
 

 المخزون السلعي
یعرف المخزون السلعي بأنھ الموجودات التي تقتنیھا المنشأة بھدف بیعھا عند مزاولة النشاط 

 اإلعتیادي لھا أو أنھ تلك السلع التي قد تستخدمھا الشركة في إنتاج السلع المراد بیعھا.
 
 طرق جرد المخزون السلعي: -
 

وفقاً لھذا النظام یتم تسجیل البضاعة المشتراة خالل الفترة في  طریقة الجرد الدوري: :أوالً 
وفي نھایة الفترة یتم إجراء جرد فعلي لمخازن الشركة لمعرفة وحدات حساب المشتریات

البضاعة التي ال تزال بالمخازن ولم یتم بیعھا خالل الفترة ، ویتم تحدید كلفة ھذه الوحدات وفق 
بعد) وبعد ذلك فأن الفرق بین تكلفة المشتریات وبضاعة أول  طرق معینة ( سیتم تناولھا فیما

 المدة من جھة وتكلفة بضاعة آخر المدة من جھة أخرى سیمثل تكلفة البضاعة المباعة.
 

وفقاً لھذا النظام یتم تسجیل عملیات الشراء والبیع خالل الفترة   طریقة الجرد المستمر:: ثانیاً 
ل عملیة شراء أو بیع ، ومعنى ذلك أن السجالت بشكل مستمر بعد كحساب البضاعةفي 

ار الى نھایة السنة وإجراء الجرد الفعلي ، ظید المخزون بشكل مستمر دون اإلنتستوضح رص
إال أن ذلك ال یلغي أھمیة إجراء الجرد الفعلي للتأكد من مطابقة الرصید بموجب السجالت مع 

 نتائج الجرد الفعلي.
 

 ین أعاله نأخذ المثال التالي:ولتوضیح العالقة بین النظام
 

 :2020المعلومات اآلتیة تخص عملیات الشراء والبیع إلحدى الشركات خالل عام  مثال/
a.  دینار للوحدة الواحدة.3وحدة بسعر ( 10000شراء  3/15بتاریخ ( 
b.  دینار للوحدة الواحدة.5وحدة بسعر ( 3000بیع  6/13بتأریخ ( 
c.  دینار للوحدة الواحدة.3وحدة بسعر ( 2000شراء  8/2بتأریخ ( 
d.  دینار للوحدة الواحدة.5وحدة بسعر ( 4000بیع  11/3بتأریخ ( 

 ستكون القیود المحاسبیة في السجالت طبقاً للنظامین الدوري والمستمر كما یلي:
 

 المستمرنظام الجرد  الدورينظام الجرد 
a. 3/15  :10000 ×3  =30000 

 المشتریاتحـ/      30000
 حـ/ النقدیة            30000

 قید شراء               

3/15.a :10000 ×3  =30000 
 البضاعةحـ/         30000

 حـ/ النقدیة              30000
 قید شراء                     

b. 6/13 :3000  ×5  =15000 
 حـ/ النقدیة    15000

 حـ/ المبیعات         15000
 قید بیع                  

b.6/13  :3000  ×5  =15000 
 حـ/ النقدیة     15000

 حـ/ المبیعات           15000
 قید البیع                  

 
 دینار 9000=  3×  3000

 
 البضاعة المباعة كلفةحـ/        9000

 حـ/ البضاعة            9000
 فةكلالقید                   

 
 



 

c. 8/2 :2000 ×3  =6000 
 حـ/ المشتریات     6000

 حـ/ النقدیة           6000
 قید شراء               

c .8/2 :2000 ×3  =6000 
 حـ/ البضاعة        6000

 حـ/ النقدیة               6000
 قید شراء                   

d. 11/3 :4000  ×5  =20000 
 حـ/ النقدیة    20000

 حـ/ المبیعات           20000
 قید بیع                    

b. 11/3  :4000  ×5  =20000 
 حـ/ النقدیة     20000

 حـ/ المبیعات           20000
 قید البیع                     

 
 دینار 12000=  3×  4000

 البضاعة المباعة كلفةحـ/        12000
 البضاعةحـ/           12000     

 ةكلفالقید                      
 
 
 
 

 نظام الجرد المستمر نظام الجرد الدوري
 : یتم إجراء جرد البضاعة:2020/12/31بتأریخ   

الوحدات  –وحدات أول المدة + الوحدات المشتراة 
 المباعة

 =0   +10000–3000  +2000–4000 
 وحدة =5000

 3×  5000كلفة مخزون آخرة المدة =  @
 دینار 15000=       

 3)×3000+4000كلفة البضاعة المباعة = ( @
 دینار 21000=                       
 حـ/ المبیعات  حـ/ المشتریات

30000 
6000 

   15000 
20000 

36000 36000  35000 35000 
 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح = المبیعات  @
 د.  14000=  21000–35000=                

 
 
 

 حـ/ كلفة البضاعة المباعة 
9000 

12000 
 مرحل 21000 

21000 21000 
 منقول 21000

 د. 21000@كلفة البضاعة المباعة=
 

 حـ/ البضاعة
30000 
6000 

9000 
12000 
رصید 15000

 مرحل
36000 36000 
  رصید منقول 15000

 د. 15000=آخر المدة @ كلفة مخزون
 

 حـ/ المبیعات
 15000 

20000 
50003 35000 

كلفة البضاعة  –مجمل الربح = المبیعات  @
 المباعة

              =35000–21000 
  د.              =   14000

 



 

 طرق تسعير الصادر المخزني: 
 

كلفة تفي تسعیر أو تحدید  االتیةالطرق  ى: یتم إستخدام أحداوالً/ طرق تسعیر البضاعة بالكلفة
الربح أو ( الدخل آخر المدة و مجملبضاعة كلفة مخزون تالبضاعة المباعة وبالتالي تحدید 

 .)الخسارة
 

A. ) طریقة التمییز المحددS. I. :( الطریقة عند القیام بإنتاج السلع تستخدم ھذه
 الستراتیجیة (السفن ، الطائرات ، األسلحة ....الخ).

 
اآلتي العملیات المالیة لشراء وبیع البضاعة إلحدى الشركات خالل شھر شباط  :1 مثال

2020: 
 المبیعات بالوحدات المشتریات بالوحدات / السعر التأریخ
 / د. للوحدة 4وحدة بسعر  2000 2/1بضاعة 
 / د. للوحدة 4.400وحدة بسعر  6000 2/10مشتریات 
 / د. للوحدة 5.500وحدة بسعر  4000 2/18مشتریات 
 وحدة 7000 / 2/25مبیعات 

 / د. للوحدة 4.150وحدة بسعر 2000 2/28مشتریات 
 فإذا علمت بأن وحدات مخزون آخر المدة تتكون من اآلتي:

a.  وحدة. 2000ھو  2/28من مشتریات 
b.  وحدة.  3000ھو 2/18من مشتریات 
c.  وحدة. 2000ھو  2/10من مشتریات 

بض�اعة آخ�ر الم�دة وتكلف�ة البض�اعة المباع�ة بموج�ب نظ�امي تكلفة مخ�زون إحتساب  المطلوب/
 الجرد الدوري والجرد المستمر.

 
 الحل:

 
 ):.S. Iنظام الجرد الدوري: طریقة ( 
 

. تحدید كلفة مخزون آخر 3 . تحدید كلفة البضاعة المباعة2 . تحدید كلفة البضاعة المتاحة للبیع1
 المدة

 د. 8000=  4×  2000:   2/1
 د. 26400=  4.4×  6000: 2/10
 د. 22000=  5.5×  4000: 2/18
 د. 8300 = 4.15×  2000: 2/28

 د. 64700وحدة                14000

 د. 5500=  5.5×  1000
 د. 17600=  4.4×  4000
 د. 8000=     4×  2000
 د. 31100وحدة        7000

 د. 8300=  4.15×  2000
 د. 16500 =  5.5×  3000
 د. 8800=   4.4×  2000
 د. 33600وحدة        7000

 جرد بالوحدات:
2000 +6000  +4000–7000  +
وحدة مخزون آخر  7000=  2000

 المدة

 للتأكد من الحل:
) = مجـ العمود رقم 3() + مجـ العمود رقم 2مجـ العمود رقم (

)1(  
31100  + 33600 = 64700  

64700   OR - 31100  =33600 
 
 



 

 ):.S. Iنظام الجرد المستمر: طریقة (
 

 التأریخ
 

 الرصید )بالكلفة(المبیعات  المشتریات

2/1 / / 2000  ×4  =8000 
 

2/10 6000  ×4.4  =26400 / 2000  ×4  =8000 
6000  ×4.4  =26400 

 
2/18 4000  ×5.5  =22000 / 2000  ×4  =8000 

6000  ×4.4  =26400 
4000  ×5.5  =22000 

 
2/25 / 1000  ×5.5  =5500 

4000  ×4.4  =17600 
2000  ×4     =8000 

 

2000  ×4.4  =8800 
3000  ×5.5  =16500 

2/28 2000  ×4.15  =8300 / 2000  ×4.4  =8800 
3000  ×5.5  =16500 
2000  ×4.15  =8300 

 
 
 

 
د. كلفة البضاعة  31100

 المباعة

 
د. كلفة مخزون  33600

 آخر المدة
 
 

 للبیع البضاعة المتاحةكلفة د.                                                            64700
 

 مالحظات:
 

  یتم إستعمالھ یھمل في الحل أعاله ولكن إذا كان ھناك سعر بیع للوحدة الواحدة
 إلستخراج نتیجة النشاط من مجمل ربح أو مجمل خسارة.في نھایة الحل فقط 

 
  تتساوي نتائج الجرد الدوري مع نتائج الجرد المستمر بموجب ھذه الطریقة

 دائماً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B. ) ًطریقة ما یرد أوالً یصرف أوالF. I. F. O.:( 
 

اآلتي العملیات المالیة لشراء وبیع البضاعة المس�تخرجة م�ن إح�دى الش�ركات  / 2 مثال
 :2020خالل شھر آب 

a.  دینار للوحدة. 10وحدة بسعر  100كان رصید بضاعة أول المدة  8/1في 
b.  دینار للوحدة الواحدة. 12وحدة بسعر  500تم شراء  8/6في 
c.  دینار للوحدة الواحدة. 15وحدة بسعر  200تم بیع  8/10في 
d.  دینار للوحدة الواحدة. 20وحدة بسعر  300تم شراء  8/15في 
e.  دینار للوحدة الواحدة. 15وحدة بسعر  200تم شراء  8/25في 
f.  دینار للوحدة الواحدة. 20وحدة بسعر  300تم بیع  8/27في 

 
ال��ربح كلف��ة بض��اعة آخ��ر الم��دة ومجم��ل تالبض��اعة المباع��ة وحتس��اب تكلف��ة أ /المطل��وب

 ) وفق نظامي الجرد الدوري والجرد المستمر..F. I. F. O(الخسارة) بطریقة (
 

 الحل:
 ):.F. I. F. Oالجرد الدوري بموجب ( 
 

. تحدی���د كلف���ة مخ���زون آخ���ر 3 . تحدید كلفة البضاعة المباعة2 . تحدید كلفة البضاعة المتاحة للبیع1
 المدة

 د. 1000=  10×  100:   8/1
 د. 6000= 12 ×    500: 8/6

 د. 6000=  20×  300: 8/15
 د. 3000=  15×  200: 8/25

 د. 16000وحدة              1100

 د. 1000=  10×  100
 د. 4800=  12×  400
 د. 5800وحدة      500

 د. 3000=  15×  200
 د. 6000 =  20×  300
 د. 1200=   12×  100
 د. 10200وحدة        600

 جرد بالوحدات:
100 +300+200-500 +200 -
 وحدة مخزون آخر المدة 600= 300

 وحدة500 =  600–1100المباعة = 
OR  =200  +300  = 500وحدة 

 للتأكد من الحل:
) = مج�ـ العم�ود رق��م 3) + مج�ـ العم�ود رق��م (2مج�ـ العم�ود رق��م (

)1( 
 د.16000=  10200+  5800

 المباعة = مخزون اخر المدة –المتاحة 
16000  OR–5800  =10200 .د 

 
 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح (الخسارة) = المبیعات 
                       )] =200  ×15) + (300  ×20 [(–5800 
                        =3000)   +6000 (–5800 

 د. مجمل الربح 3200=  5800-9000=                                

 
 
 
 
 
 



 

 ):.F. I. F. Oبموجب ( الجرد المستمر
 

 المشتریات التأریخ
 

 الرصید )بالكلفة(المبیعات 

8/1 / / 100  ×10  =1000 
8/6 500  ×12  =6000 / 100  ×10  =1000 

500  ×12  =6000 
8/10 / 100  ×10  =1000 

100  ×12  =1200 
400  ×12  =4800 

8/15 300  ×20  =6000 / 400  ×12  =4800 
300  ×20  =6000 

8/25 200  ×15  =3000 / 400  ×12  =4800 
300  ×20  =6000 
200  ×15  =3000 

8/27  300  ×12  =3600 100  ×12  =1200 
300  ×20  =6000 
200  ×15  =3000 

  
د. كلف����ة البض����اعة  5800
 المباعة

 
د. كلف��ة مخ��زون  10200
 آخر المدة

 
 للبیع البضاعة المتاحةكلفة د.                                                        16000

 
 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح (الخسارة) = المبیعات 
                       )] =200  ×15) + (300  ×20 [(–5800 
                        =3000)   +6000 (–5800 

 د. مجمل الربح 3200=  5800-9000=                                

 

 مالحظات:
 

  في نھایة فقط یتم إستعمالھ یھمل في الحل أعاله ولكن سعر بیع للوحدة الواحدة
 الحل إلستخراج نتیجة النشاط من مجمل ربح أو مجمل خسارة.

 
  بموجب ھذه الطریقة تتساوي نتائج الجرد الدوري مع نتائج الجرد المستمر

 دائماً.
 
 

 
 

 



 

C. ) ًطریقة ما یرد أخیراً یصرف أوالL. I. F. O.:( 
 

اآلتي العملیات المالیة لشراء وبیع البضاعة المس�تخرجة م�ن إح�دى الش�ركات  / 3 مثال
 :2020خالل شھر آب 

a.  دینار للوحدة. 10وحدة بسعر  100كان رصید بضاعة أول المدة  8/1في 
b.  دینار للوحدة الواحدة. 12وحدة بسعر  500تم شراء  8/6في 
c.  دینار للوحدة الواحدة. 15وحدة بسعر  200تم بیع  8/10في 
d.  دینار للوحدة الواحدة. 20وحدة بسعر  300تم شراء  8/15في 
e.  دینار للوحدة الواحدة. 15وحدة بسعر  200تم شراء  8/25في 
f.  دینار للوحدة الواحدة. 20وحدة بسعر  300تم بیع  8/27في 

 
كلف��ة بض��اعة آخ��ر الم��دة ومجم��ل ال��ربح تالبض��اعة المباع��ة وحتس��اب تكلف��ة أ /المطل��وب

 ) وفق نظامي الجرد الدوري والجرد المستمر..L. I. F. O(الخسارة) بطریقة (
 

 الحل:
 ).L. I. F. Oالجرد الدوري بموجب ( 
 

تحدی���د كلف���ة مخ���زون آخ���ر . 3 . تحدید كلفة البضاعة المباعة2 . تحدید كلفة البضاعة المتاحة للبیع1
 المدة

 د. 1000=  10×  100:   8/1
 د. 6000= 12 ×    500: 8/6

 د. 6000=  20×  300: 8/15
 د. 3000=  15×  200: 8/25

 د. 16000وحدة              1100

 د. 3000=  15×  200
 د. 6000=  20×  300
 د. 9000وحدة      500

 د. 1000=  10×  100
 .د 6000=  12×  500
 د. 7000وحدة      600

 جرد بالوحدات:
100 +300+200-500 +200 -
 وحدة مخزون آخر المدة 600= 300

 وحدة500 =  600–1100المباعة = 
OR  =200  +300  = 500وحدة 

 للتأكد من الحل:
) = مج�ـ العم�ود رق��م 3) + مج�ـ العم�ود رق��م (2مج�ـ العم�ود رق��م (

)1( 
9000  +7000  =16000 

 المباعة = مخزون اخر المدة –المتاحة 
16000  OR–9000  =7000 .د 

 
 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح (الخسارة) = المبیعات 
                       )] =200  ×15) + (300  ×20 [(–9000 
                        =3000)   +6000 (–9000 

 (ال یوجد ربح وال خسارة)  0=   9000–9000=                     
  
 
 
 
 
 
 



 

 ):.L. I. F. Oالجرد المستمر بموجب (
 

 التأریخ
 

 الرصید )بالكلفة(المبیعات  المشتریات

8/1 / / 100  ×10  =1000 
8/6 500  ×12  =6000 / 100  ×10  =1000 

500  ×12  =6000 
8/10 / 200  ×12  =2400 100  ×10  =1000 

300  ×12  =3600 
8/15 300  ×20  =6000 / 100  ×10  =1000 

300  ×12  =3600 
300  ×20  =6000 

8/25 200  ×15  =3000 / 100  ×10  =1000 
300  ×12  =3600 
300  ×20  =6000 
200  ×15  =3000 

8/27  200  ×15  =3000 
100  ×20  =2000 

100  ×10  =1000 
300  ×12  =3600 
200  ×20  =4000 

  
د. كلف����ة البض����اعة  7400
 المباعة

 
د. كلف����ة مخ����زون  8600

 آخر المدة
 

    للبیع البضاعة المتاحةكلفة د.                                               16000
 

 
 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح (الخسارة) = المبیعات 
                       )] =200  ×15) + (300  ×20 [(–7400 
                        =3000)   +6000 (–7400 

 د. مجمل الربح 1600= 9000– 7400=                     
  

 
 مالحظات:

 
  في نھایة فقط یتم إستعمالھ یھمل في الحل أعاله ولكن سعر بیع للوحدة الواحدة

 الحل إلستخراج نتیجة النشاط من مجمل ربح أو مجمل خسارة.
 
  تتساوي نتائج الجرد الدوري مع نتائج الجرد المستمر بموجب ھذه غالباً ال

 الطریقة.
 



 

D. ) طریقة المعدل الموزونW. A. : () تسمى ھذه الطریقة في نظام الجرد الدوريW. 
A.م الج�رد المس�تمر یض�اف الیھ�ا (ا) ولكن في ظل نظM) وتس�مى (M. W. A. أي (

 المعدل الموزون المتحرك.
 

اآلتي العملیات المالیة لشراء وبیع البضاعة المس�تخرجة م�ن إح�دى الش�ركات  / 4 مثال
 :2020خالل شھر آب 

a.  دینار للوحدة. 10وحدة بسعر  100كان رصید بضاعة أول المدة  8/1في 
b.  دینار للوحدة الواحدة. 12وحدة بسعر  500تم شراء  8/6في 
c.  دینار للوحدة الواحدة. 15وحدة بسعر  200تم بیع  8/10في 
d.  دینار للوحدة الواحدة. 20وحدة بسعر  300تم شراء  8/15في 
e.  دینار للوحدة الواحدة. 15وحدة بسعر  200تم شراء  8/25في 
f.  دینار للوحدة الواحدة. 20وحدة بسعر  300تم بیع  8/27في 

 
ال��ربح كلف��ة بض��اعة آخ��ر الم��دة ومجم��ل تالبض��اعة المباع��ة وحتس��اب تكلف��ة أ /المطل��وب

 ) وفق نظامي الجرد الدوري والجرد المستمر..W.A(الخسارة) بطریقة (
 

 الحل:
 :).W. Aالجرد الدوري بموجب ( 
 

. تحدی����د كلف����ة مخ����زون آخ����ر 3 . تحدید كلفة البضاعة المباعة2 . تحدید كلفة البضاعة المتاحة للبیع1
 المدة

 د. 1000=  10×  100:   8/1
 د. 6000= 12 ×    500: 8/6

 د. 6000=  20×  300: 8/15
 د. 3000=  15×  200: 8/25

 د. 16000وحدة              1100

 تكلفة البضاعة المتاحة للبیع                                     
  

 وحدات البضاعة المتاحة للبیع                                  
 
 W.A.  =16000/ .د./وحدة. 14.545وحدة=   1100د 
 

 دینار 7273=  14.545×  500إذن كلفة البضاعة المباعة = 
 دینار 8727=  14.545×  600أما مخزون بضاعة آخر المدة = 

 
 جرد بالوحدات:

100 +300+200-500 +200 -
 وحدة مخزون آخر المدة 600= 300

 وحدة500 =  600–1100المباعة = 
OR  =200  +300  = 500وحدة 

 للتأكد من الحل:
 )1) = مجـ (3) + مجـ (2مجـ (

7273  +8727 =16000 
 المباعة = مخزون اخر المدة –المتاحة 

16000  OR–7273  =8727 .د 
 
 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح (الخسارة) = المبیعات 
                       )] =200  ×15) + (300  ×20 [(–7273 
 د. مجمل الربح 1727=  7273–) 6000+   (3000=                        

 
 
 

= المعدل الموزون  



 

 ).M. W. Aالجرد المستمر بموجب (
 

 المشتریات التأریخ
 

 الرصید )بالكلفة(المبیعات 

8/1 / / 100  ×10       =1000 
500  ×12       =6000 
600  ×11.667  =7000 

)200  ×11.667  =2333( 
400  ×11.667  =4667 

300 ×20      =6000 
700  ×15.239  =10667 

200  ×15       =3000 
900  ×15.186  =13667 

)300  ×15.186  =4556( 
600  ×15.186  =9111 

8/6 500  ×12  =6000 / 

8/10 / 
 

200  ×11.667  =2333 

8/15 300  ×20  =6000 / 
 

8/25 200  ×15  =3000 / 

8/27  300  ×15.186  =4556 

  
 د. كلفة البضاعة المباعة 6889

 
د. كلف����ة مخ����زون آخ����ر  9111

 المدة
 

 للبیع البضاعة المتاحةكلفة د.                                               16000
 
 

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح (الخسارة) = المبیعات 
                       )] =200  ×15) + (300  ×20 [(–6889 
                        =3000)   +6000 (–6889 

 د. مجمل الربح 2111=  6889-9000=                     
 

 مالحظات:
 

  في نھایة فقط یتم إستعمالھ یھمل في الحل أعاله ولكن سعر بیع للوحدة الواحدة
 الحل إلستخراج نتیجة النشاط من مجمل ربح أو مجمل خسارة.

 
  غالباً ال تتساوي نتائج الجرد الدوري مع نتائج الجرد المستمر بموجب ھذه

 الطریقة.
 



 

كلفة ت تقدیرفي  االتیتین تینقیالطر ى: یتم إستخدام أحدبالتقدیرطرق تسعیر البضاعة ثانیاً/ 
الربح أو ( الدخل كلفة البضاعة المباعة و مجملتآخر المدة وبالتالي تحدید بضاعة مخزون 
 ):الخسارة
A. ) طریقة مجمل الربحG.P.:( :وتعتمد ھذه الطریقة على معادالت كشف الدخل االتیة 

 
الخص��م  –م��ردودات ومس��موحات المبیع��ات  –ص��افي المبیع��ات = ای��راد أجم��الي المبیع��ات  :1

 المسموح بھ
الخصم  –مردودات ومسموحات المشتریات  -: كلفة صافي المشتریات = اجمالي المشتریات 2

 المكتسب + م. المشتریات
 + كلفةكلفة البضاعة المعدة (المتاحة) للبیع = كلفة مخزون بضاعة أول المدة  :3
 اتیالمشتر صافي  
 كلفة مخزون  –: كلفة البضاعة المباعة = كلفة البضاعة المعدة (المتاحة) للبیع 4

 بضاعة آخر المدة
 كلفة البضاعة المباعة –: مجمل الربح (الخسارة) = صافي المبیعات 5
التسویقیة م. التشغیلیة (المصاریف  –: الربح (الخسارة) التشغیلیة = مجمل الربح (الخسارة) 6

 + المصاریف اإلداریة والعمومیة)
 : ص���افي ال���ربح (الخس���ارة) قب���ل الض���رائب = ال���ربح (الخس���ارة) التش���غیلي + االی���رادات7

 المصاریف والخسائراالخرى –والمكاسب االخرى 
ض�ریبة  –: صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب = صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب 8

 الدخل
 %100×الربح الى صافي المبیعات = (مجمل الربح/صافي المبیعات): نسبة مجمل 9

 ضاعة المباعة الى صافي المبیعات = (كلفة البضاعة المباعة / ب: نسبة كلفة ال10
 %100× صافي المبیعات)   

: نسبة مجمل الربح الى صافي المبیعات + نسبة كلفة البضاعة المباعة الى صافي المبیعات 11
 %100أو  1= 
 مثال األتي یوضح ھذه الطریقة:وال

 البیانات األتیة:  توفرت في سجالت أحدى الشركات :1 مثال
 التفاصیل

 
 المبالغ بالدوالر

 والنسب المئویة 
 $ 15000 مخزون أول المدة

 90000 المشتریات
 1000 مردودات المشتریات

 2000 مصاریف شراء
 150000 أیراد المبیعات

 5000 مردودات المبیعات
 %40 نسبة مجمل الربح الى صافي المبیعات

  
 تقدیر تكلفة المخزون آخر المدة بأستخدام طریقة مجمل الربح. المطلوب:

 



 

   الحل:
 كلفة مخزون بضاعة آخر المدة –كلفة البضاعة المباعة = كلفة البضاعة المعدة (المتاحة) للبیع 

 ؟      -       ص            =                س                     

 نجد س:

 ص���افي  كلف���ة البض���اعة المع���دة (المتاح���ة) للبی���ع = كلف���ة مخ���زون بض���اعة أول الم���دة + كلف���ة
اتیالمشتر  

 )2000  + 1000  - 90000+ ( 15000س     =      

 عدة للبیعم$ كلفة البضاعة ال106000س     =     

 نجد ص:

 ضاعة المباعةكلفة الب –مجمل الربح (الخسارة) = صافي المبیعات 

 ص        -و               =        ع                   

 $ 145000=  5000  - 150000نجد ع:   صافي المبیعات = 

 X 100%نجد و:   نسبة مجمل الربح = (مجمل الربح / صافي المبیعات) 

 )145000%   =  (و/ 40                 

 $ مجمل الربحX 40/100    =58000 145000و =                   

 ص  -و   =  ع      بالرجوع الى معادلة ص:

 ص – 145000=  58000                     

 $ كلفة البضاعة المباعة87000ص  =                

 ؟   -ص =   س       بالرجوع الى المعادلة األصلیة:

 ؟ - 106000=  87000       

 ن اخر المدة$ كلفة مخزو19000؟ =         

 

 

 

 



 

 ظھرت المعلومات األتیة في سجالت أحدى الشركات: :2 مثال
السنة المنتھیة في  البیان

2019/12/31 
الفترة المنتھیة في 

2020/6/30 
 د. 300000 د. 550000 المبیعات بالصافي
 ؟ 190500 مخزون أول المدة

 155500 321750 المشتریات
 25000 45000 م. نقل للداخل

 3500 11000 ات المشتریاتمردود
 4500 9000 خصم المشتریات
 ؟ 160500 مخزون أخر المدة

 35000 75000 م. بیعیة
 28000 50000 م. أداریة

 
وفقاً لطریق�ة مجم�ل  2020/6/30تقدیر تكلفة مخزون أخر المدة للفترة المنتھیة في  المطلوب:

وأن ھذا المخزون  )2019سنة السابقة (عن ال أذا علمت بأن نسبة مجمل الربح لم تتغیر ،الربح
 . 2020/6/30قد أصابھ التلف بسبب الحریق الذي حصل في الشركة في 

 الحل:
 2019/12/31= مخزون أخر المدة في  2020/6/30مخزون أول المدة في 
 د. 160500؟               =                               

 
 (الجزئي) كشف الدخل

 2019/12/31في للسنة المنتھیة 
 3 2 1 التفاصیل

 550000   المبیعات بالصافي
    تطرح: كلفة البضاعة المباعة:

  190500  مخزون أول المدة
    + كلفة صافي المشتریات:

   321750 المشتریات
   )(11000 مردودات المشتریات -

   )(9000 خصم المشتریات -
   45000 + م. نقل للداخل

  346750  المشتریات= كلفة صافي 
  537250  = كلفة البضاعة المتاحة للبیع

  )160500(  مخزون أخر المدة -
 (376750)   = كلفة البضاعة المباعة

 173250   = مجمل الربح
 

 x 100%) 173250/550000(نسبة مجمل الربح الى صافي المبیعات = 

 2020سھا لعام وھي نف % 31.5=       2019نسبة مجمل الربح لعام    



 

 مخزون أخر المدة –كلفة البضاعة المباعة = كلفة البضاعة المتاحة للبیع 

 ؟      -ص           =           س                          

 :سنجد 

 كلفة البضاعة المتاحة للبیع = مخزون أول المدة + كلفة صافي المشتریات

 )25000+4500-3500-155500+ ( 160500س              =             

 (س)  د. كلفة البضاعة المتاحة للبیع 333000س              =            

 نجد ص:

 كلفة البضاعة المباعة –مجمل الربح = صافي المبیعات 

 نجد (مجمل الربح):

 x 100%نسبة مجمل الربح = (مجمل الربح/صافي المبیعات) 

  )300000= (مجمل الربح/   % 31.5      

 د. x 31.5/100 =94500 300000مجمل الربح =    

 بالرجوع الى معادلة ص:

 كلفة البضاعة المباعة – 300000=  94500

 د.  (ص) 205500=  94500 – 300000كلفة البضاعة المباعة = 

 بالرجوع الى المعادلة األصلیة:

 ؟      -ص           =           س                          

 ؟   -    333000=          205500        

  205500 – 333000مخزون أخر المدة  =      

 .2020/6/30د. كلفة المخزون المحترق في  127500؟          =                 

      

 

 

 



 

B . البی��ع بالتجزئ��ة (طریق��ةR.I.:(  وتس��مى ھ��ذه الطریق��ة أیض��اً بطریق��ة البی��ع ب��المفرد كونھ��ا
 لدى الشركات التي تبیع بالمفرد. وكما موضح باالتي: تستعمل غالباً 

سجالت للبضاعة بسعر الكلفة وبسعر البیع ب�المفرد، والمطل�وب أیج�اد  Xتمسك شركة  :3 مثال
 تكلفة مخزون أخر المدة من البضاعة وفقاً للمعلومات األتیة:

 سعر البیع بالمفرد سعر التكلفة التفاصیل
 $ 50000 $ 40000 مخزون أول المدة
 200000 150000 صافي المشتریات

 250000 190000 البضاعة المتاحة للبیع
 220000  المبیعات

 

 الحل:

 سعر البیع بالمفرد سعر التكلفة التفاصیل
 $ 50000 $ 40000 مخزون أول المدة

 200000 150000 صافي المشتریات+ 
 250000 190000 البضاعة المتاحة للبیع= 

 (220000)  المبیعاتتطرح: 
 30000  مخزون أخر المدة بسعر البیع=  

 مخزون أخر المدة بسعر الكلفة
)30000 x 76/100( 

22800  

 

 x 100  =  %76%)190000/250000نسبة الكلفة الى سعر البیع = (    

 

زی��ادات عل��ى س��عر البی��ع أو تن��زیالت م��ن س��عر البی��ع أو األثن��ین مع��اً، أم��ا ف��ي حال��ة وج��ود     
 المعالجة المحاسبیة على وفق أحدى الطریقتین األتیتین: فستكون

 . طریقة البیع بالتجزئة/ التقویم بمعدل التكلفة.1

 . طریقة البیع بالتجزئة/ التقویم بمعدل التكلفة أو السوق أیھما أقل.2

 تي یوضح ھاتین الطریقتین الفرعیتین:والمثال اال

 

 

 



 

لتكلفة وبسعر البیع بالمفرد، والمطلوب أیج�اد سجالت للبضاعة بسعر ا Yتمسك شركة  :4 مثال
 تكلفة مخزون أخر المدة من البضاعة من المعلومات األتیة:

 سعر البیع بالمفرد سعر التكلفة التفاصیل
 $ 27000 $ 15810 مخزون أول المدة
 110000 75190 صافي المشتریات

 3000  الزیادات على سعر البیع
 10000  التنزیالت من سعر البیع

 90000  صافي المبیعات
 الحل:

 . طریقة البیع بالتجزئة/ التقویم بمعدل التكلفة:1

 سعر البیع بالمفرد سعر التكلفة التفاصیل
 $ 27000 $ 15810 مخزون أول المدة

 110000 75190 + صافي المشتریات
 3000  + الزیادات على سعر البیع

 )10000(  التنزیالت من سعر البیع -
 130000 91000 ضاعة المتاحة للبیع= الب

 (90000)  تطرح: صافي المبیعات
 40000  = مخزون أخر المدة بسعر البیع
 مخزون أخر المدة بسعر التكلفة

)40000 x 70/100( 
28000  

 

 x 100 =  %70%)91000/130000نسبة الكلفة الى سعر البیع = (       

 التكلفة أو السوق أیھما أقل: . طریقة البیع بالتجزئة/ التقویم بمعدل2

 سعر البیع بالمفرد سعر التكلفة التفاصیل
 $ 27000 $ 15810 مخزون أول المدة

 110000 75190 + صافي المشتریات
 3000  + الزیادات على سعر البیع

 140000 91000 = البضاعة المتاحة للبیع
 (90000)  تطرح: صافي المبیعات

 (10000)  عالتنزیالت من سعر البی -
 40000  = مخزون أخر المدة بسعر البیع
 مخزون أخر المدة بسعر التكلفة

)40000 x 65/100( 
00062  

 

 x 100 =  %65%)91000/140000نسبة الكلفة الى سعر البیع = (       

 



 

ن ویتم طبقاً لھ�ذه الط�رق المقارن�ة ب�ی بالتكلفة أو السوق أیھما أقل: طرق تسعیر البضاعةاً/ لثثا
وذلك وفقاً ألحدى الطرق الثالث ، وأختیار األقلتكلفة مخزون أخر المدة وبین سعره في السوق 

 األتیة:

 . طریقة التسعیر على صعید كل مادة من مواد المخزون.1

 . طریقة التسعیر على صعید كل مجموعة من المجموعات الرئیسة للمخزون.2

 ون وأجمالي السوق.. طریقة التسعیر على صعید أجمالي تكلفة المخز3

 والمثال األتي یوضح ماتقدم:

 توفرت لدى سجالت أحدى الشركات البیانات األتیة: :5 مثال

 السوق التكلفة التفاصیل
   مواد المخزون:

   موبایل آیفون: - 
 $ 400 $ 500 7آیفون       
 700 650 8آیفون       

 1100 1150 المجموع
   ساعة ألكترونیة: - 

 35 45 حجم صغیر     
 80 85 حجم متوسط     
 120 100 حجم كبیر     

 235 230 المجموع
 1335 1380 األجمالي

 كلفة أو السوق أیھما أقل.تتقویم مخزون أخر المدة على أساس الطرق الثالث لل المطلوب: 

 الحل:

 على أساساألقل  السوق التكلفة التفاصیل
 األجمالي) 3( المجموعة) 2( المادة) 1(

      مواد المخزون:
      موبایل آیفون: - 

   400 $ 400 $ 500 7آیفون       
   650 700 650 8آیفون       

  1100  1100 1150 المجموع
      ساعة ألكترونیة: - 

   35 35 45 حجم صغیر     
   80 80 85 حجم متوسط     
   100 120 100 حجم كبیر     

  230  235 230 المجموع
 1335 1330 1265 1335 1380 األجمالي

 



 

 مھمة//تساؤالت 

  أن قیمة المخ�زون أخ�ر الم�دة بموج�ب طریقت�ي البی�ع بالتجزئ�ة تك�ون وفق�ا للطریق�ة ھل
 ولماذا؟ م ال؟الفرعیة الثانیة أقل من قیمتھ وفقا للطریقة األولى دائما ا

  تك�ون وفق�ا أن قیمة المخزون أخر المدة بموجب ط�رق التكلف�ة أو الس�وق أیھم�ا أق�ل ھل
 ولماذا؟ تصاعدیا دائما ام ال؟قل من الثالثة للطریقة االولى أقل من الثانیة وا

 

 

ي  والنجاحأمنیات ق  وفی  لكم جمیعا كل الت

 

 

 

 

 المادةأستاذ 

 عمر علي كاملأ.م.د. 

 

 

        

GOOD LUCK 



 

1 
 "أسئلة المخزون السلعي"

 :2015االتي حركة البضاعھ لشركة السالم خالل شھر نیسان لعام  :1س

 د./وحده. 300وحده بسعر  1000مخزون اول المده ھو   1/4. في 1

 د./وحده. 350وحده بسعر  2000شراء  5/4. في 2

 د./وحده. 400وحده بسعر  800بیع  10/4. في 3

 د./وحده. 370وحده بسعر  900شراء  17/4. في 4

 د./وحده. 420وحده بسعر  750بیع  23/4. في 5

 د./وحده. 380وحده بسعر  500شراء  29/4. في 6

تحدید تكلفة البضاعھ المباعھ وتكلف�ة بض�اعة اخ�ر الم�ده ومجم�ل ال�دخل بموج�ب ك�ل  :المطلوب
 من:

 .في ظل نظام الجرد الدوري .L.I.F.O. طریقة 1

 .في ظل نظام الجرد المستمر  .W.A. طریقة 2

 :2018التجاریة لشھر اذار لعام  CNBالبیانات االتیة تخص شركة :2س

 د. / وحدة.10وحدة بسعر  5000ھو  1 /3 . المخزون في 1

 . المشتریات:2

 د. / وحدة. 10.400وحدة بسعر  3000 7 /3 في

 د. / وحدة. 10.750وحدة بسعر  8000 25 /3 في

 . المبیعات:3

 د. / وحدة. 11وحدة بسعر  6000 10 /3 في

 د. / وحدة. 12وحدة بسعر  5000 29 /3 في

تحدید تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخ�زون اخ�ر الم�دة ومجم�ل ال�دخل بموج�ب ك�ل  :المطلوب
 من:

1 .FIFO- .نظام الجرد الدوري 

2 .LIFO- .نظام الجرد المستمر 



 

2 
 /2018كانت البضاعة المعروضة للبیع لشركة العراق التجاریة خالل السنة المنتھیة في :3س

 كما مبین ادناه: 31 /12

 سعر الوحدة بالدوالر عدد الوحدات التاریـــــــــخ

2018/ 1/ 1 1200 15 

 16 1100 شراء - 20 /2 /2018

 17 1150 شراء -18 /4 /2018

 18 1200 شراء -24 /6 /2018

 17 1400 شراء - 7  /8  /2018

 16 1000 شراء -14 /10 /2018

 15 750 شراء -20 /12 /2018

و  20 /2م�ن مش�تریات  1000وح�دة منھ�ا  2750وقد بلغت وحدات بضاعة اخ�ر الم�دة       
 .20 /12من المشتریات بتاریخ  750و  24 /6من مشتریات  1000

احتس��اب تكلف��ة بض��اعة اخ��ر الم��دة وتكلف��ة البض��اعة المباع��ة ف��ي ظ��ل نظ��ام الج��رد  :المطل��وب
 الدوري.

 :2018فیما یلي العملیات التجاریة لشركة الشمال لشھر كانون األول :4س

A.  دوالر/وحدة. 10وحدة بسعر 100 12/1رصید 
B.  دوالر/وحدة. 12وحدة بسعر  200تم شراء  12/7في 
C.  دوالر/وحدة. 13وحدة بسعر  120تم بیع  12/10في 
D.  دوالر/وحدة. 11وحدة بسعر  300تم شراء  12/15في 
E.  دوالر/وحدة. 14وحدة بسعر  200تم بیع  12/20في 
F.  دوالر/وحدة. 13وحدة بسعر  100تم بیع  12/25في 

 تحدید تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة بضاعة اخر المدة ومجمل الدخل بموجب: :المطلوب

i.  طریقةFIFO  .في ظل نظام الجرد المستمر 
ii.  طریقةW.A.  .في ظل نظام الجرد الدوري 

 

 

 



 

3 
كانت البضاعة أول المدة والمشتراة ألحد المخازن التجاریة خالل السنة المنتھیة في :5س

 كما مبین ادناه: 2017/12/31

 سعر الوحدة بالدوالر عدد الوحدات التاریــــــــــخ
1/ 1 500 20 
3/ 2 200 18 
5/ 15 200 16 
7/ 25 400 15 
9/ 17 250 17 
11/ 22 150 16 
12/ 20 100 18 

وحدة خالل السنة وكان سعر السوق للوحدة الواحدة  1300وقد بلغت مبیعات المخزن 
 دوالر.16

تحدید تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة بضاعة اخر المدة في ظل نظام الجرد الدوري  :المطلوب
 بموجب كل من الطرق االتیة:

i.  طریقةLIFO. 
ii.  طریقةW.A.. 

 :2018لشھر أیلول من عام  Xاألتي العملیات التجاریة لشركة :6س
 
 د./وحدة. 10وحدة بسعر  1000بلغ  9/1. رصید 1
 د./وحدة. 12وحدة بسعر  3000تم شراء  9/6. في 2
 د./وحدة. 20وحدة بسعر  2000تم بیع  9/10. في 3
 د./وحدة. 11وحدة بسعر  1500تم شراء  9/13. في 4
 د./وحدة. 18وحدة بسعر  2500تم بیع  9/19. في 5
 
 

إحتساب تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة بضاعة أخر المدة ومجمل الدخل ف�ي ظ�ل ك�ل  :المطلوب
 من األتي:

A.  طریقةFIFO  الدوريبموجب نظام الجرد. 
B.  طریقةLIFO  المستمربموجب نظام الجرد. 

 

 

 

 



 

4 
احترق محل تجاري وامكنك الحصول على المعلومات التالیة وطلب الیك احتساب كلفة  :7س

 البضاعة المحترقة تمھیداً لمطالبة شركة التأمین.

 

 سعر البیــع بالمفرد سعر الكلفـــة 
 4500 2000 بضاعة اول المدة

 22500 15000 المشتریات
 19000  المبیعات

 3000  زیادة على سعر البیع
 1200  تنزیل من اسعار البیع

 

 بموجب طریقتي البیع بالتجزئة. المحترقة: ایجاد كلفة البضاعة المطلوب

 

محل تجاري بسعر بضائعھ بسعر الكلفة او السوق ایھما اقل واالتي قائمة الجرد للبضاعة :8س
 .31 /12 /2020في 

 سعر السوق بالدوالر سعر الكلفة بالدوالر الكمیة نوع البضاعة

 احذیة صیفیـــــــــة
 2 2 200 والدیة
 4 5 100 رجالیة
 5 6 50 نسائیة

 احذیة شتویــــــــــة
 2,5 2 300 والدیة
 8 7 200 رجالیة
 7,5 8 100 نسائیة

 

 ایجاد سعر البضاعة حسب كل طریقة من الطرق التالیة: المطلوب:

 . الكلفة او السوق ایھما اقل لكل مفردة من البضاعة.1

 . الكلفة او السوق ایھما اقل لكل نوع رئیسي من البضاعة.2

 . الكلفة او السوق ایھما اقل لجمیع البضاعة.3

 

 



 

5 
حریق تسبب في تلف ثلثي البضاعة المخزونة فیھا بتاریخ  Gorenاصاب مخازن شركة :9س

 ، وقد امكن الحصول على المعلومات االتیة من سجالت الشركة:5 /4 /2020

 المبلغ بالدینار البیـــــــــــــــــان
 ؟ 1 /1 /2020مخزون 

 5950000 المشتریات
  400000 م. نقل للداخل
 150000 خصم الشراء

 9300000 المبیعات
 100000 مردودات المبیعات
  30% نسبة مجمل الربح

 

 من كلفة البضاعة المتاحة للبیع. 22.5%یمثل نسبة  1 /1 /2020فإذا علمت بأن مخزون 

 .5 /4 /2020تحدید كلفة البضاعة التالفة بالحریق في  المطلوب:

 

 

 

 

 

 

 

Assistant Professor  

Dr.Omer Ali Kamil 

B.Sc., M.Sc., Ph.D. Accounting & Auditing 

GOOD 
LUCK 


