماد ,مينات االعتماددات الشحف مف المصرؼ التي تشمؿ تأاستالـ مستن

 مصاريؼ تدفع مف قبؿ المصرؼ اضافة الى المبمغ المتبقي مف االعتماد  .كيككف القيد المحاسبي  
 مف ح/ بضاعة بطريؽ الشحف  
 الى ح/ االعتماد المستندم       

 غٍك تضاػح تطرَك اٌشحٓ 

مع في الفقرة اعاله مضاؼ حساب بضاعة بطريؽ الشحف : كىذا الحساب يمثؿ مجمكع المبمغ المتج
الية الرسـك الكمركية كاجكر النقؿ اك ام مصاريؼ تدفع مف خالؿ فحص التشغيؿ التجريبي اك 

 االرضيات تخص البضاعة المستكردة . كيككف القيد المحاسبي كاالتي .
 مف ح/ المخازف         

 الى ح/ بضاعة بطريؽ الشحف              
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  .انثضاػح انًستهًححاالخ  /(6)االسثىع 

 اٌثضاػح اٌّطرٍّح تحاٌح غُر ضٍُّح  -اوال

كتكتشؼ ىذه  سميمةالبضاعة المستممة مجالو غير  في الحاالت العممية كثيرا ما يحدث اف تككف
الحاالت عند المباشرة بفحص كالتأكد مف سالمة البضاعة مف اجؿ استالميا مخزنيا كعدـ سالمة 

 البضاعة ينشأ مف عدة اسباب :
تصبح غير صالحة لالستعماؿ كيقسـ التمؼ: ىك فقداف البضاعة لقيمتيا االستعمالية بحيث  -1

 التمؼ الى نكعيف:
التمؼ الكمي: ىك التمؼ الذم يصيب الكحدات بصكرة قميمة بحيث تصبح غير صالحة لالستعماؿ -أ

 كعدـ االستفادة منيا.
بحيث يككف الجزء التالؼ غير صالح  التمؼ الجزئي: ىك التمؼ الذم يصيب جزء مف الكحدات -ب

فقط تككف  لالستعماؿ كالجزء السميـ صالح لالستعماؿ كتختمؼ ىذه الحالة مف بضاعة الى اخرل
 بعض الكحدات التالفة جزئية غير صالح لالستعماؿ نيائيا كبذلؾ تعامؿ معاممة الكحدات التالفة كميا.

تكردة كيكتشؼ ىذه النقص بعد القياـ بعممية الفقداف: ىك النقص الذم يحصؿ في البضاعة المس -2
فحص البضاعة كمطابقة قكائـ الشحف المرسمة مف قبؿ المجيز كاسباب فقداف البضاعة عديدة منيا 

في الميناء الكصكؿ اك اف يككف الفقداف بسبب تعرض البضاعة الى مخاطر الطريؽ  الفقداف يككف
 النقؿ اك الشحف. اثناء الشحف اك بسبب احماؿ الجيات المسؤكلة عف

مف البضاعة المستكردة التي تككف غير الكحدات المخالفة لممكاصفات: ىي الكحدات المرسمة  -3
 مطابقو لممكاصفات المتفؽ عمييا بيف المستكردة كالمجيز االجنبي.

 :االت التاليةالح بإحدلتعالج  فاف الكحدات المخالفة لممكاصفات
 المخالفة لممكاصفات. بالكميةتعكيض الجية المستكردة  -1
 قياـ المجيز بتعكيض الجية المستكردة بمبالغ الكحدات المخالفة لممكاصفات. -2
لممكاصفات بسعر اقؿ مف السعر المتفؽ عمبو في االعتماد  االتفاؽ عمى قكؿ الكحدات المخالفة -3

 كقياـ المجيز بدفع فرؽ المبمغ.
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 اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌٍرٍف واٌفمذاْ -ثأُا

 القيد المحاسبة التالية.كانت المسؤكلية شركة التأميف يككف اذا 
Xx شركة التأميف /مف ح 
Xx بضاعة بطريؽ الشحف  /الى ح 

 قيد اثبات مسؤكلية الشركة التأميف عف االضرار.
 اذا كانت المسؤكلية الجية الناقمة يككف القيد المحاسبة التالي

Xx الجية الناقمة /مف ح 
Xx  بضاعة بطريقة الشحف /حالى 

 قيد اثبات مسؤكلية الجية الناقمة عف االضرار
 اذا كانت المسؤكلية مشتركة يككف القيد المحاسبي مف مذككريف

Xx شركة التأميف / ح 
Xx الجية الناقمة /ح 
Xx بضاعة بطريقة الشحف /الى ح 

 عف االضرارمسؤكلية المشتركة كميات المذككرة قيد اثبات 
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 انًؼانجح انًحاسثُح نهىحذاخ انًخانفح نهًىاصفاخ /(7)االسثىع

 اٌمُىد اٌّحاضثُح ٌٍىحذاخ اٌّخاٌفح ٌٍّىاصفاخ   -اوال

بمكجب الشركط المتفؽ عمية بيف المجيز كالمنشاة المستكرد فاف الكحدات المخالفة لممكاصفات تعالج 
 با احدل الحاالت التالية : 

 ة لمكحدات المخالفة لممكاصفات . يككف القيد المحاسبي التالي المستكردتعكيض المجيز لمجية  -1
 مف مذككريف                 
 ح/ المخازف )بقيمة الكحدات السميمة (              
 ح/ المجيز  )بقيمة الكحدات المخالفة لممكاصفات (               

 الى ح/ بضاعة بطريؽ الشحف                        
 قيد استالـ بضاعة الصالحة كتحميؿ المجيز الكحدات المخالفة لممكاصفات 

قياـ المجيز بتعكيض الجية المستكردة بمبالغ الكحدات المخالفة لممكاصفات كدفع كمفتيا بصؾ  -2
 اك بشيؾ كيككف القيد المحاسبي التالي . 

  اذا كاف نقدا            مف ح/ الصندكؽ 
 الى ح/ المجيز                              

 مف ح/ المصرؼ                اذا كاف بصؾ 
 الى ح/ المجيز                

 استالـ مبمغ مقابؿ الكحدات المخالفة لممكاصفات 
 قبكؿ الجية المستكردة بالكحدات المخالفة لممكاصفات اقؿ مف قيمتيا يككف القيد المحاسبي التالي  -3

 مف مذككريف              
 ح/ المخازف )بقيمة الكحدات السميمة (

 ح/ المخازف )بقيمة الكحدات المخالفة  كالمقبكلة مف قبؿ المستكرد (
 فة لممكاصفات (ح/ المجيز ) الفرؽ الذم يتحممو المجيز عف الكحدات المخال

 الى ح/ بضاعة بطريؽ الشحف       
 .خازف كتحميؿ المجيز بالفرؽ المكاد المستكردة في الماستالـ 
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 /انًصارَف انًشتركح(8)عاالسثى

 اضص ذىزَغ اٌّصارَف اٌّشرروح -اوال

 المصاريف المشتركة تعريف  -1

تضمف اكثر مف صنؼ كاحد مما كىي المصاريؼ التي تصرؼ عف المشتريات التي  
كيتـ التكزيع باعتماد يستكجب تكزيعيا عمى تمؾ األصناؼ بشكؿ عادؿ لمكصكؿ الى الكمفة الحقيقية 

 .أسس كمعايير محاسبية لكؿ مصركؼ
 اسس توزيع المصروفات المشتركة -2

 
 أساس التكزيع                     المصركؼ                 ت
 1 
 
 2        

 (كمصركؼ عمكلة الشراء )مبمغ مقطكع
 عمكلة الشراء ) نسبة مئكية (

عمكلة المصرؼ ) مبمغ المقطكع ( عمكلة 
 المصرؼ ) نسبة مئكية (      

 قيمة األصناؼ
 النسبة المئكية بقيمة كؿ صنؼ  

 قيمة األصناؼ 
 النسبة المئكية بقيمة كؿ اعتماد 

 3       
 4 

 مصاريؼ البرؽ كالياتؼ 
 مصاريؼ التأميف 

 تكزع بالتساكم بيف األصناؼ المستكردة 
ترجيع قيمة كؿ  –قيمة البضاعة اك درجة المخاطرة 
 صنؼ بدرجة تعرضو لممخاطرة 

 5 
 6 

 الرسـك الكمركية  
 مصاريؼ األرضيات 

 ترجيع قيمة البضاعة بنكعيتيا 
 مدة بقاء كؿ صنؼ عمى الرصيؼ اك مخازف الميناء 

 الكزف بالمسافة  –كزف األصناؼ  مصاريؼ النقؿ  7 
 

 اٌّصارَف اٌّشرروح أىاع  -ثأُا

 كيمكف تقسيـ المصاريؼ المشتركة الى ما يمي تمييدا لدراساتيا كمعالجتيا :
الى عمكلة الشراء :تعتبر عمكلة الشراء جزء مف تكمفة الشراء المباشرة التي  يتطمب اضافتيا  -1

ء اك تحدد قيمة الشراء كقد تعطي العمكلة بشكؿ مبمغ مقطكع يتفؽ عميو بتف المشترم كككيؿ الشرا
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ىك مشتراة لذا فاف انسب معيار )اساس( لتكزيعيا بيف االصناؼ البنسبة مئكية في اغمب االحياف 
 قيمة االصناؼ.

نار يد 3333ص قيمة االكؿ  فرضنا اف المنشاة قامت باستيراد صنفيف مف المكاد ىما : س,فمك 
 دينار لمصنفيف . 25دينار , كاف عمكلة الشراء المتفؽ عمييا كانت  2333/كالثاني 
 دينار مجمكع القيـ  5333= 3333+2333

    نصيب س   = 

    
 دينار  15=  25×  

    نصيب ص 

    
 دينار  13= 25× 

عمكلة المصرؼ : تتقاضى المصارؼ عادة عمكالت عف فتح  اعتمادات لدييا تؤخذ عمى اساس  -2
مبمغ االعتماد لذلؾ فاف االساس المناسب لتكزيع ىذا العمكلة بيف االصناؼ المستكردة ىك قيمة 

يمة % مف ق1االصناؼ . فمك فرضنا بنفس مثالنا في الفقرة السابقة اف العمكلة المصرفية كانت تمثؿ 
 االعتماد . 

 دينار  33% = 1×  3333نصيب س = 
 دينار 23% = 1×  2333نصيب ص = 

مصاريؼ البرؽ كالياتؼ : يتطمب في الكثير مف األحياف االتصاؿ بيف المشترم كالبائع )  -3
بخصكص البضاعة المستكردة لذلؾ فأف اك ارساؿ البرقيات عف طريؽ الياتؼ المستكردة كالمجيز ( 

اكم بيف االصناؼ المستكردة لككنو ال يشكؿ لتكزيع ىذا المصركؼ ىك تكزيعو  بالتس افضؿ معيار
سكل نسبة قميمة جدا مف تكمفة الشراء الكمية فمك كانت اجكر البرقيات كالياتؼ المدفكعة في مثالنا 

 ( .2÷14/-دينار ) 7/ -تساكم 
ف التي تتقاضاىا عمى ضكء مصاريؼ التأميف : تقـك شركات التأميف عادة باحتساب اجكر التامي

المؤمف عمية مف ناحية جداكؿ مثبتة لدييا تختمؼ باختالؼ نكع التاميف المطمكب مف ناحية كنكعية 
اخرل كيستند حساب ىذه االجكر بالنسبة لمبضائع المستكردة في اغمب االحياف عمى عاميف رئيسييف 

  قيمة البضاعة ب. درجة تعرضيا لمخطر ىما : أ .
فمك فرضنا )بمثالنا السابؽ ( اف درجة تعرض الصنؼ )س( لمخطر  تساكم ضعؼ درجة تعرض 

 دينار .  123الصنؼ )ص( لمخطر كاف مبمغ التاميف المدفكع كاف  
 1نفرض درجة تعرض الصنؼ )ص( لمخطر =
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  2فتككف درجة تعرض الصنؼ )س( لمخطر =
 بدرجة التعرض لمخطر . درجة تعرض لمخطر = القيمة مرجحة× نضرب قيمة كؿ صنؼ 

 6333=  2333× 3333س : = 
 2333 = 1×  2333ص:= 

 مجمكع القيـ المرجحة  8333.........................  
    نصيب الصنؼ )س( = 

    
 دينار .  93= 123× 

    نصيب الصنؼ )ص( = 

    
 دينار  23= 123× 

. يمكف اف نركز عمى  كقياميا: تفرض عمى البضائع المستكردة حسب انكاعيا  الرسـك الكمركية -5
 -في تكزيع الرسـك الكمركية عمى االصناؼ المختمفة لمبضاعة المستكردة كىما :   اعامميف اساسييف 
 نكعيتيا .  -قيمة البضاعة  ب

% مف  الرسكـ المفركضة 123المفركضة عمى الصنؼ )ص( تساكم   كانت الرسـك الكمركيةفمك 
 دينار .  123عمى الصنؼ )س( في مثالنا اعاله كاف مبمغ الرسـك المدفكعة كانت تساكم 

 133نفرض الرسكـ المفركضة عمى )س(   =
 123فالرسكـ المفركضة  عمى )ص(      =

 ة .نكعيتو  = القيمة مرجحة بالنكعي× نضرب قيمة الصنؼ  
 333333= 133×  3333س = 
 243333=  123×  2333ص= 

 مجمكعة القيـ المرجحة  543333....................  
      نصيب س = 

      
 دينار  133=  183× 

      نصيب ص = 

      
 دينار  83= 183× 

ي يبقى : فاف المعيار االنسب لتكزيع مصاريؼ االرضيات . ىك المدة التمصاريؼ االرضيات  -6
 فييا كؿ صنؼ عمى الرصيؼ اك في مخازف الميناء الذم يتـ فيو االستالـ . 

دينار كاف مدة بقاء الصنؼ )س( كانت  23فمك كانت رسـك االرضيات المدفكعة عمى الصنفيف ىي 
( اياـ قبؿ نقميما الى المنشاة . فاف نصيب كؿ صنؼ مف المصاريؼ 6ص)( اياـ كالصنؼ 4)

 سيككف كاالتي : 
 يـك مجمكع االياـ التي مكثيا الصنفيف عمى الرصيؼ  .  13= 6+ 4
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 نصيب س 

  
 دينار  8= 23× 
 نصيب  ص = 

  
 دينار  12=  23× 

مصاريؼ النقؿ : يتحمؿ المجيز احيانا مصاريؼ النقؿ كفي ىذه الحالة تعتبر مف ضمف قائمة  -7
دخكؿ البضاعة مخازف المنشأة كاف حيف الشراء كفي اغمب الحاالت يتحمؿ المشترم مصاريؼ النقؿ ل

 1. فمك فرضنا اف كزف الصنؼ س كاف  الكزفانسب معيار لتكزيع مصاريؼ النقؿ ىك 
  3كيمك متر . كالصنؼ ص يزف  23طف كنقؿ الى مسافة  1.5فمك فرضنا اف كزف الصنؼ س كاف 

 دينار فاف  63كيمك متر ككانت اجكر النقؿ التي دفعتيا المنشاة تساكم  15طف كنقؿ الى مسافة 
 كما يمي :  نصيب كؿ صنؼ 

  23كـ =  23× طف  1,5س  : 
  45كـ = 15× طف  3ص = 

 مجمكع الكزف المرجح بالمسافة  75......................                                
  نصيب س 

  
 دينار  24= 63× 

  نصيب ص= 

  
 دينار  36= 63× 
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 .انًستُذاخ وانسجالخ انًخسَُحاَىاع / (9) االسثىع

 

 المستندات والسجالت المخزنية  انواع 

صدار المكاد اف اليدؼ مف استخداـ المستندات كالسجالت المخزنية ىك تسييؿ عمميات استالـ كا
نشأة الى اخرل حسب النشاط كطبيعة كالرقاب عمييا كيختمؼ عدد تصميـ المستندات مف م  المخزنية

 فييا.المكاد المستخدمة 

 اٌّطرٕذاخ اٌّخسُٔح -اوال

 مستند االستالم المخزني )مستند استالم البضاعة( -1
 فاتمكاد مخزنيو جديدة مطابقة لممكاصينظـ ىذا المستند مف قبؿ اميف المخزف عند استالـ  -أ

 (3عدد النسخ ) -ب

 االصمية : ترسؿ الى المحاسبات المالية لتثبيتيا في السجالت. النسخة -
 النسخة الثانية : ترسؿ الى المحاسبات المخزنية لترحييا الى بضاعة استاذ المخازف -
تبقى في الدفتر )المجمد( لدل اميف المخزف ليقكـ بتثبيت بياناتيا في بطاقات : النسخة الثالثة  -

 الصنؼ.

 المخزني إلصدارمستند  -2

 المستفيد .ينظـ مف قبؿ امف المخزف عند طمب مف القسـ  -أ
 (3عدد النسخ ) -ب

 النسخة االصمي: ترسؿ الى قسـ الطالب مع مكاد المجيزة اليو -
 ات المخزنية لتسجيميا في بطاقة استاذ المخازفالنسخة الثاني : ترسؿ الى المحاسب -
حيميا الى بطاقات الصنؼ : تبقى في الدفتر )المجمد( لدل اميف المخزف لتر  النسخة الثالثة -

 المختمفة 

 مستند اعادة مواد -3

 تنظيـ مف قبؿ القسـ المعيد لممكاد -أ
 (3عدد النسخ ) -ب

 مع المكاد المعادة المخزنية: الى امينو  األصميةالنسخة  -
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 الى بطاقات استاذ المخزف النسخة الثانية : الى المحاسبات المخزنية لترحيميا -
 النسخة الثانية : تبقى في الدفتر لدل القسـ المعيد لممكاد -

 مستند تحويل المواد -4

يحصؿ في بعض االحياف تحكيؿ مكاد مف قسـ الى اخر ضمف المنشأة الكاحدة يككف الكمية 
لمقسـ معيف اكثر مف حاجتيا كبنفس الكقت ىناؾ قسـ اخر بحاجو الى تمؾ فيفضؿ في  المصركفة

 ىذه الحالة تحكيميا مباشرة مف قسـ االكؿ الى قسـ الثاني.
 مف قسـ المحكؿ لممادةـ المستند ينظ -أ

 (3عدد النسخ ) -ب

 : تحفظ لدل القسـ الذم حكؿ المكاد األصميةالنسخة  -
 المكاد المحكلة التي حكلت اليياالنسخة الثانية: ترسؿ مع  -
 النسخة الثالثة : ترسؿ الى شعبة الحسابات المخزنية لتعديؿ قيكدىا -
النسخة الرابعة : ترسؿ الى شعبة حسابات التكاليؼ لتنزيؿ قيمتيا مف الجية المحكلة منيا  -

 كتحميميا عمى الجية المحكلة الييا

 : اٌطجالخ اٌّخسُٔح  -ثأُا

 مف مقكمات نجاح نظاـ الرقابة عمى المكاد المخزنية كجكد السجالت المخزنية كىي :  
يمسؾ ىذا السجؿ مف قبؿ اميف المخزف كيخصص كؿ صفحو : سجؿ المخازف )بطاقة المكاد ( -1

مف صفحاتو الحدل المكاد المخزنية كيمكف اف يككف السجؿ عمى شكؿ بطاقات تخصص بطاقة لكؿ 
 تسمى بطاقة المكاد المخزنية اك بطاقو .  ماده مخزنية التي

ابات المخزنية المرتبطة اداريا سجؿ استاذ المخازف : يككف ىذا السجؿ تحت اشراؼ شعبة الحس -2
)بطاقات استاذ  عميياالحسابات المالية كغالب ما يككف ىذا السجؿ عمى شكؿ بطاقات يطمؽ  بإدارة

 .كاحدة  مخزنيو المخازف ( تخصص كؿ  بطاقة  لمادة 
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انتسؼُر ػهً اساش  انًىاد انًخسَُح انصادرج//(11)االسثىع 

 .انتكهفح انفؼهُح

  

 اٌّىاد اٌّخسُٔح اٌصادرج / طرق ذطؼُر اٌّىاد اٌصادرج  -اوال

تعتبر مسألة تسعير المكاد الصادرة مف المشاكؿ اليامة التي تكاجو المحاسبيف حيث تكمف المشكمة 
التسعير العديدة سيككف لو اثر مباشر في تحديد تكمفة الكحدات المنتجة في اف اختيار احدل طرؽ 

منشأة كتأثير غير مباشر في تحديد كتقييـ المخزكف السمعي في نياية الفترة كعمى الكضع المالي لم
رقـ الربح الخاضع لمضريبة كيحكـ اختيار طريقة اك اخرل مف طرؽ التسعير عكامؿ عديدة : عكامؿ 

فنية كطبيعة المكاد كمكاصفاتيا كدكرتيا كحجـ االستيالؾ كطريقة الشراء كعكامؿ ادارية تتعمؽ 
ية ترتبط بأسعار المكاد في االسكاؽ كدرجة بسياسات الشراء كالتخزيف كسياسة البيع كعكامؿ اقتصاد

كعكامؿ محاسبية تيتـ بطريقة تنظيـ حسابات المخازف كمراقبتيا تذبذبيا ككذلؾ القكة الشرائية لمنقكد 
كدكرة المكاد كطرؽ التكميؼ المستخدمة يضاؼ الى ما تقدـ العكامؿ خارجية تتعمؽ بالتشريعات التي 

مثمة ثار قيمة المخزكف بالميزانية كالحسابات الختامية كمف اس اعمى القياس كالتقكيـ كتعكتؤثر 
التشريعات قكانيف الضرائب كالتنظيـ الصناعي كالتسعير ليذا فأف الطريقة التي تصمح في منشأة 

عاـ ىي التي يترتب عمى اتباعيا معينة قد ال تصمح في المنشآت  االخرل كافضؿ الطرؽ بكجو 
لى اف ذلؾ غير ممكف دائما لككف المكاد المخزكنة كالتي يتـ الصرؼ اظيار القيمة الفعمية لممكاد ا

منيا الى االقساـ المختمفة قد تـ شراؤىا في تكاريخ مختمفة كاسعار متفاكتة كقد اختمطت مع بعضيا 
 البعض اثناء التخزيف مما يصعب تمييزىا لذلؾ ال يمكف اعتماد ىذه الطريقة في جميع الحاالت .

 ًٍ اضاش اٌىٍفح اٌفؼٍُح اٌرطؼُر ػ -ثأُا

سس عمى حقائؽ فعمية كترتبط بيف تكمفة الشراء الفعمية كبيف تسعير المكاد الصادرة كتعني انيا تتأ 
مما يئدم الى تحميؿ االنتاج بقيـ تقرب مف الحقيقة كبالتالي يككف تقييـ المخزكف السمعي تتماشى مع 

 التكاليؼ الفعمية.
 :يمي كمف امثمة ىذه المجمكعة ما

 ( طريقة الكارد اكال ليصرؼ اكال .1)
 ( طريقة الكارد اخيرا يصرؼ اكال.2)
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 ( طريقة متكسطات االسعار كتنقسـ الى:3)
 طريقة المعدؿ البسيط 3-1
 طريقة المعدؿ المكزكف )المتحرؾ( . 3-2

  (FIFO)طرَمح اٌىارد اوال ٌُصرف اوال  -ثاٌثا

اد المازف عمى اساس اقدـ االسعار ام تسعر المك  يتـ تسعير المكاد الصادرة مففي ىذا الطريقة 
يشترم اكال يصرؼ اكال كتستخدـ خصكصا في معامؿ الية  ام ما الصادرة بسعر اقدـ كمية مشتراه

 كفي االفراف كفي المجازر كذلؾ حسب طبيعة المادة اذا كانت ليا القابمية  عمى التمؼ .
 مزايا طريقة الكارد اكال ليصرؼ اكال  :

 ة االستعماؿ كالتطبيؽ كالفيـ .سيكل -1
 المكاد المستخدمة في االنتاج تككف في كمفتيا الحقيقية .  -2
  المخزكف السمعي يقيـ باخر سعر بالسكؽ تقريبا .  -3

 عيكب طريقة الكارد اكال ليصرؼ اكال  : 
 فقد تختمؼ عف قيـ السكؽ .  قدـ االسعارتحميؿ المكاد عمى االنتاج بأعنده -1
 التتبع ىذا الطريقة اجراء مقارنة سميمة لتكاليؼ فقد تبدا اعماؿ في كقت كاحد بينما تحمؿ بمكاد -2

في حالة تذبذب االسعار سكؼ تتضمف ىذه الطريقة عمميات حسابية  -3ذات اسعار مختمفة . 
 مزعجة 

نو  عالية التتبع ىذه الطريقة في فترات ارتفاع االسعار ارباح عالية فتؤدم الى دفع ضرائب  -4
  نيا تتبع ارباح اقؿ تؤدمالعكس في فترات انخفاض االسعار فأافضؿ التكاليؼ تحمؿ عمى االنتاج كب

 نيا ستخرج ارباح كضرائب مف تكاليؼ عالية لمبضاعة المباعة . الى ضرائب اقؿ ال
 
 
 
 
 
 



 /قسم تقنيات المواد                                  الست// ايناس جواد كاظمالمستوى االولالمحاسبة المخزنية / 

   

 
27 

  .اوالطرَمح انىارد اخُرا َصرف / (11)االسثىع 

 ( LIFOاخُرا َصرف اوال )طرَمح اٌىارد ِفهىَ  -اوال

 حدث االسعار كمف مزاياه :مكاد الصادرة الى االنتاج تسعر بأتقكـ ىذا الطريقة  عمى فرض اف ال
 غير منطقية تشبو الطريقة االكلى حيث تؤدم الى خسائر كارباح  -1
 تسعر الصادر المخزني بما يقارب القيمة الحالية لممكاد في السكؽ .  -2
 ىذه الطريقة سيمة الفيـ كالتطبيؽ خاصة عندما تككف االسعار قميمة التقمبات .  -3

  LIFO ػُىب اٌطرَمح -ثأُا

 ىذه الطريقة غير كاقعية مف ناحية عدـ مطابقة تدفؽ الفعمي لممكاد .-1
 يمثؿ قيمة السكؽ الجارية . قدـ االسعار كقد المخزكف اخر المدة بأيقيـ  -2
عماؿ متشابية مما يجعؿ  يرد اكال يصرؼ اكال كقد تختمؼ كمفة المكاد االكلية ال تشبو طريقة ما -3

 المقارنة غير صحيحة اك صعبة . 
 .  باألسعارقة مزعجة في حالة تقمبات كثيرة طري -4
فاف ارباح ك الضرائب تككف اقؿ مف ىي عمية في طريقة الكارد اكال  في فترات ارتفاع االسعار – 5

فترات انخفاض االسعار سكؼ نقيـ مخزكف اخر مدة بسعر عالي بالتالي فاف يصرؼ اكال كفي 
 االرباح كالضرائب تككف مرتفعة.
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 انًتىسطاخ تسؼُر انًىاد انًخسَُح ت طرق(/ 12االسثىع )

 طرَمح اٌّؼذي اٌثطُظ -اوال

 ير يتـ جمع النياية الشتقكـ ىذه الطريقة عمى التعامؿ بالكميات فقط في حقكؿ الصادر كالرصيد كفي 
 الى سعر رصيد اكؿ المدة كقسمة المجمكع عمى عدد مرات الشراء اك  باإلضافةاسعار كجبات الشراء 

 كيستخدـ المعدؿ االخير في تسعير الصادر خالؿ الشير كالمتبقي في المخازف. )كجبات الشراء(
 

 طرَمح اٌّؼذي اٌّىزوْ )اٌّرحرن( -ثأُا

 لموزونمفهوم طريقة المعدل ا

يحتسب سعر االصدار بعد كؿ عممية شراء كليس معبى كؿ عممية اصدار كما في طريقة الصادرة 
ؾ اكال الكارد اكال كالكارد اخيرا يصرؼ اكال كاف كؿ عممية اصدار الصقة عمى عممية الشراء تسعر بذل

احتساب سعر السعر حتى كركد كمية شراء جديدة عند اذف يتـ احتساب سعر اصدار جديدة يتـ 
 اصدار جديد يتـ احتساب متكسط السعر كما يمي:

 متكسط السعر =
 )مزايا(

تخفيض مف اثر التقمبات اسعار المكاد عمى التكمفة االنتاج كمف االفضؿ استخدـ في حالة عدـ  -1
 استقرار مستكل االسعار

 جديدة الى المخازفيستخرج الى بعد كركد الكمية  تقميؿ عمؿ الحسابي حيث اف متكسط السعر ال -2
 تظير ارباح اك خسائر غير كاقعية عند استخدميا في التسعير -3
 سعار كاحدةاالنتاج التي تتـ في كقت متقارب بأتسعير المكاد المصركفة  -4

 )العيوب(
 كثرة العمميات الحسابية عند استخراج متكسط السعر في حالة تكرار عممية الشراء -1
 سعار السكؽ كفؽ اصدار المكادبكمفة مقارنة بأ ر الصادر المخزنيتسع ال -2
 تحتاج الى استخراج االسعار المراتب العشرية الكثيرة -3
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/ انتسؼُر ػهً اساش انكهفح انًمذرجطرَمح  (13)االسثىع 

 يمارَح تٍُ اَظًح انحساتاخ انًخسَُح فٍ يُظًاخ االػًال
 

تعتمد ىذه الطريقة باألساس عمى تقدير االدارة حيث تقـك بتحديد اسعار اصناؼ المكاد مقدما دكف 
االخذ بنظر االعتبار الظركؼ الحقيقية لعممية الشراء اال انيا تأخذ في االعتبار الظركؼ االقتصادية 

تختمؼ ىذه الطرؽ في  التي مرت بالمنشأة كما ىي عميو االف كتكقعاتيا المستقبمية في ىذا المجاؿ كال
ما بينيا في اسمكب التسعير الذم يعتمد باألساس عمى السعر المقدر كما اسمفنا لذا سنقتصر عمى 

 تكضيح طريقة كاحدة مف ىذه الطرؽ ىي )طريقة السعر االدارم( . 

 طرَمح اٌرطؼُر االدارٌ ػٕذ االضرالَ  -اوال

فقد يككف السعر االدارم لصنؼ معيف مف المكاد  يبيف السعر االدارم عمى قرار تتخذه ادارة المنشأة
االسعار الذم بمغت الصنؼ في  ىىك سعره السائد في السكؽ في كقت معيف اك يككف مثؿ ال عم

الفترة السابقة اك يككف ممثؿ لمتكسط اسعار الفترة الماضية اك يمثؿ السعر السائد مضاؼ اليو نسبة 
 معينة  كمصاريؼ شراء كىكذا . 

لسعر االدارم يتـ اعتماديو في تسعير المكاد الصادرة مف ذلؾ الصنؼ خالؿ الفترة التالية كبتحديد ا
 لتحديده .

يجرم تحديده بناء عمى دراسات عممية اساسيا التعريؼ عمى االسعار خالؿ اما السعر القياسي ف
ترة الالحقة مع الفترة الماضية كما كصمت اليو في الفترة الحالية كما يتكقع اف تككف عميو خالؿ الف

االخذ بنظر االعتبار الظركؼ االقتصادية التي كانت سائدة كالمتكقعة خالؿ الفترة القادمة كالظركؼ 
االخرل المحيطية بالمنشأة كالتي قد تؤثر عمى نشاطيا كباستخداـ اساليبيا الرياضية كاالحصائية يتـ 

 دارم .تحديد السعر القياسي الذم يككف عادة اكثر دقة مف السعر اال
كتظير عند استخداـ ىذه الطرؽ فركقات بيف اسعار الشراء الفعمية كاسعار الصرؼ المقدرة يتطمب 
تسكيتيا في نياية كؿ فترة تعد فييا تكاليؼ العمميات االنتاجية كيشرط اف تتـ تسكيتيا بشكؿ نيائي 

 لختامية كالمركز المالي لممنشأة قبؿ اعداد الحسابات ا
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 /اٌرطؼُر (طرقأظّح )ِمارٔح تُٓ  -ثأُا

دراستنا لطرؽ التسعير انفة الذكر مدل اختالؼ تأثير كؿ منيا عمى قياس االرباح يالحظ مف خالؿ 
كالخسائر كعؿ المركز المالي لممنشأة مف خالؿ تقيـ المخزكف السمعي آخر المدة ككذلؾ مكقؼ ذريبة 

 الدخؿ ازاء كؿ منيا .
 رؽ كفقا لألسس المذككرة . كيمكف اجراء مقارنة سريعة بيف ىذه الط

 طريقة الوارد اوال يصرف اوال : -1
كركدىا تعتمد ىذه الطريقة في تسعير المكاد الصادرة عمى اساس التكميؼ الفعمية حسب تسمسؿ 

المخزكف سيقيـ كتسعير المخزكف السمعي اخر المدة كفقا ألحدث االسعار ففي حالة ارتفاع االسعار 
لإلنتاج باألسعار القديمة )المنخفضة( مما يؤدم تسعر المكاد المصرفة   باألسعار المرتفعة في حيف

الى تضخيـ رقـ ربح الخاضع لمضريبة مقارنة بالطرؽ االخرل اما في حالة ميؿ االسعار الى 
  االنخفاض فسيحصؿ العكس تماما مما يؤدم الى انخفاض الربح الخاضع لمضريبة .

االسعار فأف ذلؾ يؤدم الى اظيار المركز المالي لممنشأة كنتيجة لتقييـ المخزكف السمعي بأحدث 
 ائدة في السكؽ .بشكؿ معقكؿ مف حيث تقارب اسعار المخزكف مع االسعار الس

 طريقة الوارد اخيرا يصرف اوال : -2
بمكجب ىذه الطريقة تسعر الكميات المصركفة لإلنتاج كفقا ألحدث االسعار ففي حالة ميؿ االسعار 

فأف ذلؾ يزيد مف تكمفة االنتاج كبالتالي يؤدم الى تقميؿ االرباح الظاىرية لممنشأة الى االرتفاع 
ادل الى تفضيؿ معظـ المنشآت كبمعنى اخر يؤدم الى تخفيض الربح الخاضع لمضريبة كىذا ما 

ىذه الطريقة خالؿ فترات ارتفاع االسعار كقد يتعارض استخداـ ىذه الطريقة كالتشريعات الضريبية 
 رفض احيانا تقييـ المخزكف بمكجبيا .التي ت

كبالنسبة لممخزكف السمعي فأف تقييمو بأقدـ االسعار ال يعطي القيمة الحقيقية لو كقت اعداد الميزانية 
 في نياية الفترة خاصة اذا كاف ىناؾ تذبذب كبير في االسعار.

 طرق المتوسطات : -3
لطرؽ السابقة عمى كؿ مف االرباح يختمؼ تأثير استخداـ طرؽ المتكسطات في التسعير عف ا

كالخسائر كتقييـ المخزكف السمعي كضريبة الدخؿ مف حيث اف اساس ىذه الطرؽ يعمؿ عمى تخفيض 
اثر تقمبات االسعار كتحميؿ االنتاج بأسعار معتدلة كمف شأنيا تؤدم الى اظيار ارقاـ معتدلة في 

 عتدال ايضا . االرباح اك الخسائر كبالتالي فأف الضريبة ستككف اكثر ا
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ال انيا تعتبر اكثر كمع اف ىذه الطرؽ ال تعطي القيمة الحقيقية لممخزكف السمعي في نياية الفترة ا
  قبكال قياسا بالطرؽ االخرل كخاصة في حالة استقرار االسعار .

 طريقة السعر االداري :  -4
المخزكف عمى مقدار الدقة تتكقؼ درجة تأثير استخداـ ىذه الطريقة عمى االرباح كالخسائر كتقييـ 

في اختيار  المعتمدة في اختيار السعر االدارم حيث كمما تكخينا الدقة كتبعنا االساليب العممية
في تحديد السعر القياسي( كمما كانت النتائج غير دقيقة كبالتالي ظيكر فركؽ السعر)كما ىك الحاؿ 

   ؼ .كبيرة يتطمب تسكيتيا في نياية كؿ فترة تعد فييا التكالي
ىذا ككما اكضحنا في بداية  المكضكع بأنو ال يمكف القكؿ بأف طريقة ما ىي افضؿ الطرؽ بؿ اف 

 لكؿ منيا مزاياىا كعيكبيا كيتكفؽ اختيارىا عمى عكامؿ اكضحناىا سابقا .

 اٌّىاد اٌّخسُٔح اٌّؼادج -ثاٌثا

 ِفهىَ اٌّىاد اٌّخسُٔح اٌّؼادج -1

لى المخازف بسب عدـ الحاجة الييا اك عدـ األقساـ المختمفة اكىي كميات مف المكاد التي تعيدىا 
اك فقداف قسـ مف خكاصيا ككذلؾ قد تعاد المكجكدات الثابتة كالمكائف كاآلالت كألثاث صالحيتيا 

 كغيرىا مف المكجكدات  االخرل لعدـ الحاجة الييا اك استيالكيا اك ألم سبب اخر.
معادلة حسب الطرؽ التي تتبعيا في المنشأة كبيا يتالئـ كفي كؿ الحاالت يتطمب تقييـ المكاد ال

 كطبيعة المادة المعادة لغرض تحميؿ الجية التي تستمميا .

 اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌٍّىاد اٌّؼادج -2

 حيث يمكف تقسيميا الى ما يمي : تختمؼ المعالجة المحاسبية لممكاد المعادة باختالؼ طبيعتيا 
  عماؿالمكاد الصالحة الست –اكال 

ة لالستعماؿ تسعر االقساـ المختمفة الى مخازف صالح عندما تككف المكاد  المخزنية المعادة مف
 اسبي  التالي .التي صرفت فييا كيجرم القيد المح باألسعار

 مف حساب المخازف  ×××   
 الى حساب الجية التي )عيدت منيا المادة قيد اعادة المكاد المخزنية (××× 
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كقت طكيؿ مما يصعب معيا الكصكؿ الى مالحظة : عند تككف المكاد المعادة مضى عمى صرفيا 
السعر لتي صرفت بو المخازف لذلؾ تمجأ المنشأة  الى تسعير تمؾ المكاد بطرؽ اخرل مثؿ :اعتماد 

 سعر السكؽ كقت االعادة .
كيجرم سؿ الى مخزف المستيمكات المكاد المستيمكة :عندما تككف المكاد المعادة مستيمكة فتر  –ثانيا 

 .صة بعد تقييميا مف قبؿ المجاف المخت بيا الغير التالي
 مف حسابات مخزف المستيمكات ××× 
 الى الحسابات الجية التي )عيدت الييا المادة قيد اعادة المكاد المخزنية المستيمكة (×××

ثالثا : المكجكدات الثابتة المستيمكة : عند شطب مكجكد ثابت مستيمؾ قبؿ انتياء عمرة اإلنتاجي 
 ينظـ القيد التالي . 

 مف مذككريف                                    
 .ح/ مخزف المخمفات ×××         
 ح/ مخصص االندثار المتراكـ ×××        

 الى ح/ المكجكد الثابت المعني  
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  / انجرد انًخسٍَ(14)االسثىع 

 

 ِفهىَ اٌجرد  -اوال

عدد اك قياس اك كزف مكجكدات المخزف عمى اختالؼ انكاعيا كمقارنتيا مع ىك عبارة عف عممية 
 االرصدة الدفترية الظاىرة في استاذ المخازف الكتشاؼ ام زيادة اك عجز اك تمؼ كتحديد االسباب

احتساب االرباح  ألغراض. كييدؼ مف خالؿ الجرد تقيـ بضاعة اخر المدة  كمعالجة  الفركؽ 
 اعداد الحسابات الختامية كاظيار المركز المالي )الميزانية العمكمية ( لممشركع .  كالخسائر مف خالؿ

 أىاع اٌجرد -ثأُا

 الجرد السنكم )الزمني , الدكرم (  -ا
يقصد بو اجراء عمميات الجرد مرة كاحدة في نياية السنة المالية لممنشاة كيتطمب ايقاؼ عمميات 

 الصرؼ كاالستالـ خالؿ فترة الجرد . 

  اجراءاخ اٌجرد اٌذورٌ -ثاٌثا

 كشعب المنشاة  ألقساـكضع خطة الجرد قبؿ المكعد المحددة لتنفيذه بفترة مناسبة تسمح  -1
تشكيؿ لجاف ليذا الغرض مف عضكيف اك اكثر كيراعي كجكد فني  اصدار تعميمات تشمؿ -2

 الدقيقة لممكاد كاخر عف قسـ الحسابات . متخصص في المجاف لمتعرؼ عمى المكاصفات 
 قكائـ الجرد بعد تثبيت معمكمات اساسية تتعمؽ باسـ المادة . تييئة  -3
منع اصدار استالـ مكاد اثناء الجرد اال في الحاالت الضركرية  القصكل كبمكافقة رئيس لجنة  -4

 الجرد . 
 جرد المادة كمية . اتخاذ االجراءات الكفيمة  بعدـ جرد المادة مرتيف  اك اىماؿ  -5

 الجرد المستمر / مزايا الجرد المستمر / اجراءات الجرد المستمر 
بو القياـ بالجرد عدة مرات خالؿ السنة المالية دكف المجكء الى تكقؼ االنتاج  يقصدالجرد المستمر: 

اك البيع كما ىك الحاؿ في النكع االكؿ كانما يتـ ايقاؼ صرؼ كاستالـ المكاد التي يجرم عمييا الجرد 
 فقط . 
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 ِساَا اٌجرد اٌّطرّر. -راتؼا

سرعة اكتشاؼ االخطاء كالتالعب كاتاحة الفرصة  لمتحرم  عف اسبابيا كمعالجتيا بعد كؿ  -1
مثؿ ىذه الفرصة عند اتباع نظاـ  رال تتكفعممية جرد كقبؿ انتياء الفترة المالية بكقت كاؼ بينما 

 الجرد السنكم . 
اعداد  ألغراض بطاقة استاذ المخازفيمكف االعتماد عمى القيمة الدفترية التي تظير في  -2

 الحسابات الختامية كالميزانية العامة بصكرة اسرع مما ىي عمية عند اتباع نظاـ الجرد السنكم  . 
 عدـ تكقؼ  االنتاج اك البيع كما ىك الحاؿ عمية بالنسبة لمجرد السنكم .  -3
بيا كيؤدم القباـ بتدريب كنكعية امناء المخازف في حالة الكشؼ عف االخطاء كالتعرؼ عمى اسبا -4

 ذلؾ الى رفع كفاءة امناء المخازف . 
 كالحذر كالشعكر بالمسؤكلية  والمخازف , مما يبعث فييـ اليقض في مكظفيالعامؿ النفسي كتأثيره  -5

 اجراءات الجرد المستمر
لجرد يضمف جرد كافو المكاد مرة تفصيمي مف قبؿ القسـ المسؤكؿ عف الجرد قبؿ اكضع  برنامج  -1
 مرتيف خالؿ السنة .احدة اك ك 
يجب اف يككف السجالت المخزنية كاممة الترحيؿ باستمرار ام ترحيؿ المستندات المخزنية اكال  -2

تسيؿ عممية المقارنة المكجكد الفعمي مع الرصيد بأكؿ الى بطاقة الصنؼ كاالستاذ المخازف لكي 
 الدفترم .

قات استاذ المخازف لممكاد التي سيتـ في بطاتقـك شعبة الحسابات المخزنية بتثبيت االرصدة  -3
 جردىا 

تييئة بطاقات جرد مرقمة حسب التسمسؿ تكضع مقدما عمى مجمكع  المكاد المكجكدة في المخازف -4
  كتثبيت نفس االرقاـ في الكشؼ المعد لمجرد .

 كتدكينيا بكشكفات منفصمة . مراعاة فصؿ المكاد التالفة اك العاطمة اك البطيئة الحركة اك الراكدة  -5

      اٌّفاجئاٌجرد  -خاِطا

  اٌّفاجئاٌجرد ِفهىَ 

لتحقيؽ  المفاجئاضافة الى نظاـ الجرد الدكرم اك المستمر اسمكب الجرد  المنشآتتتبع بعض 
المخازف كتمجا ادارة المنشاة الى تشكيؿ لجنة خاصة ميمتيا اجراء  ألمناءبالنسبة  المفاجأةعنصر 
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بو ىذا النكع مف الجرد ىك عدـ تمسؾ المجنة بجرد  زما يتميالجرد لبعض المكاد المخزنية كمف اىـ 
 بيقظوكافة المكاد خالؿ السنة ككذلؾ عدـ التقيد بتكاريخ اك اياـ محدده مما يجعؿ مكظفي المخازف 

 مستمرة كاستعداد الستقباؿ لجنة الجرد في ام كقت .  
 

    

 قائمة الجرد
 الكشف/رقم 

 اسم ورقم المخزن/                                                                                    تاريخ الجرد/  

الرقم  التسلسل 
 الرمزي 

اسم المادة 
 ومواصفاتها 

وحدة 
 القياس 

الرصيد 
بموجب 
 الجرد 

الرصيد 
بموجب 

 السجالت 

 الفروقات 
 زيادة 

 الفروقات 
 نقصان

سعر 
 الوحدة

قيمة 
 الفروقات

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تم الجرد من قبل :                                                                                        االسم: 

                                    التوقيع:                                                                                                             

  

 اضثاب فرولاخ اٌجرد . 

 تنشا فركقات الجرد مف عكامؿ كثيرة اىما :
, الجفاؼ , االنكماش , كقد تزيد كميات بعض المكاد بسبب  كالتبخر –عكامؿ طبيعية  -1

 درجة الحرارة .   الرتفاعامتصاص الرطكبة اك التمدد نتيجة  
 المكاد عند تقطيعيا ككذلؾ فركؽ الكزف .   تجزأهالفركؽ الناتجة عف  -2
 اك نتيجة االىماؿ .  تلمضيء الكقتمؼ المكاد -3
 تعرض المكاد الى الحريؽ .  اختالس بعض المكاد اك السرقة اك -4
اخطاء كتابية خالؿ عممية التسجيؿ المحاسبي اك بطاقة الصنؼ اك عند الترحيؿ الى سجؿ استاذ  -5

 المخازف . 
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 اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌفرولاخ اٌجرد  -ضادضا

 االجراءاخ اٌّحاضثُح ٌفرولاخ اٌجرد

 االتية : بنظر االعتبار المالحظات  نأخذيجب اف  الجدريةقبؿ اجراء عممية التسكية 
 ضركرة تصحيح الحسابات المخزنية لتتفؽ مع قكائـ الجرد الفعمي كتعدؿ  البطاقات المخزنية .  -اكال
ضركرة المراجعة كالتحرم لمعرفة االسباب التي ادت الى االختالفات كاجراء التصحيح  -ثانيا

 المناسب في ضكء ذلؾ .
 المخازف اكبر مما ىك مكجكد فعال فيسجؿ القيد التالي .فاذا كانت ارصدة حسابات 

 مف ح/ فركقات الجرد ×× 
 الى ح / مخزف المادة .....××  

 تخفيض المخزف بقيمة العجز 
................................................................. 

 القيد التالي . اقؿ مما ىك مكجكد فعال فيسجؿكاذا كانت ارصدة حسابات  المخازف 
      XX   ...... مف ح / مخزف المادة 

             XX    الى ح / فركقات الجرد 
 زيادة المخزف بقيمة الفرؽ                  

................................................................ 
 كيتـ اقفاؿ حساب فركقات الجرد كما يمي : 

اذا كاف العجز اك الزيادة يرجع الى اسباب طبيعية فاف رصيد حساب فركقات الجرد يقفؿ في ح /  -ا
 ـ . ص. غ .ـ 

 عمى ح / ا . خمع مالحظة اف العجز اك الزيادة اعمى مف المسمكح بة يحمؿ  
 اذا كاف  العجز اك الزيادة يرجع الى اسباب غير   طبيعية فتتـ المعالجة كما يمي :  -ب
 تقصير اميف المخزف نتيجة االىماؿ اك السرقة فيحمؿ عمى ذمة اميف المخزف .  -1
 النقص اك الزيادة خارج عف ارادة اميف المخزف فيحمؿ عمى ح / ا . خ  -2
مكاد مف المخازف دكف تثبيت ذلؾ في السجالت فتتـ المعالجة بتحميميا عمى  اك خركج دخكؿ  -ج

 الحساب المناسب . 
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 اٌّخسوْدورْ  -ضاتؼا 

 معدل دوران المخزون السمعي : 

التجارية مف نكع كاحد ىك مخزكف البضاعة التامة بينما يككف المخزكف  المنشآتيتككف المخزكف في 
 الصناعية مف ثالثة انكاع ىي : المنشآتفي 

 مخزكف المكاد االكلية .-1
 مخزكف البضاعة تحت الصنع .  -2
 التامة الصنع .  البضاعةمخزكف  -3

سكاء التجارية اك الصناعية في قياس مدل فاعميتيا في استخداـ المكارد المتكفرة  كترغب المنشاة  
اخر مدل كفاءة  المنشاة في استخداـ مكجكداتيا  المختمفة كيتـ ذلؾ عف طريؽ  بمعنى . اك لدييا 

دكراف المخزكف معدالت تعرؼ  بمعدالت الدكراف كىنالؾ معدالت دكراف مختمفة كمنيا معدؿ احتساب 
)الفترة  . كيقصد بدكراف المخزكف السمعي عدد مرات بيع كاستعماؿ المخزكف خالؿ فترة مالية معينة .

 ½آخر االكلية المكاد خزيف كمفة + الفترة اكؿ االكلية المكاد خزيف كمفة( 
 كيستخرج معدؿ دكراف كؿ نكع مف المخزكف كفؽ المعادالت التالية : 

 اد االوٌُح =ِؼذي دوراْ اٌّى -1

كمفة المكاد المصركفة لإلنتاج خالؿ الفترة
½  كمفة خزيف المكاد االكلية اكؿ الفترة   كمفة خزيف المكاد االكلية آخر الفترة 

 

 =  ِؼذي دوراْ اٌثضاػح ذحد اٌصٕغ -2

كمفة البضاعة المصنكعة خالؿ الفترة
½  كمفة خزيف البضاعة تحت الصنع اكؿ الفترة   كمفة خزيف البضاعة تحت الصنع آخر الفترة 

 

 ِؼذي دوراْ اٌثضاػح ذاِح اٌصٕغ = -3

كمفة المبيعات
½  كمفة خزيف البضاعة تامة الصنع اكؿ الفترة   كمفة خزيف البضاعة تامة الصنع آخر الفترة 
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 كتظير اىمية معدؿ دكراف المخزكف السمعي مف خالؿ : 
اـ  الى نقطة البيع السمعي مف نقطة الشراء كمكاد خ  يعتبر مقياسا لمعدؿ سرعة تحكؿ المخزكف -1

 حيث يشير الى عدد مرات اعادة استثمار االمكاؿ المستخدمة في المخزكف السمعي  كبضاعة جاىزة 
 نشاة كمدل كفاءة ادارة التسكيؽ . ميعتبر مقياس لمدل فاعمية سياسة البيع في ال -2
 المخزكف .  يساعد عمى معرفة سرعة تدفؽ النقدية خالؿ -3
 يساعد عمى معرفة مدل حداثة المخزكف اك قدمة . -4
 يساعد عمى معرفة ما اذا كاف المخزكف مناسبا اك اقؿ مف االـز اك اكثر منو بالنسبة لممبيعات . -5

 مالحظات :
نمكذجي تتـ المقارنة عمى اساسة كانما القياس بأجراء المقارنات مع اليكجد ىناؾ معدؿ قياس -1

 صناعة المماثمة اك مع ارقاـ المنشاة لمسنكات السابقة .الارقاـ 
االستثمار في مخزكف  اف االرتفاع في معدؿ دكراف المخزف السمعي التاـ يعني قصر فترة  -2

السمعي مما يدؿ عمى سرعة التصريؼ المخزكف عف طريؽ البيع الذم يكلد تحسنا في كؿ مف 
 السيكلة الراعية . 

 دكراف المخزكف السمعي يعني احد امريف ىما :اف انخفاض في معدؿ  -3
 المتكقعة السمعي تحسنا لممبيعات غير المنشاة تمثيؿ الى حفظ كميات كبيرة نسبا الى المخزكف  -أ

 ام اف ىناؾ زيادة االستثمار المخزكف السمعي . 
 ىناؾ بضاعة  متفاكتة اك بطيئة الحركة في المستكدعات .قد تككف  -ب
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  نهًىاد انًخسَُح  انًىحذ / انُظاو انًحاسثٍ(15) االسثىع

 إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذ ِفهىَ  -اوال

التي يتـ بمكجبيا تجميع البيانات المطمكبة لمتخطيط كالتنفيذ كالرقابة مجمكع العمميات كاالجراءات 
اعداد كيتضمف ذلؾ مسؿ السجالت كفؽ الدليؿ الحسابات كاجراءات العمؿ المحاسبية المتبعة في 

 كتحميؿ المعمكمات .

 اهذاف إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذ :  -ثأُا

 .تكفير البيانات االزمة لمتخطيط كالمتابعة كتقييـ النتائج عمى مختمؼ المستكيات  -1
 كتبكيبيا كتخزينيا . تسييؿ عممية تجميع البيانات المحاسبية  -2
 ربط حسابات الكحدة االقتصادية بالحسابات القكمية . -3

 محتكيات النظاـ المحاسبي المكحد 
 الدليؿ المحاسبي  -1
 االسس كالقكاعد كالتعاريؼ كالمحطمات المحاسبي المكحدة .  -2
 الحسابات كالقكائـ الختامية . -3
 المكازنة التخطيطية . -4
 

 ىحذّاٌ اٌذًٌُ اٌّحاضثٍ -ثاٌثا

 ذؼرَف اٌذًٌُ اٌّحاضثٍ

الحسابات التي تفي باحتياجات الكحدات االقتصادية المطبقة ىك عبارة عف ىيكؿ الذم يحصر كؿ  
 .لمنظاـ المحاسبي

 ذمطُّاخ اٌذًٌُ اٌّحاضثٍ

 كقد قسمت حسابات الدليؿ المحاسبي الى االقساـ التالية :
 تقسيـ حسابات الدليؿ حسب طبيعتيا :  -أ
 كبات .حسابات متعمقة بالمركز المالي كتشمؿ حسابات المكجكدات كحسابات المطم -1
 حسابات المتعمقة بنتيجة االعماؿ كتشمؿ حسابات االستخدامات كحسابات المكارد . -2
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 ترقيـ الحسابات كمككناتيا : -ب
 .1حسابات المكجكدات اعطي ليا ارقـ  -1
 .2حسابات المطمكبات اعطي ليا ارقـ  -2
 .3حسابات االستخدامات اعطي ليا ارقـ  -3
 .4قـ حسابات المكارد اعطي ليا ار  -4
 تقسيـ الحسابات المتشابية حسب مستكياتيا الى ما يمي :  -ج
 الحساب االجمالي: يحمؿ رقـ كاحد كيسمى حساب المستكل االكؿ -1
 الحساب العاـ: يحمؿ رقماف كيسمى حساب المستكل الثاني -2
 الحساب المساعد: يحمؿ ثالث ارقاـ كيسمى حساب المستكل الثالث -3
 يحمؿ اربع ارقاـ كيسمى حساب المستكلى الرابعالحساب الفرعي:  -4
 الحساب الجزئي: يحمؿ خمس ارقاـ كيسمى حساب المستكل الخامس -5
 الحساب التحميمي: كيحمؿ ستة ارقاـ كيسمى حساب المستكل السادس -6
 

 المحاسبي:كقياـ مثاؿ عمى مفيكـ ترقيـ الحسابات كمستكيات في الدليؿ 
 حساب اجمالي     المستكل االكؿ                       المكجكدات               1

 المستكل الثاني     حساب عاـ                            المخازف               13
 حساب مساعد     المستكل الثالث              المستمزمات السمعية           131

 المستكل الرابع   ب فرعي   حسا                مخزف الخامات            1311
 المستكل الخامس  حساب جزئي           مخزف الخامات الرئيسية         13111

 السادس  دعو     حساب تحميمي     المستكلمخزف خامات رئيسية مستك  131111
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 اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌٍّىاد اٌّخسُٔح اٌىاردج فٍ إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذ -ثاٌثا

 اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح وفك إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذٔصائح 

 نظرية قيد المزدكج  -1
 اف كؿ عممية مالية ليما طرفاف ىما الطرؼ المديف ك طرؼ الدائف.

 اتباع مبدأ االستحقاؽ -2
ام الفصؿ التاـ بيف استحقاؽ القيمة كعممية دفعيا اك تحصيميا حتى اف تمت العممية المالية بالتسديد 

 لفكرم.ا اك تحفيؿ
االستحقاؽ عمى سبيؿ المثاؿ استحدث حساب مجيزكف  استحداث حسابات كسيط لتعميـ مبدأ -3

 عند شراء المكاد المخزنية مف السكؽ المحمي مما يمي :
 261المخزكف          

 2611مجيزك قطاع اشتراكي     
 2612مجيزك قطاع تعاكني     
 2613مجيزك قطاع مختمط      

 2614    مجيزك قطاع خاص 
 2615مجيزك قطاع عالـ خارجي     

 يبدا كتابة القيد بحسابات المستكل الثالث )المستكل المساعد( كتفرعاتة كحسب الدليؿ المحاسبي. -4

 اٌشراء اٌّحٍٍ وفك إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذ -راتؼا

 (26حطاب اٌذائٕىْ )

كفؽ نظرية القيد المزدكج كباتباع مبدأ  يمثؿ ىذا الحساب الجانب الدائف لعممية شراء المكاد المخزنية
 االستحقاؽ في تسجيؿ العمميات المالية كفيما يمي الدليؿ المحاسبي لحساب الدائنكف.
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 اسـ الحساب  ارقاـ الدليؿ
   

26  
261 

 
 
 
 
 

262 
 
 
 
 
 

263 
264 
265 
266 
267 
268 

 
 

2611 
2612 
2613 
2614 
2615 

 
2621 
2632 
2613 
2634 
2625 

 الدائنكف
 المجيزكف

 مجيزكف قطاع اشتراكي     
 مجيزكف قطاع تعاكني     
 مجيزكف قطاع مختمط      
 مجيزكف قطاع خاص     
 مجيزكف عالـ خارجي     

 اكراؽ دفع 
 اكراؽ دفع قطاع اشتراكي 

 اكراؽ دفع قطاع تعاكني
 اكراؽ دفع قطاع مختمط
 اكراؽ دفع قطاع خاص

 عالـ خارجي اكراؽ دفع
 حسابات جارية دائمة 

 حسابات التعيدات 
 دائنكف نشاط غير جار
 حسابات دائنة متنكعة 

 استقطاعات لحساب الغير 
 دائنك تكزيع االرباح 

 

 (  32حطاب اٌّطرٍسِاخ اٌطٍؼُح )

يمثؿ ىذا الحساب الجانب المديف لعممية صرؼ المكاد المخزنية الى االقساـ االنتاجية اك االقساـ 
االخرل في الكحدة االقتصادية كيككف الجانب الدائف حساب المخزكف . كفيما يمي الدليؿ المحاسبي 

 لحساب المستمزمات السمعية . 
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 السمعية(الدليل المحاسبي)لحسابات المستمزمات 

 ارقام الدليل
    اسم الحساب

  المستمزمات السمعية   32
 الخامات كالمكارد االكلية   321 
  الكقكد كالزيكت  322 
 مكاد نفطية  3223  
   فحـ 3224  
   االدكات االحتياطية  323 
 مكاد التعبئة كالتغميؼ  324 
 مكاد تعبئة كالتغميؼ المستيمكة 3241  
  مكاد تعبئة كالتغميؼ المتداكلة 3242  
 المتنكعات  325 
 المكاـز كالميمات 3251  
 القرطاسية 3252  
 الكتب التعميمية 3253  
 المخمفات كالمستيمكات 3254  
 تجييزات العامميف  326 
 مالبس العامميف 32561  
 مكاد غذائية 32562  
 مكاد طبية 32563  
 المياه كالكيرباء  327 
 المياه 32571  
 كيرباء 32572  
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  وفك إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذ اٌشراء اٌخارجٍ -خاِطا

 ِفهىَ اٌشراء اٌخارجٍ

تكسيط لشراء مكاد لحساب المنشاة كاف  المسندية االعتمادات كىي عمميات الشراء  التي  تتـ بكاسطة 
مف الخارج سكاء كانت ىذه  المشتراتحساب االعتمادات ييدؼ الى حصر كتجميع تكمفة المكاد 

 المكاد مستمزمات سمعية  اك بضائع لغرض البيع . 

 اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح وفك إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذ

استخداـ حساب االعتمادات المستندية لشراء المكاد خالؿ عممية الشراء الخارجي لغاية ادخاؿ المكاد 
 .المستكردة الى المخزف المختص

 واٌطجالخ اٌّطرؼٍّح ٌٍّخسوْ فٍ إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذىُِاخ اٌُ -ضادضا

المكحد مجمكعة مف الدفاتر الرئيسة كالمساعدة لتثبيت كترحيؿ القيكد المحاسبية  المحاسبيحدد النظاـ 
 يمكف اجماليا بما يمي : 

 الدفاتر الرئيسية وهي :  -ا
 دفتر اليكمية العاـ )اليكمية المركزية ( -1
 العاـ .سجؿ استاذ  -2
 المساعدة  وهي .الدفاتر  -ب
 دفتر يكمية المشتريات . -1
 دفتر يكمية المدفكعات . -2
 دفتر يكمية المبيعات . -3
 دفتر يكمية المقبكضات . -4
 دفتر يكمية االستخدامات . -5
 دفتر يكمية الصادر المخزني . -6
 سجالت االستاذ المساعدة . -7
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 َىُِح اٌّشررَاخ

كىك دفتر يكمية خصص لكافة عمميات الشراء مف المستمزمات السمعية الداخمة الى المخازف سكاء  
كانت محمية اك مستكردة كال تسجؿ  في ىذه اليكمية مشتريات الكحدة االقتصادية في المستمزمات 

 ات .االنتاجية حيث يتـ تسجيميا في يكمية االستخدامالسمعية التي تستخدـ مباشرة في العممية 
 تحتكم يكمية المشتريات عمى حقكؿ تنظيمية كاخرل رئيسية كىي:

 الحقكؿ التنظيمية : كتنقسـ ىذه الحقكؿ الى ما يمي : -أ
 التاريخ: كىك تاريخ تسجيؿ القيد. -1
 رقـ محضر االستالـ. -2
 رقـ مستند االدخاؿ المخزني. -3
 رقـ مستند القيد. -4
 رقـ قائمة المجيز كتاريخيا. -5
 سـ المجيز .ا -6
 الخاص بالمجيزيف. رقـ المجيز اك رقـ صفحتو في سجؿ االستاذ -7
 الجانب المديف:-الحقكؿ الرئيسية -ب

جانب الحسابات كافة ككؿ ما يتعمؽ بيا حيث تثبت فيو مشتريات الكحدة االقتصادية كيشمؿ ىذا ال
 التالية:مف المكاد التي تدخؿ الى مخازنيا كيتككف ىذا الجانب مف الحقكؿ 

 خصصت الحقكؿ التسع االكلى لحساب مشركعات تحت التنفيذ حيث تـ تقسيميا كما يمي: -1
 121                   الحقؿ االكؿ لحساب االراضي    

 122كطرؽ           تكمنشئاالحقؿ الثاني لحساب مباني 
 123الحقؿ الثالث لحساب االت كمعدات                  

 124حساب كسائؿ نقؿ كانتقاؿ               الحقؿ الرابع ل
 125الحقؿ الخامس لحساب عدد كقكالب                   
 126الحقؿ السادس لحساب اثاث كاجيزة مكاتب ككتب     
 127الحقؿ السابع لحساب نباتات كحيكانات                

 128مؤجمة              إيراديوالحقؿ الثامف لحساب نفقات 
 129ؿ التاسع لحساب انفاؽ استثمارم                 الحق
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 تـ تخصيص الحقكؿ االخرل لحساب المخزكف حيث قسمت الى الحقكؿ التالي: -2

 131حقؿ لحساب مخزكف الخامات كالمكاد االكلية  -
 132كد كالزيكت حقؿ لحساب مخزكف الكق -
 133حقؿ لحساب مخزكف االدكات االحتياطية  -
 134التعبئة كالتغميؼ  حقؿ لحساب مخزكف مكاد -
 135حقؿ لحساب مخزكف تجييزات العامميف  -
 137حقؿ لحساب مخزكف البضائع بغرض البيع  -
 138لشراء مكاد  المسنديةحقؿ لحساب مخزكف االعتمادات  -
 139حقؿ لحساب مخزكف المكاد االخرل  -

 حقؿ لمحسابات االخرل مف غير المشار اليو اعاله
 الجانب الدائف

نب عمى حسابات المجيزيف كالحسابات الجارية الدائنة كغيرىا الدالة عمى حقكؿ ناشئة يحتكم ىذا الجا
لصالحيا ككذلؾ الحقكؿ الخاصة بتثبيت طمبات التعكيض كتحديد مسؤكلية التعكيض كتثبيت نكاقص 

 أمينات المستممةاالعتمادات كالفركقات المخزنية كمخصص مصركفات الشراء كالذرعات المنجزة كالت

 َىُِح اٌصادر اٌّخسٍٔ 

يبيف ىذا الدفتر قيمة ككمية الخامات الرئيسية كالمساعدة كاالدكات االحتياطية كمكاد التعبئة كالتغميؼ 
كالمكاد المخزنية االخرل الصادرة مف المخازف كيقسـ ىذا السجؿ ايضا الى قسميف : القسـ االكؿ 

باالستخدامات كالقسـ الثاني يمثؿ الجانب المديف الخاصة يمثؿ جانب المديف كيحتكم عمى الحقكؿ 
كيضـ الحقكؿ الخاصة بالحسابات المخزنية كتختمؼ طبيعة العمؿ كفؽ ىذا السجؿ مف كحدة الى 

 اخرل كحسب طبيعة السمع المنتجة كضخامة العمؿ الحسابي المخزني في الكحدات .
 يسية كىي :كتحتكم يكمية الصادر المخزني عمى الحقكؿ تنظيمية كاخرل رئ

 الحقكؿ التنظيمية : ىي : -أ
 يخ : ىك تاريخ تثبيت عممية السجؿ .التار  -1
 رقـ المستند كتاريخو . -2
 البساف . -3
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 الكحدة . -4
 الحقكؽ الرئيسية في الجانب المديف : -ب

ية في ىذا الجانب تكجد الحقكؿ التي تبيف اكجو استخداـ المكاد المخزنية الصادرة لمعمميات االنتاج
)مصاريؼ( كىي  كاستخداماتكيتككف ىذا الجانب مف الحسابات الخاصة بالمستمزمات السمعية 

الحسابات المكضحة في دليؿ المحاسبي لحسابات االستخدامات )مستمزمات سمعية( حساب رقـ 
(32) 
 الحقكؿ الرئيسية في جانب الدائف: -ج

ستخدامات كالمجيزيف كالسمؼ كحسابات يحتكم الجانب الدائف عمى الحسابات المقابمة لحسابات اال
 .عات لحساب الغيرئنة كحسابات دائنة متنكعة كاسقاط جارية دا

 

 ضجً اضرار اٌّخازْ

 ذؼرَف ضجً اضرار اٌّخازْ

ىك السجؿ الذم ترحؿ اليو كافة القيكد المحاسبية الخاصة بالحركة المخزنية المدينة كالدائنة. كيككف 
اصؿ سندات القيد النسخة الثانية لغرض ترحيؿ الحسابات الفرعية الترحيؿ الى ىذا السجؿ مف 

كالحسابات الجزئية الى صفحاتيا الخاصة. كيتككف ىذا السجؿ كبقية سجالت االستاذ مف اكراؼ 
سائبة تحفظ عمى شكؿ سجؿ بحيث يككف لكؿ حساب كرقة استاذ خاص بو كابتداء مف الحسابات 

 :ذه االكراؽ تتككف مف ثالث الكاف بحيثالمساعدة المستكل الثالث كمجمكعة ى

 يخصص المكف االبيض لمحسابات المساعدة                )المستكل الثالث(. -1

 يخصص المكف االحمر لمحسابات الفرعية                   )المستكل الرابع(. -2

 يخصص المكف االزرؽ لمحسابات الجزئية                  )المستكل الخامس(. -3
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 المخزني لممستمزمات السمعية الصادرسجؿ 
 رقم مستند 

 االصدار
 الخامات المبمغ التاريخ

 والمواد االولية
321 

 الوقود
 والزيوت
322 

 االدوات
 االحتياطية

323 

 مواد
 والتغميف التعبئة

324 

 
 المتنوعات

325 

تجهيزات 
 العاممين
326 

 
 المالحظات
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 الجانب العممي
 والتطبيقي 
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اجراءاخ انشراء وانًشترَاخ حاالخ ػًهُح ػٍ   (1)االسثىع 

 انًحهُح .

 ( 1مثال رقم )

قامت المشاة العامة لممشركبات الغازية بشراء ثالثة انكاع مف المكاد التي تستعمؿ في تنظيؼ كتعقيـ 
التي قناني المشركبات الغازية كعي عمى التكالي س , ص , ع ككانت قيمة كؿ مادة كالمصاريؼ 

 المكاد الى مخازنيا كما مكضحة في الجدكؿ التالي :  المنشاة لغاية كصكؿ ىذه تكبدىا

 الكزف الكمي  الكحدة القياسية  قيمة الشراء / دينار  المشتراتالمادة 
 12 طف  12333 س
 12333 كغـ  18333 ص
 12 طف  6333 ع

 ككانت المصاريؼ المدفكعة ىي : 

 دينار . 363اجكر تفريغ  , دينار  1833اجكر نقؿ , دينار  723اجكر تحميؿ 

................................................................................. 

 : (2رقـ ) مثاؿ
( طف مف إحدل المكاد الداخمة في 133أعمنت إحدل المنشات الصناعية عف مناقصة لتجييزىا )

 إنتاجيا كحصمت إدارة المشتريات في المنشاة عمى العركض التالية :
 المالحظات سعر الطف  المجيز
% مف 13كاصؿ المخازف مع الحصكؿ عمى خصـ تجارم  دينار 4333 األكؿ

 قيمة المكاد كالدفع عند االستالـ بصؾ.
دينار(  13333تتحمؿ المنشأة أجكر نقؿ كتفريغ البالغة ) دينار 3453 الثاني

 كالدفع عند االستالـ نقدا.
 المنشاة كالدفع نقدَا.كاصؿ مخازف  دينار 3523 الثالث 
% 5كاصؿ مخازف المنشاة مع الحصكؿ عمى خصـ تجارم  دينار 3733 الرابع

 كالدفع عند االستالـ بصؾ.
 .  المطمكب/ اختيار العطاء المناسب كاثبات قيد اليكمية الالـز
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 ( 3مثال رقم )

الصكؼ المحمي كتمقت ( طف مف 53المنشاة العامة لمنسيج الصكفي عف المناقصة تجييزىا ب)اعمنت 
 العطاءات التمية اف المجيزيف .

 المالحظات سعر الطف  المجيز 
 تتحمؿ المنشأة اجكر النقؿ كالتحميؿ كالتفريغ دينار 853 المجيز االكؿ

 كاصؿ المخازف المنشأة دينار953 ثانيالمجيز ال
 كاصؿ المخازف المنشأة  دينار1133 المجيز الثالث
 5دنانير لكؿ طف  13تتحمؿ المنشأة اجكر النقؿ بمقدار   دينار955 المجيز الرابع 

 دنانير اجكر تحميؿ كتفريغ لكؿ طف
دينار في حالة نقميا مف قبؿ المنشأة كتقـك المنشأ  733عمما بأف اجكر النقؿ كالتحميؿ كالتفريغ تبمغ  

اعة الى مخازنيا حسابيا الجارم في مصرؼ الرافديف بعد كصكؿ البضبتسديد المبمغ بشيؾ مف 
 كالتأكيد مف سالمتيا .

 تسجيؿ قيكد اليكمية الالزمة بعد تسديد المبمغ . -2.  اختيار العطاء المناسب-1 الطمكب //

 

 

 ( 4مثال رقم )

قامت ادارة المشتريات في احدل المنشاة الصناعية بالحصكؿ عمى عركض مف المجيزيف المحمييف 
 لتجييزىا بالمكاد المبينة ادناه :

 الكمية المادة 
 كغـ 533 س
 قطعة  3333 ص
 متر مربع  633  ع
 كحدة 1433 ؿ

 التالية كحصمت ادارة المشتريات عمى العركض 
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 المجيز االكؿ 

 المالحظات  سعر الكحدة الكمية المادة
% مف القيمة 6يقـك المجيز بمنح خصـ تجارم  دينار 4 كغـ  533 س

 الكمية كتتحمؿ المنشاة اجكر النقؿ 
  دينار 2 قطعة 3333 ص
     دينار  12 متر مربع 633 ع
  دينار  8 كحدة 1433 ؿ

 المجيز الثاني 

 المالحظات  سعر الكحدة الكمية المادة
البضاعة الى مخازف المنشاة  يتعيد المجيز بايصاؿ دينار 3 كغـ  533 س

 كتحممو اجكر النقؿ 
  دينار  2 قطعة 3333 ص
  دينار 13 متر مربع 633 ع
  دينار  7 كحدة 1433 ؿ

 المجيز الثالث 

 المالحظات  سعر الكحدة الكمية المادة
 يتحمؿ المجيز اجكر النقؿ  دينار 5 كغـ  533 س
  دينار  3 قطعة 3333 ص
  دينار  8 متر مربع 633 ع
  دينار 9  كحدة 1433 ؿ

دينارا تدفع نقدا عند كصكؿ البضاعة )في حالة قياـ المنشأة بنقؿ  123عمما باف اجكر النقؿ تبمغ 
 البضاعة مف قبيا ( .

 المطمكب :
 اختيار العرض المناسب . -1
لممنشأة لدل  تسجيؿ القيكد اليكمية الالزمة عمما بأف الدفع يككف بشيؾ يسمـ مف الحساب الجارم -2

 المصرؼ بعد كصكؿ بشير كاحد .
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 (:5رقـ )مثاؿ 
قامت لجنة المشتريات في المنشاة العامة بالحصكؿ عمى عركض مف المجيزيف بالسكؽ المحمي  

 لغرض تجييزىا بمكاد القرطاسية المبينة في العركض التالية :
 العرض االكؿ

كحدة  الكمية  اسـ المادة 
 القياس 

سعر 
 الكحدة 

 المالحظات 

بككس 
 فايؿ 

% مف القيمة الكمية 2يقـك المجيز بمنح خصـ  2833 عدد 233
 كتتحمؿ اجكر النفؿ 

كرؽ 
 تصكير 

  4233 بند 53

 العرض الثاني 
كحدة  الكمية  اسـ المادة

 القياس
سعر 
 الكحدة

 المالحظات 

 بككس
 فايؿ 

% مف القيمة 1 يتحمؿ المجيز اجكر النقؿ باضافة 2753 عدد 233
 الكمية 

 كرؽ
 تصكير 

  4133 بند 53

 العرض الثالث
سعر  كحدة القياس الكمية  اسـ المادة 

 الكحدة 
 المالحظات 

بككس 
 فايؿ 

 تتحمؿ النشاة اجكر النفؿ  2733 عدد 233

كرؽ 
 تصكير 

  4333 بند 53

 دينار . 29333عمما باف اجكر النقؿ في حالة نقميا مف قبؿ المنشاة تبمغ 
 ناسب مػ اختيار العرض ال1ـ/ 
 ػ تسجيؿ قيكد اليكمية الالزمة عمما باف قيمة المكاد تدفع بشيؾ بعد االستالـ مباشرة .2
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 ( 6مثال رقم )

بالحصكؿ عمى عركض مف المجيزيف بالسكؽ المحمي لغرض قامت لجنة المشتريات في معيد االدارة 
 العركض التالية :تجييزىا مكاد القرطاسية المبينة في 

 العرض االكؿ:

سعر الكحدة  كحدة القياس  الكمية اسـ المادة 
 )دينار(

 المالحظات

 بإضافةالبضاعة  بإيصاؿيتعيد المجيز  2333 بند 533 كرؽ ركنيك
 % مف القيمة االجمالية لقاء ذلؾ .3

  1333 عمبة 133 حبر ركنيك
  533 عدد 1333 فايؿ مانيال
  1533 عدد 233 بككس فايؿ

  3333 بند 53 كرؽ تصكير
 

 العرض الثاني

سعر الكحدة  كحدة القياس  الكمية اسـ المادة 
 )دينار(

 المالحظات

البضاعة بأضافة  بإيصاؿيتعيد المجيز  2333 بند 533 كرؽ ركنيك
 % مف القيمة االجمالية لقاء ذلؾ .2

  2533 عمبة 133 حبر ركنيك
  253 عدد 1333 فايؿ مانيال
  1533 عدد 233 بككس فايؿ

  3333 بند 53 كرؽ تصكير
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 العرض الثالث

سعر الكحدة  كحدة القياس  الكمية اسـ المادة 
 )دينار(

 المالحظات

 كيتحمؿ المتعد اجكر النقؿ 2333 بند 533 كرؽ ركنيك
  5333 عمبة 133 حبر ركنيك
  253 عدد 1333 فايؿ مانيال
  1333 عدد 233 بككس فايؿ

  4333 بند 53 كرؽ تصكير
 دينار . 5333عمما باف اجكر النقؿ في حالة نقميا مف قبؿ المعيد تبمغ 

 المطمكب :

 اختيار العرض المناسب . -1

تسجيؿ قيكد اليكمية الالزمة عمما باف قيمة المكاد تدفع بشيؾ بعد االستالـ مباشرة في حيف تدفع  -2
 الثالث( .اجكر النقؿ نقدا الى متعيد النقؿ )في حالة احتيار العرض 

 (7مثال رقم )

ص ( قف1333البالستيكية قدرىا ) اعمنت المنشأة العامة لممشركبات الغازية عف حاجتيا الى اقفاص
لحفظ قناني المشركبات كتفضؿ استالميا بكجبة كاحدة خالؿ شير كاحد مف تاريخ االحالة كال مانع 

( قفص خالؿ الشير االكؿ كالكمية الباقية بعد شير 5333ة اكلى ال تقؿ عف )لدييا مف استالميا كجب
لعطاءات التالية مف التسميـ الكجبة االكلى فييا اذا كاف ىناؾ خصـ في السعر كقد استممت المنشاة ا

 مف المجيزيف كما مفصؿ ادناه :

 المالحظات  سعر القفص المجيزكف 
 في حالة تسميـ الكمية بكجبة كاحدة دينار  533 معمؿ سالـ 
صندكؽ لكؿ كجبة مع  5333في حالة التسميـ بكجبتيف بعدد دينار 753 معمؿ احمد

 البضاعة الى مخازف المنشاة  بإيصاؿتعيد المجيز 
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قفص مع  4333قفص كالثانية  6333تسمـ عمى كجبتيف االكؿ  1333 عميمعمؿ 
 بإيصاؿ% مف قيمة الكجبة الثانية كيتعيد المجيز 23خصـ 

 البضاعة الى مخازف المنشاة 
 

 تسمـ بكجبة كاحدة ضمف المدة المحددة   1333 معمؿ كماؿ
 دينار . 3333عمما باف اجكر النقؿ تبمغ 

 العرض المناسب .اختيار  -1 //المطمكب 

 مباشرة البضاعة بشيؾ بعد االستالـ  الدفع يككفتسجيؿ قيكد اليكمية الالزمة عمما باف  -2          
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 / انخارجُح حاالخ ػًهُح ػٍ انًشترَاخ( 2) االسثىع

  .االػتًاداخ انًستُذَح

 المستندات الخاصة باالعتمادات انواع 
 ىي :  المستندمكمف المستندات المستعممة في االعتمادات 

 كثائؽ الشحف : كىذه المستندات تنقسـ الى : -أ
  :لشحف البحرم  بكلص -1
 كثائؽ الشحف المزدكجة : -2
 كثائؽ الشحف االخرل : -3
 كثائؽ التأميف . -ب
 القكة التجارية ) الفكاتير ( .-ج
 كثائؽ اخرل . -د
الكثيقة عبارة عف مستند يتـ بمكجبو التثبيت مف شحف البضاعة اك ارساليا اك  كثائؽ الشحف :ىذه -أ

تسمـ عيدتيا يؤخذ بنظر االعتبار تاريخا لشحف البضائع اك ارساليا اك تسمميا ىك التاريخ الذم تحممو 
 ىذه الكثيقة.

بؿ ككالءىا اك كثائؽ التأميف :تصدر ىذه الكثائؽ مف قبؿ شركات التأميف كتكقع مف قبميا اك مف ق-ب
مف قبؿ المؤمنيف المفكضيف كيجب اف تككف ىذه الكثائؽ محددة في االعتماد كتعتبر كثائؽ التأميف 
نافذة اعتبارا مف تاريخ الشحف اك تاريخ ارساؿ البضاعة كما اف كثيقة التأميف يجب اف تنظـ بنفس 

 فالتأميؾ اما المبمغ الذم يشمؿ العممية التي فتح بيا االعتماد اال اذا نص في االعتماد عمى غير ذل
 كحد ادنى.  (.C.I.Fفيك قيمة البضاعة عمى اساس)سيؼ

القكائـ التجارية)الفكاتير( :تنظيـ القكائـ التجارية باسـ طالب فتح االعتماد كال يجكز اف تصدر ىذه -ج
ينص في القكائـ بمبالغ المسمكح بو بمكجب االعتماد كلممصارؼ اف ترفض مثؿ ىذه القكائـ ما لـ 

االعتمادات عمى خالؼ ذلؾ كما يجب اف يطابؽ كصؼ البضاعة في القائمة التجارية لكصفيا في 
 االعتماد.

 الكثائؽ االخرل :كىي الكثائؽ التي تصدر عف جيات اخرل غير الجيات المذككرة اعاله مثؿ-د
لكزف اك النكعية اك كصكالت المستكدع اك اكامر التسميـ اك الفكاتير اك شيادات المنشأ اك شيادات ا

 التحميؿ.
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 تأمينات االعتماد ومصاريف فتح االعتماد 
يقـك المصرؼ بعد الحسابات لتأمينات االعتماد بأرساؿ اشعار مديف الى الجية المستكرة تمثؿ 

بتسجيؿ االسعار في  الجيةمصاريؼ فتح االعتماد كمصاريؼ اخرل تخص االعتماد كتقكـ ىذه 
 سجالتيا ككما يمي :

Xx تأمينات االعتماد /مف ح 
Xx االعتماد المستندم /مف ح 

Xx           جارم المصرؼ /الى ح 
عندما يتـ التأميف عمى بضاعة فاف المصرؼ سيقـك مف  اجكر التأمينات عمى االعتماد)قسـ التأميف(:

 ىذا االعتماد كقيد المبمغ عمى حساب الجية المستكردة  جانبو بتسديد اجكر التأميف المترتبة عمى
 ارساؿ اشعار مديف بالمبمغ المدفكع مف قبمو الييا حيث تقـك بتسجيمو في سجالتيا المحاسبية كبقيد 

 يكمية كاالتي:
Xx      االعتماد المستندم /مف ح 

Xx               جارم المصرؼ /اؿ ح   
 

 (:1رقـ )مثاؿ 

رافديف طمبرافديف طمبت المنشأة العامة لممشركبات الغازية كالكحكلية مف مصرؼ ال1/3/1983بتاريخ 
 دكالر لمطف الكاحد . 333طف  1333مستندم الستيراد مادة اكلية كميتيا عتماد فتح ا
ارسؿ مصرؼ الرافديف اشعار مدينا لممنشأة المذككرة متضمنا خصـ مبمغ يعادؿ  5/3/1983في 
المنشاة الجارم لدية اضافة الى مصاريؼ فتح االعتماد بنسبة  عتماد مف حساب%مف قيمة اال25
 % مف قيمة االعتماد .2

 دينار عف اجكر الياتؼ  1333ارسؿ مصرؼ الرافديف اشعار لممنشاة بمبمغ  1999/ 13/3في 
 ارج دينار عمكلة المراسميف في الخ 43333/  ارسؿ المصرؼ اشعارا مدينا لممنشاة بمبمغ 3/ 11في 
/ قامت المنشاة العامة لممشركبات الغازية بالتاميف عمى البضاعة كقد تـ تظيير كثيقة 12/3في 

 التاميف لصالح المصرؼ . 
/ ارسؿ المصرؼ اشعار مدينا لممنشاة  يتضمف اجكر التاميف عمى البضاعة المستكردة 3/ 13في 

 دينار .  3333كالبالغة 
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 مستندات الشحف الخاصة باالعتماد الى المصرؼ كقاـ المصرؼ بدكره  / كصمت3/ 25في 
بكصكؿ المستندات  26/3/1983في  1/1333المرقـ س /بأعالـ المنشأة المذككرة بمكجب كتاب 

الشحف كالطمب مف المنشأة العمؿ عمى تخميصيا كمرفؽ مع الكتاب اشعار مديف بخصـ ما تبقى مف 
 ة الجارم لدل المصرؼ .قيمة االعتماد مف حساب المنشأ

 قامت المنشأة بتخميص مستندات الشحف مف المصرؼ . 27/3/1983
كدفعت المنشأة رسـك كمركية بمغت قيمتيا  تمت تخميص البضاعة مف الكمرؾ  3/1983/ 33في 

 دينار نقدا. 2533دينار اضافة الى ارضيات بمغت  4333
ف مخازف الكمارؾ الى مخازف المنشأة بسعر تـ نقؿ البضاعة بكاسطة شركة نقميات م 6/4/1983في 

 دينار لمطف الكاحد . 1533
 ارسمت شركة النقميات قائمة بمبمغ اجكر النقؿ الى المنشأة المذككرة كقيد لحسابيا . 13/4/1983في 
 قامت المنشأة بدفع القائمة بمكجب الشيؾ المرقـ. 15/4/1983في 

 المطمكب // 
 1333اذا عممت اف سعر الدكالر الكاحد ىك  24975اجراء قيكد اليكمية الالزمة لالعتماد المرقـ  -1

 استخراج كمفة الطف الكاحد مف المادة االكلية -3  تصكير حسابات االستاذ . -2  . دينار
  (:2رقـ )مثاؿ 

تندم ألحد طمبت إحدل المنشآت  الصناعية مف المصرؼ فتح اعتماد مس 18/1/2336بتاريخ 
 دكالر لمطف الكاحد  .  4333( طف نحاس بسعر 12المجيزيف  الخارجيف لقاء تجييزىا بػ )

ارسؿ المصرؼ اشعارا مدينا الى المنشاة بالتأمينات التي اخذت بنسبة  21/1/2336بتاريخ         
لة لمدكالر الكاحد .  كما تضمف االشعار عمك   1233% مف قيمة االعتماد كبسعر تحكيؿ 43

 مصرفية بنسبة 

 
 % مف قيمة االعتماد .

 دينار بصؾ . 233333قامت المنشاة بالتاميف عمى البضاعة بمبمغ  24/1/2336بتاريخ         
كردت الى المصرؼ مستندات الشحف كطمب مف المنشاة تخميصيا كارسؿ  2/2/2336بتاريخ         

 بنفس التاريخ اشعارا بخصـ المبمغ المتبقي مف حسابيا الجارم كبنفس سعر التحكيؿ اعاله .
 دينار بشيؾ . 1333333دفعت المنشاة رسـك كجمركية  كارضيات مقدارىا  2336/ 13/2بتاريخ    

 233333تـ نقؿ البضاعة كدفعت المنشاة اجكر نقؿ كحماليو مقدارىا  15/2/2336بتاريخ         
 مخازف المنشاة .  دينار نقدا .كادخمت بذات اليـك الى

 ـ/ اجراء القيكد المحاسبية لمعمميات اعاله كتصكير حسابات االستاذ .            
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  (:3رقـ ) مثاؿ

( كحدة 5333اتفقت المنشأة العامة لمحديد كالصمب مع احد المجيزيف عمى شراء ) 2/3/1981بتاريخ 
  الكاحدة لمكحدة بأكف 2 بسعر كالصمب الحديد صناعة في المستخدمة المكاد احدل مف

تـ طمب مف المصرؼ فتح اعتماد مستندم لشراء ىذه المادة كقد كافؽ المصرؼ  5/3/1981في 
 . 6821/81قـ االعتماد ىك كاعممنا اف ر 

% مف قيمة االعتماد 53ارسؿ المصرؼ اشعارا لممنشأة بمبمغ التأمينات البالغة  6/3/1981في 
كما نضمف االشعار مصاريؼ فتح االعتماد كعمكالت  الكاحد فلمبارك  دينار 533كبسعر تحكيؿ قدرة 

  بنسبة مصركفيو
 

 مف قيمة االعتماد . %
 دينار نقدا . 3533دفعت المنشأة اجكر البرقيات كتمكس بمبمغ  7/3/1981في 
 دينار بشيؾ .4333دفعت المنشأة اجكر التأميف مقدارىا  9/3/1981في 
 دينار عف العمكلة المراسميف . 8333ؼ اشعار مدينا لممنشأة بمبمغ ارسؿ المصر  13/3/1981في 
 دينارا نقدا . 12533مبمغيا  نشأة مصاريؼ متفرقةدفعت الم 12/3/1981في 
كردت الى المصرؼ مستندات الشحف كطمب مف المنشأة تخميصيا كارسؿ بنفس  25/3/1981في 

( 633لجارم لدية كبسعر تحكيؿ مقدارىا )مف حسابيا االتاريخ اشعار لممنشأة بخصـ المبمغ المتبقي 
 لمباكف الكاحد اعتمارا مف تاريخ فتح االعتماد .

 دينارا بشيؾ . 53333دفعت المنشأة رسـك كمركية كارضيات مقدارىا  3/1981/ 33في 
 دينار نقدا . 12333تـ نقؿ البضاعة كدفعت المنشأة اجكر نقؿ كحماية مقدارىا  31/3/1981في 
 تـ فحص البضاعة لغرض استالميا ككانت النتيجة كاالتي 2/4/1981في 
 % منيا ادخؿ الى المخازف63
 ةمباشر  لإلنتاج % صرؼ 23
 % يخضع لتعكيض شركة التأميف23

 المطمكب:
 اجراء القيكد المحاسبية ليذه العمميات. -1
 تصكير حسابات االستاذ. - 3       استخراج كمفة الكحدة الكاحدة مف المادة المستكردة . -2
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يٍ  انًستُذَح االػتًاداخ وغهك فتح اجراءاخ (3االسثىع)

  .انُاحُح انؼًهُح يغ حاالخ ػًهُح

 تأمينات االعتماد ومصاريف فتح االعتماد 

يقـك المصرؼ بعد الحسابات لتأمينات االعتماد بأرساؿ اشعار مديف الى الجية المستكرة تمثؿ 
بتسجيؿ االسعار في  الجيةمصاريؼ فتح االعتماد كمصاريؼ اخرل تخص االعتماد كتقكـ ىذه 

 سجالتيا ككما يمي :

Xx تأمينات االعتماد /مف ح 

Xx االعتماد المستندم /مف ح 

Xx           جارم المصرؼ /الى ح 

عندما يتـ التأميف عمى بضاعة فاف المصرؼ سيقـك مف  اجكر التأمينات عمى االعتماد)قسـ التأميف(:
 ىذا االعتماد كقيد المبمغ عمى حساب الجية المستكردة  جانبو بتسديد اجكر التأميف المترتبة عمى

 المدفكع مف قبمو الييا حيث تقـك بتسجيمو في سجالتيا المحاسبية كبقيد  ارساؿ اشعار مديف بالمبمغ

 يكمية كاالتي:

Xx      االعتماد المستندم /مف ح 

Xx               جارم المصرؼ /اؿ ح 

 غمق االعتماد المستندي  في حساب بضاعة بطريق الشحن    

المصرؼ كالمستكفاة مف قبمو كلغاية  يحمؿ حساب االعتماد المستندم بجميع المبالغ المدفكعة الى
كام  ,مصاريؼ فتح االعتماد ,استالـ مستندات الشحف مف المصرؼ التي تشمؿ تأمينات االعتماد

 مصاريؼ تدفع مف قبؿ المصرؼ اضافة الى المبمغ المتبقي مف االعتماد  .كيككف القيد المحاسبي  

 مف ح/ بضاعة بطريؽ الشحف  

 مستندم الى ح/ االعتماد ال      



 /قسم تقنيات المواد                                  الست// ايناس جواد كاظمالمستوى االولالمحاسبة المخزنية / 

   

 
62 

 غمق بضاعة بطريق الشحن 

حساب بضاعة بطريؽ الشحف : كىذا الحساب يمثؿ مجمكع المبمغ المتجمع في الفقرة اعاله مضاؼ 
الية الرسـك الكمركية كاجكر النقؿ اك ام مصاريؼ تدفع مف خالؿ فحص التشغيؿ التجريبي اك 

 تي .االرضيات تخص البضاعة المستكردة . كيككف القيد المحاسبي كاال

 مف ح/ المخازف         

 الى ح/ بضاعة بطريؽ الشحف              

 

 

 

 (:1مثاؿ رقـ )
الصناعية مف المصرؼ فتح اعتماد مستندم ألحد  المنشآتطمبت إحدل  18/1/2336بتاريخ  

 دكالر لمطف الكاحد  .  4333( طف نحاس بسعر 12الخارجيف لقاء تجييزىا بػ ) المجيزيف
% 43التي اخذت بنسبة  بالتأميناتارسؿ المصرؼ اشعارا مدينا الى المنشاة  21/1/2336بتاريخ  

لمدكالر الكاحد .  كما تضمف االشعار عمكلة مصرفية   1233مف قيمة االعتماد كبسعر تحكيؿ  
 بنسبة 

 
 % مف قيمة االعتماد .

 دينار بصؾ . 233333قامت المنشاة بالتاميف عمى البضاعة بمبمغ  24/1/2336بتاريخ  
كردت الى المصرؼ مستندات الشحف كطمب مف المنشاة تخميصيا كارسؿ بنفس  2/2/2336بتاريخ  

 التاريخ اشعارا بخصـ المبمغ المتبقي مف حسابيا الجارم كبنفس سعر التحكيؿ اعاله .
 دينار بشيؾ . 1333333فعت المنشاة رسـك كمركية كارضيات مقدارىا د 2336/ 13/2بتاريخ 
دينار  233333تـ نقؿ البضاعة كدفعت المنشاة اجكر نقؿ كحماليو مقدارىا  15/2/2336بتاريخ 

 نقدا .كادخمت بذات اليـك الى مخازف المنشاة .
 ـ/ اجراء القيكد المحاسبية لمعمميات اعاله كتصكير حسابات االستاذ .
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 (:2رقـ ) مثاؿ
قامت المنشاة العامة لصناعة البطاريات باستيراد بعض المكاد األكلية الخاصة بصناعة البطاريات  

 -الجافة كقد دفعت المصاريؼ التالية:
دينار عف مصاريؼ فتح اعتماد مستندم  633استممت إشعارا مف المصرؼ بمبمغ    6/ 1فػػي   

 ألحد المجيزيف.
دينار مف حسابيا الجارم مف  133استممت إشعارا مف المصرؼ بخصـ مبمغ     5/6فػػي   

 مصاريؼ تعديؿ كتمديد االعتماد.
 دينار عف قسط التاميف عمى االعتماد بشيؾ. 1333دفعت   مبمغ   13/6فػػي   
 دينار. 8333اخبرىا المصرؼ بكصكؿ مستندات الشحف ككانت قيمتيا  6/ 25فػػي    
 دينار نقدا. 7533فعت رسـك كمركية بمبمغ د  6/ 33فػػي    
 دينار نقدا. 533طف( إلى مخازف المنشاة كدفعت أجكر نقؿ قدرىا  2نقمت البضاعة )    1/7فػػي    

 المطمكب/ تسجيؿ العمميات أعاله في دفاتر المنشأة المذككرة كاستخراج كمفة الكيمك غراـ الكاحد. 
 

 (:3رقـ )مثاؿ 
مف مصرؼ الرافديف فتح اعتماد مستندم لصالح احد  14/6ركزية بتاريخ طمبت شركة األسكاؽ الم

( يف ياباني لمجياز الكاحد.  3333( جياز استنساخ بسعر) 15المجيزيف اليابانييف لقاء تجييزىا بػ )
 كتمت بعد ذلؾ العمميات المالية التالية:

%( مف 25المأخكذة بنسبة  )أرسؿ المصرؼ إشعارا مدينا إلى الشركة بمبمغ التأمينات    19/6في 
( يف كما تضمف اإلشعار عمكلة مصرفية 93قيمة االعتماد كبسعر تحكيؿ قدره دينار كاحد لكؿ )

 % ( مف قيمة االعتماد. 8/ 1بنسبة ) 
 دينار دفع بشيؾ. 18أجرت الشركة اتصاال مع المجيز بمغت قيمتو    25/6في 
( دينار بشيؾ عمى أساس البضاعة كاصمة 1923دفعت الشركة أجكر تاميف قدرىا )   28/6في 

 مخازف الشركة.
 %(.53أرسؿ المصرؼ إشعارا مدينا الى الشركة بزيادة نسبة التأمينات إلى )  7/ 12في 
استممت مستندات الشحف مف المصرؼ كخصـ المتبقي مف قيمة االعتماد مف الحساب    28/7في 

 الجارم.
 ية الالزمة في سجالت شركة األسكاؽ المركزيةالمطمكب / تسجيؿ قيكد اليكم           
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 ( 4رقـ ) مثاؿ

طمبت المنشاة العامة المشركبات الغازية مف مصرؼ الرافديف فتح اعتماد  1/3/2337بتاريخ 
 دكالر لمطف الكاحد. 233طف بسعر  13المستندم الستيراد مادة اكلية لكمية 

ذككرة متضمنا خصـ مبمغ يعادؿ لممنشأة المينا دارسؿ مصرؼ الرافديف اشعارا م 5/3/2337في 
% مف قيمة االعتماد الحساب المنشأ الجارم لدييا اضافة الى مصاريؼ فتح االعتماد بنسبة 25
 %مف قيمة االعتماد .1

 دينار عف اجكر برقيات الياتؼ . 3333ارسؿ مصرؼ الرافديف اشعار لممنشأة مبمغ  13/3/2337
 دينار عمكلة المراسميف في الخارج . 1433ديف لممنشأة مبمغ ارسؿ المصرؼ اشعار م 11/3/2337
ارسؿ المصرؼ اشعار مديف لممنشأة يتضمف اجكر التأميف عمى البضاعة المستكردة  13/3/2337

 دينار . 34133البالغة 
الى المصرؼ كطمب مف المنشأة العمؿ كصمة المستندات الشحف الخاصة باالعتماد  25/3/2337

اشعار مديف بخصـ ما تبقا مف قيمة االعتماد مف حساب المنشأة الجارم لدا عمى تخميصيا مع 
 المصرؼ .

 ارسمت شركة النقميات قائمة مبمغ اجكر النقؿ الى المنشأة . 6/4/2337في 
 المطمكب:

دينار  133اجراء القيكد اليكمية الالزمة لالعتماد المستندم اذا عممت اف سعر الدكالر الكاحد ىك  -1
 الكاحد .لمدكالر 

 استخراج كمفة الطف الكاحد مف المادة االكلية . -2
 (5رقـ )مثاؿ 

اتفقت الشركة العرقية التجارية مع احدل الشركات الياباني عمى تجييزىا  1999/ 9/ 1بتاريخ 
 دكالر لمجياز الكاحد . 453جياز مف اجيزة التسجيؿ الحديثة بسعر  1333ب

طمبت الشركة مف المصرؼ فتح اعتماد مستندم لممجير المذككر بقيمة باألجيزة  1999/ 9/ 2في 
 المطمكبة . 

% مف 75كردة لمشركة مف المصرؼ مدينا بمبمغ التأمينات التي اخذت بنسبة  1999/ 9/ 4في 
 .  81/  3853دينار لمدكالر الكاحد كرقـ االعتماد  333المبمغ الكمي كبسعر تحكيؿ قدره 
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 دينار .  133/ اشعرنا المصرؼ باف مبمغ العمكالت كمصاريؼ فتح االعتماد كانت 9/ 5في 
دينار بمكجب شيؾ عمى اف تتحمؿ شركة  1533دفعت الشركة اجكر تاميف قدرىا  6/9/1999في 

 دينار .  12333التاميف الخسارة لما زاد عف 
% منيا تخص االجيزة 53نار دي 233دفعت الشركة اجكر برقيات مقدارىا  13/9/1999في 

 المذككرة . 
 دينار . 153دفعت الشركة عف طريؽ المصرؼ عمكلة المراسميف مقدارىا  15/9/1999في 
 46667كردت مستندات الشحف مف المصرؼ تشير الى اف قيمة البضاعة ىي  22/9/199في 

 دكالر كقد سجؿ عمينا البنؾ المبمغ المتبقي . 
 دينار .  7833الرسـك الكمركية  إلخراج البضاعة ككانت  دفعت الشركة 1/13/1999في 
تـ نقؿ البضاعة بكاسطة سيارات المنشاة العامة لنقؿ البضاعة االعتيادية لقا مبمغ  13/1999/ 3في 

 دينار دفع بمكجب شيؾ .  433
 تـ فحص االجيزة كتبف اف :  13/1999/ 13في 
 % ادخؿ الى المخازف . 83
 ركة في ميساف . % ارسؿ الى فرع الش13
 % تالؼ كيخضع لمتعكيض . 13

 تصكير حسابات االستاذ االزمة .  -2تثبيت القيكد المحاسبية االزمة .  -1المطمكب //  
 استخراج كمفة الكحدة الكاحدة مف اجيزة التسجيؿ المرسمة الى فرع الشركة في ميساف .  -3
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انًحاسثُح نهتهف ػٍ انًؼانجح ( حاالخ ػًهُح 4االسثىع )

 وانفمذاٌ 

 (:1رقـ )مثاؿ 

طمبت المنشأة العامة لتجارة االجيزة الدقيقة مف مصرؼ الرافديف فتح اعتماد  2/5/1981بتاريخ 
بأكف لمساعة الكاحدة كقد  35ساعة( بسعر  5333مستندم الستيراد ساعات يدكية سكيسرية كميتيا )

 .1113/81قبؿ المصرؼ كتـ فتح االعتماد برقـ 
ارسؿ المصرؼ اشعارا لممنشأة العامة لتجارة االجيزة الدقيقة تـ بمكجبة خصـ ما  3/5/1981في 

% 1/8% مف قيمة االعتماد كتأمينات االعتماد اضافة الى مصاريؼ فتح االعتماد بنسبة 53يعادؿ 
 مف قيمة االعتماد مف حساب المنشأة الجارم لدل المصرؼ.

ؿ بالمجيز عف طريؽ التمكس كارسمت برقية تحتكم عمى نفس قامت المنشأة باالتصا 3/5/1981في 
المعمكمات التي ابمغتيا لممجيز تأكيدا لذلؾ تطمب منو اجراء بعض التغييرات كاالضافات عمى 

  دينارا نقدا. 1533الساعات كبمغت كمفة االتصاؿ كالبرقية 
لجديدة عمى الساعات تكمؼ ارسؿ المجيز اشعارا الى المنشأة يعمميا باف االضافات ا 4/5/1981في 

باكف لمساعة الكاحدة كقد قبمت المنشأة بذلؾ كتـ اعالـ المصرؼ بالسعر الجديد لمساعة الكاحدة بعد  5
 االضافات.

% مف قيمة المبمغ المضاؼ 53ارسؿ المصرؼ اشعارا مدينا لممنشأة متضمنا خصـ  5/5/1981في 
 كتأمينات اعتماد.

اعات ضد جميع االخطار بشرط الكمفة عند مخازف المنشأة كقد تـ تأميف عمى الس 13/5/1981في 
 دينار بمكجب شيؾ. 9333تـ دفع قسط التأميف البالغ 

كصمت مستندات الشحف الى المصرؼ كفي نفس اليكـ طمب مف المنشأة تخميصيا  23/5/1981في 
بمغ المتبقي كتـ تخميص المستندات مف المصرؼ بنفس اليـك ايضا كسجؿ المصرؼ عمى المنشأة الم

 مف االعتماد كارسؿ اشعار بذلؾ الييا.
تـ تخميص البضاعة مف مخازف الميناء التي كصمت الية البضاعة بعد فحصيا  25/5/1981في 

% مف مبمغ االعتماد لكامؿ الكمية المستكردة كقد كانت 25كدفعت المنشأة الرسـك الكمركية البالغة 
 نتيجة الفحص كاالتي:
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 شمة بالكامؿ كال يمكف االستفادة منياساعات يدكية مي 53
 ساعة يدكية مكسكرة كيمكف تصميحو 33
 ساعة يدكية مفقكدة 23

 ساعة صالحة تماما 4933
كقدـ تـ االتفاؽ مع شركة التأميف عمى قياـ المنشأة العامة لتجارة االجيزة الدقيقة عمى تصميح 

 ة الكمية.% مف الكمف53الساعات المكسكرة عمى اف تعكض شركة التأميف 
تـ نقؿ الساعات مف مخازف الميناء الى مخازف المنشأة بكاسطة سيارات المنشأة كتـ  25/5/1981في 

 استالميا مف قبؿ المخازف بنفس الحالة التي نقمت فييا مف مخازف الميناء.
 المطمكب:

 اجراء القيكد المحاسبية الالزمة. -1
 ايجاد كمفة الساعات الكحدة السميمة. -2

 دينار. 533مت اف سعر الباكف ىك اذا عم
 (:2رقـ )مثاؿ 

قامت المنشأة العامة لصناعات الجمدية بتعاقد مع احدل الشركات االيطالية لشراء  5/2/1983بتاريخ 
دكالر لمطف الكاحد كتمت مفاتحة المصرؼ  924طف مف الجمكد ككاف السمع المتفؽ عمية ىك  2333

 . لفتح اعتماد مستندم لشراء ىذه المكاد
استممت المنشاة اشعارا مدينا مف المصرؼ بقيمة التعاقد كاف رقـ اعتماد  13/2/1983في 

7312/83 . 
استممت المنشأة اشعارا مدينا مف المصرؼ بقيمة مصاريؼ فتح االعتماد كعمكلة  15/2/1983في 

 دينار . 833333المصرؼ كالمراسميف بمبمغ  
ة الشحف كالنقؿ كالتأميف لمراسؿ المصرؼ لدفع تـ شحف البضاعة كارسمت قائم 27/2/1983في 

 دينار كخصـ المصرؼ قيمتيا مف حساب المنشاة الجارم لديو. 753333قيمتيا البالغة 
كصمت البضاعة الى الميناء اـ قصر كقد قاـ بفحص البضاعة كؿ مف ككيؿ شركو  33/3/1983في 

 طف. 2333طف كليس  1933اعة كانت التأميف كتمثؿ المنشأة كاحد مسؤكلي الميناء كتبيف اف البض
دينار بمكجب  23333تـ تخميص البضاعة كدفعت عنيا الرسـك كمركية البالغة  1/4/1983في 

 شيؾ.
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 3333نقمت الكمية بكاسطة احدل شركات النقؿ الداخمي الى مقر المنشأة مقابؿ  3/4/1983في 
 طف. 13ت ناقصة بمقدار دينار لمطف الكاحد كعند كصكؿ البضاعة الى مخازف المنشأة كجد

 قامت المنشأة بتسديد ما بذمتيا الى شركة النقؿ الداخمي بمكجب شيؾ . 5/4/1983في 
 قامت شركة التأميف بتسديد قيمة النقص الى المنشأة بشيؾ . 6/4/1983في 

 المطمكب:
 دكالر. 3اجراء القيكد اليكمية الالزمة اذا عممت اف الدينار يعادؿ  -1
 حسابات االستاذ.تصكير  -2
 استخراج كمفة الكحدة الكاحدة مف البضاعة. -3
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نهىحذاخ حاالخ ػًهُح ػٍ انًؼانجح انًحاسثُح ( 6-5االسثىع )

  انًخانفح نهًىاصفاخ

 

 (:1رقـ )مثاؿ 
( جياز استنساخ مستكرد كقد تبيف ما 15قامت لجنة فنية مختصة عائدة إلى إحدل الشركات بفحص )

 يمي:
 ( جياز استنساخ سميـ كمطابؽ لممكاصفات أدخمت المخازف.12)        
(   أجيزة استنساخ مخالفة لممكاصفات المتفؽ عمييا مع ألمجز الياباني كتـ مراسمتو 3)        

 % مف قيمتيا عف تمؾ المخالفة.23األجيزة  مقابؿ اف يسدد المجيز  كاالتفاؽ عمى قبكؿ الشركة لتمؾ
 ( تسجيؿ قيد اإلدخاؿ المخزني لألجيزة المستكردة. 1المطمكب/ )

                         ( استخراج كمفة الجياز الكاحد المطابؽ كالمخالؼ لممكاصفات)كاصؿ مخازف الشركة( 2)             
  إذا عممت اف كمفة االستيراد:

دينار عمكلة   533دينار 133الكاحد يف ياباني لمجياز الكاحد)سعر اليف  35333              
دينار  1333الميناء دينار رسكـ كعمكالت مدفكعة في  633دينار مصاريؼ تاميف,  1333مصرفية, 

 مصاريؼ نقؿ كتفريغ لألجيزة المستكردة.
  

 (2رقـ )مثاؿ 

 1333طمبت شركة الصناعات الخفيفة مف المصرؼ فتح اعتماد مستندم لشراء  1/2/1999بتاريخ 
 دكالر .  123قدـ سعر الجياز الكاحد  16لتركيبيا عمى ثالجات عشتار حجـ  جياز
% مف الكمفة بسعر 43ارسؿ المصرؼ اشعار لمشركة بتسجيؿ قيمة التأمينات البالغة  2/2/1999في 

 دينار. 53فمس لمدكالر الكاحد كتضمف االشعار عمكلة مصرفية قدرىا  333تحكيؿ مقداره 
 دينار نفدا .  73ة عمكلة المراسميف كاجكر برقيات بمغت دفعت الشرك 3/2/1999في 

 دينار نقدا .  333تـ التاميف عمى البضاعة كدفعت الشركة  5/2/1999في 
 دينار نقدا .  23دفعت الشركة مصاريؼ متفرقة عمى االعتماد بمغت  7/2/1999في 
 لشركة .كردت مستندات الشحف كسجؿ المصرؼ المبمغ المتبقي عمى ا 13/2/1999في 



 /قسم تقنيات المواد                                  الست// ايناس جواد كاظمالمستوى االولالمحاسبة المخزنية / 

   

 
70 

 833تـ تخميص االجيزة كدفعت الشركة رسـك كمركية كمصاريؼ تخميص قدرىا  11/2/1999في  
 . ادينار نقد

 دنانير عف اليـك الكاحد نقدا. 13دفعت الشركة ارضيات بمعدؿ  16/2/1983في 
 دينار نقدا. 153نقمت البضاعة الى مخازف الشركة كدفعت اجكر نقؿ مقدارىا  17/2/1983في 
 تـ فحص البضاعة كتبيف ما يمي: 18/2/1983في
 مف االجيزة ادخمت الى المخازف 2/3

 % مف المتبقي صرؼ لإلنتاج  مباشرة83
 % الباقية مخالؼ لممكاصفات23% مف اؿ83
 % الباقية يخضع لشركة التأميف .23

 المطمكب :
 1391/83تثبيت القيكد المحاسبية الالزمة لالعتماد رقـ  -31
 كمفة الجياز الكاحد الذم ادخؿ الى المخازف .استخراج  -2
  تصكير حسابات االستاذ الالزمة. -3
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حاالخ ػًهُح ػٍ تىزَغ انًصارَف انًشتركح  (7االسثىع )

 نؼذج يىاد ونشحُح واحذج

  

 (1مثاؿ رقـ )
مف المكاد كانت قامت المنشأة العامة لتجارة المكاد الغذائية بطمب استيراد صنفيف  1/4/1983بتاريخ 

 بياناتيما كاالتي:
 دينار لمطف الكاحد. 153,33طف /السعر  23الصنؼ االكؿ: الكزف 
 دينار لمطف الكاحد. 133,33طف /السعر  53الصنؼ الثاني: الكزف 

 % مف القيمة1/2 بنسبة مصرفية دفعت عمكلة  5/4بتاريخ 
 ( دنانير.8دفعت اجكر برؽ كىاتؼ ) 12/4بتاريخ 
 ( دينار بكاسطة المصرؼ .24دفعت عمكلة شراء ) 15/4بتاريخ 
 ( دينار بكاسطة المصرؼ.111دفعت مصاريؼ تأميف ) 16/4بتاريخ 
 ( دينار نقدا.83دفعت رسـك كمركية ) 24/4بتاريخ 
 ( دينار نقدا.15دفعت اجكر ارضيات ) 26/4بتاريخ 

 ( دينار نقدا.35دفعت اجكر نقؿ ) 27/4كفي تاريخ 
 مفة الطف الكاحد مف كؿ صنؼ اذا عممت اف :المطمكب : ايجاد ك

 % مف تعرض الصنؼ الثاني لمتمؼ.83درجة تعرض الصنؼ االكؿ لمتمؼ  -1
 الصنؼ الثاني بقي عمى الرصيؼ مرة كنصؼ بقدر المدة التي بقاىا الصنؼ االكؿ . -3
 

 ( 2مثاؿ رقـ)
ىطمبت المنشأة العامة لألسكاؽ المركزية مف المصرؼ الرافديف فتح اعتماد 4/1982/ 1بتاريخ 

عمى مستندم لحساب احد المجيزيف لقاء تجييزىا بنكعيف مف البضائع ىما س , ص كافؽ المصرؼ 
 .82/ 96فتح االعتماد برقـ 

 سعر الكحدة الكاحدة الكزف )كغـ( الكمية )عدد( نكع البضاعة 
 دكالر      6 4333 8333 س
 دكالر      4 6333 12333 ص
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% مف 25التي اخذت بنسبة  ارسؿ المصرؼ اشعار مديف الى المنشأة بالتأمينات 2/4/1982في 
فمس لمدكالر الكاحد كما تضمف االشعار عمكالت تحكيؿ  333قيمة االعتماد كبسعر التحكيؿ قدرة 

 دينار . 333/96مقدارىا 
ارسؿ المصرؼ اشعار مديف الى المنشأة بمبمغ مصاريؼ فتح االعتماد ككانت تعادؿ  3/4/1982في 

 % مف قيمة االعتماد . 3ر1
 دينار نقدا . 333/723دفعت المنشأة اجكر تأميف قدرىا  1982/ 9/4في 
 دينار بشيؾ . 333/48دفعت المنشأة اجكر البرقيات قدرىا  13/4/1982في 
ت مستندات الشحف لممنشأة تشير الى كصكؿ البضاعة كقد ارسؿ المصرؼ كرد 18/4/1982في 

 اشعارا الى المنشأة بذلؾ كانو قد قاـ بتسديد المبمغ المتبقي لممجيز .
 دينار نقدا . 333/1333دفعت المنشأة رسـك كمركية قدرىا  23/4/1982في 
 ا .دينار نقد 333/123دفعت المنشأة اجكر ارضيات قدرىا  22/4/1982في 
 دينار بشيؾ . 333/163دفعت المنشأة اجكر نقؿ كحماليو قدرىا  25/4/1982في 
 تـ فحص البضاعة )ص( كتبيف ما يمي : 29/4/1982في 
 % ادخؿ الى المخازف . 63
 % ارسؿ الى معرض البيع المباشر . 23
 كيض ع% تمؼ كيخضع لمت13

 المخازف بعد فحصيا .  ؿضاعة )س( فقد استممت جميعيا مف قباما الب
 المطمكب //

االعتماد مع استخراج كمفة الكحدة الكاحدة  تأميناتتثبيت القيكد المحاسبية الالزمة كتصكير حساب 
 لمبضاعتيف اذا عممت اف : 

 درجة تعرض البضاعة )س( لمخطر ضعؼ البضاعة )ص( .  -1
 تمك المفروضة عمى البضاعة )س( .% من 151مفروضة عمى البضاعة )ص( تمثل الرسوم الكمركية ال -2
 ( يكـ . 3( يـك كالبضاعة )ص( )2البضاعة )س( بقيت عمى الرصيؼ ) -3
 نقمت البضاعتيف نفس المسافة .  -4
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 ( 3مثاؿ رقـ )
تقـك احدل المنشاة الصناعية باستخداـ نكعيف مف المكاد االكلية في صنع احدل منتجاتيا . ككانت 

 البيانات التالية :  بشأنياتستكردىا مف خارج القطر كقد تكفرت 
 دينار لممتر الكاحد . 433متر بسعر  6333النكع االكؿ : 
ت المنشاة عمييا المصاريؼ التالية لحيف دينار لمعمبة الكاحدة كدفع 233عمبة  8333النكع الثاني : 

 كصكليا مخازنيا 
 .دينار مف حسابيا الجارم  233دفعت عمكلة لممصرؼ لفا فتح االعتماد قدرىا   93/ 8/ 1في 
 دينار نقدا .  1233دفعت اجكر برؽ كىاتؼ قدرىا  9/8/93في 
 دينار شيؾ .  42333دفعت اجكر تاميف قدرىا  17/8/93في 
دينار بشيؾ تمثؿ اجكر اجكر االرضيات  1333دفعت رسـك كمركية كارضيات قدرىا  6/9/93في 

 % منيا . 8
 دينار نقدا .  9333دفعت اجكر نقؿ قدرىا  7/9/93في 

 استخراج كمفة الكحدة الكاحدة مف كؿ نكع اذا عممت اف :  المطمكب // 
 درجة النكع الثاني لو . درجة تعرض النكع االكؿ لمخطر نصؼ -1
 % عمى الرسكـ المفركضة عمى النكع الثاني . 25الرسـك كمركية المفركضة عمى النكع االكؿ تزيد  -2
 مكثت االرسالية بنكعيتيا نفس المدة عمى الرصيؼ .  -3
 كيمكمتر .  43كيمك متر كالثاني الى مسافة  63تـ نقؿ النكع االكؿ الى المسافة  -4
 

 ( 4مثاؿ رقـ )
التجارية مع شركة اجنبية لتزكيدىا بثالث انكاع مف المكاد الغذائية  المنشآتتعاقدت احدل 

 )س,ص,ع( ككانت بياناتيا كاالتي :
 كزف الكحدة      سعر الكحدة      الكمية        المادة       

 نصؼ كيمك غراـ 3,33 عمبة 233 س
 كيمك غراـ 3 6,33 صندكؽ 1533 ص
 نصؼ كيمك غراـ 2,33 قنينة 4333 ع

 كدفعت عمييا المنشأة المصاريؼ التالية لغاية كصكليا الى المخازف:
 مف حساب المنشأة الجارم. % مف قيمة االرسالية1/4عمكلة المصرؼ  6/3/1999في
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 دينار نقدا 15,33اجكر تمكس قدرىا  14/3/1999في 
كاد ص,ع, كتضاعؼ بعد  ىذه % لمدة ثالثة شيكر لمم1/8عمكلة فتح االعتماد  15/3/1999في 

 الفترة في حالة تأخرىا
 دينار مف الحساب الجارم 115,33عمكلة مراسميف قدرىا  16/3/1999في 
 دينار بشيؾ 1353,33اجكر تأميف قدرىا  21/3/1999في 
 دينار بشيؾ 1783,33رسـك كمركية قدرىا  3/4/1999في 
 دينار نقدا 143,33اجكر ارضيات  5/4/1999في 
 فمسا لكؿ طف / كيمك متر نقدا 15اجكر نقؿ قدرىا  6/4/1999في 

 عممت اف: المطمكب : استخراج كمفة الكحدة الكاحدة مف كؿ نكع اذا
 اجكر التمكس كانت تخص المادتيف )ص,ع( فقط -1
درجة تعرض المادة )س( لمتمؼ ضعؼ درجة تعرض )ص( , كدرجة تعرض )ع( لمتمؼ ثالثة  -2

 لمتمؼ .اضعاؼ درجة تعرض )ص( 
 حسب نكعيتيا كعمى التكالي 4:3:5الرسـك كمركية المفركضة عمى )س,ص,ع( تمثؿ  -3
مكثت المادتيف )س,ع( عمى الرصيؼ لمدة خمس اياـ قبؿ نقميا الى المخازف بينما مكثت المادة  - 4

 )ص( اربع اياـ فقط.
 كيمك متر 633نقمت المكاد الثالث الى مسافة  -5 
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حاالخ ػًهُح ػٍ تىزَغ انًصارَف انًشتركح  (8االسثىع )

  ونؼذج شحُاخنؼذج يىاد 

 (1)مثاؿ رقـ
اتفقت المنشأة العامة الستيراد كتكزيع االجيزة الدقيقة مع احد المجيزيف عمى تجييزىا بثالث انكاع مف 

 السمع ككما يمي كطمبت مف  المصرؼ فتح اعتماد لممجيز المذككر .
 دكالر سعر الكحدة الكمية السمعة

 4 قمـ 6333 21اقالـ حبر باركر
 6 قمـ 3333 45اقالـ حبر شيفر 

 63 سيت 733 سيت مكتب
 

% مف قيمة 25ارسؿ المصرؼ اشعارا مدينا لممنشأة بالتأمينات التي اخذت بنسبة  3/6/1983في 
بنسبة فمسا لمدكالر الكحد كما تضمف االشعار عمكلة مصرفية  333االعتماد كبسعر تحكيؿ قدره 

1/8.% 
 دينار نقدا. 333/24الى المجيز باجرة قدرىا  ارسمت المنشأة تمكس 6/6/1983في 
 دينار بشبؾ. 333/534دفعت المنشأة اجكر تأميف قدرىا  7/6/1983في 
مف المصرؼ تشير الى كصكؿ البضاعة  الشحنة االولىكردت لممنشأة مستندات  5/7/1983في 
 دكالر لمدينار الكاحد. 3قاـ بتسديد المبمغ المتبقي لممجيز كبسعر تحكيؿ  وكان
 دينار نقدا. 2733قدرىا الشحنة االكلى دفعت المنشأة اجكر ارضيات  9/7/1983 في
 دينار نقدا. 13333قدرىا  الشحنة االكلى كحماليودفعت المنشأة اجكر نقؿ  13/7/1983في 
 مخازف المنشأة كتبيف ما يمي :تـ فحص البضاعة في  12/7/1983في 

 21اقالـ حبر باركر 
 % منيا كانت سميمة كادخمت الى المخزف الرئيس63
 % منيا كانت تالفة كميا كتتحمؿ شركة التأميف كمفتيا23
 % منيا ارسمت الى معرض البيع المباشر13
 % منيا مخالفة لممكاصفات ككاف االتفاؽ ينص عمى دفع قيمتيا مف قبؿ المجيز.13
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مف المصرؼ تشير الى كصكؿ البضاعة  الشحنة الثانيةكردت لممنشأة مستندات  5/8/1983في 
 دكالر لمدينار الكاحد. 3كانو قاـ بتسديد المبمغ المتبقي لممجيز كبسعر تحكيؿ 

 45اقالـ حبر شيفر 
 المخزف الرئيسي.% منيا كانت سميمة كادخمت الى 93
 ركة التأميف .% منيا مفقكدة اثناء الشحف كتتحمميا ش5
 % مف كمفة الكمية كاصمة مخازف المنشأة.53% مخالفة لممكاصفات كتـ قبكليا بسعر يعادؿ 5

 سيت المكتب
 % سميمة كادخمت الى المخزف الرئيسي.133
 دينار نقدا. 3333قدرىا  الشحنة الثانية دفعت المنشأة اجكر ارضيات 9/8/1983في 
 دينار نقدا. 15333قدرىا  الشحنة الثانية كحماليودفعت المنشأة اجكر نقؿ  13/8/1983في 

 المطمكب:
 تثبيت القيكد المحاسبية الالزمة. -1
 استخراج كمفة الكحدة الكاحدة مف كؿ بضاعة اذا عممت اف : -2
 درجة تعرض السمع لمخطر متساكية. -أ

% عف المفركضة عمى السمعة االكلى 23المفركضة عمى السمعة الثانية تزيد  الرسـك الكمركية -ب
 كالثالثة ضعؼ االكلى.

 ( اياـ كالثالثة يكميف.3( اياـ كالسمع الثانية )4السمعة االكلى بقيت عمى الرصيؼ ) -ج
ثالثة سيارة لمسمعة االكلى كسيارة لمسمعة الثانية كال نقمت السمع نفس المسافة كبسيارتيف خصص -د

 .متساكية عمما بأف اجرة السيارة 
 تصكير حسابات االستاذ الالزمة. -3
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 ايثهح ػًهُح ػٍ انًستُذاخ وانسجالخ انًخسَُح/(9االسثىع )

 نمكذج استالـ مكاد        
 الرقـ:                              المخزف :............................... 

 :.........................                          التاريخ:     /    /   المستممة اسـ الدائرة
 االجمالي المبمغ الكمية الكحدة البياف ت

 دينار فمس دينار فمس
        
        
        
        
        

 المجمكع 
 المستمـ.

 :...................................................................االسـ 

 الصفة :................................................................

 التكقيع :..................................................................

  بتاريخ :........../......../.........
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 طمب صرؼ مكاد

 
 ادارة المخازف:..................                                        
 الرقـ الخاص:.........الجية الطالبة:.....................                                     

  ....التاريخ:..........                                     المخزف:.......................... 
رقم  الرقم

 الصنف
اسم 
 الصنف

نوع 
 الصنف

الكمية  الوحدة
 المطموبة

الكمية 
 المصروفة

سعر 
 الوحدة

الكمية 
 الكمية

 المالحظات

  د ف د ف
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 

 االسـ
 التكقيع
 التاريخ

 المستمم امين المستودع ادارة المستودعات س جهة الطالبةيرئ
.............. 
.............. 
............... 

................. 
................ 
............... 

.................... 
................... 
.................. 

.................... 

.................... 

.................... 
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 مستند الصرؼ 

 

 مستند صرؼ            

 ............... لمدفكع لوا     

 

المبمغ 
 المديف

 المبمغ 
 الدائف

 رقـ الدليؿ المحاسبي اسـ الحساب كتفاصيمو المفردات

 5 4 3  د ؼ د ؼ د ؼ
          

 
 
 
 

 المجمكع       
 مدير عاـ مدير حسابات المحاسب المدقؽ المنظـ

 -----------------------------------------اني المكقع ادناه استممت مف 
 -------------------------------------------------مبمغ قدره فقط 

 التكقيع: اسـ المستمـ:

 

 

 

 

 

 رقم المستند :

 تاريخ المستند :

 رقم صفحة اليومية :

 مصرف :

 رقم الشيك :
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 مستند قيد يكمية الصادر المخزني

                                 :الرقـ 

   :التاريخ 

  رقـ صفحة اليكمية:

 الدليؿ المحاسبي البياف 5 4 3 3
 5 4 3  جزئي فرعي لو منو
 د ؼ

 
 
 
 
 
 
 
 

     د ؼ د ؼ د ؼ

  المجمكع فقط    

 الدائرة ئيسر  مدير الحسابات المدقؽ المحاسب المنظـ 
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 سند االدخاؿ المخزني                                 

 تاريخ /ال

 كتاريخ كتاب الطالب ..............................اسـ الجية المصدرة ......................رقـ 

 ..............................التجييز......................رقـ كتاريخ  المجيزاسـ الجية 

نكع المادة  ت
 المستعممة

 المالحظات سجؿ المخزف سعر الكمي سعر الكحدة الكمية

العدد  
 رقما

العدد 
 كتابة

رقم  دينار فمس دينار فمس
تسمسل 

 القيد

رقم 
 الصحيفة

 

           
           
           
           
           
           
           

                                                             تكقيع  تسممت ما تضمنو ىذا السند مف مكاد كسجمت في سجالت المخزف /
 رئيس الدائرة

 كتكقيع المستمـ  .........................................................اسـ 

 كاف الكظيفية ............................................................نع
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 المخزني اخراجسند 

 تاريخ /

 ..............................اسـ الجية المصدرة ......................رقـ كتاريخ كتاب الطالب 

 ......................رقـ كتاريخ التجييز.............................. ليا اسـ الجية المجيز

 المالحظات سجؿ المخزف الثمف  سعر  الكمية نكع المادة  ت

كحدة  العدد  
  القياس

رقـ  دينار فمس دينار فمس 
تسمسؿ 

 القيد

رقـ 
الصحي

 فة

 

           

           

           

           

           

           

           

 عنكاف الكظيفة                 تكقيع ريئس الدائرة              المجيزاسـ كتكقيع 

 اصادؽ عمى ذلؾ 
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 :اعادة الموادمستند 

 نسخة المخزف
 نسخة الحسابات المخزنية

  القسم المعيدنسخة 
  اعادة المكادمستند                                  

 :العمميةالرقـ:                                                             رقـ 
 :مستند اصدار المكادالتاريخ:                                                           رقـ 

 : تاريخ مستند اصدار المكاد                                   :         القسـ الذم اعاد المكاد
 
 ت

 
 التفاصيل

 
 الرقم

 الرمزي

 
 وحدة

 القياس

 
 الكمية

 الحسابات الستعمال
 المخزنية

 
 المالحظات

 مةــالقي سعر الوحدة
     

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 المكاد                                                   اسـ اميف المخزف بإعادةاسـ القائـ 
 التكقيع                                                                         التكقيع
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 : مستند تحويل المواد

 نسخة حسابات التكاليؼ
 يةالمخزن الحسابات نسخة

 المحكؿ اليياالجية نسخة 
 

 نسخة الجهة المحول منها
 

  تحكيؿ المكادمستند                                  
 :الجية المحكؿ منياالرقـ:                                                               
 :المحكؿ اليياالجية التاريخ:                                                             

 
 
 ت

 
 التفاصيل

 
 الرقم

 الرمزي

 
 وحدة

 القياس

 
 الكمية

 الحسابات الستعمال
 المخزنية

 
 المالحظات

 مةــالقي سعر الوحدة
     

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 تكقيع مسؤكؿ الجية                                                  تكقيع مسؤكؿ الجية
 المحكؿ منيا                                                         المحكؿ الييا                  
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 بطاقة الصنف

 

 بطاقة الصنؼ
 :                                                            اسـ المادة:الحد االعمى

 الرقـ الرمزم:                             الحد االدنى:                               
 حد اعادة الطمب:                                                        كحدة القياس:

 المالحظات الرصيد الصادر الكارد رقـ المستند التاريخ
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 بطاقة استاذ المخازن

 بطاقة استاذ المخازف
 عمى: اسـ المادة:                                                                                                          الحد اال

 الحد االدنى:            الرقـ الرمزم:                                                                                            
 الطمب: كحدة القياس:                                                                                                        حد اعادة 

  الرصيد الصادر الكارد  
  المالحظات   

 التاريخ
 

 رقم المستند
 

 الكمية
  القيمة سعر الوحدة

 الكمية
  القيمة الوحدة سعر

 الكمية
 القيمة سعر الوحدة

 دينار فمس دينار فمس دينار فمس دينار فمس دينار فمس دينار فمس
                  

 
 
 
 
 
 
 



/قسم تقنيات المواد                                  الست// ايناس جواد المستوى االولالمحاسبة المخزنية / 

 كاظم

   

 
87 

ػٍ طرَمح تسؼُر انًىاد ػهً حاالخ ػًهُح  (11) االسثىع

 .اساش انكهفح انفؼهُح

 ذطؼُر اٌّىاد اٌصادرج تاضرخذاَ طرَمح ِا َرد اوال َصرف اوالحاالخ ػٍُّح ػٓ 

 ( 1مثاؿ رقـ )
تقـك احدل المنشآت الصناعية بأتباع طريقة الكارد اكال يصرؼ اكال في تسعير المكاد الصادرة 

 كما يمي : 1983ككانت حركة الكارد كالصادر الحد المكاد المخزنية خالؿ شير اذار / 
 ( . 412دينار لمكحدة كادخؿ بالمستند رقـ ) 13كحدة بسعر  633كرد لممخزف  1/3في 
 ( .721كحدة بمكجب مستند االصدار رقـ ) 325صرؼ لإلنتاج 3/3في 
 ( .419دينار لمكحدة بمكجب المستند رقـ ) 12كحدة بسعر  533كرد المخزف  12/3في 
 ( 738ار رقـ )كحدة بمكجب مستند االصد 333صرؼ لالنتاج  15/3في 
 ( . 751كحدة ايضا بمكجب مستند االصدار رقـ ) 333صرؼ لالنتاج  18/3في 
 ( . 428دينار لمكحدة بمكجب المستند رقـ ) 12كحدة بسعر  125كرد لممخزف  23/3في 
 ( . 762كحدة بمكجب مستند االصدار رقـ ) 253صرؼ لالنتاج  26/3في 
 (. 423دينار لمكحد بمكجب المستند رقـ ) 14كحدة بسعر  333كرد المخزف  29/3في 

 تسجيؿ العمميات اعاله في بطاقة استاذ المخازف كفقا لمطريقة المذككرة .   المطمكب //

 حاالخ ػٍُّح ػٓ ذطؼُر اٌّىاد اٌصادرج تاضرخذاَ طرَمح ِا َرد اخُرا َصرف اوال

 ( 2مثاؿ رقـ )
نشآت الصناعية بأتباع طريقة الكارد اخيرا يصرؼ اكال في تسعير المكاد الصادرة تقـك احدل الم

 كما يمي : 1983ككانت حركة الكارد كالصادر الحد المكاد المخزنية خالؿ شير اذار / 
 ( . 412دينار لمكحدة كادخؿ بالمستند رقـ ) 13كحدة بسعر  633كرد لممخزف  1/3في 
 ( .721بمكجب مستند االصدار رقـ )كحدة  325صرؼ لإلنتاج 3/3في 
 ( .419دينار لمكحدة بمكجب المستند رقـ ) 12كحدة بسعر  533كرد المخزف  12/3في 
 ( 738كحدة بمكجب مستند االصدار رقـ ) 333صرؼ لالنتاج  15/3في 
 ( . 751كحدة ايضا بمكجب مستند االصدار رقـ ) 333صرؼ لالنتاج  18/3في 



/قسم تقنيات المواد                                  الست// ايناس جواد المستوى االولالمحاسبة المخزنية / 

 كاظم

   

 
88 

 ( . 428دينار لمكحدة بمكجب المستند رقـ ) 12كحدة بسعر  125كرد لممخزف  23/3في 
 ( . 762كحدة بمكجب مستند االصدار رقـ ) 253صرؼ لالنتاج  26/3في 
 (. 423دينار لمكحد بمكجب المستند رقـ ) 14كحدة بسعر  333كرد المخزف  29/3في 

 قة المذككرة .تسجيؿ العمميات اعاله في بطاقة استاذ المخازف كفقا لمطري  المطمكب //

 

 حاالخ ػٍُّح ػٓ ذطؼُر اٌّىاد اٌصادرج تاضرخذاَ طرَمرٍ اٌّؼذي اٌثطُظ واٌّؼذي اٌّىزوْ

 ( 3مثاؿ رقـ )
تقـك احدل المنشآت الصناعية بأتباع طريقة المعدؿ المكزكف في تسعير المكاد الصادرة ككانت 

 كما يمي : 1983حركة الكارد كالصادر الحد المكاد المخزنية خالؿ شير اذار / 
 ( . 412دينار لمكحدة كادخؿ بالمستند رقـ ) 13كحدة بسعر  633كرد لممخزف  1/3في 
 ( .721كحدة بمكجب مستند االصدار رقـ ) 325صرؼ لإلنتاج 3/3في 
 ( .419دينار لمكحدة بمكجب المستند رقـ ) 12كحدة بسعر  533كرد المخزف  12/3في 
 ( 738كحدة بمكجب مستند االصدار رقـ ) 333 صرؼ لالنتاج 15/3في 
 ( . 751كحدة ايضا بمكجب مستند االصدار رقـ ) 333صرؼ لالنتاج  18/3في 
 ( . 428دينار لمكحدة بمكجب المستند رقـ ) 12كحدة بسعر  125كرد لممخزف  23/3في 
 ( . 762كحدة بمكجب مستند االصدار رقـ ) 253صرؼ لالنتاج  26/3في 
 (. 423دينار لمكحد بمكجب المستند رقـ ) 14كحدة بسعر  333د المخزف كر  29/3في 

 تسجيؿ العمميات اعاله في بطاقة استاذ المخازف كفقا لمطريقة المذككرة .  المطمكب //

 

 تىضح انثُاَاخ انتانُح حركح إحذي انًىاد فٍ يصُغ ػٍ شهر َُساٌ  (4رلى ) يثال

حركح  حركح انىارد )انشراء( انتارَخ

 انصادر

  دَُار نهىحذج  5وحذج تسؼر   111رصُذ انًخازٌ  1/4

  دَُار نهىحذج 6وحذج تسؼر  211 3/4

 وحذج 211  7/4

  دَُار نهىحذج  7وحذج تسؼر  311 11/4

 وحذج 81  14/4

  دَُار نهىحذج 8وحذج تسؼر  121 19/4

 وحذج 251  29/4
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 إػذاد صفحح أستار انًادج  فٍ ظم طرَمح انًؼذل انًىزوٌ )انًتحرن(.  -انًطهىب/ أ       

  انتأكذ يٍ صحح رصُذ انًادج فٍ َهاَح انشهر. -ب                    

  (5رلى )يثال 

 تًخازٌ شركح )ش( . 2111فًُا َهٍ انثُاَاخ االجًانُح ػٍ حركح انًخسوٌ خالل ػاو 

 انًثُؼاخ انًشترَاخ

 انكًُح انتارَخ سؼر انىحذج انكًُح انتارَخ

7/4 1111 7 9/4 1411 

15/4 2111 8 21/4 1111 

27/4 1111 7 25/4 611 

   29/4 1111 

 6333كحدة كبقيمة اجمالية قدرىا  1333كاف  1/4اذا عممت اف رصيد المخزكف السمعي في 
 دينار .

ػ التحقؽ مف قيمة الرصيد في نياية 2ػ ايجاد قيمة الرصيد بطريقة المعدؿ المكزكف. 1المطمكب / 
 الشير

 ( 6مثاؿ رقـ )
فيما يمي البيانات المتعمقة بالمادة المخزنية )ـ( التي تستخدميا احدل المنشاة الصناعية في 

 1999انتاجيا كالخاصة بشير ايمكؿ /
 الكميات الكاردة :-ا

 سعر الكحدة )دينار( الكمية )كحدة( رقـ مستند االستالـ التاريخ 
 

1/9 1162 1433 1.33 
6/9 1188 1533 1.133 

19/9 1196 1333 3.933  

 الكميات الصادرة : -ب
 الكمية )كحدة( رقـ مستند االصدار  التاريخ 

4/9 2312 1333 
15/9 2478 933 
22/9 2516 1233 
28/9 2563 433 
 كحدة مف الكمية المصركفة  233اعيدت كمية الى المخازف مقدارىا  21/9بتاريخ  -ج
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 (.416كادخمت بمكجب مستند االعادة رقـ ) 15/9بتاريخ 
 المطمكب //

 تسعير الكميات الصادرة مف المادة المخزنية )ـ( حسب الطرؽ التالية :
المعدؿ  -4. المعدؿ البسيط  -3 الكارد اخيرا يصرؼ اكال . -2 الكارد اكال يصرؼ اكال. -1

 السعر االدارم عند االستالـ  .  -6  السعر االدارم عند االصدار . -5  المكزكف .
 .دينار لمكحدة الكاحدة 1مف قبؿ االدارة  دعمما باف السعر االدارم المحد

انصادرج حاالخ ػًهُح ػٍ تسؼُر انًىاد /(11االسثىع)

  .تاستخذاو طرَمح انسؼر االدارٌ

 ( 1مثال رقم )
فيما يمي البيانات المتعمقة بالمادة المخزنية )ـ( التي تستخدميا احدل المنشاة الصناعية في 

 1999انتاجيا كالخاصة بشير ايمكؿ /
 الكميات الكاردة :-ا

 سعر الكحدة )دينار( الكمية )كحدة( رقـ مستند االستالـ التاريخ 
 

1/9 1162 1433 1.33 
6/9 1188 1533 1.133 

19/9 1196 1333 3.933  

 الكميات الصادرة : -ب
 الكمية )كحدة( رقـ مستند االصدار  التاريخ 

4/9 2312 1333 
15/9 2478 933 
22/9 2516 1233 
28/9 2563 433 
 كحدة مف الكمية المصركفة  233اعيدت كمية الى المخازف مقدارىا  21/9بتاريخ  -ج

 (.416االعادة رقـ )كادخمت بمكجب مستند  15/9بتاريخ 
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 تسعير الكميات الصادرة مف المادة المخزنية )ـ( حسب الطرؽ التالية : المطمكب //
 السعر االدارم عند االصدار . -1
 السعر االدارم عند االستالـ   -2

(/ حاالخ ػًهُح ػٍ طرق تسؼُر انًىاد 12االسثىع)

 انًؼادج وانًؼانجح انًحاسثُح نفرولاخ انجرد. 

 ُح ػٓ طرق ذطؼُر اٌّىاد اٌّؼادج واٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح اٌخاصح تها. حاالخ ػٍّ

 (:1رقـ )مثاؿ 
 مف سجالت احدل المنشآت الصناعية اخترنا الحاالت التالية :

( كحدة مف قسـ 333كمية مكاد صالحة لالستعماؿ مقدارىا )اعيدت  16/1/1982بتاريخ 
االنتاج النتفاء الييا كقد سعرت حسب طريقة الكمفة االصمية )ام بنفس سعر صرفيا ( البالغ 

 لمكحدة .دينار  -/533
( كحدة قدرت قيمتيا 533اعيدت مف قسـ التغميؼ مكاد مستيمكة مقدارىا ) 2/3/1982بتاريخ 

 دينار . 125ب 
( كحدة 433حكلت مكاد صالحة لالستعماؿ مف قسـ التصفية كميتيا ) 19/3/1982يخ بتار 
المخازف عمما بأف سعر صرفيا مف المخزف كاف % مف الى قيـ االنتاج كالباقي اعيد الى 63

  دينار لمكحدة .  3/ 233
( كحدة كبعد اجراء الفحص 183اعيدت مكاد مف قسـ الصيانة كميتيا ) 25/3/1982بتاريخ 

بأف سعر صرفيا مف % منيا صالحة لالستعماؿ كالباقي اعتبر مستيمكا عمما 33مييا تبيف اف ع
 دينار .  53دينار لمكحدة اما المستيمكة فقد قدرت المجنة قيمتيا الكمية ب  753/3المخازف كاف 
 المطمكب //

 تثبيت القيكد المحاسبية الالزمة ليذه العمميات 
 

 (:2رقـ ) مثاؿ
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لغاية  1/3/2313منشآت المنتجات الغذائية الحظنا الحاالت التالية لمفترة مف في احدل 
33/4/2313 .  
 9333كيمك غراـ سبؽ صرفيا بسعر  12اعيدت مكاد تالفة مف قسـ التعقيـ قدرىا  7/3في 

 الكاحد .دينار لمكيمك غراـ 
يا صالحة % من75عمبة  523اعيدت مكاد فائضة عف حاجة قسـ التعبئة قدرىا  15/3في 

 دينار لمعمبة الكاحدة . -/ 12533لالستعماؿ كالباقي تالؼ كميا عمما بأف سعر صرفيا كاف 
كحدة سبؽ  333حكلت مكاد صالحة لالستعماؿ مف قسـ التعقيـ الى المزج قدرىا  23/3في 

 دينارا لمكحدة الكاحدة . 8533صرفيا بسعر 
% منيا صالحة كالباقي تالفة 43يؼ قطعة مف قسـ التغم 633اعيدت مكاد كميتيا  2/4في 

الحصكؿ عمى سعر صرفيا كاعتمد سعرىا عمما بانيا كانت مصركفة منذ فترة طكيمة مما تعذر 
 38اما المستيمكة فقد قدرت قيمتيا ب دينارا لمقطعة الصالحة  12833الحالي في السكؽ كالبالغ 

 دينار ) لكامؿ الكمية(.
% منيا الى 63كيمك اغراـ صالحة لالستعماؿ 63قدرىا حكلت مكاد مف قسـ االنتاج  9/4في 

لمكيمك غراـ دينار  3433قسـ التعقيـ كالباقي الى المخزف عمما بأف سعرىا عند الصرؼ كاف 
 لمكيمك غراـ الكاحد .دينارا  3653الكاحد في حيف سعرىا الحالي في السكؽ 

% منيا صالحة لالستعماؿ 83كحدة  483اعيدت الى المخزف مف قسـ التعبئة قدرىا  17/4في 
دينار لمكحدة الكاحدة في حيف قدر سعر  6233كالباقي مستيمكة عمما بأف سعر صرفيا كاف 

 % مف سعر الكحدة الصالحة .23الكحدة  المستيمكة ب
 المطمكب //

 تسجيؿ قيكد اليكمية الالزمة ليذه العمميات .

 ِحاضثُا حاالخ ػٍُّح ػٓ ِؼاٌجح اٌفرولاخ اٌجردَح

 (:1رقـ ) مثاؿ
عمى  1999/ 33/9قامت لجنة الجرد في المنشاة العامة لمصناعات الجمدية باجراء الجرد بتاريخ 

 مايمي : المكاد المباشرة الداخمة في انتاج الحقائب ككانت نتيجة الجرد 
 سعر الكحدة الرصيد الرصيد بمكجب كحدة  الرقـ الرمزم  المادة
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 الفعمي  السجالت  القياس 
 دينار 1,533 4333 5333 عمبة  1394 ا

 3,633 2233 2253 كغـ 1136 ب
 3,433 3333 2933 كغـ 1157 ج
 1,333 6853 6333 قنينة 1216 د
 2,833 1283 1133 متر  1228 ق
 3,753 763 953 عمبة 1285 ك

 كبعد االستفسار عف الفركقات مف اميف المخزف كاضح ما يمي : 
 مادة / أ : -1

عمبة تمفت  353عمبة صرفت الى االنتاج كلـ يحرر بيا مستند اصدار في حينو ك 533بأف بيف 
التأميف المتبقي فمـ يعرؼ سببو بسبب كقكع حريؽ خارج عف ارادة اميف المخزف كتتحممو شركة 

 فأحيؿ لمتحقيؽ حيث ظير بأنو قد تمؼ بسبب اىماؿ اميف المخزف .
 المادة / ب : -2

غراـ صرفت لإلنتاج كلـ يحرر بيا مستند اصدار كاف ىناؾ نقص اعمى مف كيمك  25اتضح بأف 
   مخزف .% منو أميف ال53كيمك غراـ يتحمؿ  13المسمكح بو بمقدار 

 المادة / ج : -3
 23تبيف بأف سبب الزيارة ىك امتصاص المادة لمرطكبة ككانت الزيادة اعمى مف النسب المقدرة 

 كيمك غراـ .
 المادة / د : -4
 عمبة اعيدت مف االنتاج كلـ ينظـ بيا مستند اعادة اما الباقي فظير بأف سبؽ  653يف بأف تب

 شر في حينة .كلـ يؤ  اإلرسالياتكاف كرد مع احدل 
  المادة / ق : -5

مصركفة كما زالت باقية في المخزف عمى الرغـ مف تكقيعيـ عمى استالميا في  153اتضح بأف 
 فمـ يعرؼ مصدره . كاعتبر في نياية السنة ايرادا لممنشاة .مستند االصدار. اما الباقي 

 المادة / ك : -6
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عمبة تمفت بسبب ظركؼ التخزيف كالباقي تبيف بانيا سرقت كلـ يبمغ عنيا اميف  123اتضح باف 
 المخزف فتحمؿ بقيمتيا . 

 لمعالجة الفركقات .  ةالقيكد المحاسبيتصكير قائمة الجرد كاجراء  المطمكب //
 (:2رقـ )مثاؿ 

بجرد مجمكعة مف  33/6/1993ي المنشاة العامة لمصناعات الكيربائية بتاريخ فلدل قياـ الجرد 
 المكاد )غير مباشرة( كجدت فركقات بيف الرصيد الفعمي كالرصيد بمكجب السجالت ككاالتي : 

الرصيد بمكجب  كحدة القياس  الرقـ الرمزم  المادة 
 السجالت

 الكحدة  سعر الرصيد الفعمي 

 3.133 1233 1423 كارتكف  429 س
 3.933 453 383 قطعة  452 ص
 3.233 693 643 كغـ  487 ع
 1.433 745 833 متر  514 ف

 كنتيجة التحرم عف الفركقات تبيف مايمي : 
 المادة / س : -1

 كارتكف صرفت الى شعبة التغميؼ كلـ ينظـ بيا مستند اصدار في حينو . 173
 ( كلـ يحرر بيا مستند اعادة . 2اعيدت مف المخزف الفرعي رقـ )كارتكف  133
 ( كلـ تؤشر . 1كارتكف صرفت الى مخزف فرعي رقـ ) 153

 المادة / ص :  -2
 لسنة ايراد لممنشاة . قطعة لـ يعرؼ مصدرىا فاعتبرت في نياية ا 23
 المادة / ع :  -3

 كيمك غراـ زيادة طبيعية نتيجة امتصاصيا لمرطكبة .  22
 كيمك غراـ اعيدت مف قسـ التجميع كلـ تؤشر .  43
 كيمك غراـ نقص يتحممو اميف المخزف لعدـ اعطاء التبريرات المقنعة .  -12
 المادة / ف :  -4

 متر كردت كسماح مف المجيز مع احدل االرساليات كلـ تؤشر .  73
 لى قسـ الفحص كلـ يحرر بيا مستند اصدار النشغاؿ اميف المخزف في حينو متر صرفت ا 63
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 متر تمفت بسبب ظركؼ التخزيف الخارجة عف ارادة اميف المخزف .  65
 المطمكب // تنظيـ كشؼ الجرد كتثبيت القيكد المحاسبية لمعالجة الفركقات . 

 (:3رقـ )مثاؿ 
ية باستخداـ المادة االكلية )مادة مباشرة ( )ؿ( في تقـك المنشاة العامة لصناعة الدراجات اليكائ

  :كما يمي 1993انتاج الدراجات اليكائية نكع )بغداد( . ككانت حركة المادة خالؿ تشريف الثاني /
 الجية  سعر الكحدة  الكمية  رقـ المستند  التاريخ 

  دينار  2,33 كحدة  833 رصيد مدكر 1/11
 المصرؼ  2,333 433 كارد  156 2/11
 االنتاج   333 صادر  429 5/11

  التجميع   453 صادر  454 13/11
 % نقدا كالباقي عمى الحساب53 2,253 933 كارد 163 12/11
 المحاـ   753 صادر  467 17/11
 عمى الحساب  1,933 1233 كارد 171 22/11
 االنتاج  733 صادر  482 24/11
 نقدا  2,33 533 كارد 173 27/11
  االنتاج  1353 صادر  495 29/11

( كحدة .كبعد التحرم عف الفركقات 623كلدل جرد المادة في نياية السنة ظير باف رصيدىا )
 اتضح ما يمي : 

 كحدة كردت مع احدل االرسالية كلـ تسجؿ .  25
 كحدة اعيدت مف قسـ االنتاج كلـ تسجؿ .  33
 كة التاميف . % مف قيمة شر 83كحدة تمفت بسبب حريؽ تتحمؿ  23
 كحدة اعيدت مف قسـ التجميع كلـ تسجؿ .  35
 اميف المخزف . كحدات تمفت بسبب اىماؿ 13

 اما الباقي فمـ يعرؼ مصدره كاعتبر ايرادا لممنشاة . 
 المطمكب //
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تسعير الكميات الصادرة حسب طريقة المعدؿ المكزكف كاجراء قيكد العمميات الكاردة كالصادر  -1
 اعداد قائمة الجرد كتثبيت القيكد المحاسبية لتسكية الفركقات .  -2. 
 تصكير حساب اجمالي المخازف .  -3
 
 
 
 

( انتذرَة ػهً كُفُح تحذَذ يؼذل دوراٌ 13االسثىع )

  .ونثح ،انثضاػح تايح انصُغ ()انًىاد االانًخسوٌ 

عة تحت الصنع كيفية تحديد معدؿ دكراف المخزكف )المكاد االكلية ,البضاعمى التدريب 
 :,البضاعة تامة الصنع ( 

 :(1رقـ )مثاؿ 
البيانات التالية استخرجت مف السجالت المحاسبية لممنشاة العامة لصناعة الغزؿ كالنسيج 

 (:2331, 2333الصكفي  لمسنكات) 
 2331سنة  2333سنة  البيانات ت
 533333 333333 كمفة خزيف المكاد األكلية أكؿ الفترة 1
 633333 533333 كمفة خزيف المكاد األكلية آخر الفترة 2
 1933333 1833333 كمفة المشتريات مف المكاد األكلية خالؿ الفترة 3
 633333 833333 كمفة خزيف البضاعة تامة الصنع أكؿ الفترة 4
 433333 633333 كمفة خزيف البضاعة تامة الصنع آخر الفترة 5
 3533333 4233333 كمفة المبيعات 6

( مخزكف البضاعة تامة 2( مخزكف المكاد األكلية. )1المطمكب/ إيجاد معدؿ دكراف كؿ مف :  ) 
 الصنع.

 

 
 (2رقـ ) مثاؿ 
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البيانػػػػات التاليػػػػة اسػػػػتخرجت مػػػػف السػػػػجالت المحاسػػػػبية لممنشػػػػاة العامػػػػة لمغػػػػزؿ كالنسػػػػيج لمسػػػػنتيف  
2313 ,2311  

 2311سنة  2313سنة  التفاصيؿ
 63333 123333 كمفة خزيف البضاعة تامة الصنع أكؿ الفترة
 183333 63333 كمفة خزيف البضاعة تامة الصنع آخر الفترة

 183333 243333 الصنع أكؿ الفترةكمفة خزيف بضاعة تحت 
 123333 183333 كمفة خزيف بضاعة تحت الصنع آخر الفترة

 363333 543333 كمفة المبيعات
 123333 243333 كمفة البضاعة المصنكعة خالؿ الفترة

مخػػػػزكف البضػػػػاعة التامػػػػة  -2مخػػػػزكف البضػػػػاعة تحػػػػت الصػػػػنع     -1ـ/ احسػػػػب معػػػػدؿ دكراف 
 الصنع.

 

 (3رقـ )مثاؿ 
 احسب معدالت دكراف : 2333/2331/2332مف المعمكمات المبينة ادناه لمسنكات 

  مخزكف المكاد االكلية . -ا
 مخزكف البضاعة تحت الصنع .  -ب
 مخزكف البضاعة تامة الصنع . -ج

 2332سنة  2331سنة  2333سنة  البيانات 
 4333 12333 6333 كمفة المكاد االكلية المصركفة لالنتاج

 12333 24333 18333 بضاعة المصنكعة خالؿ الفترة كمفة ال
 26333 54333 48333 كمفة المبيعات 

 4333 8333 6333 كمفة خزيف المكاد االكلية في اكؿ الفترة 
 4333 4333 8333 كمفة خزيف المكاد االكلية في اخر الفترة

 18333 24333 23333 كمفة خزيف بضاعة تحت الصنع اكؿ الفترة 
 12333 18333 24333 خزيف بضاعة تحت الصنع اخر الفترةكمفة 

 6333 12333 8333 كمفة خزيف بضاعة تامة الصنع اكؿ الفترة
 18333 6333 12333 كمفة خزيف بضاعة تامة الصنع اخر الفترة
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 (4رقـ )مثاؿ 
كالنسيج البيانات التالية استخرجت مف السجالت المحاسبية لممنشاة العامة لصناعة الغزؿ 

 . 2338/  2337/ 2336/ 2335الصكفي لمسنكات 
 2338سنة  2337سنة  2336سنة  2335سنة  التفاصيؿ 

 4333 6333 5333 3333 كمفة خزيف المكاد االكلية في اكؿ الفترة
 3333 4333 6333 5333 كمفة خزيف المكاد االكلية في اخر الفترة

 21333 16333 19333 18333 كمفة المشتريات مف المكاد االكلية خالؿ الفترة 
 18333 16333 14333 12333 كمفة البضاعة المصنكعة خالؿ الفترة 

 5333 3333 4333 2333 كمفة خزيف بضاعة تحت الصنع اكؿ الفترة
 7333 5333 3333 4333 كمفة خزيف بضاعة تحت الصنع اخر الفترة

 4333 4333 6333 8333 بضاعة تامة الصنع اكؿ الفترة كمفة خزيف
 6333 4333 4333 6333 كمفة خزيف بضاعة تامة الصنع اخر الفترة

 43333 28333 35333 42333 كمفة المبيعات
 جاد معدؿ دكراف كؿ مف :اي المطمكب //

 .تامة المخزكف البضاعة  -مخزكف البضاعة تحت الصنع . ج -ب مخزكف المكاد االكلية . -ا 
 (5رقـ )مثاؿ 

, 2333البيانات التالية استخرجت مف السجالت المحاسبية لممنشاة العامة لمغزؿ كالنسيج لمسنتيف 
2331    

 2331سنة  2333سنة  التفاصيؿ
 63333 123333 كمفة خزيف البضاعة تامة الصنع أكؿ الفترة

 183333 63333 البضاعة تامة الصنع آخر الفترة كمفة خزيف
 183333 243333 كمفة خزيف بضاعة تحت الصنع أكؿ الفترة
 123333 183333 كمفة خزيف بضاعة تحت الصنع آخر الفترة

 363333 543333 كمفة المبيعات
 123333 243333 كمفة البضاعة المصنكعة خالؿ الفترة

مخزكف البضاعة التامة  -2البضاعة تحت الصنع    مخزكف  -1ـ/ احسب معدؿ دكراف 
 .الصنع
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 حاالخ ػٍُّح ػٓ اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌٍّىاد اٌّخسُٔح اٌىارد فٍ ظً إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذ 

 (:1مثاؿ رقـ )
 . 2313تمت العمميات ادناه في الشركة العامة لمصناعات الصكفية خالؿ السنة 

( مميكف 8( طف قطف مف احد المزارعيف بسعر )13الشركة لشراء )قامت  5/1/2313بتاريخ 
 تـ التسديد المبمغ بصؾ. 15/1/2313دينار لمطف الكاحد ادخمت المخزف المختص .كفي تاريخ 

قامت الشركة بشراء زيكت ككقكد لألقساـ االنتاجية كالخدمية مف شركة تكزيع  3/2/2313بتاريخ 
سدد  2313/ 13/2ار ادخمت المخزف المختص .كفي تاريخ (مميكف دين3,5المنتجات النفطية )

 المبمغ بصؾ . 
قامت الشركة بشراء ادكات احتياطية لمرافعات كالسيارات مف الشركة العامة  6/3/2313بتاريخ 

سدد  12/3/2313( مميكف دينار ادخمت المخزف المختص .كبتاريخ 15لتجارة السيارات بكمفة )
 المبمغ بصؾ .

(صندكؽ كارتكف لتعبئة منتجاتيا مف  13333قامت الشركة بشراء ) 11/4/2313بتاريخ 
سدد  15/4/2313( مميكف دينار ادخمت المخزف المختص .كبتاريخ 3القطاع التعاكني بكمفة )

 المبمغ بصؾ . 
( بدلو مف الشركة العامة لمخياطة لغرض تكزيعيا 233قامت الشركة بشراء ) 2/5/2313بتاريخ 

  ( دينار.13333مت المخزف المختص كقد بمغت سعر البدلة الكاحدة )عمى العامميف ادخ
 سدد المبمغ بصؾ . 23/5/2313كبتاريخ 

م/ تسجيل العمميات المالية في سجالت الشركة العامة لمصناعات الصوفية وفق النظام 
 المحاسبي الموحد. 
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 (:2رقـ )مثاؿ 
العامة لمزيكت النباتية كالمطمكب منؾ محاسبا في قسـ الحسابات المخزنية في المنشأة بصفتؾ 

في سجؿ 1981تسجيؿ القيكد المحاسبية الالزمة لعمميات الشراء التي حدثت خالؿ شير اذار / 
 يكمية المشتريات .

 253اشترت المنشأة عف طريؽ لجنة المشتريات ادكات احتياطية بمبمغ  1/3/1981بتاريخ 
 كادامة المعدات كدفعت نقدا . دينار مف احدل ككالء المنشأة العامة لتسكيؽ

كحدة  1333اشترت المنشأة كارتكف لتعبئة مسحكؽ الغسيؿ سكمر كميتيا  3/3/1981بتاريخ 
فمس لمكحدة الكاحدة مف شركة صناعة الكارتكف االىمية )قطاع مختمط( بمكجب شيؾ  333بسعر 

 كادخمت المخازف .
نار مف احدل منشآت القطاع دي 533اشترت المنشأة مكاد اكلية بمبمغ  6/3/1981في 

 االشتراكي نقدا كادخمت المخازف .
اشترت المنشأة مكاد اكلية )خامات رئيسية ( الستخداميا في صناعة دىف  13/3/1981في 

دينار مف المنشأة العامة لتجارة المكاد الغذائية دفعت قيمتيا نقدا كادخمت  2333الراعي بمبمغ 
 .الى المخازف 

دينار دفعت قيمتيا  1333ت المنشأة زيكت كشحكـ كمكاد بتركلية بمبمغاشتر  3/1981/ 15في 
 بمكجب شيؾ مف المنشأة العامة لتكزيع المنتجات النفطية .

دفعت المنشأة رسـك كمركية عمى االعتماد الخاص بشراء مكاد اكلية مبمغيا  1981/ 3/ 23في 
 دينار .  533
العتماد الخاص لشراء ادكات احتياطية دفعت المنشأة اجكر تأميف عمى ا 3/1981/ 33في 

 دينارا نقدا . 753مبمغيا 

 .  ػٓ اٌّؼاٌجح اٌّحاضثُح ٌٍّىاد اٌصادرج فٍ ظً إٌظاَ اٌّحاضثٍ اٌّىحذحاالخ ػٍُّح 

 (:1رقـ )مثاؿ 
 استيراد خامات كمكاد اكلية :
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كقد بمغت  لأللمنيكـقامت المنشاة العامة لمقاطع االلمنيـك باستيراد المنيـك مف شركة البحريف 
 كمفمفتيا  كما يمي : 

 ستندم .فتح االعتماد  الم  مصاريؼدينار  833
 دينار مصاريؼ تعديؿ كتمديد االعتماد المستندم .  3333

 دينار قيمة مستندات الشحف لكؿ شحنة .  5333333
 دينار رسـك كمركية لكؿ شحنو دفعت بصؾ .  5333
 ؿ شحنة دفعت نقدا . لك كحماليودينار مصاريؼ نقؿ  4533

 المطمكب //
تسجيؿ القيكد المحاسبية الالزمة في سجالت المنشاة اعاله كفؽ لمنظاـ المحاسبي المكحد . عمما 

 ( كبالتساكم 2اف عدد الشحنات كانت )
 (2رقـ )مثاؿ 

 قامت المنشاة العامة لممخازف العراقية باستيراد عطكر مف فرنسا بمغت كمفتيا كما يمي :
 دينار مصاريؼ فتح االعتماد المستندم . 2333

 دينار قيمة مستندات الشحف .  1533333
 دينار رسـك كمركية دفعت بصؾ . 8333

 دينار مصاريؼ نفؿ كاخراج كمركي كحمالية دفعت نقدا .  33333
 المطمكب //

 تسجيؿ القيكد المحاسبية في سجالت المنشاة اعاله كفقا لمنظاـ المحاسبي المكحد . 
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ُىيُاخ اناستخذاو انتذرَة ػهً كُفُح  ( 15 )االسثىع 

 فٍ ظم انُظاو انًحاسثٍ انًىحذ.  سجالخانو

اٌرذرَة ػًٍ وُفُح اضرخذاَ اٌُىُِاخ واٌطجالخ اٌخاصح تاٌّخسوْ فٍ ظً إٌظاَ اٌّحاضثٍ 

 اٌّىحذ . 

 

 

 

 

 

                                                                              

  مستوى ثالث                                                                                                        

 مستند اصدار مخزني

 مستند استالم مخزني

 مستند تحويل مخزني

 يومية المشتريات المساعدة

 المساعدة االستخداماتيومية 

 يومية الصادر المخزني 

 المساعدة         

 سجل اليومية العام قيود شهرية

 سجل اليومية العام
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 اخر مستكل                                                                             

 

 

 

 

               اٌرذرَة ػًٍ وُفُح ِطه ضجً اضرار اٌّخازْ فٍ ضجً اٌصادر اٌّخسٍٔ . 
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 )يتبع(                                                                 يكمية الصادر المخزني 

 
 المستند

 مستند االستالم
 المخزني

 
 

 البيان

 
 

 المبمغ

 الجانب المدين
 الخامات حسابات اخرى

 والمواد االولية
321 

 الوقود
 والزيوت
322 

 االدوات
 االحتياطية
323 

 مواد
 التعبئة
324 

 
 المتنوعات
325 

 تجهيزات
 العاممين
326 

 
 

 التاريخ
 

 الرقم
 

 التاريخ
 

 الرقم
 رقم  المبمغ

 المستند
 رقم

 الدليل
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  يومية الصادر المخزني)تابع(                                                            

 
الجانب 
 المديف 

 الجانب الدائف
مخزون 
 الخامات 

 والمواد االولية 
131  

مخزون 
 الوقود

 والزيوت 
132  

مخزون 
االدوات 

 االحتياطية 
133 

 مخزون
 مواد

 التعبئة والتغميف  
134 

مخزون 
 المتنوعات 

 
135 

 مخزون
 االنتاج 
 

136 

مخزون 
بضائع 

  بغرض البيع
137 

اعتمادات 
 مستندية 

 لشراء مواد 
138 

مخزون 
 مواد اخرى

 
139  

 حسابات اخرى 

 رقم الدليل  اسم الحساب  المبمغ 
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