
 نان احسان خليلح                                            المرحلة الثانية                : المحاسبة المخزنية      المادة 

 1 

 نظري
 المفردة  االسبوع
المفاهيم االساسية في المحاسبة المخزنية / إجررااا  حسرابا  المخراز   االول

علررا المررواد المخزنيررة / عابررة حسررابا  المخرراز  فرري االدارا  االخررر  
في المنظمة ) يمك  اسرببدالاا باكركال او رسروم تايبارا ببسريه وبسرايل 

 لوما  مع المحافظة علا مضموناا العام( المع
دورة المكبريا  واجرااا  الكراا / المكبريا  المحلية / المعالجة  الثاني 

 المحاسبية للمكبريا  المحلية 
المكبريا  الخارجية )االعبماد المسبندي( / بعرير  االعبمراد المسربندي  الثالث

لكرررررررروه العلميرررررررة المعالجرررررررة المحاسررررررربية لاعبمرررررررادا  المسررررررربندية / ا /
االلبزامررا  / والمسررتليا  المبرببررة علررا نكرروا  /لاعبمررادا  المسرربندية 

 االعبماد 
-وثرررا   الكرررح  –البرررامي  وثرررا    المسررربندا  الخابرررة باالعبمرررادا  ) الرابع

 /وثررا   اخررر  (/ االجرررااا  العمليررة لفررب  االعبمرراد  –القرروا م البجاريررة 
  اد .بامي  االعبماد ومباري  فب  االعبم

س ومبرررر  بمررردد االعبمررراد يرررا  والررربلكبالبر عمرررا  المراسرررلي  واجرررور  الخامس 
واجررررور الضررررما  والفوا ررررد / تلرررر  االعبمرررراد المسرررربندي / تلرررر  بضرررراعة 

 بهر  الكح  .
  االمسرررربندية بحالررررة تيررررر سررررليمة / البررررال / الفقرررردا / الوحرررردالبضرررراعة  السادس 

 بل  والفقدا  والوحدا  .المخبلفة للوابفا  / المعالجة المحاسبية لل
 المعالجة المحاسبية للوحدا  المخالفة للموابفا  . السابع
المبرررررار  المكررررربركة / عمولرررررة الكرررررراا / مبررررراري  البريرررررد والاررررراب /  الثام 

مبررررررراري  البرررررررامي  / الرسررررررروم الكمركيرررررررة / مبررررررراري  االرضرررررررريا  / 
 مباري  النقل .
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 بوزيع المباري  المكبركة الباسع 
لمسرربندا  والسررجا  المخزنيررة/ مسرربندا  االسرربام المخزنرري / مسرربند ا العاكر

االبرردار المخزنرري / مسرربند اعررادة المررواد / مسرربند بحويررل مررواد/ سررجل 
 المخاز  / سجل اسباذ المخاز  .

الحرررررررررررررررررررررررادي 
 عكر

المررواد المخزنيررة البررادرة/ هررر  بسررعير المررواد البررادرة/ البسررعير علررا 
 ارد اوال يبر  اوال .اساس الكلفة الفعلية هريقة الو 

 هريقة الوارد اخيرا يبر  اوال. الثاني عكر
 هريقة المعدل البسيه . الثالث عكر
 هريقة المعدل الموزو  الرابع عكر

الخررررررررررررررررررررامس 
 عكر

هريقة البسعير علا اساس الكلفرة المقردرة مقارنرة بري  انظمرة الحسرابا  
عند االبردار  المخزنية في منظما  االعمال / هريقة البسعير االداري

. 
السررررررررررررررررررررادس 

 عكر
 هريقة البسعير االداري عند االسبام 

السرررررررررررررررررررررررررررابع 
 عكر

 مقارنة بي  )هر ( البسعير / كك  بحليل المواد البادرة 

المرررواد المخزنيرررة المعرررادة / مفاومارررا / بسرررعير المرررواد المعرررادة / هريقرررة  الثام  عكر
ة اعررررادة الكلفررررة االبررررلية / هريقررررة سررررعر السررررو  عنررررد االعررررادة / هريقرررر

 المعالجة المحاسبية للمواد المعادة .البقدير 
الباسرررررررررررررررررررررررررررع 

 عكر
الجرررد / مفارروم الجرررد / انررواع الجرررد / الجرررد اليرردوي / اجرررااا  الجرررد 

 الدوري / الجرد المسبمر / إجرااا  الجرد المسبمر . 
 الجرد المفاجئ / با مة الجرد / فروبا  الجرد . العكرو 

الحرررررررررررررررررررررررادي 
 والعكرو 

 جة المحاسبية لفروبا  الجرد المعال

الثرررررررررررررررررررررررررررررراني 
 والعكرو 

اسس بقدير المواد المسبالكة والمعادة للمخاز  / معدل دورا  المخرزو  
 ودوره في الربابة علا المواد المخزنية .
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الثالررررررررررررررررررررررررررررث 
 والعكرو 

 معدل دورا  المواد االولية 
معررررردل دورا  البضرررررا ع بحررررر  البرررررنع / معررررردل دورا  البضررررراعة بامرررررة 

 نقبرح حذ  هذه المفردة لدراسباا ضم  المادة (البنع ) 
الرابررررررررررررررررررررررررررررررررع 
 والعكرو  

النظرررام المحاسررربي الموحرررد / مفاررروم النظرررام المحاسررربي الموحرررد/ اهررردا  
النظررام المحاسرربي الموحررد / الرردليل المحاسرربي الموحررد / القواعررد العامررة 

 في اعداد الدليل.
الخررررررررررررررررررررامس 

 والعكرو 
 ي لزما  السلعية / الكراا المحلبقسيم حسابا  الدليل / حسابا  المسب

السررررررررررررررررررررادس 
 والعكرو 

 المعالجة المحاسبية للمواد النظام المحاسبي الموحد / نظرية القيد
 المزدوج .

السرررررررررررررررررررررررررررابع 
 والعكرو 

 ابباع مبدا االسبحقا  / حسابا  الدا نو  / الكراا المحلي .

الثررررررررررررررررررررررررررررام  
 والعكرو 

لبررررادرة وفرررر  النظررررام الكررررراا الخررررارجي / المعالجررررة المحاسرررربية للمررررواد ا
 المحاسبي الموحد .

الباسرررررررررررررررررررررررررررع 
 والعكرو  
 الثاثو  

اليوميا  والسجا  المسبعملة للمخزو  فري النظرام المحاسربي الموحرد/ 
 يومية المكبريا  / يومية البادر المخزني .

 سجل اسباذ المخاز  / سجل البادر المخزني 
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 عملي
 المفردة  االسبوع
 ملية ع  اجرااا  الكراا والمكبريا  المحلية حاال  ع االول 

الثرررررررررررررررررررررررررررررراني 
 والثالث

حررراال  عمليررررة عرررر  المكرررربريا  الخارجيررررة / االعبمررررادا  المسرررربندية /  
 المسبندا  والوثا   الخابة باالعبمادا  المسبندية 

الرابررررررررررررررررررررررررررررررررع 
 والخامس 

اجرااا  فرب  وتلر  االعبمرادا  مر  الناحيرة العمليرة مرع حراال  عمليرة 
 المباري  المرببهة بذلك .ع  كيفية 

 حاال  عملية ع  المعالجا  المحاسبية للبل  والفقدا  . السادس
 حاال  عملية ع  المعالجة المحاسبية لوحدة المخالفة للموابفا   السابع
حرراال  عمليررة عررر  كيفيررة احبسررام وبوزيرررع المبرراري  المكرربركة لعررردة  الثام  

 مواد ولكحنة واحدة .
الباسرررررررررررررررررررررررررررع 

 والعاكر
حاال  عملية ع  بوزيع المباري  المكبركة لعدة مواد ولعردة كرحنا  

. 
الحرررررررررررررررررررررررادي 

 عكر
 امثلة عملية ع  المسبندا  والسجا  المخزنية .

 حاال  عملية ع  هريقة بسعير المواد علا اساس الكلفة الفعلية . الثاني عكر
الثالث عكر 
والرابررررررررررررررررررررررررررررع 

 عكر

خدام هريقررة مررايرد اوال حرراال  عمليررة عرر  بسررعير المررواد البررادرة باسررب
 يبر  اوال وهريقة مايرد اخيرا يبر  اوال .

الخامس عشر  
والسررررررررررررررررا س 

 عش 

حررراال  عمليرررة عررر  بسرررعير المرررواد البرررادرة باسررربخدام هريقبررري المعررردل 
 النسبي والمعدل الموزو  .

السرررررررررررررررررررررررررررابع 
 عكر

حاال  عملية ع  بسعير المواد البادرة باسبخدام هريقة السعر 
 بام , عند االبدار .االداري عند االس

الثررررام  عكررررر 
 والباسع عكر

حررراال  عمليرررة عررر  هرررر  بسرررعير المرررواد المعرررادة والمعالجرررة المحاسررربية 
 الخابة باا
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العكرررررررررررررررررو  
الحرررررررررررررررررررررررادي 

 والعكرو 

 حاال  عملية ع  كيفية معالجة الفروبا  الجردية محاسبيا

الثرررراال والنشرررر و  
  والثالث والنش و 
السا س والنش و  

 حاال  عملية اعداد الدليل . لنش و والسابع وا
الثررررررررررررررررررررررررررررام  

 والعكرو 
حررررراال  عمليرررررة عررررر  النظرررررام المحاسررررربي للمرررررواد البرررررادر فررررري النظرررررام 

 المحاسبي الموحد
الباسرررررررررررررررررررررررررررع 

 والعكرو 
البرردريم علررا كيفيررة اسرربخدام اليوميررا  والسررجا  الخابررة بررالمخزو  

 في ظل النظام المحاسبي الموحد .
ة مسرررك سرررجل اسرررباذ المخررراز  فررري سرررجل البرررادر البررردريم علرررا كيفيررر الثاثو 

 المخزني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نان احسان خليلح                                            المرحلة الثانية                : المحاسبة المخزنية      المادة 

 6 

 
 
 

ي هي ة فالثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية  هلبة المرحلة-:الف ة المسبادفة
 البعليم البقني

 األسبوع السا س
 المفردا  

مخال  للموابفا (  –فقدا   -البضاعة المسبلمة  بحالة تير سليمة )بال  -1
   البي ببحمل الفقدا  والمخال  للموابفا .الجاا

 المعالجة المحاسبية للبل  والفقدا  والوحدا . -2

 -أهدا  المواضيع:
عند االنبااا م  دراسة مفردا  األسبوع يكو  الهالم بادرا علا البمييز بي  
ر  البعو الوحدا  المسبوردة السليمة والوحدا  البالفة والمفقودة والمخالفة للموابفا  

ا مفاوم كل مبهل  وأي الجاا  المستولة  ع  اكبكافاا والمعالجة المحاسبية عل
 الخابة باا .

 -المبادر المعبمدة:
 المحاسبة المخزنية                          عبد الخال  مهلك -1

 المحاسبة المخزنية -2

 محاسبة البكاي                             محمد علي احمد السيدية -3

 -لي :االمبحا  القب
 وض  مفاوم الوحدا  المسبوردة البالفة ؟ /1س
 وض  مفاوم الوحدا  المسبوردة المفقودة؟ /2س
 وض  مفاوم الوحدا  المسبوردة المخالفة للموابفا ؟ /3س
كي  يبم فحص البضاعة المسبوردة واكبكا  الوحدا  المخالفة والبالفة  /4س

 والمفقودة؟
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 بمادا  المسبنديةاالع                            
 

االعبمادا  المسبندية السليمة                  االعبمادا  المسبندية بحالة تير 
 سليمة

 
دية اعبمادا  مسبندية بحالة            اعبمادا  مسبن                          

 بحالة 
)مخالفة )فقدا  وبل (                                                   

 للموابفا (
 االعبمادا  المسبندية )للبال  والمفقود(: 

 كثيرا ما يحدث في الحاال  العملية ا  بكو  البضاعة المسبلمة بحالة تير سليمة
وبكبك  هذه الحاال  عند المباكرة بفحص البضاعة للبأكد م  سامباا م  اجل 

 م مناا:اسباماا مخزنيا وعدم سامة البضاعة ينكاا م  عدة أسبا
فقدا  البضاعة لقيمباا االسبعمالية بحيث ببب  تير بالحة  البل  ويعني -1

 لاسبعمال بماما ويقسم البل  إلا نوعي :
 ل  كلي: بل  يبيم الوحدا  بحيث بكو  تير بالحة لاسبعمال بماما. ب -أ
 ل  جز ي: بل  يبيم الوحدا  بحيث بكو  جزا مناا بال  لاسبعمال.ب -م
 

اعة كا  الوحدا  المخالفة للموابفا  والبالفة بعد القيام بعملية فحص البضيبم اكب
 وعملية الفحص بكو  علا نوعي )كمي ونوعي(

 فحص كمي             عند الميناا وعند مخاز  المسبورد
 فحص نوعي             عند الميناا وعند مخاز  المسبورد

بوردة ويكك  ع  هذا النقص بعد الفقدا : هي النقص الحابل في البضاعة المس
 القيام بعملية فص البضاعة ومهابقباا لقوا م الكح  المرسلة م  ببل المجاز.
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 الجاا  البي ببحمل البل  والفقدا :
ام  إ  الجاة البي ببحمل البال  والمفقود يحكمه أساس واحد هو نوع البامي  الذي ب

 بامي  يكو  علا نوعي :به الجاة المسبوردة علا البضاعة وعليه فا  ال
 

 البأمي  لحد مخاز  الميناا. -1
 البأمي  لحد مخاز  المسبورد. -2

 -لح  مخاز  الميااء: التأمي  -1
يعني أ  بكو  كركة البامي  هي المستولة ع  جميع األخهار البي ببعرض لاا 
البضاعة والمغهاة بغهاا بأميني لغاية وبول البضاعة إلا مخاز  الميناا للجاة 

 وردة بحيث بحسم البضاعة لغاية وبولاا إلا الميناا المذكور وم  ثم بحميلالمسب
لة لناباكركة البامي  بكلفة الوحدا  البالفة والمفقودة وما بعد الميناا بكو  الكركة 

 هي المستولة ع  الوحدا  البالفة والمفقودة.
لد  كركة  وبكو  المعالجة المحاسبية للوحدا  البالفة والمفقودة والمتم  علياا

 البأمي  ولحد مخاز  الميناا بالككل البالي:
 لبأمي  لحد مخاز  الميناا وبالكلفة:ا -أ

 كركة البامي   /حم  
 بضاعة بهري  الكح /  حإلا 

 بحميل كركة البامي  بكلفة البضاعة المفقودة
 لبأمي  لحد مخاز  الميناا بكلفة مع هامش الرب :ا -م

 كركة البامي /  حم  
 وري إلا مذك

 بضاعة بهري  الكح /  ح
 أ. في البعويض/  ح

 بحميل كركة البامي  بكلفة البضاعة المبضررة مع همش رب 
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 ب: يقبد 
كلفة البضاعة المبضررة: بيمة البضاعة المبضررة مضافا الياا كافة المباري  

 المبعلقة باا لحد مخاز  الميناا.
 

المبضررة بعها الا الوحدة أ/ في البعويض: بقيمة معينة م  كلفة البضاعة 
            االبببادية المسبوردة لغرض البعويض ويخبل  هد الحسام ع                     

 االخر النابج ع  مزاولة النكاه الر يسي للوحدة

 

 / التأمي  لح  مخاز  المستو    2

 مخاز  وبكو  المعالجة المحاسبية للوحدا  البالفة والمفقودة والمتم  علياا لحد
 المسبورد كاآلبي:

 لبأمي  لحد مخاز  المسبورد وبالكلفة:ا -أ
 

 كركة البأمي  الوهنية/  حم  
 البضاعة بهري  الكح /  حإلا 

 بحميل كركة البامي  بكلفة البضاعة المبضررة
 لبأمي  لحد مخاز  المسبورد بكلفة مع هامش رب  معي :ا -م

 كركة البامي  الوهنية/  حم  
 إلا مذكوري 

 بضاعة بهري  الكح /  ح
 أ.خ البعويض /  ح

 بحميل كركة البامي  بكلفة البضاعة المبضررة مضافا الياا هامش رب  
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ولبسايل عملية الحبول علا كلفة البضاعة المبضررة سواا عند الميناا أو عند 

 -مخاز  المسبورد نقوم بإعداد جدول المبابعة:
مسودة بضم الحقول البالية والباريخ/  جدول المبابعة: جدول يعد علا با مة

)المبرو  (/المبلغ/ عدد الوحدا  المسبوردة/ نبم الوحدة في ذلك المبرو / 
 -والاد  م  إعداده هو اسبخراج كلفة الوحدة الواحدة وينضم بالككل البالي:

 
عدد الوحدا   المبلغ نوع المبرو  الباريخ

 المسبوردة

نبيم الوحدة م  ذلك 
 المبرو 

 فب  االعبمادم. 
 م. البريد والااب 

 م. البامي 
 م. عمولة مراسلي 

   

كلفة الوحدة الواحدة  
 عند الميناا

كلفة الوحدة الواحدة   
 عند الميناا

 م. رسوم كمركية  
 م. أرضيا 

 م. نقل

   

 
 المعالجة المحاسبية للوحدا  البالفة والمفقودة:

 (:1حاال  بهبيقية ربم)
( وحدة بالفة كليا 50ي مخاز  الميناا وجد أ  هناك )*عند فحص البضاعة ف

( 40( وحدة مفقودة فإذا علم  أ  كلفة الوحدة الواحدة م  جدول المبابع )30و)
 .دينار عند مخاز  الميناا وا  كروه البامي  هي بالكلفة فقه عند مخاز  الميناا

 م/ بسوية الضرر مع كركة البامي  .
 دينار 3200دينار= 40(×30+ 50كلفة البضاعة المبضررة )
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 م  ح / كركة البامي  3200
 إلا ح/ بضاعة بهري  الكح   3200

 بحميل كركة البامي  ببكلفة البضاعة المبضررة
 

 -(:2حالة بهبيقية ربم )
( 30( وحدة بالفة كليا )50عند فحص البضاعة في مخاز  الميناا وجد أ  هناك )

ذا علم  أ  كلفة %10بنسبة ) ( وحدة بالفة بل  جز يا200وحدة مفقودة ) ( وا 
 نار.( دي20الوحدة الواحدة وم  جدول المبابعة وا  كروه البامي  بكلفة فقه بمبلغ )

 
 م/ بسوية الضرر مع كركة البامي  

 كلفة الوحدا  البالفة بل  كلي  1000( = 20× 50كلفة البضاعة المبضررة = )
 ار الوحدا  المفقودةدين 600=   20× 30=                          

ة وحدة ) ما يعادلاا بالوحدا  البالف 20=  10%×200                           
 بل  كلي(

 دينار كلفة الوحدا  البالفة بل   400=  20×20                         
دينار كلفة الوحدا   2000=  400+  600+ 1000                         

 المبضررة 
 كركة البامي  /  ح م  200
 بضاعة بهري  الكح /  حإلا  200

 بحميل كركة البامي  بكافة البضاعة المبضررة
 

 ( 3حالة بهبيقية ربم )
( وحدة بالفة بل  كلي 50عند فحص البضاعة في مخاز  الميناا وجد أ  هناك )

( علما با  كلفة %10وحدة بالفة بل  جز ي بنسبة ) 200( وحدة مفقودة, 30و)
( م  %50(دينار والبامي  لحد مخاز  الميناا مضافا إلياا )40دة الواحدة )الوح

 الكلفة م/ بسوية الضرر مع كركة البامي  الوهنية 
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 الحل:
 دينار كلفة الوحدا  البالفة بل  كلي  2000= 40×50
 دينار كلفة الوحدا  المفقودة  1200= 40×30

   جز ي دينار كلفة الوحدا  البالفة بل 800= 40×10%×200
 دينار كلفة البضاعة المبضررة 4000= 2000+1200+800
 دينار هامش رب   2000=  50%×  4000
 كركة البأمي  الوهنية /  حم   6000

 إلا مذكوري 
 بضاعة بهري  الكح  / ح 4000
 أ . خ البعويض/  ح 2000

 م  الكلفة  %50بحميل كركة البامي  ببكلفة البضاعة المبضررة مع هامش رب  
 

 حالة بهبيقية ع  االعبمادا  المسبندية بحالة تير سليمة )البالفة والمفقودة(
( هلب  المنكأة العامة لبجارة األجازة الدبي  م  مبر  2/5/1990بباريخ )

 ( ساعة بسعر5000الرافدي  فب  اعبماد مسبندي السبيراد ساعا  سويسرية كميباا )
وبم فب  االعبماد بربم  ( باو  للساعة الواحدة وبد ببل المبر 400)
(1113/81.) 
 

( أرسل المبر  أسعارا للمنكأة العامة لبجارة األجازة الدبيقة بم 3/5/1990بباريخ )
( م  بيمة االعبماد كبأمينا  اعبماد إضافة إلا %50بموجم خبم ما يعادل )

% م  بيمة االعبماد م  الحسام الجاري لد     1مباري  فب  االعبماد بنسبة  
 8بر                        الم
 

( بام  المنكأة  باالببال بالمجاز ع  هري  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 4/5/1990بباريخ )
 ( دينار.150بلغ  كلف  االببال )
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( 9725( أرسل المبر  إكعارا إلا المنكأة يعلماا بخبم مبلغ )5/5بباريخ ) 
 دينار كبأمي  بكره الكلفة عند مخاز  المنكأة 

بل  مسبندا  الكح  إلا المبر  وفي نفس اليوم هلم م  ( و 20/5بباريخ )
المنكأة بخليباا وبم بخليص المسبندا  م  المبر  بنفس اليوم وسجل المبر  

 علا المنكأة المبلغ المببقي م  االعبماد وأرسل إكعارا بذلك إلياا.
( بم بخليص البضاعة م  مخاز  الميناا البي وبل  إلياا 25/5/1990بباريخ )
( م  مبلغ االعبماد الكامل %25اعة بعد دفعاا الرسوم الكمركية البالغة )البض

 الكمية المسبوردة وفحب  البضاعة وكان  نبيجة فحص البضاعة كاآلبي:
 ساعة يدوية ماكمة بالكامل وال يمك  االسبفادة مناا . 50
 ساعة يدوية مكسورة ويمك  ببليحاا. 30
 ساعة يدوية مفقودة  20

 حة االسبعمال وبد بم االبفا  مع كركة البامي  علا بيام المنكأةساعة بال 4900
 العامة لبجارة األجازة الدبيقة علا ببلي  الساعا  المكسورة علا أ  بعوض كركة

 ( م  الكلفة الكلية.%50البأمي  )
 ( بم نقل الساعا  م  مخاز  الميناا الا مخاز  المنكأة بواسهة سيارا 26/5في )

  اسباماا م  ببل المخاز  بنفس الحالة البي نقل  فياا م  مخاز المنكأة وبد بم 
 الميناا.

 
 المهلوم:

 إجراا القيود المحاسبية الازمة. -1
إيجاد كلفة الساعة الواحدة السليمة إذا علم  أ  سعر الباو  هو خمسة  -2

 دينار.

 
 حل الحالة البهبيقية:

 باو  بيمة االعبماد المسبندي  20000=  4×  5000
 دينار بيمة االعبماد بما يعادلاا بالدينار العرابي  100000=  5×  20000



 نان احسان خليلح                                            المرحلة الثانية                : المحاسبة المخزنية      المادة 

 14 

 
  3/5في 

 دينار مبلغ البأمينا   50000= 50%×  100000
 االعبماد المسبندي/  حم   50000
 جاري المبر  /  حإلا  50000

 ( 113/81ع  اسبقهاع م. البأمينا  لاعبماد المسبندي المربم )
 ب  االعبمادم. ف %125  =  1×  100000

             8 
 االعبماد المسبندي /  حم   125
 جاري المبر  /  حإلا  125

 ( 113/81ع  اسبقهاع م . البأمينا  االعبماد المسبندي الربم )
 
 

ع   الوح ات  المبلغ البيا  التا يخ
 المستو  ة

اصيب الوح ة 
م  ذلك 
 المص وف

2/5 
3/5 
4/5 
5/5 

قيمة 
البضاعة 
م.فتح 
 ما االعت

 ب ي  وهاتف
 م. التأمي 

100000 
125 
150 

9725 

5000 
5000 
5000 
5000 

  ياا  20
0.025 
0.03 

11945 

كلفة  
البضاعة 

 عا  الميااء

  22000 

  ياا  5 5000 25000 سوم  25/5
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 4/5في 
                                                     االعبماد المسبندي  /  حم   150
              جاري المبر                                                   /  حالا  150

 ع  دفع م. بريد وهاب  
 

  5/5في 
 االعبماد المسبندي/  حم   9725
 جاري المبر /  حإلا  9725

 ( 113/81د المسبندي المربم )ع  اسبقهاع م . البامي  لاعبما
 

  20/5في 
 ربيد االعبماد 50000= 50000 – 100000
 االعبماد المسبندي /  حم   50000
 جاري المبر  /  حإلا  50000

 كم كية

كلفة  
البضاعة 

عا  
مخاز  
 المستو  

  27000 
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 ( 113/81ع  اسبقهاع م . ربيد االعبماد المربم )
 بيد القفل

 بضاعة بهري  الكح  /  حم   110000 
 االعبماد المسبندي /  حإلا  110000

 بيد بفل حسام االعبماد المسبندي 
  25/5بباريخ 

 دينار م . رسوم كمركية  25000=  25%×  100000
 بضاعة بهري  الكح  /  حم   25000
 المبر  /  حإلا  25000

 (113/81ع  دفع م . رسوم كمركية لاعبماد المبندي المربم )
 

 ال يثب  بيد محاسبي  26/5في 
مخزني يجم البوبل الا كلفة الوحدا  السليمة ماحظة: وينظم مسبند اسبام 
 وكلفة الوحدا  الغير سليمة.

 ساعة 5000
   

     ساعة مفقودة      20ساعة بالفة جز يا                30ساعة بالحة      4900
 ساعة بالفة كليا 50
 

               االعبماد المسبندي                                      / ح            
/  ح 50000
 المبر 

 المبر / ح 125
/  ح 150

 المبر 
/  ح 9725

110000  
ح/ 

بضاعة 
بهري  
 الكح 
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 المبر 
/  ح 50000
 المبر 

110000 110000 

 
 بضاعة بهري  الكح / ح  

/  ح 110000
 االعبماد 
 ح 25000

 المبر /
 

135000  
 ح/مذكوري 

135000 135000 

 
عة الداخلة الا المخاز  نجد كلفة الوحدة الواحدة كلفة الساإليجاد كلفة الساعا  

 دينار 27= 135000الواحدة = 
            500 

 كلفة الساعا  البالحة لاسبعمال 132300=27×4900
 كلفة الساعا  البالفة بل  كلي والمفقود  1890= 27( ×50+20)

 كلفة الساعا  البالفة بل  كلي وجز ي  810=  27×30
 مقدار ما ببحمله كركة البامي  الوهنية ع  البل  الجز ي 405=  50%×810

 دينار مقدار ما ببحمله  كركة البامي  الوهنية بالكامل 2295= 405+ 1890
 

 -فيكو  بيد اإلدخال ألمخزني بالككل البالي:
 إجمالي المخاز  )كلفة الساعا  السليمة(/  حم    13300

 الساعا  البالفة بل  جز ي (إجمالي المخاز  )كلفة /  حم   405
 إلا مذكوري   
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 كركة البامي  الوهنية /  ح 2295  
 بضاعة بهري  الكح  / ح 13500

دخاله مخزنيآ.  بيد اسبام البضاعة وا 
 

ي هي ة فالثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية  هلبة المرحلة-:الف ة المسبادفة
 البعليم البقني

 -األسبوع السابع:
 الجة المحاسبية للوحدا  المخالفة للموابفا  المع -1
 حالة عملية ع  المعالجة المحاسبية للوحدا  المخالفة للموابفا  -2

 -: هد  الدراسة
يكو  الهالم بعد دراسبه للفبل بادرا علا معنا الوحدا  المخالفة للموابفا  

جراا معالجة محاسبية خابة باا.  وبميزها ع  الوحدا  السليمة وا 
 

 المسبخدمة:  المبادر
 المحاسبة المخزنية                          عبد الخال  مهلك 

 المحاسبة المخزنية  
 محاسبة البكالي 

 
 االمبحا  القبلي 

 معنا الوحدا  المخالفة للموابفا . -
 كي  يبم اكبكا  الوحدا  المخالفة للموابفا  عند اسبيراد المواد. -

 مخالفة للموابفا .ما هي الجاة المستولة ع  الوحدا  ال -

 كي  يبم حسام كلفة الوحدا  المخالفة للموابفا . -
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ي هي ة فالثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية  هلبة المرحلة-:الف ة المسبادفة
 البعليم البقني

 
 األسبوع السابع

 الوحدا  المخالفة للموابفا  / الجاا  البي ببحمل المخال  للموابفا .
 

أ  الوحدا  االبببادية ا  بسلم بضاعة تير مهابقة الموابفا   يحدث أحيانا
ذ المهلوبة ويكبك  ذلك عند القيام بفحص البضاعة وعليه فا  الجاة المسبوردة بأخ
علا عابقاا ولضما  عدم الادر في أموالاا بككيل لجنة فنية مبخببة وخابة 

مة فحص البضاعة بالنسبة للبضا ع ذا  الموابفا  العالية والدبيقة ببولا ما
 المسبوردة وبحديد نسبة البل  بكل دبة ومهابقة موابفاباا مع الموابفا  الفنية

البي يجم أ  بكو  علياا ورفع بقرير بذلك وبرسل نسخة منه إلا بسم المكبريا  
عامه بالكمية البي وجد  مخالفه  الخارجية ليبولا بدوره مفابحة المجاز وا 

 للموابفا 
 

في  وخابة بالنسبة للمنكا  الكبيرة البي ببعامل مع المجازي  معرو وبد جر  العادة 
وبككل مسبمر عدم اعبراض هتالا المجازي  علا نبا ج الفحص الذي بقوم به 
 المنكاة المسبوردة فيما يخص الوحدا  المخالفة للموابفا  وبقبل بما بقرره بلك

س وبموجم الكروه المنكاة دو  الحاجة إلا البأكد م  بحباا وعلا هذا األسا
 المبف  علياا بي  المجاز والمنكاة المسبوردة فا  الوحدا  المخالفة للموابفا 

 -بعالج بإحد  الحاال  البالية :
بعويض الجاة المسبوردة بالكمية المخالفة للموابفا  فور اعام المجاز  -1

 ع  كميباا 
 للموابفا  بيام المجاز ببعويض الجاة المسبوردة بمبالغ الوحدا  المخالفة -2

 البي يبلغ باا ع  هري  بسم المكبريا .
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 االبفا  علا ببول الوحدا  المخالفة للموابفا  بسعر ابل المبف  عليه في -3
 االعبماد وبيام المجاز برفع فر  المبلغ.

 
 المعالجة المحاسبية للحاال  المخالفة للموابفا 

 
  )الوحدا  عند فحص البضاعة واكبكا  الوحدا  تير المهابقة للموابفا

المخالفة للموابفا ( يبم معالجباا محاسبيا وبموجم الكروه المبف  علياا بي  
  المجاز والمنكأة والمسبوردة وعليه فا  المعالجة المحاسبية بكو  بإحد  الحاال

 -البالية:
 -الحالة األولا:

عند فحص البضاعة في الميناا أو في مخاز  المسبورد ويبم الكك  ع  وجود 
 مخالفة للموابفا  وكا  كروه الكراا المبف  علياا بي  المجاز والمسبورد بضاعة

با  يبم بعويض المسبورد بكمية الوحدا  المخالفة للموابفا  بكو  المعالجة 
 المحاسبية بالككل البالي:

 م  مذكوري 
 المخاز  )بيمة الوحدا  السليمة (/  حم  

  (المجاز )بيمة الوحدا  المخالفة للموابفا/  ح
 بضاعة بهري  الكح  /  حإلا 

 بحميل المجاز بكلفة الوحدا  المخالفة للموابفا 
 وعندما يقوم المجاز بإرسال الوحدا  المهابقة للموابفا  )وحدا  سليمة( وبسبلم

م  ببل مخاز  المسبورد يبم بنظيم مسبند إدخال مخزني باا يبم تل  حسام 
 المجاز وبالقيد البالي:

 لبضاعة السليمة(المخاز  )ا/ حم  
 المجاز/  حإلا 

 اسبام بضاعة مهابقة للموابفا 
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 الحالة الثانية :
عند فحص البضاعة واكبكا  الوحدا  المخالفة للموابفا  وكا  كره االبفا  بي  
المجاز و المسبورد علا ببول المجاز للوحدا  المخالفة للموابفا  ودفع كلفباا 

 لبالي:بكو  المعالجة المحاسبية بالككل ا
 م  مذكوري 

 المخاز /  حم  
 ح/ المجاز )بحميل المجاز بكلفة الوحدا  المخالفة للموابفا (

 الا ح / بضاعة بهري  الكح 
وفي حالة بسديد المبلغ م  ببل المجاز الا الوحدة االبببادية المسبوردة بكو  

 المعالجة المحاسبية بالككل البالي :
 م  ح / البندو  / جاري المبر  

 لا ح / المجاز ا
 بسديد مبلغ الوحدا  المخالفة للموابفا 

 عند بثبي  مبلغ القيد المحاسبي يوجد رأيي  :
اما أ  بثبي  بيمة الوحدا  المخالفة  للموابفا  وبغض النظر ع  مكا  اكبكا  
أ  بالمخال  للموابفا  سواا الميناا او المخاز  المسبورد ويعام علا هذه الهريقة 

 ة ال بأخذ المباري  المنفقة علا الوحدا  المخالفة للموابفا  هذه المعالج
 

ا أو أ  يبم بثبي  الوحدا  المخالفة للموابفا  بكلفباا وحسم مكا  اكبكافاا فأم
  وحدايبم بسجيلاا بكلفة الوحدا  المخالفة للموابفا  عند الميناا أو بثبي  كلفة ال

 المخالفة للموابفا  عند مخاز  المسبورد .
 
 -لحالة الثالثة : ا

عند فحص البضاعة واكبكا  أناا مخالفة للموابفا  وكا  األبفا  بي  المسبورد 
والمجاز علا ببول الجاة المسبوردة للوحدا  المخالفة للموابفا  بقيمة ابل م  

 بيمباا وبكو  المعالجة المحاسبية كل البالي:
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 م  مذكوري  : 
 بفا (ح/ المخاز  )البضاعة تير مهابقة للموا 9000

 ح/ المجاز ) الفر  بي  المخال  والمهاب  للموابفا  (        1000    
 الا ح/ بضاعة بهري  الكح    10000   
 

 م  ح / البندو  
 الا ح/ المجاز 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 مةعند بسديد الفر  بي  كلفة البضاعة المهابقة للموابفا  و كلفة البضاعة السلي

 نقدا 
بظار هذه الحالة عند وبول وحدا  مخالفة للموابفا  , إال أ  كفااباا ابل مما 

 كا  مبفقا علياا 
ا حالة بهبيقية ع  الوحدا  المخالفة للموابفا  و المعالجة المحاسبية الخابة با

:- 
بام  كركة البناعا  الخفيفة باالبفا  مع إحد  الكركا  األلمانية لبجايزها 

( مارك  400جااز يسبخدم في بناعة المجمدا  نوع عكبار بسعر ) (1000بر)
 للجااز الواحد .

 
هلب  الكركة م  مبر  الرافدي  فب  اعبماد مسبندي لكراا  1/6/1990في 

 األجازة المذكورة بقيمة البعابد وفي نفس الباريخ ارسل المبر  اكعارًا للكركة
هو  اعبماد وابلغاا با  ربم االعبمادبخبم بيمة البعابد م  حساباا الجاري لبأمي  

(911/75 ) 
 

أرسل المبر  اكعارا مدينا للكركة بمباري  االعبماد البي بلغ   5/6في 
 (م  بيمة االعبماد 0.1%)
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ارسل المبر  اكعارا مدينا للكركة بعمولة الوكاا في المبار   10/6في 
 ( دينارًا 600المراسلة بلغ  )

 
رًا مدينا للكركة بأجور بربيا  بلكس ومباري  ارسل المبر  اكعا 12/6في 

 ( دينار 400ضما  بلغ  )
 

( 2850بم البأمي  علا االعبماد ودفع  الكركة اجور البامي  البالغة ) 15/6في 
 دينار بكيك.

وبل  مسبندا  الكح  الا المبر  وبام المبر  باباغ الكركة  25/6وفي 
( 3000ا بنفس الباريخ اكعارا بخبم )بوبولاا وبد بم بخليص المسبندا  وارسل لا

 دينار م  حساباا الجاري ع  فر  سعر العملة.
 

بم بخليص البضاعة م  مخاز  الميناا ودفع رسوم كمركية بلغ   30/6في 
 ( دينار بكيك.12100)

نقل  البضاعة الا مخاز  الكركة وبم فحباا ببل االسبام وكان  نبيجة  1/7في 
 الفحص كاالبي :

 ااز سليم ومهاب  للموابفا ج    800
جااز سليم االانه مخال  للموابفا  جز يًا ويمك  االسبفادة منه لنفس     120

 الغرض اال ا  كفاابه ابل.
 جااز مخال  للموابفا  كليا واليمك  االسبفادة منه.     80
 

 كل ( دينار ع 10بام  الكركة ببسديد اجور النقل للكركة النابلة البالغة ) 3/7في 
 جااز بموجم كيك.
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 -المهلوم:
 ك.( مار 8بسجيل بيود اليومية الازمة إذا علم  ا  الدينار الواحد يساوي ) -1
بحديد كلفة الجااز الواحد المخال  للموابفا  جز يا والجااز المهاب   -2

 للموابفا .

 علما با  العقد الموبع بي  كركة البناعا  الخفيفة والكركة االلمانية ينص علا
( م  كلفة %80الولا باالجازة المخالفة للموابفا  جز يا بقيمة بعادل )ببول ا

يا   كلاالعبماد وابل المخاز  وبيام الثانية ببسديد بيمة االجازة المخالفة للموابفا
 وابل المخاز  ايضًا.

 
 حل الحالة البهبيقية ع  الوحدا  المخالفة للموابفا 

  جم ايجاد بيمة االعبماد المسبنديي -اوال:
 مارك الماني  400000=  400× 1000

 مارك( 8دينار =  1دينار عرابي    ) 50000= 8÷  400000
 
 
 
1/6  

 م  ح/ االعبماد المسبندي 50000
 الا ح/جاري المبر                      ح/ االعبماد المسبندي 50000

50000  
 ح/المبر 

ح/       50
 المبر 

ح/      600
 المبر 

ح/ بضاعة         56900
 بهري  الكح 



 نان احسان خليلح                                            المرحلة الثانية                : المحاسبة المخزنية      المادة 

 25 

            
 ع  خبم بيمة البضاعة كبأمينا 

 
5/6 

دينار م .  %50 =  0.1×  50000
 فب  اعبماد
50000  ×1  ×1 =50  

10 100      
 م  ح/ االعبماد المسبندي 50
 الا ح / جاري المبر   50
   اسبفهاع م. فب  االعبماد المسبندي المربم )  (ع
 
 

10/6  
 م  ح / االعبماد المسبندي  600
 الا ح /  جاري المبر  600

 ع  اسبقهاع م. عمولة الوكاا والمبار  لاعبماد المربم )  (
 

12/6  
 م  ح/ االعبماد المسبندي  400
 الا ح / جاري المبر   400

   االعبماد المربم )  (ع  اسبقهاع بربيا  وبلكسوضما
 

15/6  
 م  ح / االعبماد المسبندي  2850
 الا ح / جاري المبر   2850

ح/      400
 لمبر ا

ح/    2850
 المبر 
ح/    3000

 المبر 

56900 56900 
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 ع  دفع م. البامي  لاعبماد المربم )   (
 

  25/6في 
 م  ح/ االعبماد المسبندي  3000
 الا ح / جاري المبر   3000

 ع  اسبقهاع م. فر  سعر العملة لاعبماد المربم )  (
 

 :ماحظة مامة 
المعباد عليه عند معالجة مسبندا  الكح  محاسبيا ومجرد بخليباا م  ببل 

د المسبورد واسباماا م  المبر  فاب  االعبماد فأنه يبم بثبي  بيد محاسبي بربي
 بندياالعبماد والمبمثل بالمببقي م  بيمة االعبماد وم  ثم بفل حسام االعبماد المس

ثل د محاسبي ع  ربيد االعبماد ال  الربيد يماالا  في هذه الحالة اليبم بثبي  بي
 )بفر( فقه يثب  بيد محاسبي بقفل حسام االعبماد المسبندي:

 
25/6  

 م  ح / بضاعة بهري  الكح          ح/ بضاعة بهري  الكح      56900
 

الا ح / الا االعبماد  56900
 المسبندي 

 بيد بفل حسام االعبماد المسبندي                 
        

   
 
 
 
 

ح/  56900
االعبماد 
 المسبندي
ح /  12100
 المبر  
ح /  1000

 المبر 

ح /  70000
 البضاعة

70000 70000 
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30  /6  
 م  ح/ بضاعة بهري  الكح   12100
 الا ح/ المبر  12100

 ع  دفع م . الرسوم الكمركية 
 
1/7  

 دينار م. نقل  1000دينار =  1× جااز 1000
 هري  الكح  م  ح/ بضاعة ب1000
 الا ح/ الجاة النابلة 1000

 ع  بحميل م. النقل الا الجاة النابلة
 

مة بعد عملية الفحص يبم احبسام كلفة البضاعة السليمة وكلفة البضاعة الغير السلي
 -وبالككل البالي :

 
 جااز 1000                                

 
 80  للموابفا  جز يا           جااز مخال 120جااز)سليم(            800 

 جااز مخال  للموابفا  كليا
  
 

 -للبوبل الا كلفة الجااز الواحد يكو  بالككل البالي:
عدد الوحدا  المسبوردة ÷ مجموع الهر  المدي  لحسام بضاعة بهري  الكح  

 =كلفة الجااز الواحد
 دينار 70= 1000÷70000
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حص هل بم  ببل دفع م. االرضيا  جم االنبباه الا ا  عملية الفي-ماحظة:
الة حوالرسوم الكمركية اال بعد ا  بم دفعاا فيكو  احبسام كلفة الوحدة الواحدة م  

 الا اخر 
 دينار كلفة الوحدة السليمة 56000= 70× 800
دينار كلفة الوحدا  المخالفة للموابفا  جز يآ وحسم  8400= 70×120

 االبفا ..
 

المخالفة للموابفا  ويبم ادخالاا الا المخاز  % م  الوحدا   80يبم ببول 
 م  بيمة الوحدا  المخالفة للموابفا  يبم بحميلاا للمجاز %20و
 

دينار يبم ببولاا م  ببل المسبورد ويبم ادخالاا الا المخاز   6720= 80%×8400
 علا اناا تير مهابقة للموابفا  

 
ز علا اساس انه يبم دينار يبم بحميلاا علا حسام المجا 1680= 20%×8400

 بعويضاا نقدآ الا المسبورد 
 

8400 ( =6720+1680) 
 دينار يبم بحميلاا علا حسام المجاز لغرض البعويض 5600= 70×80

 بعد احبسام الكلفة لكل حالة م  حاال  المواد المسبوردة يبم بثبي  بيد بالككل
 -البالي:

 م  مذكوري               
 مخاز  )بضاعة مهابقة للموابفا  بمامآ(ح/ اجمالي ال 56000         
 ح/ اجمالي المخاز  )بضاعة مخالفة للموابفا  جز يآ( 6720         
 (5600+1680ح/ المجاز ) 7280       

 الا ح/ بضاعة بهري  الكح   70000          
 بيد اسبام البضاعة وادخالاا مخزنيآ 
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 -الف ة المسبادفة :

 لبقنيااالبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم هلبة المرحلة الثانية في 
 

 االسبوع الثام  والتاسع 
 المفردا  

 المباري  المكبركة -1
 كبركة أنواع المباري  الم -2
 اال  عملية ع  كيفية احبسام وبوزيع المباري  المكبركةح -3
 

 -الاد  م  الدراسة:
 ( مبابعة المواد الواردة )المسبوردة عند دراسة المواضيع يكو  الهالم بادرآ علا

 باليومعرفة كيفية بحديد المباري  البي بنكأ عند اسبيراد اكثر م  مادة واحدة وبال
 كيفية احبساباا وبوزيعاا علا المواد.

 
 المبادر المسبخدمة 
 المحاسبة المخزنية
 المحاسبة المخزنية 
 محاسبة البكالي 
 االمبحا  القبلي

 مباري  المكبركة ما المقبود بال 1س
 مبا بظار المباري  المكبركة  2س
 عدد أهم أنواع المباري  البي بظار عند اسبيراد أكثر م  مادة 3س
 كي  يبم بوزيع المباري  المكبركة عند اسبيراد المواد 4س
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 االمبحا  ألبعدي
ما الفر  بي  المباري  المكبركة عند الكراا المحلي والمباري  المكبركة  1س
 اا الخارجيللكر 
 عدد أهم المباري  المكبركة للكراا الخارجي  2س
 ما هي أسس بوزيع المباري  المكبركة للكراا الخارجي 3س
 كي  يبم البوبل إلا كلفة المواد المسبوردة 4س

 

 المصا يف  المشت كة

  مبم البعر  في المحاضرا  السابقة علا  حالة اسبيراد نوع واحد م  المواد وكا  
ينا البوبل الا كلفة الوحدة الواحدة و ذلك م  خال اضافة كافة السال عل

ذه هالمباري  البي بنف  علا المادة المكبراة الا بيمة المواد المكبراة وم  خال 
 البكلفة يبم بثبي  بيد االدخال المخزني

 السبيراد نوع واحد م  المواد :
مواد اكثر م  نوع واحد م  الللك  الحياة العملية وفي اتلم االحيا  ببهلم اسبيراد 

)مادبي  أو أكثر (مما يبربم علياا البوبل الا كلفة كل مادة مسبوردة عند ذ 
سبظار مككلة في بحديد نبيم كل مادة م  المباري  البي بظار علا البضاعة 

م  المبدر الا ا  ببل الا مخاز  المسبورد ويبربم علا ذلك البعر  علا 
يه   البي بظار اسبيراد اكثر م  نوع واحد م  المواد علكيفية البعامل مع المباري

 سو  نبهر  الا موضوع جديد في االعبماد المسبندي هو المباري  المكبركة.
 

 المباري  المكبركة 
 مفاوم م. المكبركة

 انواع م. المكبركة )لاعبمادا  المسبندية(
 ة( المعالجة المحاسبية للمباري  المكبركة )لاعبمادا  المسبندي

 مفاوم المباري  المكبركة :
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وهي مباري  بظار ع  كراا اكثر م  مادة واحدة ويبربم علا ذلك وجود معايير 
ع ما مة لبوزيع المباري  علا المواد المسبوردة وبضم المباري  المكبركة االنوا

 البالية:
 عمولة الكراا  -1
 عمولة المبر  -2

 م. البريد والااب   -3

 م.البامي  -4

 الرسوم الكمركية -5

 م. االرضيا   -6

 م. النقل  -7

 
 مصا يف عمولة الش اء: -1

ة بعببر عمولة الكراا جزا م  بكلفة الكراا المباكر البي يبهلم اضافباا الا بيم
ا الكراا وبد بعهي العمولة بككل مبلغ مقهوع يبف  عليه بي  المكبري ووكيل الكرا

  اس( لبوزيعاا بياو بحديد نسبة م وية في اتلم االحيا  لذا فا  انسم معيار )اس
االبنا  المكبراة هو بيمة االبنا  حيث يبم بحميل كل بن  بنبيبه م  هذا 

 المبرو  بككل مباكر علا اساس نسبة م  بيمة هذه االبنا  .
 -مثال :

ل ص( بيمة األو -بام  احد  المنكأ  باسبيراد بنفي  م  المواد هما )س
مولة الكراا المبف  علياا ( دينار وا  ع8000( دينار وبيمة الثاني )4000)
 (دينار 24)

 م/ ايجاد كلفة كل بن  م  األبنا  المسبوردة 
 =  24×نبيم البن  االول  =      بيمة البن       

 مجموع أبيام األبنا                            
 دينار 8=   24×     4000=                        

                         12000 
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 دينار 16=   24×      8000نبيم البن  الثاني = 
                          12000 

 
 دينار 4008=  8+   4000كلفة البن  االول = 
 دينار 12016=  16+ 12000كلفة البن  الثاني = 

 
 لهاتف:مصا يف الب ي  وا -2

لااب  او يبهلم الكثير م  االحيا  االببال بي  المكبري والمسبورد ع  هري  ا
البلكس بخبوص البضاعة المسبوردة لذلك يبهلم اضافة هذه المباري   علا 
بيمة البضاعة المسبوردة وبد وجد ا  انسم اساس لبوزيع هذه المباري  ا  يبم 
د لبريبوزيعاا بالبساوي علا عدد األبنا  المسبوردة )وهذا المعيار( ما م لبكالي  ا

 والااب .
 مثال:

( دينار م 9000( أبنا  م  مواد )3يد والااب  ع  اسبيراد )بلغ  مباري  البر 
 إيجار بنبيم كل بن  م  مباري  البريد والااب . /
 

 الحل:
 مجموع مباري  البريد والااب نبيم كل بن  م  مباري  البريد والااب  = 

 ردة عدد األبنا  المسبو                                                        
دينار نبم كل  3000=  9000=                                           

 بن 
                                               3 

 -عمولة المص ف : -3

م   المعلوم ا  مباري  عمولة المبر  أو ما يسما بمباري  فب  االعبماد 
خدمة بسايل مامة اسبيرلد  وهو مبلغ يسبقهع م  ببل المبر  فاب  االعبماد مقابل

البضاعة وبتخذ هذه المبالغ او بسبقهع م  ربيد المسبورد علا اساس مبلغ 
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االعبماد او باألحر  علا اساس المبلغ الذي سيحول بسديد بيمة البضاعة لذلك فإ  
انسم اساس لبوزيع هذه المباري  بي  االبنا  المسبوردة هو بيمة بلك االبنا  

. 
 كل نسبة م وية كبم اسبقهاع عمولة المبر  علا في حالة انه  -1

 حالة بهبيقية 
, 6000( أبنا  م  المواد وكان  ابيام بلك المواد علا البوالي )3بم اسبيراد )

( دينار وبد وبل اكعار 150( ديناروبد بلغ  م. فب  االعبماد )50000, 4000
لعمولة م/ ايجاد نبيم كل بن  م  ا %1باسبقهاع عمولة مبرفية بنسبة 

 المبرفية.
 دينار م. عمولة مبرفية نبيم البن  االول  60= 1%×  6000
 دينار م . عمولة مبرفية نبيم البن  الثاني  40= 1%×  4000
 دينار م. عمولة مبرفية نبيم البن  الثالث 50=  1%×  5000

 دينار 150                  
 دينار كلفة البن  االول 6060=  60+  6000
 دينار كلفة البن  الثاني  4040=  40 + 4000
 دينار كلفة البن  الثالث 5050=  50+  5000

 
 ي حالة اسبقهاع العمولة المبرفية علا ككل مبلغ مقهوع :ف -2

 حالة بهبيقية
 3000بام  احد  المنكأ  باسبيراد بنفي  م  المواد هما: س,ص بيمة االولا 

( 25ولة المبرفية المبف  علياا كان  )دينار وا  العم 2000دينار وبيمة الثانية 
 دينار المهلوم ايجاد نبيم كل بن  م  العمولة المبرفية ؟

 الحل:
 دينار 15=  25×  3000

5000 
 دينار10=  25×  2000
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5000 
 
  Insurance Charges مصا يف التأمي : -4

 يةسب  وا  عرفنا مباري  البامي  بمثل المبالغ المدفوعة الا كركة البامي  الوهن
مقابل المحافظة علا البضاعة م  الضرر والبل  ويسبقهع هذا المبلغ علا اساس 
نوع البامي  المهلوم م  ناحية ونوعية المتم  عليه م  ناحية اخر  ويسدد حسام 

هذه المباري   بالنسبة للبضا ع المسبوردة علا اساس عاملي  بيمة البضاعة 
بيمة البضاعة زاد معاا بسه  ودرجة نعرضاا للخهر ويعني ذلك انه كلما زاد 

البامي  وكذلك كلما كان  درجة الخهر البي ببعرض لاا البضاعة عالية أي اكثر 
 عرضة للضرر كلما زاد بسه البامي  علياا.

عليه فا  بوزيع مباري  البأمي  علا االبنا  المسبوردة يكو  علا اساس 
 م الخهوا  البالية:عاملي  هما بيمة البضاعة ودرجة بعرض البضاعة للخهر وحس

 
 اوال: نفبرض بيمة برجيحية لدرجة بعرض البن  للخهر ثم نببع الخهوا  البالية:

 درجة بعرضه للخهر = بيمة البن  مرج  بدرجة الخهر× يمة البن  ب -أ
 جموع أبيام األبنا  مرجحة بدرجة الخهر م -م

م. ×  بيمة البن  مرج  بدرجة الخهر  م. البأمي  = نبيم البن  م -ج
 البأمي  

 مجمع أبيام األبنا                                          
 حالة بهبيقية :

 ( وكان 2000,3000بم اسبيراد بنفي  م  المواد ) أ , م( ابياماا علا البوالي )
درجة بعرض البن  أ للخهر ضع  درجة بعرض البن  م للخهر, وا  مبلغ 

 جد نبيم كل بن  م  مباري  البأمي .دينار او  120البأمي  المدفوع هو 
 1نفرض درجة بعرض البن  أ للخهر = 
 2نفرض درجة بعرض البن  م للخهر = 
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 درجة البعرض للخهر = القيمة المرجحة بدرجة الخهر× بيمة البن  
3000  ×2  =6000 
2000  ×1 = 2000 

 مجموع القيم المرجحة 8000               
 دينار 90=  120×   6000نبيم البن  )س( = 
                        8000 
 دينار 30=  120×   2000نبيم البن  )ص( = 
                         8000    

   AD Valorem -ال سوم الكم كية: -5
وهي مباري  بدفع ع  اسبيراد بضا ع م  الخارج وبحدد م  ببل الدولة بالككل 

فرض علا البضا ع المسبوردة علا اساس الذي يبف  ومبال  القهر لذلك فاي ب
 انواعاا وابياماا وبد يكو  هنالك اعببارا  اخر .

اال ا  بوزيع الرسوم الكمركية علا البضا ع او االبنا  المسبوردة سو  نأخذ 
عاملي  مامي  هما)بيمة البضاعة ونوعيباا(, وللوبول الا نبيم كل بن  

 الخهوا  البالية:مسبورد م  مباري  الرسوم الكمركية نببع 
نفرض بيمة برجيحية وذلك ببرجي  بيمة كل بن  علا اساس نوعيبه  -1

 )وحسم المعلوما  المعهاة (.
بيمة كل بن  نقوم بجمع هذه القيم لجميع ×بعد ضرم القيم البرجيحية  -2

 االبنا .

م. الرسوم ×        بيمة البن  مرج  بالنوعية ايجاد نبيم كل بن  = -3
 الكمركية

 مجموع أبيام األبنا  مرجحة بدرجة النوعية                                 
 حالة بهبيقية

( وبيمة البن  3000بم اسبيراد نوعي  م  المواد )أ,م( وكان  بيمة البن  )أ( )
( دينار م  ببل المبر  فاب  180( دينار وبد بم اسبقهاع مبلغ )2000)م( )
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م الكمركية المفروضة علا البن  )م( االعبماد ع  اسبيراد البضا ع وكان  الرسو 
 ( م  الرسوم المفروضة علا )أ(.%120بساوي )

 م/ ايجاد نبيم كل بن  م  مباري  الرسوم الكمركية.
 الحل:

 %100فرض الرسوم الكمركية المفروضة علا )أ( = ن -1
 %120نفرض الرسوم الكمركية المفروضة علا )م( = 

 أ مرجحة بدرجة النوعية. بيمة البن  300000=  100% × 3000 -2
 بيمة البن  م مرجحة بدرجة النوعية. 240000=  120%×  2000    

                         540000 
 
 دينار 100=  180×  300000بيم البن  أ م  الرسوم الكمركية = ن -3

                                            540000 
 دينار 80=  180×  240000كمركية = نبيم البن  م م  الرسوم ال  

                                           540000 
 -مصا يف اال ضيات : -6

مباري  االرضيا : هي مبالغ بدفع م  ببل المسبورد مقابل بقاا البضاعة في 
ا ارض الميناا ببل االنبااا م  اجراا  االخراج الكمركي ويحدد مبلغ االرضيا  عل

 عية الربي  فيما اذا كا  مزدحما بالبضا ع او خاليا مناا.اساس وض
 

لذلك فأ  أنسم معيار لبوزيع مباري  االرضيا  هو المدة البي ببقا فياا 
 البضاعة )البن ( علا الربي  أو في مخاز  الميناا الذي يبم فيه االسبام.

 
 حالة بهبيقية:

( 3000,2000بوالي )بم اسبيراد البنفي  )س,ص(وكان  بيمة كل بن  علا ال
( يوم ومدة بقاا البن  2دينار وكان  مدة بقاا البن  )س( في ارض الميناا )
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(دينار 160( يوم وكان  الكركة المسبوردة بد دفع  )6)ص( في ارض الميناا )
 مباري  ارضيا  ع  اسبيراد البنفي  )س,ص(.

 المهلوم / ايجاد نبيم كل بن  م  مباري  الرسوم الكمركية.
 
 ل :الح

 م. االرضيا ×    بيمة مدة بقاا البن  نبيم البن  م  م. االرضيا  = 
 مجموع المسدد                                       

 دينار 40=  160×  2 نبيم البن  س =
                     8  
 دينار 120=  160×  6 نبيم البن  ص =
                      8       

 Carriage Chargesاقل : مصا يف ال -7
يبحمل المسبورد مباري  لنقل البضاعة م  الميناا إلا مخاز  الكركة وعند  

 بحديد م. النقل بتخذ بنظر االعببار عدة اعببارا  أهماا وز  البضاعة المنقولة
والمسافة باإلضافة إلا اعببارا  أخر , وعليه فأ  انسم أساس لبوزيع هذه 

 ز  والمسافة.المباري  هما عاملي الو 
 وللبوبل الا نبيم كل بن  مسبورد م  مباري  النقل نببع الخهوا  البالية:

 المسافة.× أيجاد وز  البن  مرج  بالمسافة = وز  البن   -1
 أيجاد مجموع األوزا  مرج  بالمسافا  = مجموع نابج الخهوة االولا. -2

 لنقل م. ا×   نابج المرحلة االولا      نبيم البن  م  م.النقل =   -3

 مجموع نابج الخهوة الثانية                                    
 حالة بهبيقية:

 بام  المنكأة العامة لبجارة المواد الغذا ية بهلم اسبيراد 1990/  1/4بباريخ 
 -بنفي  م  المواد كان  بياناباما كاآلبي:

 دينار لله  الواحد. 150ه  بسعر  20البن  األول : 
 دينار لله  الواحد.  100ه  بسعر  50:  البن  الثاني
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 وبد دفع المنكأة علياما المباري  البالية:
 م  القيمة.½ % دفع  عمولة مبرفية بنسبة  5/4بباريخ 
 دفع  مباري  الااب  والبريد  12/4بباريخ 
 ( دينار بواسهة المبر .24دفعة عمولة كراا) 15/4بباريخ 
 دينار بواسهة المبر .( 111دفع  م. البأمي  ) 16/4بباريخ 
 ( دينار نقدا.80دفع  رسوم كمركية ) 24/4بباريخ 
 ( دينار نقدا.15دفع  أجور أرضيا  ) 26/4بباريخ 
 ( دينار نقدا.35دفع  أجور نقل ) 27/4بباريخ 

 -يجاد كلفة اله  الواحد م  كل بن  إذا علم  ا  :إ -المهلوم:
 بن  الثاني للبل .م  بعرض ال %80درجة بعرض البن  األول للبل   -1
 نوعية البنفي  واحدة. -2

البن  الثاني بقي علا الربي  مرة ونب  بقدر المدة البي بقاها البن   -3
 األول.

 كم.1نقل  األبنا  المسبوردة مسافة  -4

 -الحل:
 دينار 3000=  150×  20بيمة البن  األول = 
 دينار 5000=  100×  50بيمة البن  الثاني = 

 
5/4  

 دينار نبيم البن  األول 15=  ×  ½ % 3000
 دينار نبيم البن  الثاني 25=  ×  ½ % 5000

 40( = 20+15مجموع العمولة البي يبقاضاها المبر  )
 

12/4 
 دينار لكل بن  40=    80
 2 
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15/4  
 دينار 9=  24×   3000البن  األول 
              8000  
 دينار 15=  24×   5000البن  الثاني 
              8000 

 م. البأمي              القيمة ودرجة البعرض للخهر 16/4بباريخ 
  %100نفرض درجة بعرض البن  الثاني للبل  
 )حسم الستال( %80نفرض درجة بعرض البن  األول للبل  

 بيمة البن  األول مرج  بدرجة الخهر  2400=    80%×  3000
 جة الخهربيمة البن  الثاني مرج  بدر  5000=  100%×  5000

                     7400 
 دينار 36=  1111×  2400نبيم البن  األول م  م. البأمي  =
                                      7400 
 دينار  75=  111×  5000نبيم البن  الثاني م  م. البأمي  = 
                                        7400  

 
 كلية )با مة البكالي  اإلجمالية(كك  بكلفة الكراا ال

الصاف  الصاف األول أساس التوزيع المبلغ التفاصيل التا يخ
 الثاال

1/4 
5/4 

15/4 
12/4 
16/4 
 

24/4 

 قيمة الصاف
م.النمولة 
 المص فية
م.عمولة 
 الش اء

م.الب ي  
 والهاتف

8000 
40 
24 
8 

111 
 

80 

 سن  الش اء
 القيمة
 القيمة

 التساوي
 قيمة الصاف و  جة 

 التن ض للخط 
 قيمة الصاف والاوعية 

3000 
15 
9 
4 

36 
 

30 

5000 
25 
15 
4 

75 
 

50 
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26/4 
27/4 

 م. التأمي 
 

ال سوم 
 الكم كية

 األ ضيات 
 الاقل

15 
35 

 م ة البقاء
 الوز 

6 
10 

9 
25 

 5203 3110    الكلفة

 
 

24/4  
 الرسوم الكمركية: القيمة ودرجة النوعية

 ي  لذا فا  معيار البوزيع هو بيمة البن بما أ  النوعية واحدة للبنف
 دينار 30= 80×  3000نبيم البن  األول م  الرسوم الكمركية = 
                                              8000  
 دينار 50=  80×  5000نبيم البن  الثاني م  الرسوم الكمركية = 
                                              8000  

 26/4بباريخ 
 دفع  الكركة أجور أرضيا  )مدة(
 مرة  1نفرض مدة بقاا البن  األول = 
 مرة1.5نفرض مدة بقاا البن  الثاني = 
 مرة 2.5                                

 دينار 6= 15×  1.0نبيم البن  األول م  الرسوم الكمركية = 
                                          2.5 

 دينار 9=  15×  1.5 نبيم البن  الثاني م  الرسوم الكمركية =
                                            2.5   

 دفع  الكركة أجور نقل )الوز ( 27/4بباريخ 
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 ه  70=  20+50
 دينار 10=  35× 20أجور النقل للبن  األول = 
                           70       

 دينار 25=  35×  50 للبن  الثاني = أجور النقل
                            70    

 )حالة تطبيقية شاملة ع  استي ا  أكث  م  صاف م  الموا (
 هلب  المنكأة العامة لألسوا  المركزية م  مبر  الرافدي  فب  1/4/1990بباريخ 

ضا ع هما اعبماد مسبندي لحسام احد المجازي  لقاا بجايزها بنوعي  م  الب
 ( 96/82)س,ص( وواف  المبر  علا فب  االعبماد بربم )

سن  الوح ة  الوز  )كغم( الكمية )ع  ( اوع البضاعة
 الواح ة

 دوالر 6 4000 800 س

 دوالر 4 6000 1200 ص

 
أرسل المبر  إكعارا مدي  إلا المنكأة بالبأمينا  البي أخذ   2/4في  -

ويل دينار عرابي دينار واحد لكل م  بيمة االعبماد وبسعر بح %25نسبة 
 ( دينار. 96دوالر كما بضم  اإلكعار عموال  بحويل مقدارها )

أرسل المبر  إكعارا مدي  إلا المنكأة بمبلغ مباري  فب   3/4في  -
 م  بيمة االعبماد. %0.1االعبماد وكان  بعادل 

 ( دينار نقدا.720دفع  المنكأة العامة أجور بأمي  بدرها ) 9/4في  -

 ( دينار بكيك.48دفع  المنكأة أجور بربيا  بدرها ) 10/4 في -

ورد  مسبندا  الكح  للمنكأة بكير الا المنكأة بذلك وانه بام  18/4في  -
 ببسديد المبلغ المببقي للمجاز.

 ( دينار نقدا.1000دفع  المنكأة رسوم كمركية بدرها ) 20/4 -

 ا.( دينار نقد120دفع  المنكأة أجور أرضيا  بدرها ) 22/4 -

 ( دينار بكيك.160دفع  المنكأة أجور نقل وحماليه بدرها) 25/4 -
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 -بم فحص البضاعة )ص( وببي  ما يلي: 29/4 -

 ادخل إلا المخاز .   90%
 أرسل إلا معرض البيع المباكر.    30%
 بل  ويخضع للبعويض.    10%
 

 أما البضاعة )س( فقد اسبلم  جميعاا م  ببل المخاز  بعد فحباا.
 -المهلوم:

فة بثبي  القيود المحاسبية الازمة وببوير حسام بأمينا  االعبماد مع اسبخراج كل
 -الوحدة الواحدة للبضاعبي  إذا علم  أ  :

 درجة بعرض البضاعة )س( للخهر ضع  البضاعة )ص(. -1
( م  بلك %150الرسوم الكمركية المفروضة علا البضاعة )ص( بمثل ) -2

 المفروضة علا البضاعة )س(.

( 3( يوم والبضاعة )ص( بقي  )2)س( بقي  علا الربي  )البضاعة  -3
 يوم.

 نقل  البضاعبي  نفس المسافة. -4

 
 هر  بسعير المواد المخزنية البادرة )المبروفة(

 
 الكك أ  المواد بكبر  ال لبخز  ولك  لبسبعمل مادام المكروع با ما فبحل وحدا 

 ي  بواريخ الكراا.محل أخر  في نفس البن  أو أبنا  أخر  وببغير األسعار ب
 
 
 
 

 -حالة بهبيقية :
 أدناه حركة البن  )أ( م  المواد والظاهرة ضم  بهابة المخاز  
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 ربم المسبند         سعر الوحدة            عدد الوحدا               البيا 
 و 52                  1                    500          1/11ربيد 
 و  53                 1.2                   300           3/11وارد 
 و  54                  1.4                  500          12/11وارد 
 و  55                  1.30                 300          21/11وارد 
 

 -الوحدا  البادرة لإلنباج:
 
 ص71                400                     4/11
 ص72                 300                     9/11

 ص73                300                    18/11
 ص74                400                    24/11

 وحدة 1400                          
بمسبند ربم  9/11( وحدة م  المواد المبروفة بباريخ 50بم إعادة ) 25/11
( م/ احبسام بكلفة الوحدا  المبروفة وبكلفة المخزو  السلعي آخر المدة 417)

 باسبخدام 
 
 
 
 
 
 
 

 -هريقة ما يرد أوال يبر  أوال:
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 قم  التا يخ
المستا  
 واوعه

 ال صي  الصا   الوا  

 قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية  

1/11 
3/11 
 
4/11 
 
9/11 
 

12/11 
 

18/11 
 

21/11 
24/11 

 

 و 52
 و  53
 

 ص 71
 

72  
 ص
 

54   
 ص
 

73  
 ص
 
 
 
 
 

 
300 

 
 
 
 
 

500 
 
 
 

300 

 
1.2 
 
 
 
 
 

1.4 
 
 
 

1.30 

 
360 

 
 
 
 
 

700 
 
 
 

390 

 
 
 

400 
 

300 
 
 
 

300 
 
 

400 

 
 
 
1 
 

100×1 
200×1.2 

 
 

100×1.2 
200×1.4 

 
300×1.4 
100×1.3 

 
 
 

400 
 

340 
 
 
 

400 
 

100 
55 

500 
800 

 
400 

 
100 

 
600 

 
300 

 
600 
200 

1 
 
 

100×1 
300×1.2 
1.2 
 

100×1.5 
500×1.4 
1.4 

500 
860 

 
460 

 
120 

 
820 

 
420 

 
810 
260 

 320   600   60 1.2 50 (417م) 25/1
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 :Simple Average Methodهريقة المعدل البسيه 
ر  م  المعلوم ا  الهريقة األولا البي بم كرحاا وهي هريقة بسعير ما يرد أوال يب

حسم ة وبجباا بسعير المواد المبروفة لإلنباج بأسعار المواد الواردأوال والبي يبم بمو 
  بسلسل ورودها الزمني وا  هريقة البسعير للمواد المعروفة وهي مايرد اخيرا يبر 
اوال بسعر المواد المبروفة او البادرة علا أساس أسعار وجبا  الكراا وبعكس 

ظر للعيوم البي ظار  في بسلسل ورودها الزمني أي عكس الهريقة االولا وبالن
 الهريقة االولا وخابة في حالة ابجاه االسعار لاربفاع واالخبا  الواض  الذي
يظار بي  بسعير المواد المعروفة لانباج والبي بكو  باالسعار المنخفضة وبي  
بسعير مخزو  آخر المدة باحدث االسعار وباالسعار المربفعة وعلا العكس مناا 

را يبر  اوال ولبافي مثل هذه العيوم ظار  هريقة المعدل هريقة مايرد اخي
ا البسيه والبي باد  الا البوفي  بي  الهريقبي  السابقي  وبقوم هذه الهريقة عل

 اساس احبسام مبوسه االسعار للمواد الواردة لغير الكميا  المعروفة
 

  مجموع اسعار وجبا )كميا ( الكراامبوسه السعر )للكميا  البادرة( = 
 عدد وجبا  الكراا)المجود مناا في المخاز (                                 

 
  1/1دينار للمادة أ     50فإذا كا  سعر الوجبة االولا 

 2/1دينار للمادة  أ         55وسعر الوجبة الثانية  
فعند بر  أية كمية للمادة )أ( وعند بسعيرها علا اساس المعدل البسيه يبم 

 الا سعر برفاا بالهريقة البالية: البوبل
 

 دينار 52.5=   105=     50+55مبوسه السعر )السعر المعدل البسيه( = 
                                          2            2  

يبم اسبخدام هذا السعر ألية وجبا  برف  إلا أ  يبم كراا وجبة جديدة يبم 
بسعر هذه  3/1وحدة م  المادة )أ( بباريخ  50اسبخراج معدل جديد فإذا بم بر  
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( دينار إلا أ  يبم كراا وجبة جديدة يبم اسبخراج سعر جديد 52.5المادة بسعر )
 يسبخدم لبسعير الكميا  البادرة.

سيه عند اسبخدام هذه الهريقة للبسعير يتخذ بنظر االعببار عند اسبخراج المعدل الب
ا  ناا في المخاز  فقه اما الكميا  النافذة فهي أسعار المواد البي الزال خزي  م

اسعارها بحذ  عند اسبخراج  السعر موضوع البحث علا سبيل المثال وبكملة 
 للمثال الساب .

 
 دينار للوحدة الواحدة. 60وحدة وبسعر  60بم ورود كمية جديدة للمخاز   4/1في 

 دينار  57.5=  115=   60+ 55فأ  مبوسه السعر الجديد يكو  
                                   2          2  

بم  بم اسببعاد الوجبة االولا الحبسام اسعار الكراا علا اعببار ا  الوجبة االولا
ج اسبنفاذها م  المخاز  وعند اسبخدام هذه الهريقة يجم مراعاة ا  السعر المسبخر 

با  ماما كا  عدد الوج)المعدل البسيه( يبم اسبخدامه الا ا  يبم كراا وجبة جديدة 
 المبروفة.

دل اما بالنسبة للمواد المعادة وعلا أساس هذه الهريقة فاناا بسعر هبقا إلحدث مع
 مسعر)وب  اإلعادة(.

 
 حالة بهبيقية:

بقوم احد  المنكأ  البناعية بابباع هريقة المعدل البسيه في بسعير المواد 
 حد  المواد المخزنية خال كارالبادرة وكان  حركة المواد الواردة والبادرة ال

 اذار كما يلي :
دينار للواحدة وادخل بالمسبند ربم  10( وحدة بسعر 600ورد للمخز  ) 1/3في 
(412. ) 

 (.721( وحدة بموجم مسبند االبدار المخزني ربم)325بر  لانباج ) 3/3في 
 ( دينار للوحدة الواحدة بموجم12( وحدة بسعر )500ورد للمخز  ) 12/3في 

 (.419المسبند ربم )
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 ( .738( وحدة بموجم مسبند االبدار ربم )300بر  لانباج ) 15/3في 
 (.751( وحدة ايضا بموجم مسبند االبدار ربم )300بر  لانباج ) 18/3في 
بموجم  15/3( وحدة م  الكمية المبروفة بباريخ 100اعيد للمخز  ) 20/3في 

 (.41مسبند االعادة ربم)
( دينار للوحدة بوجم المسبند ربم 13( وحدة بسعر )125خز  )ورد للم 23/3في 
(428.) 

 ( .763( وحدة بموجم مسبند االبدار ربم )250بر  لانباج ) 26/3في 
( دينار للوحدة بموجم المسبند ربم 14( وحدة بسعر )300ورد للمخز  ) 29/3في 
(433.) 

 ة.وفقا للهريقة المذكور المهلوم: بسجيل العمليا  ادناه في بهابة اسباذ المخاز  
 بهابة اسباذ المخاز 

 قم  التا يخ
المستا  
 واوعه

 ال صي  الصا   الوا  

 قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية  

1/3 
3/3 

12/3 
 

15/3 
 

18/3 
 

20/3 
 

23/3 

 و 412
721 
 ص

 و 419
 

738  
 ص
 

751   
 ص
 

600 
 

500 
 
 
 
 
 

100 
 

125 

10 
 

12 
 
 
 
 
 

11 
 

13 

6000 
 

6000 
 
 
 
 
 

1100 
 

1625 

 
325 

 
 

300 
 

300 
 
 
 
 

 
10 
 
 

11 
 

11 
 
 
 
 

 
3250 

 
 

3300 
 

3300 
 
 
 
 

600 
275 
775 

 
475 

 
175 

 
275 

 
400 

10 
 
 
 

6000 
2750 
8750 

 
5450 

 
2150 

 
3250 

 
4875 
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26/3 
29/3 

 م  41
 

 و  428
763  
 ص

433   
 و
 

 
300 

 
14 

 
4200 

250 12.5 3125 150 
450 

1750 
5950 

 
 دينار 11=  22=  12+  10المعدل البسيه =  21/3بباريخ 

                                    2        2 
 دينار 12.5=  25=  12+ 13 المعدل البسيه= 23/3بباريخ 

                                2         2 
 

 مزايا هريقة المعدل الموزو :
 سالة الفام والبهبي . -1
  لا حد ما للبخفي  م  اثر بقلبا  األسعار علا بكاليبساهم هذه الهريقة ا -2

المواد المبروفة لإلنباج حيث بتدي الا بقريم بكالي  هذه المواد م  
 االسعار الجارية لدخول أسعار الكميا  الحديثة في احبسام المبوسه.

 عيوم هذه الهريقة : 
ثيا سليما يعام علياا م  حيث عدم بمثيل المعدل المسبخرج باذه الهريقة بم

 للكميا  المخزونة خابة اذا بباين  الكميا  الواردة وبفاوب  اسعار كرااها مما
يبربم عليه ظاور فرو  في نااية الفبرة بمثل رب  او خسارة بعل  في حسام 

 االرباح والخسا ر.
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 مثا :

 دينار  400وحدا  بسعر  10كا  الربيد الموجود في المخاز  
 دينار 600وحدة بسعر  100ي المخاز  كا  الربيد الموجود ف

 
 دينار 500=  600+  400مبوسه السعر = 

                       2   
  Moving Average Methodهريقة المعدل الموزو  )المعدل المبحرك( : 

عند ماحظة هريقة المعدل البسيه ياحظ علا هذه الهريقة اناا باخذ بنظر 
بل ردة وبدو  اخذ الكميا  نفساا بنظر االعببار للبو االعببار اسعار الكميا  الوا

ا الا المعدل البسيه او السعر المسبخدم لبسعير الكميا  المبروفة لبافي مثل هذ
العيم ظار  هريقة اخرة للبسعير هي هريقة المعدل الموزو  والبي بعببر انسم 

االعبيادية  الهر  المسبخدمة في بسعير المواد البادرة م  المخاز  في االحوال
بقريبا حيث بعبمد هذه الهريقة الحبسام اسعار للمواد البادرة علا االخذ بنظر 

ر عببااالعببار اسعار الكميا  الواردة والكميا  نفساا باالضافة الا االخذ بنظر اال
اسعار الوحدا  القديمة والجديدة الحبسام سعر البر  ولاذا بعببر هذه الهري  

اكثرها كيوعا في منكأبنا والسيما وبد نص علياا النظام انسم الهر  للبسعير و 
 المحاسبي الموحد:

 ي :يبم اسبخراج المعدل المبحرك )المعدل الموزو ( بعد كل عملية كراا جديدة كاالب
  بيمة الربيد الناا يةالمعدل المبحرك = 
 كمية الربيد الناا ية                    

ن ذ للمبوسه المسبخرج حبا يبم كراا كمية اخر  حي ويبم بسعير المواد البادرة هبقا
 يسبخرج مبوسه جديد وهكذا.

اما فيما يخص بسعير المواد المعادة فبكو  هبقا الحدث معدل موزو  ثم البوبل 
  .اليه وببم عملية البسوية لفرو  المبوسها  في نااية كل فبرة بعد عناا البكالي
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 حالة بهبيقية: )المعدل المبحرك(
ربيد )س( في احد  المنكآ  البجارية في االول م  كانو  الثاني لعام كا  

للوحدة الواحدة كان  حركة المادة خال  5.4وحدة بسعر  650يبكو  م   1984
 كما يلي: 1984االكار الثاثة االولا م  عام 

 ةوحدر الالباريخ                ربم المسبند               الكمية                سع
 وحدة          300بادر                56           14/1/1984
 5.5وحدة           1000وارد                   18         1984/  21/1
 دينار
 وحدة           رررر 400بادر                 94           26/1/1984
 رررر         وحدة   650بادر                127            3/2/1984
  وحدة          م  الكمية 100معاد                   11            1984/ 9/2

 26/1المبروفةبباريخ                                                           
 5.650وحدة      1500وارد                   47                   14/2
 وحدة       رررر 800بادر                219                 2/  27
 وحدة     رررر 750بادر                 245                     4/3

 م/بسعير الكميا  البادرة والمعادة بهريقة المعدل الموزو .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحل: 
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 سجل أسباذ المخاز 
 قم  التا يخ

المستا  
 واوعه

 تالمالحظا ال صي  الصا   الوا  

  قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية  

1/1 
 

14/1 
21/1 
 

26/1 
3/2 
9/2 

14/2 
 

27/2 
4/3 

 
 

56 
 ص
 و 18
 

 ص94
127 
 ص
 م 11
 و  47
 

219 
 ص

245 
 ص

 

650 
 
 

1000 
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1500 

 
 

5.4 
 
 

5.5 
 
 
 

5.48 
5.650 

 

3530 
 
 

5500 
 
 
 

548 
8475 

 
 

 
 

300 
 
 

400 
650 

 
 
 

800 
750 

 
 

5.4 
 
 

5.48 
5.48 

 
 
 

5.62 
5.62 

 
 

1620 
 
 

2192 
3562 

 
 
 

4496 
4215 

650 
 

350 
1350 

 
950 
300 
400 

1900 
 

1100 
350 

 
 
 

3530 
 

1910 
7410 

 
5218 
1656 
2204 

10679 
 

6183 
1968 

3530 
650 

 
7410 
1350 

 
 
 

9583 
1900   

 
قيمة 

بضاعة 
 أخ  الم ة
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 مزايا هريقة المعدل الموزو :
 قلبا  اسعار المواد علا بكالي  االنباج وبيمة المخزو البخفي  م  اثر ب -1

 السلعي.
 اإلبال م  العمل الحسابي اذا ا  المبوسه ال يسبخرج إال بعد ورود كمية -2

 جديدة الا المخاز .

يسبعيد المواد المبروفة للعمليا  اإلنباجية البي ببم في وب  مبقارم  -3
 بأسعار واحدة.

 اد.عدم ظاور فروبا  في حسابا  المو  -4

 ثانيا: البسعير علا اساس البكلفة المقدرة
بعبمد هذه الهر  بالبسعير علا اساس بقدير االدارة حيث بقوم ببحديد اسعار 
ابنا  المواد مقدما دو  االخذ بنظر االعببار الظرو  الحقيقية لعملية الكراا 

  يه االاالاناا بأخذ  في االعببارالظرو  االبببادية البي مر  بالمنكأة وماهي عل
م وبوبعاباا المسبقبلية في هذا المجال. والبخبل  هذه الهر  فيما بيناا في اسلو 

ذه البسعير الذي يعبمد باالساس علا السعر المقدر لذا سيبم كرح هريقة واحدة م  ه
الهر  هي )هريقة السعر االداري(وم  امثلة هذه المجموعة او الهر  للبسعير 

 مايلي:
 هريقة السعر االداري. -1
 هريقة السعر القياسي )المعياري(. -2

 هريقة سعر السو  وب  البر . -3

 هريقة الوارد مسبقبا يبر  اوال. -4

 
 :Price Management Methodهريقة السعر االداري   

ن  يبنا السعر االداري علا برار ببخذه ادارة المنكأة فقد يكو  السعر اإلداري لب
ي وب  معي  أو يكو  ممثا لمبوسه معي  م  المواد هو سعره السا د في السو  ف

أسعار الفبرة الماضية او يمثل السعر السا د مضافا إليه نسبة كمباري  كراا 
 وهكذا... 
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 وبالبحديد السعر اإلداري يبم اعبماده
 

 حالة بهبيقية )ع  السعر اإلداري عند اإلبدار(
إلا المخاز  ( دينار بم إدخالاا 10( وحدة بسعر )600رد للمخز  )و  1/2بباريخ  -

 (712( وحدة بمسبند ربم )325برف  ) 3/3( بباريخ 412بمسبند ربم )
( دينار للوحدة وأدخل  بمسبند 12( وحدة بسعر )500ورد للمخز  ) 12/3باريخ ب -

 ( 419اسبام ربم )
( وحدة بموجم مسبند بادر المخزني والمربم 300بم بر  ) 15/3باريخ ب -
(738. ) 
 (.751( وحدة بموجم مسبند بادر ربم )300  )بم بر  18/3بباريخ  -
 (.72( وحدة بموجم مسبند اإلعادة ربم )100بم إعادة مواد ) 20/3خ بباري -
( دينار بموجم مسبند 13( وحدة بسعر )125ورد للمخز  ) 23/3باريخ ب -

 (.428االسبام ألمخزني ربم )
مخزني ربم ( وحدة بمسبند بادر 250واد كميباا )برف  م 26/3بباريخ  -
(763.) 
( دينار للوحدة بموجم مسبند 14( وحدة بسعر )300ورد للمخز  ) 29/3باريخ ب -

 (.433اسبام مخزني ربم )
 

 المهلوم / بسعير الكميا  البادرة أو المبروفة علا أساس:
 السعر اإلداري عند اإلبدار. -1
 السعر اإلداري عند االسبام. -2

 نار(( دي12)إذا علم  أ  السعر اإلداري )
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 بفحة م  سجل أسباذ المخاز 
 قم  التا يخ

المستا  
 واوعه

 المالحظات ال صي  الصا   الوا  

  قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية قيمة سن  كمية  

1/2 
3/3 

12/3 
15/3 

412 
 وا  
712 
 صا  
419 
 وا  
738 
 صا  

600 
 

500 
 

10 
 

12 
 

6000 
 

6000 

 
325 

 
12 

 

 
3900 

600 
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775 

10 
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2100 
8100 
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ي هي ة فنية : هلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البق الف ة المسبادفة
 البعليم البقني 

 
 :  األسبوع العاكر

 المفردا  
 ا  والسجا  المخزنية . المسبند -1

 * المسبندا  المخزنية . 
 * السجا  المخزنية . 

 ية ع  المسبندا  والسجا  المخزنية .* أمثلة عمل
 

 الاد  م  الدراسة 
المسربندا  المسربخدمة للربابرة علرا عنبرر  يكو  الهالم بادرا علا معرفة اهم انواع

  المواد باإلضافة الا معرفة هريقة اسبخدام السجا  القانونية المهلوبة لبحقير  هرد
  المحاسبة المخزنية .

 
 المبادر المسبخدمة 

 ة المخزنية            عبد الخال  مهلكالمحاسب
 

 االمبحا  القبلي   
 ما المقبود بالدورة المسبندية . 1س
 عدد أهم أنواع المسبندا  المخزنية . 2س
 عدد أهم أنواع السجا  المسبخدمة للربابة علا المواد . 3س
 
 



 نان احسان خليلح                                            المرحلة الثانية                : المحاسبة المخزنية      المادة 

 56 

 
 المواد المخزنية الواردة 

 أوال : المسبندا  والسجا  المخزنية 
د  مرررر  اسرررربخدام المسرررربندا  والسررررجا  المخزنيررررة بسررررايل عمليررررا  اسرررربام ا  الارررر

برردار المررواد والربابررة علياررا ويخبلرر  عرردد وببررميم بلررك المسرربندا  مرر  منكرراة الررا  وا 
اخرررر  بمرررا يرررربا م وهيكلارررا البنظيمرررري وهبيعرررة النكرررراه الرررذي بمارسرررره وهبيعرررة المررررواد 

 المسبخدمة فياا .
 

 المسبندا  المخزنية :
 سبام المخزني :مسبند اال

يررنظم هررذا المسرربند مرر  ببررل امرري  المخررز  بعررد البأكررد مرر  برراحية المررواد ومهابقباررا 
للموابفا  ويرنظم هرذا المسربند حسرم الرنظم المخزنري المعمرول بره ليكرو  علرا األبرل 

 مبضمنا للبيانا  األساسية كما موض  بالككل 
 
 
 
 
الرررررررررررررررررررررررررررررربم  البفابيل  

 المركزي
 الماحظا   القيمة  عر الوحدة س الكمية  وحد القياس

  
 
 
 

      

 
 
 

 مستند االستالم المخزني

 الرقم :                                                                  رقم االعتماد :

 رقم امر الشراء :                                   التاريخ :                             

 رقم قائمة المجهز :                                                  اسم المجهز : 

 قرار لجنة المناقشة : 

 ادخلت في بطاقة المواد المخزنية من قبل                          

 التوقيع                                                                                           

 امين المخزن                                                           
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الرررررررررررررررررررررررررررررربم  البفابيل  

 المركزي
 الماحظا   القيمة  سعر الوحدة  الكمية  وحد القياس

  
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 ام أهم الجاا  البي يرسل إلياا نسخ المسبند هي : 
ونسرخة  –ز  نسرخة ببقرا لرد  امري  المخر –) الحسابا  الماليرة والحسرابا  المخزنيرة 

 الا ادارة المكبريا  (.
 
 مسبند االبدار المخزني : –د 

يقرروم امررري  المخررز  ببنظررريم مسررربند االبرردار المخزنررري برررالمواد المهلوبررة بعرررد اسررربامه 
هلبرررا القسرررم المسررربفيد ويعرررد هرررذا المسررربند برررثاث نسرررخ علرررا االبرررل نسرررخة الرررا القسرررم 

ة ببقا لد  أمي  المخز  ونسرخة الهالم للمواد ونسخة الا الحسابا  المخزنية ونسخ
 الا كعبة الحسابا  البكالي  في الوحدة اإلنباجية .

 
 
 

 مستند اصدار مخزني

 رقم العملية المطلوب لها :                الرقم :                     

 رقم استمارة طلب المواد :            التاريخ :                       

 تاريخ الطلب :             القسم الطالب :                 

 اسم امين المخزن :                                    اسم المستلم : 

 التوقيع :                                                 التوقيع :

 تاريخ االستالم :                                                             

 اعتماد مدير المخازن                                                             
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 مسبند إعادة المواد : -3

وهرري مسرربندا  بسرربخدام او يرربم بنظيماررا عنررد إرجرراع مررواد انبارر  الحاجررة الياررا عنرررد 
االبسام البي سليم  بلك المرواد ويحررر هرذا المسربند بعردة نسرخ يربم ارسرال نسرخة الرا 

عبة الحسرررابا  المخزنيرررة ونسرررخة الرررا القسرررم الرررذي اعررراد المرررواد ونسرررخة الرررا امررري  كررر
 المخز  .

 
 
 
الرررررررررررررررررررررررررررررربم  البفابيل  

 المركزي
 الماحظا   القيمة  سعر الوحدة  الكمية  وحد القياس

  
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 حسام بحويل المواد  -4

واد مررر  مخرررز  يررربم بنظررريم مسررربند عنرررد بحويرررل المرررواد مررر  مخرررز  الرررا اخرررر كبحويرررل مررر
ر يسرري الررا مخررز  فرعرري وبررالعكس او برري  المخررز  الفرعيررة ذاباررا ويرربم بنظرريم المسرربند 
بعرردة نسررخ ) نسررخة الحسررابا  المخزنيررة ونسررخة الررا الجاررة المحررول الياررا ونسررخة الررا 
الجاررة المحررول مناررا المررواد (  ونسررخة الررا كررعبة الحسررابا  البكررالي  اذا كانرر  وحرردة 

 انباجية .

 مستند اعادة المواد

 الرقم :                                                   رقم العملية :

 رقم مستند اصدار المواد :                            التاريخ :                    

 اصدار المواد  القسم الذي اعاد المواد :                              تاريخ مستند

 اسم القائم باعادة المواد :                               اسم امين الصدوق :

 التوقيع :              التوقيع :                                      

 

 اعتماد مدير المخازن :                                                                 
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الرررررررررررررررررررررررررررررربم  ابيلالبف  

 المركزي
 الماحظا   القيمة  سعر الوحدة  الكمية  وحد القياس

  
 
 
 

      

 
 
 
 

 السجا  المخزنية :
يوجرد سرجا  مخزنيرة مبعرددة بسربخدم فرري كرعبة الحسرابا  المخزنيرة اال ا  اهرم هررذه 

 السجا  المخزنية هي : 
 سجل المخاز  ) بهابة الببني  (. -1
 . سجل أسباذ المخاز  -2
 

ويرربم اسرربخدام هررذه السررجا  لبحقيرر  هررد  الربابررة علررا عنبررر المررواد الررذي يكرركل 
 نسبة كبيرة م  ارسال الوحدة االبببادية .

 
 
 
 

 مستند تحويل المواد

 الرقم :                                         الجهة المحول اليها :

 لمحول اليها  :التاريخ :                                       الجهة ا

 توقيع مسؤول الجهة المحول منها                                توقيع مسؤول الجهة المحول اليها 
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 * سجل المخاز  ) بهابة البن ( 

ويسبخدم هذا السجل م  ببرل امري  المخرز  حيرث بخبرص كرل برفحة مر  برفحابه 
عرر  الكميررا  الررواردة والكميررا   الحررد  المررواد المخزنيررة وببضررم  البررفحة معلومررا 

البرررادرة وربررريدها ورمزهرررا وحرررردد بخزينارررا العليرررا والررردنيا وبيانررررا  اخرررر  لارررا عابررررة 
نري بالمادة ذاباا . يبم برحيل هذه المعلوما  م  وابع مسربند االسربام والبرادر المخز 

د ويعببر بهابة البن  ذا  اهمية كبيرة في اعرداد هلبرا  الكرراا عنرد بلروغ المرادة حر
إعادة الهلم المثببة في أعلا البهابرة إضرافة إلرا ا  بهابرة البرن  بعببرر ضررورية 

 المنكا  البي بببع نظام الجرد المسبمر .
 
 
 
 

 الماحظا  الربيد البادر الوارد ربم المسبند الباريخ
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 بهابة البن 
 الحد االعلا :                                                        اسم المادة :

 الربم الرمزي :                 الحد االدنا :                                       
 حد اعادة الهلم :                                                   وحدة بياس  :                  
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 * سجل أسباذ المخاز  

  الحسرررابا  المخزنيرررة حيرررث يررررنظم يعببرررر سرررجل اسرررباذ المخررراز  اهرررم انرررواع سرررجا 
بررفحة لكررل مررادة مخزنيررة داخررل الوحرردة االبببررادية ويكررو  هررذا السررجل موجررود لررد  
كرعبة الحسررابا  المخزنيرة حيررث يربم بنظرريم البرفحة علررا كركل حقررول الرواردة بالكميررة 
والسررعر والقيمررة وكررذلك حقررل البررادرة بالكميررة والسررعر والقيمررة وحقررل الربرريد بالكميررة 

 القيمة ايضا ويرحل حقل الواردة م  وابع مسبند االسربام وحقرل البرادرة مر والسعر و 
 وابع مسبند البادرة المخزوني .

عند بنظيم المعلوما  في سجل اسباذ المخراز  يجرم ا  ببهراب  األربردة الكميرة فري 
هررذه البررفحة مررع األربرردة الموجررودة فرري بهابررة الببررني  وفرري حالررة وجررود اخرربا  

 خها متكد يجم البحث ع  اسبابه ومعالجبه .فيعني ذلك وبوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة استاذ المخازن

 اسم المادة :                                                  الحد االعلى :

 الحد االدنى :                               الرقم الرمزي :               

 وحدة قياس :                                                 حد اعادة الطلب :

 المالحظات                    الرصيد                    الصادر             رقم المستند             التاريخ  
  الكمية  سعر الوحدة  القيمة    الكمية  سعر الوحدة  القيمة   الكمية  سعر الوحدة  القيمة                                    

 فلس دينار فلس دينار  فلس دينار   فلس  دينار     فلس   دينار     فلس  دينار                                                   
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 االمبحا  البعدي :

 ما هي الوسا ل المسبخدمة في الربابة علا عنبر المواد . 1س
 ارسم نموذج لمسبند االسبام المخزني ومسبند البادر المخزني . 2س
 م  ببل أي الجاا  يبم بنظيم المسبندا  البالية : 3س

 مسبند االسبام المخزني . -1
 مسبند البادرة المخزني . -2

 ما هو الفر  بي  سجل المخاز  وسجل أسباذ المخاز  . 3س
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ي هي ة نية فهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البق الف ة المسبادفة :

 البعليم البقني
 

 :األسبوع الحادي عكر 
 ية البادرة المواد المخزن *
 اد البادرة .هر  بسعير المو  -1
 ريقة بسعير ما يرد اوال يبر  اوال .ه -2
 ريقة بسعير ما يرد اخيرا يبر  اوال .ه -3
 

 : الاد  م  الدراسة
عنررد دراسررة الموضررريع الخابررة باررذا االسررربوع يكررو  الهالررم برررادرا علررا البعررر  عررر  

لبسررعير المباحررة ومزايررا ومسرراوي سرربم بسررعير المررواد البررادرة وكيفيررة اسرربخدام هررر  ا
 كل هريقة م  هر  البسعير . 

 
 : المبادر المسبخدمة

  
 المحاسبة المخزنية               عبد الخال  مهلك 

 محاسبة البكالي                 محمد علي احمد السيدية .
 

 :  االمبحا  القبلي
 م المخزني ؟ ما هي المعلوما  االساسية  البي يبضمناا مسند االسبا 1س
 ما هي المعلوما  االساسية البي يبضمناا مسبند البادر المخزني ؟  2س
 كي  يبم بنظيم مسبند االسبام المخزني . 3س
 كي  يبم بنظيم مسبند البادر المخزني . 4س
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 المواد المخزنية البادرة 

لبحقيرر  هررد  الربابررة علررا عنبررر يجررم مبابعررة مررا يهررر علررا المررواد المبررروفة فرري 
المخرراز  ولبحقيرر  هررذا الاررد  يجررم مبابعررة المررواد المبررروفة ) البررادرة ( مرر  وابررع 
 با مرة المررواد البري بررنظم مر  ببررل القسرم الررذي يهلرم المررواد المبضرم  الكميررة المهلوبررة
سررحباا مرر  ببررل الكررخص المخررول وبرسررل هررذه النسررخة الررا امرري  المخررز  والررذي يقرروم 

المرواد فيربم بثبر  كميرة المرواد المبرروفة  يبنظيم مسبند البرادرة المخزنري عنرد برر 
فرررري مسرررربند االسرررربام مرررر  وابررررع با مررررة هلررررم المررررواد ممررررا يهلررررم بثبيرررر  سررررعر المررررواد 
المبررروفة عند ررذ ينكررا موضرروع ماررم وهررو هررر  بررر  المررواد المخزنيررة ويكررو  امررام 

 امي  المخز  وكعبة الحسابا  المخزنية هر  عديدة للبسعير بالككل البالي :  
 ير المواد المخزنية البادرة هر  بسع

برررروثر هررررر  البسررررعير للمررررواد المخزنيررررة البررررادرة برررراثيرا مباكرررررا علررررا بحديررررد الوحرررردا  
المنبجرررة وبقررريم المخرررزو  السرررلعي فررري ناايرررة الفبررررة المحاسررربية وعلرررا المركرررز المرررالي 

 للمنكاة .
 وهنالرررك عوامرررل بررروثر فررري اخبيرررار هريقرررة البسرررعير منارررا عوامرررل ادرايرررة وعوامرررل فنيرررة

 واعوامل ابببادية وعوامل محاسبية والبكريعا  البي بوثر في هر  البسعير .
وبوجررد عرردة هررر  للبسررعير فقررد ببررل  هريقررة مررواد البسررعير داخررل وحرردة ابببررادية بررد 

 الببل  داخل وحدة ابببادية اخر  .
 

 ويمك  بقسم هر  البسعير علا اساس   
 ر  البسعير علا اساس البكلفة الفعلية ه -أ

بررررد باررررا اسرررربخدام االسررررعار الفعليررررة للمررررواد الررررواردة والمثببررررة فرررري مسرررربند االسرررربام ويق
المخزني وبا مرة المجارز باسرلوم معنري لبسرعير الكميرا  البرادرة وباسربخدام اسراليم 

 البسعير باالسعار الفعلية يظار عدة هر  للبسعير مناا : 
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 هريقة ما يرد اوال يبر  اوال . -1
 يبر  اوال .هريقة مايرد اخيرا  -2
 هريقة المعدل البسيه . -3
 هر  المعدل الموزو  . -4
 
 ر  البسعير علا اساس البكلفة المقدرة :ه -م

 ما يرد اوال يبر  اوال . اوال : هريقة البسعير
يقبررد باررذه الهريقررة هررو اسرربخدام سررعر اول وجبررة كررراا ) ابرردم وجبررة ( لبسررعير اول 

يررد اوال يبرر  اوال( وبعرد اسربنفاذ الوجبرة وجية مبروفة وم  هنا جاا  بسمية )مرا 
 االولا يبم اسبخدام سعر الوجبة الثانية وهكذا بحسم بسلسل وردها الزمني. 

 ميزا  هريقة البسعير ما يرد اوال يبر  اوال . 
 سالة الفام والبهبي  وال يبربم علياا اية فروبا  في الحسابا  . -1
 مبادئ البخزي  السليم .وم علا فرض منهقي مقبول يبمكا مع بق -2
اررار المركررز المررالي بكرركل معقررول حيررث يقرريم المخررزو  السررلعي فرري يررتدي الررا اظ -3

 اخر المدة باخر االسعار البي ببناسم مع االسعار السا دة في السو  .
 

 عيوم هريقة ما يرد اوال يبر  اوال .
 . كثيرة العمليا  الحسابية السيما في حالة اسبخدام أبنا  مبعددة -1
اه االسررعار لاربفرراع فررا  مخررزو  اخررر المرردة يقرريم باحرردث االسررعار فرري حالررة ابجرر -2

المربفعررة فرري حرري  بسررعر المررواد المبررروفة باسررعار منخفضررة ممررا يررتدي الررا بضررخم 
 االرباح .

المقارنرررة فررري البكرررالي  لعمليرررا  المببابعرررة ولمنبجرررة فررري ظرررل نفرررس  عررردم اسررربقامة -3
 الظرو  وبأوبا  مبقاربة  .

 
 
 احظة :م
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عند بسعير المواد المعادة بسعر بنفس السعر الذي بررف  بره ويربم بثبيبارا فري بهابرة 
 اسباذ المخاز  في حقل الوارد وبعامل معاملة الوارد او في حقرل البرادر بلرو  مغراير

 علا اناا بعامل عكس معاملة البادر .
 

 ثانيا : هريقة البسعير ما يرد اخيرا يبر  اوال: 
هريقة يربم بسرعير المرواد المخزنيرة البرادرة علرا سرعر اخرر وجبرة كرراا بموجم هذه ال

 وعند نفاذ هذه الوجبة يبم اخرذ سرعر الوجبرة البري ببلارا وهكرذا بعكرس البسلسرل ورودهرا
الزمني وهذا الهريقة ظار  لمعالجة عيوم الهريقة االولا وبموجم هذه الهريقرة يربم 

 بسعير مخزو  اخر المدة بابدم سعر .
 

 هريقة ما يرد اخيرا يبر  اوال :مزايا 
 علياا ايه فروبا  في االسعار . مسالة الفام وال يبرب -1
بهريقرررة اكثرررر وابعيرررة مررر  حيرررث بماكرررياا مرررع االسرررعار السرررا دة فررري  بسرررعر المرررواد -2

 السو  .
خررر المرردة بسررعر مررنخفض فرري حالررة بميررل االسررعار الررا االربفرراع ابسررعر مخررزو   -3

 كاة وفي نفس الوب  يعببر احبياهي .   وهذا معناه رب  ضم  المن
ا كميرة المخرزو  ثاببرة كمرا كانر  عليرة مخزونرة اول المردة فرا  بيمرة في حالة بقرا -4

 بنخفض كما بربم عليه اجراا مقارنة سليمة الرباح الفبرا  المخبلفة .
البررري بكرررو  المرررواد المسررربخدمة فيارررا معرضرررة لبقلبرررا  كبيررررة فررري  فررري البرررناعا  -5

ة قدر ببناعة اخر المدة باسعار معبدلة مما يجعل االرباح الظاهريرة النابجراالسعار ب
 ع  بقيم المخزوني بخبفي .
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 عيوم هريقة ما يرد اخيرا يبر  اوال :  
ة كثرة العمليا  الحسابية خابة في حالة بعد االبنا  المسبخدمة داخل الوحد -1

 االبببادية مما يتدي الا الوبع باخهاا حسابية .
  بقيم المخزو  بابدم االسعار يجعل بيمة تير حقيقية مما يعكس وضع مالي ا -2

 تير سليم الموحدة االبببادية .
المقارنا  للعمليا  المبكاباة والبي ببر  لاا المواد ببكالي   عدم اسبقامة -3

 مخبلفة مما يتدي الا اخبا  عمليبي  بم إنباجاما بح  نفس الظرو  .
 المعادة بنفس سعر برفاا .يبم بسعير المواد 

 
 حالة بهبيقية :

 كما يابي : 1995كان  حركة المادة )م( خال كار حزيرا  
  سعر الوحدة / دينار        الكميةه        ربم المسبند ونوع        الباريخ

 1              2000وارد               46             1/6
        1000    بادر        120             5/6
 2              1000وارد                51            9/6

               1000بادر             143           12/6
  3              1500وارد                61           15/6
  3.5              2000وارد                65           18/6
           1500بادر               167          20/6
 500بادر               178          21/6
 20/6م  كمية مبروفة بباريخ    750وارد                  13          23/6
  4              170وارد                  73          26/6

 المهلوم :
 اساس :بسعير الكميا  البادرة في المعادة علا 

 هريقة ما يرد اوال يبر  اوال . -1
 اخيرا يبر  اوال  هريقة مايرد -2
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 هريقة ما يرد اوال يبر  اوال  -1
 بفحة م  سجل اسباذ المخاز  

 
 

ربررررم المسرررربند  الباريخ
  بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية ونوعه

200 وارد46 1/6
0 

1 200
0 

   200
0 

1 200
0 

 

ادبررررررر128 5/6
 ر

   100
0 

1 100
0 

100
0 

 100
0 

 

100 وارد51 9/6
0 

2 200
0 

   200
0 

 300
0 

 

بررررررراد143 12/6
100    ر

0 
1 100

0 
100

0 
1 200

0 
 

150 وارد61 15/6
0 

3 450
0 

   250
0 

 650
0 

 

200 وارد65 18/6
0 

3.5 700
0 

   450
0 

 13.500 
13500  

بررررررراد167 20/6
150    ر

0 
 350

0 
300

0 
 10000  

50    رباد 178 21/6
0 

3 150
0 

250
0 

 850
0 

 

75 معاد13 23/6
0 

 200
0 

   325
0 

 10500  

170 وارد73 26/6
0 

4 680
0 

   495
0 

 17300  

 
 
 
 

 ماحظا البادر                الربيد                        الوارد                        
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 هريقة مايرد اخيرا يبر  اوال . -2

 بفحة م  سجل اسباذ المخاز  
 
 

ربررررم المسرررربند  الباريخ
  بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية ونوعه

200 وارد46 1/6
0 

1 200
0 

   200
0 

1 200
0 

 

بررررررراد128 5/6
 ر

   100
0 

1 100
0 

100
0 

 100
0 

 

100 وارد51 9/6
0 

2 200
0 

   200
0 

 300
0 

 

بررررررراد143 12/6
100    ر

0 
2 100

0 
100

0 
1 100

0 
 

150 وارد61 15/6
0 

3 450
0 

   250
0 

 550
0 

 

200 وارد65 18/6
0 

3.5 700
0 

   450
0 

 12.500 
12500  

بررررررراد167 20/6
150    ر

0 
3.5 525

0 
300

0 
 7250  

50    بادر 178 21/6
0 

3.5 175
0 

250
0 

 550
0 

 

75 معاد13 23/6
0 

3.5 262
5 

   325
0 

 8125  

 ماحظا البادر                الربيد                        الوارد                        
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170 وارد73 26/6
0 

4 680
0 

       

 
 

 االمبحا  البعدي :
 عدد هر  بسعير المواد المخزنية البادرة . 1س
ة ة الفعلية والبسعير علا اساس البكلفما الفر  بي  البسعير علا اساس البكلف 2س

 المقدرة للمواد المخزنية البادرة .
 عدد اهم هر  البسعير علا اساس البكلفة الفعلية . 3س
 ما المقبود بالبسعير علا اساس مايرد اوال يبر  اوال . 4س
 
 

 األسبوع الثالث عكر 
 المفردا  

 لية .هر  بسعير المواد المخزنية علا اساس البكلفة الفع *
 هريقة المعدل البسيه  -
 

 الاد  م  الدراسة :
يكررو  الهالررم بررادرا علررا اسرربخدام االسررعار الفعليررة باسررلوم معنرري وفرر  بررانو  جديررد 
للبوبل الا هريقة جديدة للبسعير بعر  بهريقة المعردل البسريه اضرافة الرا البعرر  

 ة . علا حالة بهبيقة لاذه الهريقة مع بوضي  مزايا وعيوم هذه الهريق
 

 المبادر المسبخدمة 
 المحاسبة المخزنية                    عبد الخال  مهلك 

 محاسبة البكالي                       محمد علي احمد السيدية 
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 االمبحا  القبلي :
 عدد اهم هر  البسعير علا اساس البكليفة الفعلية . 1س
 لعيوم الظاهرة في الهريقبي ما هي الهريقة المسبخدمة للبسعير للبغلم علا ا 2س

 السابقبي .
 ما هو مفاوم هريقة المعدل البسيه . 3س
 كي  يبم بهبي  هذه الهريقة . 4س
 
 
 
 
 
 

 هريقة المعدل البسيه :
بقوم هذه الهريقة علا اساس حسام المعردل البسريه كمبوسره يسربخدم لبسرعير المرواد 

 البادرة علا اساس القانو  البالي :
 

 =  مجموع اسعار الكميا  الواردة المعدل البسيه 
 عدد االسعار للوجبا  الواردة ) تير المسبفيدة(                  

 
وعنررد بهبيرر  هررذا القررانو  يراعررا ا  االسررعار المسرربخدمة لوجبررا  واردة الزالرر  تيررر 

 مسبفيدة وعند اسبنفاذ الوجبة ال يسبخدم سعر بلك الوجبة .
  

 مميزا  هذه هريقة  :
 سالة الفام والبهبي  . -1
لهريقررررة فرررري الحررررد مرررر  اثررررر بقلبررررا  االسررررعار علررررا بكررررالي  المررررواد بسرررراهم هررررذه ا -2

 المبروفة لانباج .
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لهريقررة مرر  الهررر  البرري باررد  الررا البوفيرر  برري  الهرررفي  مررايرد اوال بعببررر هررذه ا -3
 يبر  اوال وما يرد اخر يبر  اوال .

 
 عيوم هذه الهريقة :

لهريقررة عرردم بمثيررل المعرردل المسرربخرج باررذه الهريقررة بمثرريا سررليما يعررام علررا هررذه ا *
للكميرررا  المخزنيرررة خابرررة اذا ببينررر  الكميرررا  الررروادرة وببفررراو  اسرررعارها ممرررا يبربرررم 
علياررا ظاررور فرررو  فرري ناايرررة الفبرررة بمثررل ربرر  او خسرررارة بغلرر  فرري حسررام االربررراح 

 والخسا ر .
يقة هبقا ال حدث معردل سرعر) وبر  ماحظة : بسعر المواد البادرة حسم هذه الهر 

 اإلعارة ( .
 
 

 حالة بهبيقية :
بقرررروم احررررد  المنكرررر ا  البررررناعية باببرررراع هريقررررة المعرررردل البسرررريه فرررري بسررررعير المررررواد 
البررادرة والمعررادة وكانرر  حركررة الرروارد والبررادر الحررد  المررواد المخزنيررة خررال كررار 

 كما يلي :  1995اذار /
( دينررار للوحردة داخررل المسربند وادخررل 10سرعر )( وحرردة ب600مرردد المخرز  ) 1/3فري 

 (  .412بالمسبند ربم )
 ( .1( وحدة بموجم مسبند االبدار ربم )325بر  االنباج ) 3/3في 
( دينرار للوحردة بموجرم المسربند ربرم 12( وحردة بسرعر )500ورد للمخرز  ) 12/3في 
(411. ) 

 ( .2)( وحدة بموجم مسبند االبدار ربم 300بر  لانباج ) 15/3في
 ( .3( وحدة بموجم مسبند االبدار ربم )300بر  لانباج ) 18/3في 
بموجررم  15/3( وحرردة فرري الكميررة المبررروفة ببرراريخ 100أعيررد للمخررز  ) 20/3فرري 

 ( .128مسبند االعارة )
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( دينرررار للواحرردة بموجرررم المسررربند 130( وحرردة بسرررعر )125ورد للمخرررز  ) 23/3فرري 
 ( .414ربم )
 ( .3( وحدة بموجم مسبند االبدار )250ج )بر  لانبا 26/3في 
(دينررار للوحرردة بموجررم المسرربند ربررم 14( وحرردة بسررعر )300ورد المخررز  ) 29/3فرري 
(425. ) 

المهلرروم بسررجيل العمليررا  اعرراه فرري بهابررة اسررباذ المخررز  واسرربخدام هريقررة المعرردل 
 البسيه لبسعير الكميا  البادرة والمعادة .

 
 
 
 
 
 

  هريقة المعدل البسيه
 بفحة م  سجل اسباذ المخاز  

 
 

ربررررم المسرررربند  الباريخ
  بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية ونوعه

600 10 600 و 412 1/3
0 

   600 10 600
0 

 

325 10 325    ص721 3/3
0 

275  275
0 

 

600 12 500 و419 12/3
0 

   775  875
0 

 

330 11 300    و738 15/3
0 

475 11 545
0 

 

18/3 751
 ص

   3011 330
0 

175  215
0 

 

 ماحظا البادر                الربيد                        الوارد                        
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0 
110 11 100 م82 20/3

0 
   275  3250 

  

12 و428 23/3
5 

13     400  4875  

25    ص763 26/3
0 

12.5 312
5 

150  175
0 

 

30 و423 29/3
0 

14 420
0 

   450  5325  

 
 االمبحا  البعدي :

 وض  هريقة مفاوم المعدل البسيه ؟ 1س
 قة المعدل البسيه ؟ ما هي مزايا هري 2س
 ما هي عيوم هريقة المعدل البسيه ؟  3س
ما هو القانو  المسبخدم ال حبسام المعدل البسيه عند بسعير المواد  4س

 المبروفة ؟ 
 
 
 
 

 الف ة المسبادفة :
 نيالبق هلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 
 

 ر األسبوع الرابع عك
 هر  بسعير المواد المخزنية البادر . *

 هريقة المعدل  الموزو  
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 مبررا  الوحدة :

بعببر مسرالة بسرعير المرواد البرادرة مر  المسرا ل الاامرة البري بواجرة المحاسربي  حيرث 
بمكرر  المكرركلة فرري اخبيررار احررد  هررر  البسررعير العديرردة سرريكو  لرره اثررر مباكررر فرري 

قرريم المخررزو  السررلعي فرري ناايررة الفبرررة وعلررا الوضررع بحديررد بكلفررة الوحرردا  المنبجررة وب
 المالي للمنكاة وباثير تير مباكر في بحديد ربم الرب  الخاضع للضريبة .

 
 الفكرة المركزية :

 بوض  مفاوم هريقة المعدل الموزو  . *
 * مزايا هريقة المعدل الموزو  .

 * عيوم هريقة المعدل الموزو  .
 عدل الموزو  .* حالة بهبيقة ع  هريقة الم

 
 اهدا  الوحدة :

عنرررد دراسرررة هرررذه الوحررردة يكرررو  الهالرررم برررادرا علرررا اسررربخدام االسرررعار الفعليرررة للمرررواد 
الرررواردة بقرررانو  معررري  يسررربخرج علرررا أساسررره معررردل مررروزو  )مبحررررك( يسررربخدم بسرررعير 

 المواد البادرة المبروفة وم  ثم فام مزايا وعيوم هذه الهريقة .
 
 

 االخببار القبلي : 
 بعببر هريقة المعدل الموزو  م  هر  البسعير علا اساس البكلفة  1س
 الفعلية  –أ 
 المقدرة  -م
 
 عند اسبخراج معدل موزو  يبم ذلك عند : 2س
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 ورود كمية مواد الا المخاز  . –أ 
 د الا االبسام .بر  كمية موا -م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض الوحدة النمهية :
 مبوسه المبحرك ( هريقة المعدل الموزو  ) ال

هي احد  هر  البسعير علا اساس البكلفة الفعلية وهي انسم هريقة لبسرعير المرواد 
البررادرة مرر  المخرراز  بقريبررا حيررث ببافررا معظررم العيرروم الظرراهرة فرري هررر  البسررعير 
السررابقة وبعببررر هررذه الهريقررة هرري الهريقررة البرري نررص علياررا النظررام المحاسرربي الموحررد 
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يقة يبم اسبخراج المعدل الموزو  بعد كرل عمليرة كرراا جديردة ) وعلا اساس هذه الهر 
 عند ورود كمية جديدة الا المخاز  وعلا اساس القانو ( البالي :

 
 المعدل الموزو  =    بيمة الربيد + بيمة الكمية الواردة   

 كمية الربيد + الكمية الواردة                            
 

للبسررعير المررواد البررادرة حبررا يرربم كررراا كميررة اخررر  حين ررذ  ويسرربخدم المعرردل المرروزو 
 يسبخرج مبوسه جديد .

 ماحظة : يبم بسعير المواد المعادة هبقا ألبر  معدل مبحرك بم البوبل الياا.
 

 مميزا  هذه الهريقة 
 سالة الفام واليبربم علياا ظاور فروبا  في الحسابا  . -1
لمبوسره اليسربخرج الرا بعرد ورود كميرة جديردة   العمرل الحسرابي اذا  امراالبال  -2

 م  المخاز  .
 لبخفي  م  اثر بقلبا  االسعار علا بكلفة االنباج وبيمة المخزو  السلعي .ا -3
المبررروفة للعمليررا  االنباجيررة البرري برربم فرري وبرر  مبقررارم باسررعار  بسررعر المررواد -4

 واحدة .
 
 
 

 عيوم هريقة المعدل الموزو  
 لحسابية في حالة بكرار عمليا  الكراا بكثرة .كثرة العمليا  ا -1
لوحدة مبررفية مر  المرادة برد البكرو  مقاربرة لاسرعار السرا دة فري  مبوسه السعر -2

 السو  في حالة البغيرا  الحادة في االسعار .
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 حالة بهبيقية :
كا  ربيد المادة )س( في احد  المنكا  البجارية فري االول مر  كرانو  الثراني لعرام 

( للوحرردة وكانرر  حركررة المررادة خررال 5.4( دينررار بسررعر )650( يبكررو  مرر  )1990)
 االكار الثاثة االولا م  السنة كما يلي .

 
       سعر الوحدة           الكمية            ربم المسبند          الباريخ
 وحدة         300بادر            56          14/1
 دينار 5.5وحدة            100        وارد      18          21/1
 وحدة     400بادر            94          26/1
 وحدة      650بادر           127           3/2
 26/1وحدة  م  كمية مبروفة بباريخ 100معاد              11           9/2

 وحدة 1500بادر            47          14/2
 وحدة  800بادر          219           27/1
 وحدة  750بادر          245            4/3
 

 المهلوم :
 بسعير الكميا  البادرة والمعادة بهريقة المعدل الموزو  المبحرك . -1
 يجاد القيمة ببناعة اخر المدة .      ا -2
 

          
 هريقة المعدل الموزو   

 بفحة م  سجل اسباذ المخاز  
   
  

 
ربررررم المسرررربند  باريخال

  بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية ونوعه

 ماحظا البادر                الربيد                              لواردا             
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353 1 650    353 5.4 650 ربيد 1/1
0 

 

162 5.4 300    بادر56 14/1
0 

350  191
0 

 

100 وارد18 21/1
0 

5.5 550
0 

   135
0 

 741
0 

 

216 5.4 400    بادر94 26/1
0 

950 1 525
0 

 

بررررررراد127 3/2
65    ر

0 
  300  174

0 
 

 2280  400    540 5.4 100 معاد11 9/2
  

150 وارد47 14/2
0 

5.650 847
5 

   190
0 

 10755  

80    بادر 219 27/2
0 

5.6 452
8 

110
0 

 622
8 

 

بررررررراد245 27/3
75    ر

0 
5.6 420

0 
350  2027  

 
 دينار  2027بيمة ببناعة اخر لمدة = 
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 (2حالة بهبيقية )
ناعية بابباع هريقة المعدل الموزو  بسعر الكميا  البرادر بقوم احد  الكركا  الب

والمعرررادة وكانررر  حركرررة البرررادر والررروارد الحرررد  الكرررركا  المنزليرررة خرررال كرررار اذار 
 ( كما يابي :1995)
( 418( دينار للواحد وادخل المسربند ربرم )10( وحدة بسعر )600ورد للمخز  ) 1/3
. 
 ( .721د االبدار ربم )( وحدة بموجم مسبن325بر  االنباج ) 3/3

( 419( دينار للواحدة بالمسبند ربرم )12( وحدة بسعر )500ورد للمخز  ) 12/3في 
. 

 (751( وحدة ايضا بموجم مسبند االبدار ربم )300بر  االنباج ) 15/3في 
بموجررم  15/3وحرردة مرر  الكميررة المبررروفة ببرراريخ  1009اعيررد للمخررز  ) 20/3فرري 

 ( .41مسبند االعارة ربم )
( 425( دينار بموجرم المسربند ربرم )13( وحدة بسعر )125ورد للمخز  ) 23/3في 
. 

 (.763( وحدة بموجم مسبند االبدار ربم )250بر  االنباج ) 26/3في 
( ودينرررررار بموجرررررم المسررررربند ربرررررم 14( وحررررردة بسرررررعر )300ورد المخرررررز  ) 29/3فررررري 

(421. ) 
 

 المهلوم :
 از  وفقا للهريقة المذكروه .بسجيل عمليا  اعاه في بهابة اسباذ المخ
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 هريقة المعدل الموزو  
 بفحة م  سجل اسباذ المخاز  

   
 
 

ربررررم المسرررربند  الباريخ
  بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية ونوعه

600 10 600 و412 1/3
0 

   600 10 600
0 

 

325 10 325    ص721 3/3
0 

275 10 275
0 

 

600 12 500 ص419 12/3
0 

   775  875
0 

 

338 11.290 300    ص738 15/3
7 

475  536
3 

 

30    ص751 18/3
0 

11.290 338
7 

175  197
6 

 

112 11.29 100 م82 20/3
9 

   275  3105 
  

162 13 125 و428 23/3
5 

   400 11.825 4730  

25    ص763 26/3
0 

11.825 295
6 

150  177
3 

 

30 و433 29/3
0 

14 420
0 

   450  5973  

 
 االمبحا  البعدي :

 عند اسبخراج المعدل المبحرك بسعر الكميا  البادرة بتاخذ في االعببار: 1س
 كميا  المواد الواردة فقه . –أ 

 ماحظا البادر                الربيد                              الوارد             
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 عار المواد الواردة .كميا  واس -م
 
 عند بسعير المواد المعادة يكو  ايضا : 2س
 احدث معدل موزو  ثم البوبل اليه . –أ 
 ابدم معدل موزو  . –م 
 

 الف ة المسبادفة :
 يلبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 :االسبوع الخامس عكر 

 هريقة البسعير علا اساس الكلفة المقدرة . *
 * هريقة السعر االداري عند االبدار .

 
 مبررا  الوحدة :

المسرررررا ل البررررري بواجرررررة الوحررررردا   ا  بسرررررعير الوحررررردا  المخزنيرررررة البرررررادرة مررررر  اهرررررم
 االبببررادية فقررد يرربم اسرربخدام اسررعار بديمررة بحررددها الوحرردة االبببررادية مسرربقا لبسررايل
بحديد بيمة البادر مما يبهلرم دراسرة الهرر  المعبمردة لبسرعير المرواد المخزنيرة علرا 

 اساس البكلفة المقدرة .     
 

 الفكرة المركزية :
 الكلفة المقدرة .  بعري  هريقة البسعير علا اساس -
 انواع هر  البسعير علا اساس الكلفة المقدرة . -

 حل حاال  بهبيقية علا اساس الكلفة المقدرة . -

 
 اهدا  الوحدة :
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عنرررد دراسرررة مفرررردا  الوحررردة يكرررو  الهالرررم برررادرا علرررا فارررم هريقرررة ثانيرررة مررر  هرررر  
ا علررا فاررم البسررعير وهرري البسررعير علررا اسرراس البكلفررة المقرردرة كمررا يكررو  الهالررم بررادر 

االنررواع البرري ببضررمناا هررذه الهريقررة ومرر  ثررم البعررر  علررا كيفيررة بهبيرر  هررذه الهريقررة 
 ضم  حالة بهبي  موضحة .

 
 

 االخبيار القبلي :
 بعبمد هريقة البكلفة البقديرية علا  1س
 اربام فعلية . –أ 
 اربام بقديرية . -م
 
 ة في مسبند االسبام بعبمد هريقة  البكلفة البقديرية علا االسعار الفعلي 2س
 نعم  –أ 
 ال  –م 
 

 المبادر المسبخدمة :
 لمحاسبة المخزنية               عبد الخال  مهلك ا -1
 حاسبة البكلي                  محمد علي احمد السيدية  م -2
 
 

 عرض الوحدة النمهية :
 علا اساس البكلفة المقدرة : البسعير

او بوبعرررا  بحرررددها االدارة مسررربقا ويقبرررد بارررذه  بركرررز هرررذه الهريقرررة علرررا افبراضرررا 
الهريقررررة ا  يرررربم بحديررررد االسررررعار المقرررردرة مرررر  ببررررل ادارة الوحرررردة االبببررررادية لبسررررعير 
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الكميرررا  االبببرررادية والمعرررادة لبحديرررد بيمرررة البرررادر واليررربم االعبمررراد علرررا االسرررعار 
 الفعلية للكميا  الواردة .

 وم  هر  البسعير اساس البكلفة المقدرة 
 هريقة السعر الداري  -1
 هريقة السعر المعياري  -2
 ب  البر  هريقة سعر السو  و  -3
 وارد مسبقبا يبر  اوال هريقة ال -4

والبخبلرر  هرررر  البسررعير فيمرررا بيناررا فررري اسررلوم البسرررعير الررذي يعبمرررد االسرراس علرررا 
السررعر المقرردر لرررذا سرريبم االبببررار علرررا هريقررة واحررردة مرر  هررذه الهرررر  وهرري هريقرررة 

 لسعر االداري .ا
 

 هريقة البسعير اساس السعر االداري   
 يرربم بحديررد االسررعار بنرراا علررا برررار ببخررذه ادارة الوحرردة االبببررادية فقررد يكررو  السررعر
اداري لبرررن  معررري  مررر  المرررواد هرررو السرررعر السرررا د فررري السرررو  او برررد يكرررو  ممرررثا 

عينررة كمبرراري  لمبوسرره االسررعار او بررد يكررو  هررو السررعر السررا د مضررافا اليرره نسرربة م
 الكراا.... وهكذا . 

 
 بقسم هريقة البسعير االداري الا هريقبي  

 السعر االداري عند االبدار . -1
 عند االسبام . السعر الداري -2

 اوال : هريقة السعر اإلداري عند اإلبدار 
بموجررررم هررررذه الهريقررررة يرررربم اسرررربخدام السررررعر المحرررردد مسرررربقا مرررر  ببررررل االدارة لبسررررعير 

 لبررادرة فقرره امررا الكميررا  الررواردة فيرربم اسرربخدام السررعر الفعلرري والمثبرر  فرريالكميررا  ا
 مسبند االسبام المخزني .
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عنرررد اسررربخدام هرررذه الهريقرررة بظارررر لنرررا فروبرررا  باالسرررعار بررري  اسرررعار الكرررراا الفعليرررة 
واسررعار البررر  المقرردرة ممررا يهلررم اجررراا معالجررة محاسرربية خابررة باررا يرربم ذلررك فرري 

ل فياررا العمليررة االنباجيررة ويكرربره ا  يرربم بسررويباا بكرركل ناررا ي ببررناايررة كررل فبرررة بعررد 
 اعداد الحسابا  الخبامية والمركزي المالي للمنكاة .
 ويبم بفل حسام فروبا  االسعار بالككل البالي :

فرري حالررة ظاررور بيمررة الربرريد الناا يررة فرري سررجل اسررباذ المخرراز  ابررل مرر  بيمررة  -1
السرررعر االداري يررربم اظارررار الفرررر  بررري  القيمبررري   الربررريد الناا يرررة فررري حالرررة اسررربخدام

 وبثبي  الفر  في حقل الوارد لبعديل القيمة وبكو  المعالجة المحاسبية .
 المخاز   )مراببة المواد (ح/ م  
 فروبا  االسعار ح / الا 
 

 وم  ثم يبم فقل حسام فروبا  االسعار في حسام االرباح والخسا ر وكاالبي :
 عار فروب  االسح / م  
 أ .خ       ح / الا 
 
  القيمة الناا ية الظاهرة في سرجل اسرباذ المخراز  اكثرر مر  القيمرة وفي حالة كو  -م

 الربيد الناا ي في اسبخدام السعر االداري عند د بعكس القيود المحاسبية بماما .
ماحظة : يبم بسعير المواد المعادة حسم هريقرة السرعر االداري عنرد ابردار السرعر 

 اري المحدد مسبقا .االد
 

 حالة بهبيقية :
( دينار ثم ادخال الا المخاز  5( وحدة بسعر )300ورد للمخز  ) 1/2بباريخ 

 ( .31بمسبند ربم )
 ( وحدة 100برف  ) 3/3بباريخ 
( دينار ثم اخالاا بمسبند ربم 6( وحدة بسعر )500ورد للمخز  ) 12/3بباريخ 

(32 ) 
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 ( 11بمسبند ربم )( وحدة 300بم بر  ) 15/3بباريخ 
 ( 12( وحدة بمسبند ربم )300بم بر  ) 18/3بباريخ 
 ( 2( وحدة بمسبند اعادة ربم )100بم اعادة مواد ) 20/3بباريخ 
( دينار للوحدة او ضل  بمسبند 7( وحدة بسعر )250ورد للمخز  ) 23/3بباريخ 
 ( 33ربم )

 ( 13م )( وحدة بمسبند بر  رب200برف  مواد كميباا ) 26/3بباريخ 
( ودينار اودخل  المخز  8( وحدة بسعر )300ورد  مواد كميباا ) 29/3بباريخ 

 ( 34بمسبند ربم )
 

 المهلوم :
بسعير الكميا  البادرة والمعادة علا اساس هريقة السعر االداري عند االبدار 

 ( دينار 6علما با  السعر االداري المحدد م  ببل االدارة )
 

 

 

 

 

 
سرررربند ربررررم الم الباريخ

  بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية ونوعه
150 5 300 و31 1/2

0 
   300 5 150

0 
 

  900  200 600 6 100    ص10 3/3
300 6 500 ص32 12/3

0 
   700  390

0 
 

180 6 300    ص11 15/3
0 

400  210
0 

 

30    ص12 18/3
0 

6 180
0 

100  300  

 900  200    600 6 100 م11 20/3
 

 

 ماحظا البادر                الربيد                              الوارد             
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175 7 250 و33 23/3
0 

   450  2650  

20    ص13 26/3
0 

6 120
0 

250  145
0 

 

30 و34 29/3
0 

8 240
0 

   550  3850  

 
  3850القيمة الظاهرة في سجل اسباذ المخاز   

  3300بيمة بضاعة اخر المدة علا اسا السعر االداري 
 السعار بالككل البالي:يبم معالجباا في حسابا  فروبا  ا 550الفر  بي  القيمبي  

 
 فروبا  االسعار ح / م   550
 اجمالي المخاز  ح / الا  550

 بعدل بيمة البضاعة اخر المدة 
 أ . خ ح / م   550
 فروبا  االسعار ح / الا  550

 هريقة السعر االداري عند االسبام 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نان احسان خليلح                                            المرحلة الثانية                : المحاسبة المخزنية      المادة 

 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ة المسبادفة :
 قنيالدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم البهلبة المرحلة الثانية في االبسام ا

 
 االسبوع السادس عكر : 

 هريقة السعر االداري عند االسبام 
 مبررا  الوحدة :

بعببررر هريقررة البسررعير علررا اسرراس البكلفررة المقرردرة احررد  هررر  البسررعير المسرربخدمة 
داري لبسررعير الكميررا  البررادرة وببضررم  مجموعررة مرر  هررر  البسررعير مناررا السررع اال
برادرة والكلي يمك  بمييز هريقة اسبخدام االسعار الفعلية والمقدرة للكميا  الرواردة وال
 . ظار  هريقة ثانية للبسعير ضم  هريقة البسعير االداري عند االسبام .  

 
 الفكرة المركزية :

 بوض  هريقة السعر االداري عند االسبام . -
 د االبدار وعند االسبام . عن بوض  الفر  بي   هريقة السعر االداري -
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 ي .بوض  مزايا وعيوم هريقة السعر االدار  -
 

 اهدا  الدراسة :
عند دراسة هذه الوحدة يكو  الهالم بادرا علا البعر  علا معنا او مفاروم الهريقرة 

 السعر االداري عند االسبام يكو  السعر االداري عند االبدار .
 

 االخببار القبلي :
عير علرررا اسررراس السررررعر االداري عنرررد االبررردار بعببرررر احرررد هررررر  هريقرررة البسررر 1س

 البسعير علا اساس :
 
 البكلفة الفعلية  –أ 
 البكلفة المقدرة  -م
 
يبم بثبي  اسعار الكميا  الواردة حسرم هريقرة السرعر االداري عنرد االسربام م  2س
: 
 االسعار الفعلية  –أ 
 سعار المقدرة ) المحددة مسبقا ( اال -م
 

 در المسبخدمة :المبا
 المحاسبة المخزنية              عبد الخال  مهلك 

 محاسبة البكالي               محمد علي احمد السيدية 
 

 الوحدة النمهية :
 هريقة السعر االداري عند االسبام 
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ويقبررد باررا اسرربخدام السررعر االداري لبثبيرر  اسررعار الكميررا  الررواردة والسررعر االداري 
البرررررادرة . فقرررررد يررررربم بحديرررررد السرررررعر االداري مررررر  ببرررررل ادارة الوحررررردة بسرررررعر الكميرررررا  

 االبببررادية للكميررا  الررواردة والبررادرة ) نفررس السررعر( او بررد يرربم بحديررد سررعر االداري
لبسررعير الكميررا  الررواردة وسررعر اخررر لبسررعير الكميررا  البررادرة وعنررد اسرربخدام هريقررة 

دخرررال أي مرررادة الرررا المخررراز  البسرررعير المرررذكورة يررربم بثبيررر  معالجرررة محاسررربية عنرررد ا
ل وبثبيباا في بهابة اسباذ المخاز  كما يبم اسربخدانم حسرام الفروبرا  االسرعار لبعردي

 بلك القيمة ويفعل حسام فروبا  االسعار في نااية الفبرة ي  حسام أ .م .
 ماحظة :

يرربم بسررعير المررواد المعررادة حسررم هررذه الهريقررة بررنفس سررعر برررفاا ) السررعر االداري 
 يا  البادرة (للكم

 حالة بهبيقية :
( دينرررررار برررررم ادخالارررررا الرررررا 10( وحررررردة بسرررررعر )600ورد للمخرررررز  ) 1/2ببررررراريخ  -1

 ( .412المخاز  بمسبند ربم )
 ( .712( وحدة بمسبند ربم )325برف  ) 3/3باريخ ب -2
( دينررررار للواحرررردة وابررررل  12( وحرررردة بسررررعر )500ورد للمخررررز  ) 12/3ببرررراريخ  -3

 ( .419بم )بمسبند االسبام ر 
( 738( وحردة بموجرم مسربند برادر مخزنري ربرم )300بم بر  ) 15/3اريخ ب -4
. 

 ( .751( وحدة بموجم مسبند بادر ربم )300بم بر  ) 18/3باريخ 
 ( .72( وحدة بموجم بادر مسبند االعارة )100بم اعادة مواد ) 20/3اريخ ب-5
بموجررم مسرربند االسرربام ( دينررار 13( وحرردة بسررعر )125ورد للمخررز  ) 23/3برراريخ  

 ( .428المخزني ربم )
 (.763( وحدة بمسبند بادر مخزني )250برف  مواد كميباا ) 26/3باريخ 
( دينرررار للواحررردة بموجرررم مسررربند 14( وحررردة بسرررعر )300ورد للمخرررز  ) 29/3بررراريخ 

 ( .433اسبام مخزني ربم )
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 المهلوم :
ة لسررعر االداري عنررد االسرربام اذ علمرر  ا  بسررعير الكميررا  البررادرة والمعررادة بهريقرر

 ( دينار .12السعر االداري )
 

      
 

ربررررم المسرررربند  الباريخ
  بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية بيمة سعر كمية ونوعه

720 12 600 و412 1/2
0 

   600 12 720
0 

 

390 12 325    ص721 3/3
0 

275  330
0 

 

600 12 500 ص419 12/3
0 

   775  930
0 

 

360 12 300    ص738 15/3
0 

475  570
0 

 

30    ص751 18/3
0 

12 360
0 

175  210
0 

 

 ماحظا البادر                الربيد                              الوارد             
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120 12 100 م72 20/3
0 

   275  3300 
  

150 12 125 و428 23/3
0 

   400  4800  

25    ص763 26/3
0 

12 300
0 

150  180
0 

 

30 و433 29/3
0 

12 360
0 

   450  5400  

 
 بثبي  المعالجا  المحاسبية 

1/2  
 اجمالي المخاز  ) القيمة الظاهرة في بهابة اسباذ المخاز (ح  / م   7200
   . س ح / الا  1200
 المجازي  ) القيمة الفعلية الواردة ( .ح / الا  6000

 
12/3  

 اجمالي المخاز  ح / م   6000
 المجازي  ح الا  6000

 
23/3  

 م  مذكوري  
 اجمالي المخاز  ح /  1500
   .س ح /  125

 المجازي  ح / الا  1625
 

29/3  
 م  المذكوري  
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 اجمالي المخاز  .ح /  3600
   . س ح /  600

 المجازي  ح / الا  4200
 

  .س ح / م   475
 أ .خ ح / الا  475

 بفل حسام   . س 
 

 االمبحا  البعدي :
 حسام فروبا  االسعار يمثل الفر  بي   1س
 ر .السعر الفعلي للوارد والسعر الفعلي للباد -1
 لسعر االداري  للوادر والسعر االداري للبادر .ا -2
يمثل الفر  بي  هريقة السعر االداري عند االبدار وهريقة السعر االداري  2س

 عند االسبام ببثبي  السعر للكميا  .
 الواردة . -1
 البادرة .  -2

 الف ة المسبادفة :
 لبقنيافي هي ة البعليم هلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية 

 
 عكر : السابع االسبوع ا

 مقارنة بي  انظمة هر  البسعير . -
 كك  بحليل المواد المخزنية البادرة . -
 

 مبرار  الوحدة :
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بالنظر الخبا  باثير كرل هريقرة علرا حسرام أ.م وباعرة المركرز المرالي مر  خرال 
ة وكرررذلك موفررر  ضرررربية بقررريم اخرررر لبضررراعة اخرررر المررردة المخرررزو  السرررلعي الخرررر المرررد

 الدخل ازاا كل هريقة البد م  بوضي  ذلك م  خال المقارنة بي  هريقة البسعير.
 

 الفكرة المركزية :
 بوض  الفر  بي  كل هريقة م  هر  البسعير م  خال باثير النبا ج الخبامية  *

 * كك  بحليل المواد المخزنية البادر .
 

 اهدا  الوحدة :
 الوحدة يكو  الهالم بادرا علا بحليل النبرا ج البري يربم البوبرلم  خال دراسة هذه 

 الياا عند بهبي  الحاال  العملية علا هر  البسعير ويكو  الهالم بادرا علا اجرراا
 المقارنة بي  نبا ج هر  البسعير )بيمرة بضراعة اخرر المردة ( وباثيرهرا علرا كرل با مرة

 المركز المالي حسام االرباح والخسا ر .
 
 
 
 خببار القبلي :اال
يكو  باثير كل هريقة م  هر  البسعير للمواد البادرة علا الحسابا   1س

 الخبامية م  خال بقيم بضاعة اخر المدة .
 نعم  -1
 ال  -2
 
العداد الحسابا  الخبامية البد م  بقيم بضاعة اخر المدة م  خال بسعير  2س

 المواد المخزنية البادرة .
 نعم  -1
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 ال  -2
 

 در المسبخدمة :المبا
 لمحاسبة المخزنية              عبد الخال  مهلك ا -1
 حاسبة البكالي                محمد علي احمد السيدية م -2
 حاسبة البكالي                محمد محمد الجزار م -3
 

 الوحدة النمهية :
 مقارنة بي  هر  البسعير للمواد المخزنية البادرة . 

 اوال يبر  اوال : هريقة الوارد -1
نبيجرررة بقررريم المخرررزو  السرررلعي باحررردث االسرررعار فرررا  ذلرررك يرررتدي الرررا اظارررار المركرررز 

 المالي بككل معقول م  حيث بقارم االسعار المخزو  السا دة في السو  .
 هريقة الوارد اخيرا يبر  اوال: -2

وبرر   ا  بقرريم مخررزو  المررواد اخررر المرردة باحرردث االسررعار اليعهرري القيمررة الحقيقررة لرره
 اعداد الميزانية خابة في حالة بذبذم االسعار .

 هر  المبوسها  : -3
علا الرتم م  ا  هرذه الهريقرة البعهري القيمرة الحقيقيرة للمخرزو  السرلعي فري ناايرة  

سرعار الفبرة االاناا بعببر اكثر ببوال بياسا بالهر  االخر الخابة في حالة اسبقرار اال
. 
 هريقة السعر االداري : -4
 ما كان  السعر االداري المقردر لبسرعير المرواد المخزنيرة البرادرة علرا مقردار عراليكل

لرا م  الدبة كلما كان  النبا ج البي بم البوبل الياا لبقيم بضراعة اخرر المردة ابررم ا
 الوابع .

 
واليمكرر  القررول بررا  هريقررة افضررل هريقررة مرر  هريقررة اخررر  للبسررعير حيررث لكررل مناررا 

 علا عدة عوامل سابقا . مزاياها وعيوباا وببوب 
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 * كك  بحليل المواد المخزنية البادرة :

يررربم اعرررداد ككررر  بحليرررل المرررواد البرررادرة للوبرررول الرررا ابسرررام المرررواد المبررررفية الرررا 
االبسررررام المخبلفررررة داخررررل الوحرررردة االبببررررادية خررررال فبرررررة زمنيررررة محررررددة . ويعررررد هررررذا 

 الكك  في كعبة حسابا  البكالي  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ليل المواد البادرة كك  بح
 
 
 

ربم   البسلسل
مسبند 

 االبدار
 منبج 2منبج 1منبج المبلغ البيا 

  
  

 بناعية
  

 بسوبية
  

 ادارية
 

           
           
           
           

 الماحظا مواد مباكرة         مواد تير مباكرة                                     
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 االمبحا  البعدي :
 بعببر هريقة المبوسها  اكثر ببوال لبقيم بضاعة اخر المدة : 1س
 نعم  -أ
 ال  -م
 
يوجرررد هريقرررة واحررردة للبسرررعير هررري افضرررل الهرررر  والمبمثلرررة بهريقرررة مرررا يررررد اوال  2س

 يبر  اوال .
 نعم  -أ
 ال  -م

 الف ة المسبادفة :
 نيبعليم البقهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة ال

 
 االسبوع الثام  عكر 

 المواد المخزنية المعادة ) مفاوماا ( -
 هر  بسعير المواد المعاد . -
 المعالجة المحاسبية للمواد المعادة . -
 

 : مبررا  الوحدة
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بقرروم بعررض االبسررام داخررل الوحرردا  االبببررادية باعررادة كميررا  مرر  المررواد المخزنيرررة 
 لمخرراز  او بررد يرربم اعادباررا السرربااك بلررك المررواد ممرراالبرري بنفرري الحاجررة الياررا الررا ا

 يبهلم البعر  علا المعالجة المحاسبية للمواد البي بم اعادباا الا المخاز  .
 

 الفكرة المركزية :
 بوضي  معنا المواد المعادة . *

 * بوضي  هر  بسعير المواد المعادة .
 * بوضي  المعالجة المحاسبية للمواد المعادة .

 
 الوحدة :اهد  

عنررد دراسررة الوحرردة يكررو  الهالررم بررادرا علررا بعريرر  المررواد المخزنيررة المعررادة وهررر  
 بسعيرها والمواد والمعالجة المحاسبية الخابة باا .

 
 االخببار القبلي :

 يبم بقيم المواد المعادة الا المخاز  الوحدة االبببادية بحسم : 1س
 هريقة البسعير البي بببعاا الوحدة . -أ
 هبيعة المادة المخزنية . -م
 ر  البسعير وهبيعة المواد المخزنية .ه -ح
 
 يبم بنظيم مسبند مخزني عند اعادة المواد الا المخاز   2س
 نعم  –أ 
 ال  -م
 

 المواد المسبخدمة :
 المحاسبة المخزنية           عبد الخال  مهلك 
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 محاسبة البكالي             محمد علي احمد السيدية 
 

 ض الوحدة النمهية :* عر 
 المواد المخزنية المعادة : 

المواد البي بم الا المخراز  بسربم انبقراا الحاجرة اليارا او لبعرضراا الرا ظررو  تيرر 
ما مة اد  الا عدم باحيباا او فقدا  بسم م  خواباا او بد بكرو  اعرادة المرواد 

 بسبم اسبااكاا في كافة الحاال  يبهلم بقيم المواد .
 

 المواد المعادة : * بسعير
يررربم بقررريم الرررواد حسرررم هريقرررة البسرررعير المببعرررة مررر  ببرررل المنكررراة وبمرررا يررربا م وهبيعرررة 

 المادة المعادة .
 ويمك  ابباع احد  الهر  في بقيم المواد المعادة :

 هريقة الكلفة االبلية : -1
ز  المخرابعنا هذه الهريقة ببسعير المرواد المخزنيرة المعرادة فري االبسرام المخبلفرة الرا 

بنفس سعر برفاا وهذا يبوب  علرا هريقرة البسرعير المببعرة فري بسرعير البرادر فري 
بالمنكرراة وببررل  هررذه الهريقررة علررا المررواد البررالحة لاسرربعمال والبرري يرربم البغيررر فرري 

 موابفاباا .
   عند االعادة :هريقة سعر السو -2

وبررد اليمثررل السررعر ببهلررم هررذه الهريقررة مبابعررة مسرربمرة لاسررعار السررا دة فرري السررو  
ي فرالسا د في السو  في بلك الفبرة بيمة ما مة للبسعير خابرة اذا كرا  بذبرذبا كبيررا 

 اسعار المادة المعينة مما يخل  عدم اسبقرار في البقيم .
 

 * المعالجة المحاسبية للمواد المعادة :
 يبم بثبي  المعالجة المحاسبية للمواد المعادة بالككل البالي :

 اد البالحة السبعمال : حيث يبم بثبي  القيد البالي في السجا  :المو  -1
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 المخاز  ) مواد بالحة لاسبعمال (ح / م  
 الجاة البي اعيد  مناا المادة  ح / الا 
 المواد المسبالكة : -2

 بعد بقيم المواد المسبالكة م  ببل اللجا  المبخببة يبم بثبي  القيد البالي :
 سبالكا  المخاز  المح / م   

 الجاة البي اعيد  مناا المادة  ح / الا 
 

 حالة بهبيقية :
 م  سجا  احد  المنكا  البناعية ظار  الحاال  البالية :

( وحردة 300اعيد  كميرة مرواد برالحة لاسربعمال مقردارها ) 16/1/1995بباريخ  -
لية مررر  بسرررم االنبررراج النباررراا الحاجرررة اليارررا . وبرررد سرررعر  حسرررم هريقرررة الكلفرررة االبررر

 ( دينار للواحدة .500البالغ )
( وحررردة بررردر  500اعيرررد  فررري بسرررم البغليررر  مرررواد مسررربالكة ) 2/3/1995بررراريخ ب-

 ( دينار .125بيمباا م )
 

 المهلوم :
 بثبي  المعالجة المحاسبية االزمة :

16/1  
 دينار  150=  0.5*  300
 المخاز  ) مواد بالحة لاسبعمال (ح / م    150
 بسم االنباج ح / الا   150
23/3  

 مخز  السبالكا  ح / م    125
 بسم البغلي  ح / م    125
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 االمبحا  البعدي :
يبم بثبير  محاسربية خابرة للمرواد المخزنيرة المعرادة البرالحة لاسربعمال واخرر   1س

 للمواد المسبالكة .
 نعم  –أ 
 ال  -م
 
البررري بببعارررا الوحررردة يررربم بقررريم المرررواد المخزنيرررة المعرررادة حسرررم ساسرررية البسرررعير  2س

 االبببادية .
 نعم  –أ 
 ال  -م
    
 
 
 
 
 

 الف ة المسبادفة :
 قنيهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم الب

 
 االسبوع الباسع عكر :

 الجرد ) مفاوم الجرد ( -
 انواع الجرد  -
 اجرااا  الجرد  -
 

 مبررا  الوحدة :
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ضع الجرد م  المواضيع المحاسبية المامة اذا  اجرااا  الجرد المببعرة داخرل يعد مو 
الوحرررردا  االبببررررادية يبهلررررم ا  يكررررو  الهالررررم ملمررررا بمواضرررريع الجرررررد والمعالجررررا  

 محاسبية الخابة به .
 

 الفكرة المركزية :
 بوضي  مفاوم الجرد . -
 بة بعملية الجرد .  انواع الجرد واالجرااا  الخا -
 

 الدراسة : اهدا 
عنررد دراسررة هررذه الوحرردة يكررو  الهالررم بررادرا علررا البعررر  علررا نرروع مرر  انررواع الربابررة 
علررا المخررزو  والبمثيررل بعمليررة الجرررد ويكررو  الهالررم بررادر علررا البمييررز برري  انررواع 
الجرررد انرررواع الجرررد المببعرررة داخرررل الوحرردا  االبببرررادية واالجرررااا  الخابرررة بعمليرررة 

 الجرد .
 
 
 

 لقبلي : االخببار ا
 بسبخدم جميع الوحدا  االبببادية اجرااا  الجرد للربابة المخزنية  1س
 نعم  -1
 ال  -2
 يوجد عدة هر  )انواع ( للجرد داخل الوحدا  االبببادية  2س
 نعم  –أ 
 ال  -م
 

 المبادر المسبخدمة :
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 المحاسبية المخزنية         عبد الخال  مهلك 
 مد علي احمد السيدية المحاسبية البكالي          مح

 
 عرض الوحدة النمهية :

 مفاوم الجرد :
الجرد : هو عملية بيراس او عردد المرواد الموجرودة فري المخراز  علرا اخربا  انواعارا 
ومقارنباررررا باالربرررردة الظرررراهرة فرررري سررررجل اسررررباذ المخرررراز  وسررررجل المخرررراز  ) بهابررررة 

 البن  ( .
 انواع الجرد :

 الجرد الدوري  -1
 مر الجرد المسب -2
 الجرد المفاجئ  -3
 

 الجرد الدوري :
ة يقبد بره اجرراا عمليرا  الجررد مررة واحردة فري ناايرة السرنة الماليرة للوحردة االبببرادي

ويكمل جميع المواد الموجودة في المخاز  ويبهلم ايقا  عمليا  البر  واالسربام 
اسررباذ  خررال فبرررة الجرررد وبرربم بموجررم هررذا الجرررد مهابقررة االربرردة الظرراهرة فرري سررجل
 المخاز  مع االربدة الفعلية ) الموجودة الفعلي لبلك المواد في المخاز  ( .

 
 اجرااا  الجرد الدوري :

 يمك  بلخيص اجرااا  الجرد الدوري بالنقاه البالية :
 وضع موعد الجرد ببل الموعد المحدد بفبرة مناسبة . -1
ثررر ويراعررا وجررود برردار بعليمررا  بكررمل بكرركيل لجررا  الجرررد مرر  عضرروي او اكا -2

 فني مبخبص في اللجا  للبعر  علا موابفا  المواد .
 اي ة بوا م الجرد والمبضمنة المعلوما  الما مة لعملية الجرد .ب -3
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 نع ابدار اسبام مواد اثناا الجرد اال في حاال  الضرورة القبو  .م -4
 رد المادة .بخاذ االجرااا  الكفيلة بعدم اجراا المادة مربي  او اهمال جا -5
 راعا المواد البي بم اسباماا ولم ببل المسبندا  المبعلة باا .ي -6
 

وياحررظ فرري هررذا النرروع مرر  الجرررد انرره اليبحقرر  كثيررر مرر  عنبررر الربابررة علررا المررواد 
ة لعدم بوفير عنبر المفاجاة باالضافة الا ا  جرد المواد في نااية السنة عمليرة كراب

سررعيرها وبررد بمضررا بدبررة لضرري  الوبرر  وخابررة عنررد ويبهلررم وببررا كبيرررا لحبرررها وب
 ظاور فروبا  بي  االربدة الفعلية واالبدرة المثببة في سجل اسباذ المخاز  .

 
 * الجرد المسبمر : 

مرواد ويعني هذا النوع م  الجرد القيام بالجرد مرة او مربي  علا االبل لكل مادة م  ال
السرنة وحسرم هرذا النروع مر  الجررد ببورة مفاج ة المري  المخرز  فري أي وبر  خرال 

يررربم ايقرررا  برررر  واسررربام المرررواد البررري يجرررر  عليارررا الجررررد فقررره فررري حررري  بسررربمر 
 عمليا  البر  واالسبام لبقية المواد .

 
 اجرااا  الجرد المسبمر :

وضررع برنررامجي بفبرريلي يبضررم  جرررد كافررة المررواد مررروة واحرردة او مررربي  خررال  -1
 .السنة مع بحديد فبرة الجرد 

 جم ا  برحل كافة المسبندا  اول باول الا السجا  المخزنية .ي -2
  جرررد مربمررة حسررم البسلسررل بوضررع مقرردما علررا مجموعررا  المررواد باي ررة بهابررا -3

 الموجودة في المخاز  .
لمرررواد البالفرررة او العاهلرررة او البهي رررة الحركرررة او الراكررردة وبررردويناا امراعررراة فبرررل  -4

ة كررل مناررا لبرفررع الررا االدارة العليررا البخرراذ االجرررااا  بككررو  مفبررلة مررع بيررا  هبيعرر
 المناسبة بكأناا .
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 الجرد المفاجئ :
بببررع بعررض المنكررا  اضررافة الررا اعبمادهررا نظررام الجرررد البعرردي او المسرربمر اسررلوم 
الجرررد المفرراجئ لبحقيرر  عنبررر المفاجرراة بالنسرربة المنرراا المخرراز  . خابررة اذمررا باكررد 

ربابرررة بالكررركل المهلررروم علرررا المخرررزو  عنرررد اببررراع احرررد لررردياا عررردم بحقيررر  عنبرررر ال
 النظامي  . 

 
 االمبحا  البعدي :

 الجرد يعني عدد بياسي وز  المواد الموجودة داخل المخاز  . 1س
 نعم . –أ 
 ال . -م
 
دة في كافة انواع الجرد يبم مهابقة االربدة الفعلية مع االربدة الدفبرية الموجرو  2س

 في السجا  المخزنية .
 نعم . –أ 
 ال . -م

 :الف ة المسبادفة 
 قنيهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم الب

 
 االسبوع العكرو  :

 با مة الجرد  -
 

 مبررا  الوحدة : 
 بوضي  با مة الجرد والمعلوما  البي ببضمناا .

 
 الفكرة المركزية :
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 ما  البي ببضمناا .بوض  با مة الجرد والمعلو 
 اهدا  الدراسة :

باد  الدراسة الا بوضي  نموذج لقاعدة الجررد ) ككر  الجررد ( حبرا يكرو  الهالرم 
 بادرا علا اسبخدام بلك القاعدة عند مزاولة عمله في الوحدا  االبببادية.

 االخببار القبلي :
 بظار االربدة الفعلية عند القيام بعملية الجرد . 1س
 نعم  -1
  .ال -2
 بظار االربدة م  وابع السجا  المخزنية . 2س
 نعم  -أ
 ال  -م

 المبادر المسبخدمة :
 المحاسبة المخزنية                  عبد الخال  مهلك 

 المحاسبة البكالي                   محمد علي احمد السيدية 
 

 عرض الوحدة النمهية :
اة الخرر  حيرث اليوجرد كركل مبوافر  با مة الجرد : يخبل  ككل با مة الجرد مر  منكر

عليررة ال  ذلررك يعبمررد علررا هبيعررة النظررام المخزنرري المهبرر  فرري بلررك المنكرراة والبانررا  
البررري برترررم الحبرررول عليارررا مررر  خرررال عمليرررا  الجررررد اال  ا  معظرررم هرررذه القررروا م 

 بكمل البيانا  االساسية البالية والموضحة في النموذج ادناه 
 
 

     
   
الربم   

 كزيالمر 
اسم المادة 
وحررررررررررردة  وموابفاباا

 القياس
الربررررررررررررررريد 
بموجررررررررررررررم 

 الجرد
الربررررررررررررررريد 
بموجررررررررررررررم 
 السجا  

 الفروبا 
 زيادة

سرررررررعر   نقبا  
 الوحدة

بيمررررررررررررررررررررررررررررة 
  الفروبا 

 كشف الجرد

 رقم الكشف :                               

 :تاريخ المخزن                                                :اسم ورقم المخزن 
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 الف ة المسبادفة : 

 ني .لبقليم اهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البع
 

 االسبوع العكرو  :
 الجرد ) فروبا  الجرد( . -
 با مة الجرد . -
 

 مبررا  الوحدة :
ا  بهبي  اجرااا  الجرد في كافة الوحدا  االبببادية يعببر م  اهم االجرااا  
الضرورية لبحقي  هد  الربابة علا المخز  سواا داخل الواحدا  االبببادية 

    4                 3                         2االسم        -1تم الجرد من قبل 

 التوقيع 
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ا يبهلم دراسة موضوع الجرد والوسا ل المسبخدمة لبحقي  الخدمية او االنباجية مم
 هد  الجرد .  

 
 الفكرة المركزية :

 دراسة المواضيع البالية :
 الجرد ) مفاومه( . -1
 ا مة الجرد .ببوير نموذج لق -2
 

 الاد  م  الدراسة :
ا  يكو  الهالم بادرا علا البعامل مع ككو  الجرد وا  يبعر  علا المعلوما  

 ببضمناا القا مة لكي يكو  بادرا علا القيام بعملية الجرد . البي
 

 المبادر المسبخدمة :
 لمحاسبة المخزنية        عبد الخال  مهلك ا -1
 لمحاسبة المخزنية        محمد هاهر البساوي وكرم زكي ا -2
 

 االمبحا  القبلي :
 للمواد . عند القيام بعملية الجرد يبم البوبل الا االربدة الفعلية 1س
 نعم . –أ 
 ال . -م
 يبم البعر  علا االربدة الدفبرية للمواد م  السجا  المخزنية . 2س
 نعم . –أ 
 ال . -م
 

 الوحدة النمهية :
 فروبا  الجرد :
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يقبد باا الفروبا  الجردية هي الفرو  بي  االربدة الفعلية النابجة ع  عملية 
 (  المخزنية ) بهابة اسباذ المخز  الجرد واالربدة الدفبرية المثببة في السجا

ة ويظار الفر  في الزيادة او النقص ويبم بثبي  هذه المعلوما  ) االربدة الفعلي
داا والدفبرية ( في با مة الجرد ثم برسل نسخبي  م  بوا م الجرد المي  المخز  الب

ة ة نسخراية في اسبام الزيادة والنفقص الذي بم البوبل الياا نبيجة الجرد واعادب
بل مناا بعد بوضي  االسبام وبوبيعة علياا وبد بحال اسبام الفروبا  للبحقي  م  ب
االدارة في حالة عدم ببريرها م  ببل امي  المخز  وبرجع اسبام الفروبا  الا 

 عوامل كثيرة مناا :
 -2كالرهوبة والببخير والجفا  البي يبعرض لاا المواد المخزنية  عوامل هبيعة -1

جزاا بغيرة م  المواد اثناا البر  في حالة كوناا بسبلزم البقهيع او فقدا  ا
 البكسير مما يتدي الا بهاير اجزاا مناا او بلفاا .

ما وا البخزي  كثيرا ما يتدي الا بل  المواد او فقدا  بسما مناا ورباالهمال او س-3
 ببل  بعض المواد بمرور الوب  وببب  تير بالحة لاسبعمال .

 و البحري  ابعض الفروبا  نبيجة لبعرض المواد للسربة او االخباس  بنكا -4
ة بد بحدث اثناا البسجيل في بهابة البن  او البرحيل الا اسباذ اخهاا كبابي -5

 المخاز  .
 با مة كك  الجرد 

بخبل  با مة الجرد م  منكاة الخر  حيث بعبمد اعداد با مة الجرد علا هبيعة 
  في بلك المنكاة والبيانا  البي برتم الحبول علياا م  النظام المخزني المهب

خال عملية ببوير باعة الجرد ومعظم بوا م الجرد ببضم  علا االبل المعلوما  
 البالية :

 
 االمبحا  البعدي :

ة بريعند القيام بعملية الجرد البد م  مهابقة االربدة الفعلية مع االربدة الدف 1س
. 
 نعم . –أ 
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 ال . -م
 احد  اهم الوسا ل المسبخدمة في عملية الجرد هي . -2س
 مسبند االسبام . -أ
 سجل اسباذ المخاز  . -م
 با مة الجرد .      -ح

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ة المسبادفة : 
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع الحادي والعكرو  :

 المعالجة المحاسبية للفروبا  الجردية . -
 يفية معالجة الفروبا  الجردية محاسبيا .حاال  عملية ع  ك -

 مبررا  الوحدة :
 اديةا  اسبخراج الفروبا  الجردية اليكفي النااا عملية الجرد داخل الوحدا  االببب

ية بل يبهلم االمر بكملة اجرارا  الجرد م  خال اجراا المعالجا  المحاسب
 للفروبا  الجردية .
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 الفكرة المركزية :

 دراسة المواضيع البالية :
 المعالجة المحاسبية الخابة باا .و الفروبا  المحاسبية  -
 

 الاد  م  الدراسة :
با  ا  يكو  الهالم بادر علا البوبل الا الفروبا  الجردية وايجاد بيمة بلك الفرو 

 بة باا . وم  ثم القيام باجراا معالجا  محاسبية خا
 

 المبادر المسبخدمة :
 لمحاسبة المخزنية          عبد الخال  مهلك ا -1
 حاسبة البكالي             محمد علي احمد السيدية م -2
 
 
 
 

 االمبحا  القبلي :
 لجرد بعني :الفروبا  بي  ا -1س
 البدرة الدفبرية واالربدة الفعلية .ا -أ
 ربد الفعلية .بي  االربدة الدفبرية واال الفر  -م
 
 يبم بثبي  الفرو  الجردية في : 2س
 سجل اسباذ المخاز  . –أ 
 با مة الجرد . -م
 

 الوحدة النمهية :
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 المعالجة المحاسبية للفروبا  الجردية :
 يوجد هريقة مباكرة لمعالجة الفروبا  الجردية وهريقة تير مباكرة وبمثل :

  لي اكبر م  الربيد الدفبري المثبالمعالجة المحاسبية في حالة كو  الربيد الفع
 في سجل اسباذ المخاز  .

 ذ كا  سبم الزيادة عدم بنظيم مسبند اسبام مواد يكو  القيد المحاسبي .ا -1
 اجمالي المخاز  /  حم  
   . ج /  حالا  
   . ج /  حم  
 اسم الجاة البي اعيد  فياا المواد ج / الا 

 بسوية بيدية 
 
 يادة هي عوامل هبيعية :اذ كا  سبم الز  -2
 ضم  السنة المسموح باا : –أ 

 المخاز  /  حم  
   . ج   بيد الزيادة /  حالا  
   . جح / م  
 م . ص . ش  ) داخل الوحدة الخدمية (/  حالا 

 البكغيل  ) داخل الوحدا  االنباجية (/  حاو  الا 
 بيد بسوية 

 
 سبة المسموح باا :اعلا م  الن -م

 لمخاز  ا/  حم  
   . ج /  حالا  
   . ج /  حم  

 الا مذكوري  
 البكغيل /  ح.ص.ش   او  شم . /  ح
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 أ .خ /  ح
 
يادة في مادة معينة يقابلاا فقص في مادة اخر  مماثلة لاا في في حالة الز  -3

 الموابفا  . ) اليثب  بيد محاسبي (
 كان  الزيادة لم يعر  سبباا : اذا -4

 المخاز  /  حم  
   . ج /  حالا  
   . ج /  حم  
 أ .خ ) ايرادا  ( /  حالا 

                                     
المعالجة المحاسبية في حالة كو  الربيد الفعلي ابل م  الربيد الدفبري عند ذ 

 بكو  عكس القيود السابقة مع زيادة الحالة وهي :
 * واذا النقص سببه امي  المخز  :

   . ج /  حالا  
 المخاز  /  حم  

                              
 امي  المخز  /  حم  
   . ج /  حالا  
 البندو  او المبر  /  حم  
 ذمم امي  المخز   /  حالا 

                               
 حالة عملية ع  كيفية معالجة الفروبا  الجردية :

 مفاجئ الحد  المواد المباكرة لدياا فوجدبام  كركة البناعا  الكيمياوية بجرد 
( وحدة علما 450( وحدة بينما الربيد الفعلي بالمخز  )350الربيد بالسجا  )

 با  سعر الوحدة ) او دينار (
 وعند ستال امي  المخز  ع  سبم الفروبا  ابض  مايلي :
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 ( وحدة زيادة هبيعة ضم  النسبة المسموح باا .20) -1
 نظم باا مسبند اعادة في حيناا .  م  بسم البيانة ولم ي( وحدة اعيد85) -2
 ( وحدة لم يعر  مبدرها واعببر  ايرادا .25) -3
 ( وحدة بل  بسبم اهمال امي  المخز  .10)-4
 ( وحدة بل  بسبم خارج ع  ايرادا  امي  المخز  .10) -5
 ( وحدة برف  لقسم البيانة ولم ينظم باا مسبند بر  في وبباا .10)-6
 

 الحل :
بعد البوبل الا بيمة الفروبا  الجردية والنابجة ع  حابل ضرم عدد الوحدا  * 

 سعر الوحدة الواحدة يبم بثبي  القيوم بالككل البالي :
 المخاز  /  حم   20 -1

  ج  . /  حالا  20    
   . ج/  حم   20    
 البكغيل  /  حالا  20    
    

                           
 المخاز  /  حم   85  -2

   . ج /  حالا   85     
   . ج /  حم    85     
 مخزو  بسم البيانة /  حالا  85    
    
 المخاز  /  حم   25 -3

   . ج /  حالا  25    
   . ج  /  حم   25    
 أ .خ   /  حالا  25    
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  .ج /  حم   10  -4
 المخاز  /  حالا  10     
 ذمم امي  المخز  /  حم   10    
   .ج /  حالا  10    

                                    
  .ج /  حم   10  -5

 اجمالي المخاز  /  حالا  10     
 أ.ج  /  حم   10     
   . ج /  حالا  10     

                               
  .ج /  حم   10  -6
 المخاز  /  حالا  10     

 بثبي  النقص      
 مخز  بسم البيانة /  حم   10    
  . ج /  حالا  10    
 بيد بسوية الفروبا  الجردية      

 * ماحظة :
  . ج( /  ححسام الفروبا  الجردية يخببر م)

دة يالز ابمثل القيد االول بثب  الزيادة او النقص وبمثل القيد الثاني بسوية للنقص او 
 الحابلة في المواد المخزنية . 

 
 االمبحا  البعدي :

 يبم اعداد با مة الجرد م  ببل : 1س
 لجنة الجرد  –أ 
 امي  المخز   -م
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 يبم بثبي  المعالجة المحاسبية للفروبا  الجردية بعد احبسام : 2س
 الفروبا  الجردية  -1
 ة  بيمة الفروبا  الجردي -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دمة :الف ة المسبخ
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع الثاني والعكرو  : 

 ة والمعادة للمخاز  .اسس بقدير المواد المسبالك -
 

 مبررا  الوحدة :
بد يحدث في الحياة العملية ا  بسم م  المواد البي بم سحباا م  المخاز  يبم 

د لموادباا اليه بسبم انبقاا الحاجة الياا او بسبم اسبااكاا مما يبهلم دراسة ااعا
 المخزنية المعادة وكيفية معالجباا .
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 الفكرة المركزية :

 دراسة المواضيع البالية :
 * مفاوم المواد المخزنية المعادة 

 * اسس بقدير المواد المخزنية المعادة .
 

 الاد  م  الدراسة :
ا لم علا كيفية بقدير المواد المخزنية المعادة الا المخاز  ومعالجبابدريم الها
 محاسبيا .

 
 المبادر المسبخدمة :

 المحاسبة المخزنية             عبد الخال  مهلك 
 
 
 
 

 الوحدة النمهية :
 مفاوم المواد المخزنية المعادة :

ناا وبديم يقبد باا المواد البي اعيد  الا المخاز  بعد ا  كان  بد سلم  م
 اعادباا بسبم انبقاا الحاجة الياا او بسبم اسبااكاا .

 ببوب  المعالجة المحاسبية للمواد المخزنية المعادة علا اساس :
 ياسة البسعير البي بببعاا المنكاة .س -1
 بيعة المواد المعادة ) بالحة او مسبالكة ( .ه -2

 بكو و فعلية او علا اساس البقدير يبم بسعير المواد المعادة اما علا اساس الكلفة ال
 المعالجة المحاسبية كاالبي : 

 المخز    ) مواد بالحة او مواد مسبالكة (/  حم  
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 اسم الجاة البي اعيد  مناا المواد    /  حالا 
                          

ة يخزنوبد يبم بحويل المواد م  بسم الا بسم اخر بسبم انبقاا الحاجة الا المادة الم
 في بسم ظاور الحاجة الياا في بسم اخر عند ذ بكو  المعالجة المحاسبية:

 مخزو  ) اسم الجاة البي اسبلم  المواد (/  حم  
 مخزو  ) اسم الجاة البي حول  مناا المواد ( ./  حالا 
 

 حالة بهبيقية ) المعالجة المحاسبية للمواد المخزنية المعادة (
 اعية ظار  الحاال  البالية :م  سجا  احد  المنكا  البن

( وحدة م  بسم 300(اعيد  كمية مواد بالحة لاسبعمال كميباا )16/1بباريخ )
 (دينار للوحدة .500االنباج سعر  حسم هريقة الكلفة االبلية بسعر )

 
( وحدة 400( حول  مواد بالحة لاسبعمال م  بسم الببفية كميباا )2/3بباريخ )

 نباج والبابي اعيد الا المخاز  علما با  سعر برفاا م ( مناا الا بسم اال60%)
 ( دينار للوحدة .200المخاز  كا  )

( وحدة وبعد اجراا 180( اعيد  مواد م  بسم البيانة كميباا )25/3بباريخ )
 ( مناا بالحة لاسبعمال والبابي اعببر مسبالكا علما%30الفحص علياا ببي  ا  )

( دينار للوحدة اما المسبالكة فقد بدر  500)ا  سعر برفاا م  المخاز  كا  
 ( دينار .500اللجنة بيمباا م )

 المهلوم : بسجيل العمليا  المحاسبية الازمة لذلك .
  16/1الحل : 
 دينار كلفة المواد المعادة . 150000=  500*  300

 مخز  ) مواد بالحة (/  حم    150000
 مخز  بسم االنباج /  حالا  150000

2/3  
 وحدة حول  الا بسم االنباج  240=  60/100*  400
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 دينار كلفة المواد المحولة الا بسم االنباج  48000=  200*  240
 مخز  بسم االنباج /  حم   48000
 مخز  بسم الببفية /  حالا  48000

 * ماحظة : يمك  جمع القيدي  بقيد محاسبي واحد .
(25/3 ) 

 لاسبعمال وحدة بالحة  540=  30/100*  180
 دينار كلفة المواد البالحة  17000=  500*  540

 م  المذكوري  
 مخز  ) مواد بالحة (/  ح 27000

 مخز  ) مواد مسبالكة ( /  ح 500
 مخز  بسم البيانة /  حالا   27500

 االمبحا  البعدي  
 س عند معالجة المواد المعادة محاسبيا يبم االخذ بنظر االعببار 

 مادة المخزنية المعادة هبيعة ال –أ 
 ادة وسياسة البسعير .هبيعة الم -م

 الف ة المسبادفة :
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع الثالث والعكرو  :

 * معدل دورا  المخزو  السلعي 
 .* حالة بهبيقية ع  معدل دورا  المخزو  السلعي 

 
 مبررا  الوحدة :

ا  بحديد معدل الدورا  المخزو  السلعي داخل الوحدا  االبببادية ) االنباجية 
والخدمية ( له اهمية يمثل في الدور الذي يلعبه في بحقي  هد  الربابة علا 

 المخزو  .
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 الفكرة المركزية :

لبنع / بوضي  مفاوم معدل دورا  المخزو  السلعي للمواد النامة البنع / بح  ا
 والمواد االولية .

 
 الاد  م  الدراسة :

يبعر  الهالم علا كيفية اسبخدام نسبم معدل دورا  المخزو  السلعي في بحقيقي 
 هد  الربابة علا المواد المخزنية .

 
 المبادر المسبخدمة :

 المحاسبة المخزنية          عبد الخال  مهلك 
 وي المحاسبة المخزنية         محمد هاهر الكا

 
 
 

 الوحدة النمهية :
 مفاوم معدل دورا  المخزو  السلعي 

هو عدد مرا  بيع او اسبعمال المخزو  خال فبرة مالية تالبا ما بكو  سنة . 
ويخبل  معدل الدورا  الذي يبم احبسابة في الوحدا  االبببادية الخدمية حيث 

مبيعا ( بينما  يكو  علا ككل ) معدل دورا  المخزو  للمواد البامة البنع ( )
دل يكو  في الوحدا  االنباجية ) معدل دورا  المخزو  السلعي للمواد االولية (ومع

دورا  المخزو  للمواد نب  المبنعة ( ومعدل دورا  للمواد بامة البنع ( بمعنا 
ا  معدل الدورا  يحبسبم علا اساس ككل الخزي  داخل الوحدا  االبببادية 

 اخل الوحدا  االبببادية . واليوجد معدل دورا  نمهي د
 
 * كلفة المواد االولية المبروفة خال المدة 2معدل دورا  المخزو  =  -1
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 السلعي للمواد االولية      كلفة المواد االولية  +  كلفة المواد االولية  
 اول مدة              اخر مدة                             

 
 كلفة المواد المبنعة خال الفبرة * 2معدل دورا  المخزو  =  -2

 السلعي للمواد نب  المبنعة    كلفة المواد نب    + كلفة المواد نب     
 المبنعة اول المدة     المبنعة اخر المدة                                 

 
 * كلفة المبيعا  2معدل دورا  المخزو   =  -3
 نع د بامة البنع   + كلفة المواد بامة البالسلعي للمبيعا           كلفة الموا 

 اول المدة                 اخر المدة                              
 
 
 
 
 

 حالة بهبيقية )معدل دورا  المخزو  السلعي(  
 – 1995البيانا  البالية اسبخرج  م  سجا  احد  المعامل االنباجية للعاملي  

 لدورا  للمخزو  السلعي والمهلوم اسبخراج معدل ا 1996
  1996       1995البيانا                                      

  4000       2000االولية اول المدة                كلفة المواد -
  6000واد االولية اخر المدة                             كلفة الم -
  28000       14000دة    الم كلفة المواد االولية المكبراة خال -

 كلفة المواد االولية المبروفة لانباج  خال المدة
  1000       1500ح  البنع اول المدة    كلفة خز  بضاعة ب -
   2000       1000ح  البنع اول المدة    بكلفة خز  بضاعة  -
  5000       7500بامة البنع خال المدة   كلفة خز  بضاعة  -
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  2500       1500  بضاعة بامة البنع اول المدة     كلفة خز  -
  2500عة بامة البنع اول المدة                  كلفة خز  بضا -
  30000    20000يعا                          كلفة خز  المب -
 

 الحل :
 مرة   4=     12000*  2معدل دورا  المخزو  السلعي =  -1

       4000+2000                للمواد االولية        
 ولية المواد اال –* كلفة المواد االولية البروفة = المواد االولية + المكبريا  م  

 لمدةخال المدة                                   المواد االولية       اخر ا  
                                =2000  +14000- 4000  

 دينار  12000=                                
 مرا  6=          7500*  2معدل دورا  المخزو  السلعي =  -2
 1000*  1500للمواد النب  المبنعة              
 مرا   10=       20000*  2معدل دورا  المخزو  السلعي =   -3

  2500+  1500للمواد البامة البنع                  
 لبعدي :االمبحا  ا

 يسبخدم معدل دورا  المخزو  السلعي للربابة علا المواد المخزنية . 1س
 نعم . –أ 
 ال . -م
 اليوجد معدل دورا  مخزو  سلعي نمهي داخل الوحدا  االبببادية . 2س
 نعم  –أ 
 ال . -م
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 الف ة المسبادفة :
 ي .لبقناد البقنية في هي ة البعليم هلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاه

 
 االسبوع الرابع والعكرو  

 حد النظام المحاسبي المو  -1
 ظام المحاسبي الموحد اهدا  الن -2
   النظام المحاسبي الموحد .مقوما -3
 

 مبررا  الوحدة :
ا  الفكر المحاسبي ظل يسبأثر االهبمام م  زاوية المنفعة للعاملي  مع الوحدا  

ة مما يولد ضرورة السبحداث بكريعا  محاسبية تايباا وحدة المفاهيم االبببادي
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واالجرااا  وبنظيماا بالككل الذي يسام في بنظيم العمل المحاسبي ويعني 
 بالمسبلزما  االولية االساسية لاتراض االبببادية .   

 
 الفكرة المركزية :

 دراسة المواضيع البالية 
 مفاوم النظام المحاسبي الموحد -
 د اهدا  ومقوما  النظام الحاسبي الموح -
 

 الاد  م  الدراسة :
يكو  الهالم ملما بالمعلوما  الخابة ع  عنبر المواد ) المخزو ( وحسم ما 

 جاا به النظام المحاسبي الموحد .
 المبادر المسبخدمة :

 لمحاسبة المخزنية           عبد الخال  مهلك ا -1
 ديوا  الربابة المالية     موحد  النظام المحاسبي ال -2
 

 االمبحا  القبلي :
ياد  النظام المحاسبي الموحد الا بوحيد المفاهيم المحاسبي  وبياساا  1س

 ومرافقباا وابخاذ القرارا  الازمة بكاناا ؟ 
 نعم . –أ 
 ال . -م
ة يقوم النظام المحاسبي الموحد علا نفس االسس والقواعد واالجرارا  المحاسبي 2س
 ؟ 
 نعم . –أ 
 ال . -م
 

 الوحدة النمهية 
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 مفاوم النظام المحاسبي الموحد :
مجموعة م  البربيبا  واالجرار  الخابة ببسجيل البيانا  المحاسبية علا مسبو  
د الوحدة االبببادية واعداد بوا م وحسابا  خبامية وموازنا  بخهيهية في اهار عد

 م  القواعد واالسسس والمبهلحا  الموحدة . 
 
 معايير المببعة في اعداد النظام :ال
 ح والمرونة .البساهة والوضو  -1
 سايرة القواعد والمبادئ المحاسبية م -2
 القابلية علا البهبي   -3
 قابلة االحبياجا  المنبثقة م  داخل الوحدة االبببادية م -4
 

 اهدا  النظام المحاسبي الموحد 
  ة وبقييم النبا ج علا مخبل  المسبوياوفير البيانا  الازمة للبخهيه والمبابعب -1
. 
 سايل عملية بجميع البيانا  المحاسبية وببويباا وبخزيناا .ب -2
 به حسابا  الوحدة االبببادية بالحسابا  القومية .ر  -3
 

 مقوما  النظام المحاسبي الموحد 
 الدليل المحاسبي .  -1
 لقوا م الخبامية .الحسابا  وا -2
 لمحاسبية .االسس والقواعد ا -3
 الموازنا  البخهيهية .  -4
 

 االمبحا  البعدي :
النظام المحاسبي الموحد يربه الحسابا  علا مسبو  الوحدة االبببادية  1س

 بالحسابا  علا المسبو  القومي .
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 نعم . –أ 
 ال . -م
ا ياد  النظام المحاسبي الموحد الا بياس العمليا  االبببادية والربابة عليا 2س

 لقرارا  بكاناا .وابخاذ ا
 نعم . –أ 
 ال . -م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ة المسبادفة :
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع الخامس والعكرو  :

 بقسيم حسابا  الدليل المحاسبي .  -
 كرح حسابا  الدليل المحاسبي .  -
 

 مبررا  الوحدة :
رض وبول الا فام كامل لكيفية بهبي  النظام المحاسبي الموحد ولعمل بموجبه لغ

ل البد م  البعر  علا دليل المحاسبي والبقسيما  الخابة بالدليل باعبباره الايك
 الذي يحبر كل احبياجا  الوحدة االبببادية .
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 الفكرة المركزية :

 دراسة المواضيع البالية :
 يز علا حسابا  الخابة بالمخزو  .بقسيم حسبا  الدليل والبرك

 
 الاد  م  الدراسة :

ا  يكو  الهالم بادرا علا معرفة ببقسيما  الدليل المحاسبي ليبب  علا الهالم 
 امكانية اسبخدام الحسابا  البي يبضمناا الدليل في بثبي  المعالجا  المحاسبية

 الازمة لمعالجة المواد المخزنية .
 

 المبادر المسبخدمة :
 المحاسبة المخزنية          عبد الخال  مهلك  -1
 لنظام المحاسبي الموحد    ديوا  الربابة المالية ا -2
 
 

 االمبحا  القبلي :
 يعببر الدليل المحاسبي احد  مقوما  النظام المحاسبي الموحد ؟ 1س
 نعم . –أ 
 ال . -م
 يضم الدليل المحاسبي : 2س
 اسماا الحسابا  . –أ 
 ام الحسابا  .اسماا وارب -م
 

 الوحدة النمهية :
 * بقسيم حسابا  الدليل 
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بسم  حسابا  الدليل المحاسبي المنبوص علياا في النظام المحاسبي الموحد الا 
 االبسام البالية :

 سابا  الدليل حسم هبيعباا حبقسم  -أ
 سابا  ببعل  ببحديد المركز المالي وهي :ح -1
  (1حسابا  االبول ) اعهي لاا ربم  -
 ( 2حسابا  الخبوم ) اعهي لاا ربم  -
 عل  بنبيجة االعمال :حسابا  بب -م
 (3حسابا  االسبخداما  ) اعهي لاا ربم  -
 ( 4حسابا  الموارد  ) اعهي لاا ربم  -
 قسم الحسابا  المبكاباة حسم مسبوياباا كما يلي :ب -ج
 سابا  اجمالية وبسما حسابا  المسبو  االول .ح -1
 مة وبسما حسابا  المسبو  الثاني .حسابا  عا -2
 سابا  مساعدة وبسما حسابا  المسبو  الثالث .ح -3
 سابا  فرعية وبسما حسابا  المسبو  الرابع .ح -4
 سابا  جز ية وبسما حسابا  المسبو   الخامس .ح -5
 سابا  بحليلية وبسما حسابا  المسبو   السادس .ح -6

 راكز البكالي  هي :* وضم  حسابا  الدليل يوجد بقسيم لم
  5مراكز االنباج اعهي  ربم 

  6مراكز خدما  االنباج اعهي  ربم     
  7مراكز خدما   البسوبية اعهي  ربم   
   8مراكز خدما   االدارية اعهي  ربم   
      9مراكز خدما  الراسمالية اعهي  ربم  

 
 كرح حسابا  الدليل المحاسبي للمخزو  

  13المخزو  
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 لباما الحسام حركة المسبلزما  السلعية الواردة والبادرة وحركة االنباج اويمثل هذ
 واالنباج تير البام وكذلك حركة االعبماد المسبندية وف  الحسابا  البالية :

 . 131خزو  الخاما  والمواد االولية   م -1
 . 132خزو  الخاما  الوبود والزيو  م -2
 . 133 و  الخاما  االدوا  االحبياهيةمخز  -3
 .  134خزو  الخاما  مواد بعب ة وبغلي  م -4
 

 وينقسم الا : 135مخزو  المنوعا  
  1351مخزو  اللوازم الماما  

  1352مخزو  القرهاسية 
  1354مخزو  الكبم البعليمية 

  1354مخزو  المخلفا  والمسبالكا  
  1355مخزو  بجايزا  العاملي  

 
 
 
 

  136مخزو  االنباج 
  137 ع لغرض البيع مخزو  البضا

  138اعبمادا  مسبندية لكراا المواد 
  139مخزو  المواد االخر  

 هذه الحسابا  بكو  مدينة عند الكراا ودا نة عند البر  او البيع .
 

 االمبحا  البعدي :
 بسم  حسابا  الدليل المحاسبي علا اساس : 1س
 هبيعة الحسام  -أ
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   بيعة الحسابا  وعلا اساس المسبوياه -م
 
 يمثل حسام المخزو  ضم  الدليل المحاسبي بحسام  2س
  13  –أ 
  11 -م
  
 
 
 

     
   
 
  
 
  
 
 

 الف ة المسبادفة :
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع السادس والعكرو  

 ردة في النظام المحاسبي الوحد .* المعالجة المحاسبية للمواد المخزنية الوا
 * حاال  بهبيقية .

 
 مبررا  الوحدة :
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بي  ا  اسبخدام النظام المحاسبي الموحد يبهلم معرفة االسس المحاسبية الازمة لبث
 ة .القيود المحاسبية للمواد المخزنية الواردة سواا كان  المواد محلية او مسبورد

 
 الفكرة المركزية :

ة سبية المبببعة في بثبي  المعالجة المحاسبية للمواد المخزنيدراسة االسس المحا
 الواردة .

 
 الاد  م  الدراسة :

بي  م  دراسة هذه الوحدة يكو  الهالم بادرا علا فام االسس المحاسبية الازمة لبث
 القيود المحاسبية الخابة بالمواد المخزنية الواردة .

 
 المبادر المسبخدمة :
 عبد الخال  مهلك              المحاسبة المخزنية  

 النظام المحاسبي الموحد         ديوا  الربابة المالية 
 
 
 

 االمبحا  القبلي :
يقوم النظام المحاسبي الموحد علا نفس االسس واالجرااا  المحاسبية  1س

 المبعار  علياا .
 نعم .  –أ 
 ال .   -م
 
   وابعة االسبحقابا  .عند بهبي  النظام المحاسبي الموحد يبهلم بهبي 2س
 نعم . -أ
 ال . -م
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 الوحدة النمهية :

 :المعالجة المحاسبية للمواد المخزنية الواردة ) وف  النظام المحاسبي الموحد( 
 * خبا ص المحاسبة في النظام المحاسبي الموحد .

 نظرية القيد المزدوج  –أ 
بم  ضوا هذه النظرية يبموبعني ا  كل عملية مالية لاا جانبا  المدي  والدا   وفي 

بوبي  الحسابا  الا حسابا  كخبية وحسابا  تير كخبية وبعد البهور الذي 
حبل في النظم المحاسبية ظار ببويم جديد للحسابا  وبقسيماا الا حسابا  

 النبيجة والميزانية وهو الببويم الذي اعبمده النظام المحاسبي الموحد . 
   
 ابباع مبدا االسبحقا  -م
 بد به فبل بي  عملية االسبحقا  القيمة وعملية دفعاا او بحبيناا .ويق

 وبربم علا ابباع مبدا االسبحقا  ما يلي :
ابعة االسبحقا  لايرادا  ووابعة بحبيل االيراد واجراا بيود الفبل بي  و  -1

 خابة لكل مناا .
اجراا بيود لفبل بي  وابعة االسبخداما  ووابعة النقدية بسديد هذه النفقا  و ا -2

 خابة باا .
 لعابة بي  االسبخداما  والنقدية عابة تير مباكرة ا -3
 سبحدث حسابا  وسهية لبعميم مبدا االسبحقا  .ا -4
 

 حاال  بهبيقية :
ام  المنكاة العامة للبعليم في بغداد بكراا المكمش م  احد  المزارعي  بكلفة ب -

 دينار  2000000
  131ومواد اولية   مخزو  خاما /  حم    20000
  2614مجازو  بهاع خاص /  حالا  20000

 بيد االسبحقا  
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  2614مجازو  بهاع خاص /  حم   20000
  183نقدية لد  المبار  /  حالا  20000

 بيد البسديد                                              
 

 االمبحا  البعدي :
 بي  عملية االسبحقا  والبسديد .ابباع مبدا االسبحقا  يعني الفبل  1س
 نعم . –أ 
 ال . -م
 
 احد  خبا ص النظام المحاسبي الموحد هي ابباع نظرية القيد المزدوج  2س
 نعم . –أ 
 ال . -م
 
   
 
 
 

 الف ة المسبادفة :
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 ع والعكرو  االسبوع الساب

 ابباع مبدا االسبحقا   -
 حسابا  الدا نو   -
 الكراا المحلي  -
 

 مبردا  الوحدة 
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ي حاسبللبمك  م  بثبي  المعالجة المحاسبية للمواد المخزنية الواردة حسم النظام الم
الموحد البد م  البهر  الا خبا ص النظام المحاسبي الموحد والمبظمنة مبدا 

 االسبحقا  .
 

 المركزية : الفكرة
 دراسة المواضيع البالية :

 خبا ص النظام المحاسبي الموحد  -
 لمعالجة المحاسبية للمواد المخزنية الواردة حسم النظام المحاسبي الموحد .ا -
 

 الاد  م  الدراسة :
باد  الدراسة الا اعهاا فكرة ع  النظام المحاسبي الموحد والباكيد علا مبدا 

ثبي  المعالجة المحاسبية للمواد الواردة حسم النظام االسبحقا  للبمك  م  ب
 المحاسبي الموحد 

 
 المبادر المسبخدمة :

 لمحاسبة المخزنية             عبد الخال  مهلك ا -1
 لنظام المحاسبي               ديوا  الربابة المالية ا -2

 االمبحا  القبلي :
 النظام المحاسبي يعببر الدليل المحاسبي الموحد احد  مقوما   1س
 نعم . -1
 ال . -2
 
اليبم اسبخدام مبدا  محاسبي لبثبي  المعالجا  المحاسبية للمواد المخزنية  2س

 الواردة 
 نعم  -1
 ال  -2
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 الوحدة النمهية :

 يبميز النظام المحاسبي الموحد بخبا ص ببمثل م :
 نظرية القيد المزدوج .  -1
 .  ابباع مبدا االسبحقا  -2
 

 السبحقا  :مبدا ا
بم ويعني الفبل البام بي  عملية اسبحقا  لقيمة وعملية دفعاا او بحبيلاا مما يبر 

يع علياا اسبخدام حسام وسيه لبثبيث بيد االسبحقا  ببل بثبي  بيد البسديد وفي جم
ا  الحاال  وهذا يعني الفبل بي  وابعة اسبحقا  اإليرادا  ووابعية البحبيل اسبحق

 بسديد هذه النفقا  . االسبخداما  ووابع
 

  26حسابا  الدا نو  
 بيد يمثل الحسام الجانم الدا   لعملية كراا المواد المخزنية ) محليا( وعند بثبي 
البسديد باسبخدام مبدا االسبحقا  وبد بسم الدليل المحاسبي هذا الحسام الا 

( مجازو  بهاع 2612( مجازو  بهاع اكبراكي , )2611المجازو  وكاالبي )
( مجازو  بهاع خاص , 2614( مجازو  بهاع مخبله , )2613بعاوني )

 ( مجازو  عالم خارجي . 2615)
 

 المعالجة المحاسبية للمواد المخزنية الواردة ) محليا( 
 يبم بثبي  هذه المعالجة وف  مبدا االسبحقا  وكاالبي :

  63المخزو    /  حم  
  26مجازو   /  حالا 

 بيد االسبحقا  
  26مجازو    / حم  
  183نقدية لد  المبار     /  حالا 
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 بيد البسديد                        
 حالة بهبيقية ع  المعالجة المحاسبية 

 المواد المخزنية الواردة حسم النظام المحاسبي الموحد .
ببفبك محاسبا في بسم الحسابا  المخزنية والمهلوم منك بسجيل العمليا  

 محلي وحسم النظام المحاسبي الموحد .الخابة بالكراا ال
 

اكبر  المنكاة ع  هري  لجنة لمكبريا  ادوا  احبياهية بمبلغ  1/3بباريخ 
 ( دينار م  المنكاة العامة لبسو  وادامة المعدا  .25000)

( 30000اكبر  المنكاة كاربو  لبعب ة مسحو  الغسيل سومر بيمباا ) 3/3بباريخ 
 بو  االهلية ) بهاع مخبله( دينار م  كركة بناعة الكار 

( 20000اكبر  المنكاة مواد اولية السبخداماا في بناعة الزيو  بمبلغ ) 6/3في 
 دينار م  المنكاة العامة لبجارة المواد الغذا ية .

 الحل :
 1/3  

  133مجازو  ادوا  احبياهية /  حم   25000
  2611مجازو  بهاع اكبراكي /  حالا  25000

                                        
  2611مجازو  بهاع اكبراكي /  حم   25000
  183نقدية لد  المبار    /  حالا  25000

                                                 
3/3  

  1341مجازو  مواد بعب ة وبغلي  مسبالكة /  حم   30000
  2613مجازو  بهاع مخبله /  حالا  30000
  2613مجازو  بهاع مخبله /  حم   30000
  183نقدية لد  المبار  /  حالا  30000

6/3  
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  131مجازو  مواد اولية /  حم   20000
  2611مجازو  بهاع اكبراكي /  حالا  20000
  2611مجازو  بهاع اكبراكي /  حم   20000
  183نقدية لد  المبار  /  حالا  20000

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دفة :الف ة المسبا
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع الثام  والعكرو  :

 حاسبي الموحد  الكراا الخارجي وف  النظام ال -
 نظام الحاسبي الموحد المعالجة المحاسبية وف  ال -
 ظام المحاسبي الموحد .لمحاسبي الموحد وف  النحاال  مخزنية ع  النظام ا -
 

 مبرا  المركزية 
 دراسة المواضيع البالية :
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 المعالجة المحاسبية لكل م  :
 الكراا الخارجي والمواد المخزنية البادرة وحسم النظام المحاسبي الموحد .

 
 الاد  م  الدراسة :

يكو  الهالم بادرا علا معرفة المعالجة المحاسبية للمواد المسبوردة والمواد 
 مبروفة او المباعة وحسم النظام المحاسبي الموحد .ال
 

 المبادر المسبخدمة :
 لنظام المحاسبي               عبد الخال  مهلك ا -1
 لنظام المحاسبي الموحد       ديوا  الربابة المالية  ا -2
 

 االمبحا  القبلي :
 الموحد ؟بم وضع معالجة محاسبية للمواد المسبوردة ضم  النظام المحاسبي  1س
 نعم  -أ
 ال . -م
 اردراعا النظام المحاسبي الموحد مبدا البنسي  عند اعداد الدليل بالنسبة للمو  2س

 البادرة م  المواد ؟  
 نعم  -أ
 ال . -م
 

 الوحدة النمهية :
 الكراا الخارجي :

بم احسام ) اعبماد مسبند الكراا مواد ( ضم  الدليل المحاسبي واعها الربم 
( واعبمادا  مسبندية 1381اعببارا  مسبندية لحسام المنكاة ) ( وبضم 138)

( وبد بم حسام االعبمادا  باد  حبر وبجميع بكلفة المواد 1382لحسام الغير )
المكبراة في الخارج سواا كان  كان  هذه المواد مسبلزمة سلعية او بضا ع لغرض 
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هب  اساس البيع وباد  ببسيه العمل ضم  النظام المحاسبي الموحد لم ي
 االسبحقا  عند معالجة المواد المسبوردة ) الكراا الخارجي ( .

 
 حالة بهبيقية ع  الكراا الخارجي ) ضم  النظام المحاسبي الموحد (

ما بام  المنكاة العامة للمخاز  العرابية باسبيراد ساعا  سويسرية بلغ  كلفباا ك
 يلي ) حذ  ثاثة ابفر لبسايل الحسابا  (

 دينار مبار  فب  االعبماد    200      1/ 1بباريخ  
 بيمة مسبندا  الكح   15000      12/3بباريخ 

 دينار رسوم كمركية   8000                  
 دينار مباري  ن  وحمالية   300                  

 
 المهلوم : بثبي  المعالجة المحاسبية الازمة وحسم النظام المحاسبي الموحد .

 الحل :
 
 

  1381اعبمادا  مسبندية لحسام المنكاة /  حم    200
  183نقدية لد  المبر   /  حالا  200

 بثبي  مبار  فب  االعبماد .
   1386اعبمادا  مسبندية لحسام المنكاة /  حم   1500
 نقدية لد  المبر    /  حالا   1500

 بثبي  بيمة مسبندا  الكح  
   1381سام المنكاة اعبمادا  مسبندية لح/  حم    8000
  183نقدية لد  المبر  /  حالا  8000

  ةبثبي  بيم الرسوم الكمر كي
  1381اعبمادا  مسبندية لحسام المنكاة /  حم    300
  1811بندو  المركز  /  حالا  300
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 بثبي  مباري  النقل الجمالية 
  3521مكبريا  لحسام المنكاة /   حم   23500
    1381  مسبندية لحسام المنكاة اعبمادا/  حم   23500

 بيد تل  االعبمادا  المسبندية 
                                       

 المعالجة المحاسبية للمواد المخزنية البادرة 
عالج النظام المحاسبي الموحد بر  المواد لحسابا  مسبقبلية هي حسام 

نية دي  لعملية بر  المواد المخز المسبلزما  السلعية ويمثل هذا الحسام الجانم الم
ا   الد الا االبسام االنباجية او االبسام االخر  في الوحدة االبببادية ويكو  الجانم

 حسام المخزو  .
 

 حالة بهبيقية 
 ( دينار  10000م بر  مواد اولية الا بسم االنباج بقيمة )ب -1

  321الخاما  والمواد االولية  /  حم    10000
     131مخزو  الخاما  والمواد االولية  /  حالا  10000

 ( دينار 5000م بر  زيو  كحوم الا بسم االنباج بقيمة )ب -2
  3223زيو   /  حم    5000
  132مخزو  الوبود والزيو  /  حالا  5000

 
 ( دينار 20000م بر  ادوا  احبياهية الا بسم االنباج بقيمة )ب -3

  323ية  االدوا  االحبياه/  حم   20000
  133مخزو  االدوا  االحبياهية /  حالا  20000

 
 االمبحا  البعدي :

عند المعالجة المحاسبية للمواد الواردة ) كراا خارجي( اليبم بهبي  اساس  1س
 االسبحقا  .
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 نعم . –أ 
 ال . -م
 
 عالج النظام المحاسبي الموحد البادرة بحسابا  مسبقلة هي : 2س
 االسبخداما  . –أ 
 الموارد .     -م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ة المسبادفة :
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع الباسع والعكرو  

   المسبعملة في النظام المحاسبي الموحد .اليوميا  والسجا -
 يومية المكبريا   -
 يومية البادر المخزني  -
ريم علا كيفية اسبخدام السجا  الخابة بالمخزو  في ظل النظام البد -

 المحاسبي الموحد .
 

 مبررا  الوحدة :
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  لقد حدد النظام المحاسبي الموحد مجموعة م  الدفابر الر يسية والمساعدة لبثبي
وبرحيل بيود المحاسبية مما يبهلم االمر دراسة بلك المجموعة م  خال هذه 

 الوحدة النمهية .
 

 الفكرة المركزية :
 دراسة الدفابر والسجا  الخابة بالنظام المحاسبي الموحد واهم المعلوما  البي

 ببضمناا .
 

 اهدا  الوحدة :
  عند دراسة هذه الوحدة يكو  الهالم بادرا علا البعر  علا اهم الدفابر والسجا

علا كيفية  المسبخدمة بالنظام المحاسبي الموحد والخاص بالمخزو  وبدريم الهالم
 اسبخدام بلك اليوميا  والسجا  .

 
 
 

 االخببار القبلي :
 حدد النظام المحاسبي الموحد سجا  ودفابر خابة بالمخزو  السلعي ؟  1س
 نعم  –أ 
 ال . -م
حدد النظام المحاسبي الموحد دفابر ر يسية ودفابر مساعدة لبثبي  وبرحيل  2س

 القيود المحاسبية ؟ 
 نعم . -أ
 ال . -م
 

 المبادر المسبخدمة :
 بد الخال  مهلك ع            المحاسبة المخزنية     -
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 الموحد           ديوا  الربابة المالية  النظام المحاسبي -
 

 عرض الوحدة النمهية :
 اليوميا  والسجا  المسبعملة للمخزو  في النظام المحاسبي الموحد 

المحاسبي الموحد فبل بي  فيما يخص حركة المخزو  السلعي فا  النظام 
السجا  المواد المخزنية الواردة وسجا  المواد المخزنية البادرة حيث خبص 

 كل مناا يومية منفبلة وهما :
 

 يومية المكبريا  :
 وهو دفبر يومية خبص لكافة عمليا  الكراا م  المسبلزما  السلعية الداخلية الا

ية دة االبببادية في المسبلزما  السلعالمخاز  وال بسجل في اليومية مكبريا  الوح
حيث يبم بسجيلاا في يومية االسبخداما  ويحبوي يومية المكبريا  علا حقول 

 بنظيمية واخر  ر يسية وهي :
 
 

 الحقول البنظيمية :
 وبقسم هذه الحقو  الا ما يلي :

يد ربم مسبند الق –ربم مسبند االدخال المخزني  –ربم محضر االسبام  –) الباريخ 
ربم المجاز في سجل االسباذ  –اسم المجاز  –ربم با مة المجاز وباريخاا  –

 الخاص بالمجازي  .
 

 الحقول الر يسية 
ي  ويكمل الحسابا  المخزنية كافة وكل ما يبعل  باا حيث بثب  فيه الجانم المد -أ

 مكبريا  الوحدة االبببادية م  المواد البي بدخل الا مخازناا .
 دا   :الجانم ال -م
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 دالةويحبوي هذا الجانم علا حسابا  المجازي  والحسابا  الجارية الدا نة وتيرها ال
علا حقو  ناك ة لبالحاا وكذلك الحقول الخابة ببثبي  هلبا  بعويض وبحديدي 

مستولية البعويض وبثبي  نوابض االعبمادا  والفروبا  المخزنية وفحص 
 مينا  المسبلمة .مبروفا  الكراا والذرعا  المنجزة والبا

 
 يومية البادر المخزني :

عب ة الب يثب  هذا الدفبر بيمة الخاما  الر يسية والمساعدة واالدوا  االحبياهية ومواد
 والبغلي  والمواد المخزنية االخر  البادرة م  المخاز  .

 بحبوي يومية البادر المخزني علا 
 حقول بنظيمية وهي : -أ
 ريخة والييا  والوحدة .الباريخ وربم المسبند وبا 
 في الجانم المدي  : ةالحقول الر يسي -م

في هذا الجانم بوجد الحقو  البي ببي  اوجة اسبخدام المواد المخزنية البادرة 
ية للعمليا  االنباجية ويبكو  هذا الجانم م  الحسابا  الخابة بالمسبلزما  السلع

 الموضحة في الدليل المحاسبي .
 ي الجانم الدا   :الحقول الر يسية ف

ويحبوي الجانم الدا   علا الحسابا  المقابلة لحسابا  االسبخداما  كالمجازي  
 والسل  وحسابا  جارية دا نة وحسابا  دا نة مبنوعة واسبقهابا  لحسام الغير.

 
 االمبحا  البعدي :

 اليبم اسبخدام المكبريا  للمواد المخزنية المبروفة لانباج  1س
 نعم . -أ
  .ال -م
 يبم بثبي  المواد البادرة في المخز  في يومية البادر المخزني . 2س
 نعم . -أ
 ال .    -م
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 الف ة المسبادفة :
 ي .لبقناهلبة المرحلة الثانية في االبسام االدارية للمعاهد البقنية في هي ة البعليم 

 
 االسبوع الثاثو  

 سجل اسباذ المخاز   -
 المخزني  سجل البادر -
 ا كيفية مسك سجل اسباذ المخاز  وسجل البادر المخزني .البدريم عل -
 

 مبررا  الوحدة :
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عند بهبي  النظام المحاسبي الموحد البد م  البعر  علا السجا  البي حددها 
 هذا النظام وخابة بلك المبعلقة بالمخزو  السلعي .

 
 الفكرة المركزية :

في النظام المحاسبي الموحد والخابة بعنبر  بوضي  اهم السجا  المسبخدمة
 المخزو  السلعي .

 
 اهدا  الوحدة 

يكو  الهالم بادرا علا معرفة انواع السجا  المسبخدمة في النظام المحاسبي 
 الموحد والخابة بعنبر المخزو  والبدريم علا كيفية مسك بلك السجا  .

 
 االخببار القبلي 

  بفحا  بخبص كل بفحة للمبابضة مادة سجل اسباذ المخاز  عبارة ع 1س
 معينة .

 نعم  -أ
 ال . -م
 
 عند بسعير المواد المخزنية البادر ؟  2س
 نعم . -أ
 ال . -م
 

 عرض الوحدة النمهية :
سجل اسباذ المخاز  هو سجل برحل اليه كافة القيود المحاسبية الخابة بالحركة  -

هذا السجل م  ابل سندا  القيد ) المخزنية المدينة والدا نة ويكو  البرحيل الا 
النسخة الثانية( لغرض برحيل الحسابا  الفرعية والحسابا  الجز ية الا الا 

بفحاباا الخابة . ويبكو  هذا السجل كبقية سجا  االسباذ م  اورا  سا بة 
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بحفظ علا ككل سجل بحيث يكو  لكل حسام وربة اسباذ خابة به واببداا م  
المسبو  الثالث( ومجموعة هذهذ االورا  ببكو  م  ثاثة الحسابا  المساعدة ) 

 الوا  بحيث :
 خبص اللو  االبيض للحسابا  المساعدة     )المسبو  الثالث(ي -1
 خبص اللو  االحمر للحسابا  الفرعية       ) المسبو  الرابع (ي -2
 خبص اللو  االزر  للحسابا  الجز ية       ) المسبو  الخامس(ي -3
 
 البادر المخزني : سجل -

ية سب  ا  بينا ا  الوحدا  المخزنية الكبيرة البي بكو  فياا حركة المواد المخزن
البادرة حركة واسعة فاناا بسبخدم سجا  فرعية برحل الياا مسبندا  االبدار 
 المخزنية بعد بسعيرها وهذا السجل اما يكو  سجا موحدا لكافة المواد المخزنية

جل واحد لكل مادة مخزنية كا  يكو  سجل للخاما  واخر البادرة او يخبص س
نية لادوا  االحبياهية والماما  وسجل اخر لمواد البعب ة والبغلي  والمواد المخز 
 االخر  البي بكو  فياا حركة اسبام وابدار كما مبي  في النموذج البالي :

يغل  هذا وبعد ادخال مسبندا  االبدار المخزنية الا سجل البادر المخزني 
السجل باجراا بيد يومية في يومية البادر المخزني ويكو  الغل  ام اسبوعي او 

 نب  كاري او كاري حسم زيادة المواد المخزنية البادرة م  المخاز  .
 سجل البادر المخزني للمسبلزما  السلعية 

ربم  
مسبند 
االبدا

 ر

الباري
 خ

الخاما
  

والمواد 
االولية 
321  

الوبود 
والزيو  

322  

االدوا  
االحبياه

 323ية 

مواد 
البعب ة 
والبغلي
  
324 

المبنوعا
  325 

بجايزا
  

العاملي  
326 

الماح
 ظا 
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 * االمبحا  البعدي :
 يبم بنظيم سجل اسباذ المخاز  لد  امي  المخز   1س
 نعم . -أ
 ال . -م
للوارد والبادر والربيد  بنظيم بفحة في سجل اسباذ المخاز  بحقول بفبيلية 2س
: 
 القيمة والكمية . –أ 
 كمية وسعر وبيمة . -م

 


