
 

 

 2015 المعدل (2)المصرى رقم  ةمعيار المحاسب
 المخـــزون

 

 هدف المعيار
 
  كأصل يعترف بها التى )ويعتبر تحديد التكلفة . يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون -1

لجة هى القضية األساسية فى المعا ات المرتبطة بها(اإليرادب إلى حين االعترافأخرى  إلىترحل من فترة و 
بها كمصروف الالحق عتراف تحديد التكلفة واالعن كيفية هذا المعيار إرشادا ويقدم المحاسبية للمخزون. 

. كما أنه يوفر إرشادات عن البيعيةصافى القيمة  إلىللوصول تلك التكلفة ى تخفيض فى بما فى ذلك أ
 .التكلفة حساب أساليب 

 
 نطاق المعيار 

 أنواع المخزون فيما عدا ما يلى: هذا المعيار على كافة يطبق -2
 راجع)ت المباشرة المتعلقة بها األعمال تحت التنفيذ فى عقود اإلنشاء بما فى ذلك عقود الخدما (أ)

 .عقود اإلنشاء(بالخاص ( 8رقم ) المصرى  معيار المحاسبة
 .(( 40، ) (26)، ( 25))راجع معايير المحاسبة المصرية أرقام  األدوات الماليةو)ب(    

الزراعية المتعلقة بالنشاط الزراعى والمنتجات )الثروات الحيوانية والزراعية( األصول البيولوجية ج(  و)
 الخاص بالزراعة(. (35رقم ) المصرى معيار المحاسبة راجعالحصاد )نقطة عند 

 
  يحتفظ به: ذىالواردة بهذا المعيار على المخزون ال أسس القياسال تنطبق  -3

 المعادندها و الزراعية بعد حصا تمنتجات الغابات والحاصالال على زراعية و منتجى المحاصيل ال (أ)
وفقًا محددة ستردادية اصافى قيمة يتم قياسها على أساس هذه المنتجات أن حيث ومنتجاتها 

المخزون األنواع من  هوعند قياس هذ .متعارف عليها فى هذه الصناعات ات راسخةارسملم
فى األرباح أو يتم االعتراف بالتغير فى قيمة المخزون دادية االستر صافى القيمة على أساس 

 فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير . (قائمة الدخلالخسائر )
بالقيمة العادلة مخصومًا  هم منهامخزونيقيسون السلع األولية الذين فى  المتاجرونسماسرة ال (ب)

العادلة للمخزون مخصومًا قيمة الى ف)يتم االعتراف بالتغير و  ، بيعالتكاليف الالزمة للمنها 
فى الفترة التى حدث فيها فى األرباح أو الخسائر )قائمة الدخل( منها التكاليف الالزمة للبيع( 

 ذلك التغير.
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حل معينة من اإلنتاج. افى مر االستردادية بصافى القيمة  ")أ(3"المخزون المشار إليه فى الفقرة يقاس  -4
 قد تم وبشرطحصاد المحاصيل الزراعية أو استخراج المعادن يكون عندما  :لمثالويطبق هذا على سبيل ا

تكون مخاطر عدم نشطًا و  اّ سوقيتواجد لها أو ضمان حكومى أو عندما  آجلأن يكون بيعها مؤكدّا وفقًا لعقد 
لواردة فى ا فقطمن تطبيق متطلبات القياس  ع من المخزونانو األ ههذوتستبعد . ال تذكرالقدرة على البيع 

 . هذا المعيار
 

والمخزون  .لحسابهمالغير أو لحساب هم من يقومون بشراء أو بيع السلع األولية  المتاجرونالسماسرة  -5
غرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من فى األساس بيتم اقتناؤه  ")ب(3"المشار إليه فى الفقرة 
العادلة  ةبالقيم)المخزون األنواع من  ههذقياس ما يتم . وعندة( السمسارعمولهامش )التقلبات فى سعر أو 

الواردة فى هذا  فقطمتطلبات القياس  فإنها تستبعد من تطبيق (لبيعالتكاليف الالزمة لمخصومًا منها 
 المعيار.

 

 تعريفــــــات
 
 :قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  -6

 :لوالمخزون هو أص
 للمنشأة. المعتاد بغرض البيع ضمن النشاط  امحتفظ به (أ)

 . للبيعفى مرحلة اإلنتاج ليصبح قاباًل  أو )ب(
فى تقديم  أو يةاإلنتاجالعملية فى  هاستخدمسيتم امهمات  أوفى شكل مواد خام  أو )ج(

 الخدمات.
 

لتكلفة التقديرية لإلتمام ا صاً ناقمن خالل النشاط العادى هو السعر التقديرى للبيع  : البيعيةصافى القيمة 
 .يستلزمها إتمام عملية البيعأخرى  اليفوكذلك أية تك

 

السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين هى  :القيمة العادلة 
 في السوق في تاريخ القياس. نالمشاركي

 
 فى إطارمخزون الالذى تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع  صافى القيمةإلى االستردادية صافى القيمة يشير  -7

التى يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع  ةفى حين أن القيمة العادلة تعكس القيم ،المعتاد هانشاط
يمثل االستردادية ن صافى القيمة السوق. ومن ثم فإوعلى بينة من الحقائق بة فى التبادل رغب ذوىومشتر 

االستردادية ال ينطبق على القيمة العادلة. ومن هنا فإن صافى القيمة  ذلك ة فى حين أنلمنشأل قيمة محددة
 . للبيعبالتكاليف الالزمة قد ال يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها 
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 –على سبيل المثال –تشمل بنود المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما فى ذلك  -8
أو األراضى والعقارات األخرى ، بواسطة تاجر تجزئة  ظ بها بغرض إعادة البيع والمشتراةالمحتفالبضاعة 

التى ال تزال تحت أو المنتجة التامة البضاعة وتشمل بنود المخزون أيضًا . البيعالمحتفظ بها بغرض إعادة 
وفى . اإلنتاجعملية فى  هااستخدامالمنتظر المواد الخام والمهمات التشغيل بواسطة المنشأة كما تشمل أيضًا 

" 19المخزون تكاليف الخدمة كما هى موضحة فى الفقرة "يتضمن  - حالة المنشآت التى تقدم خدمات
 (."اإليراد"( 11رقم )المصرى  معيار المحاسبة راجع) بعدالتى لم يتحقق اإليراد المتعلق بها و 

 
 قياس المخزون 

 
 أيهما أقل.االستردادية مة قاس المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيي -9
 

 تكلفة المخزون
تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف األخرى التى تتحملها المنشأة  -10

 للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.
 

 الشراء تكاليف 
 (الجمركية على البنود المستوردةسوم االستيراد على الواردات )الر ثمن الشراء ورسوم  الشراءتكاليف  تتضمن -11

التى تستردها المنشأة فيما بعد من الجهة اإلدارية( وتكاليف النقل فيما عدا والضرائب والرسوم األخرى )
الخدمات ويستنزل الخصم و المواد الخام و والمناولة والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة باقتناء المنتجات التامة 

 الشراء. تكاليف التخفيضات المشابهة عند تحديد و والمسموحات التجارى 
 

 تكاليف التشكيل
كما مثل العمالة المباشرة االنتاج تتضمن تكاليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التى ترتبط مباشرة بوحدات  -12

ة غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التى تتحملها المنشأأيضًا توزيع منهجى )نمطى( لتكاليف االنتاج تتضمن 
 .  الصنعتامة إلى بضاعة المواد الخام وتحويل فى سبيل تشكيل 

وتعرف تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة بأنها تكاليف اإلنتاج غير المباشرة التى تبقى ثابتة نسبيًا بغض 
  .النظر عن حجم اإلنتاج مثل إهالك وصيانة مبانى ومعدات المصنع وكذلك تكاليف إدارة المصنع

التى تتغير تغيرًا مباشرًا أو  ةكاليف اإلنتاج غير المباشرة المتغيرة بأنها تكاليف اإلنتاج غير المباشر وتعرف ت
 شبه مباشر مع حجم اإلنتاج مثل المواد والعمالة غير المباشرة.
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 لألصول تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة على تكاليف التشكيل بناء على الطاقة العادية توزيع يتم  -13
فترات أو عدد من الوتعرف الطاقة العادية بأنها اإلنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط على مدار اإلنتاجية. 

فى االعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة على أن يؤخذ سم فى ظل الظروف العادية امو ال
يجب و لطاقة العادية لإلنتاج. قاربًا للو كان من استخدام مستوى اإلنتاج الفعلى ويمك .المخطط لها مسبقاً 

كنتيجة ة غير المباشرة الثابتاإلنتاج مقدار تكاليف  تحميل الوحدات المنتجة بأية زيادة فىمراعاة عدم 
التى ال يتم لتكاليف غير المباشرة لأما بالنسبة النخفاض مستوى اإلنتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة. 

. وتخفض قيمة التكاليف غير فيهايتم تكبدها ف فى الفترة التى و كمصر ا فيعترف بهإلنتاج توزيعها على ا
بشكل  منخفضاً فى الفترات التى يكون فيها مستوى اإلنتاج إنتاج المباشرة الثابتة المحملة على كل وحدة 
على مًا بأعلى من تكلفته. وتحمل التكاليف غير المباشرة المتغيرة و غير طبيعى حتى ال يكون المخزون مق

 اإلنتاجية.األصول على أساس االستخدام الفعلى لطاقة إنتاج كل وحدة 
 

عندما يتم إنتاج قد يحدث ذلك و  .خروج أكثر من منتج فى نفس الوقتعن العملية اإلنتاجية تسفر قد  -14
لكل قابلة للتحديد اليف التشكيل تكتكون وعندما ال  .فرعىوآخر منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسى 

 ت.بثاو يتم توزيعها بين المنتجات باستخدام أساس منطقى عندئذ حده على  منتج
فى المرحلة اإلنتاجية التى سواء على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج  –مثاًل  –التوزيع يتم وقد 

يعتها بطبالفرعية معظم المنتجات عادة ما تكون و عند إتمام اإلنتاج. أفصل تصبح المنتجات عندها قابلة لل
 البيعيةعلى أساس صافى القيمة وحدات المنتج الفرعى غالبًا قياس يتم لحالة وفى هذه ا .ذات قيمة متدنية

 كثيرًا عن تكلفته.القيمة الدفترية للمنتج الرئيسى ذلك ال تختلف ل ةجيوتخفض بها تكلفة المنتج الرئيسى ونت
 

 التكاليف األخرى 
للوصول بالمخزون إلى موقعه إذا ما تكبدتها المنشأة  فقطخزون ضمن تكلفة المتدرج التكاليف األخرى  -15

قد يكون من المالئم أحيانًا تحميل التكاليف غير المباشرة التى ال ترتبط  :فعلى سبيل المثال .وحالته الراهنة
 تكاليف تصميم منتجات لعمالء محددين ضمن تكلفة المخزون. أوباإلنتاج 

 

 :يتم تكبدها بهامصروف فى الفترة التى يعترف بها كتكلفة المخزون و  د منتستبعومن أمثلة التكاليف التى  -16
 الفاقد غير الطبيعى فى المواد أو العمالة أو تكاليف اإلنتاج األخرى. )أ(

 التخزين إال اذا كانت ضرورية لعملية اإلنتاج.تكاليف )ب(      و   
 الوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة. التى ال تسهم فىالعامة اإلدارية  اتفو المصر و )ج(        
 .يةتكاليف البيـعالو )د(         
 

ف يلاتحميل تكفيها يجوز حاالت محدودة  ( "تكاليف االقتراض"14معيار المحاسبة المصرى رقم )يحدد  -17
 .ضمن تكلفة المخزوناالقتراض 
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فيتم عنصر تمويل على فاق فعليًا االتنطوى وعندما يقد تقوم منشأة بشراء مخزون بشروط سداد مؤجل.  -18
بشروط الفرق بين سعر الشراء بهذا العنصر كمصروف فوائد على مدار فترة التمويل ويتحدد باالعتراف 

 عادية والمبلغ المدفوع. الئتمان اال
 

 تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية
وتتكون تكلفة المخزون فى  .إنتاجهبتكلفة  هيتم قياسفى الحاالت التى ينشأ فيها مخزون لدى منشأة خدمية  -19

المنشآت الخدمية بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف األخرى للموظفين القائمين مباشرة على تقديم 
تكاليف العمالة  تدخلوال  غير المباشرة المتعلقة بتلك الخدمة. اتفو الخدمة بما فى ذلك المشرفين والمصر 

بل يتم االعتراف بها البيع والعمالة اإلدارية ضمن تكلفة المخزون ظفى مو والتكاليف األخرى المتعلقة ب
امش ربح أو و ال تتضمن تكلفة المخزون بالمنشآت الخدمية هو  خاللها.تكبدت الفترة التى فى كمصروفات 

العناصر عند  ما تكون أحدعادة وهى التكاليف التى بتقديم تلك الخدمات ال تتعلق تكاليف إدارية أخرى أى 
 .الذى يتقاضاه مقدم الخدمة حديد سعر الخدمةت

 

 المحصودة من األصول البيولوجيةالزراعية المنتجات تكلفة 
الذى تقوم مخزون الحاصالت القياس األولى ليتم  ( "الزراعة"35لمعيار المحاسبة المصرى رقم )وفقًا  -20

فى تاريخ ا التكاليف الالزمة للبيع بالقيمة العادلة مخصومًا منه يةبيولوجالل و صاألمن المنشأة بحصاده 
(" ومن ثم 2رقم )"بعد نقطة الحصاد يخضع ذلك المخزون لمتطلبات القياس الواردة بهذا المعيار و  .الحصاد

تكلفة المخزون فى تاريخ تطبيق ( بمثابة 35)رقم لمعيار لالقياس األولى التى تحددت طبقًا تعتبر قيمة 
 . هذا المخزون معيار

 

 أساليب قياس التكلفة 
سعر التجزئة لسهولتها إذا طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة قد تستخدم أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل  -21

التكاليف المعيارية على وتحسب يسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعلية. سكان استخدام تلك األساليب 
ويتم مراجعة هذه  .اد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة والطاقةالمو الستخدام أساس المستويات العادية 

 المستويات بصفة دورية ويتم تعديلها إذا لزم األمر فى ضوء الظروف الحالية.
 

لقياس تكلفة وذلك المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة غالبًا بمعرفة تستخدم طريقة سعر التجزئة  -22
من متماثلة وحيث يتعذر امش ربحية و د كثيرة العدد وسريعة التغير وذات هالمخزون الذى يتكون من بنو 

الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها. وطبقًا لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق 
 تخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة هامش ربح مالئمة.

هذا  ، صلىاألسعر بيعها إلى أقل من  سعرهازون التى تم تخفيض ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود المخ
 هامش ربحية لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئة. متوسط استخدام غالبًا ويتم 
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 حساب التكلفة طرق 
والخدمات )بنود المخزون التى ال تحل محل بعضها( والبضائع بنود المخزون المحددة بذاتها بالنسبة ل -23

باستخدام عناصر التكاليف الخاصة بها فيتم تحميلها بفصلها وربطها بمشروعات معينة تاجها و يتم إنالتى 
 ."للتكلفةالتمييز المحدد "طريقة 

 
 تصلحو . من المخزونإلى وحدات محددة تكاليف معينة  يقصد بطريقة "التمييز المحدد للتكلفة" أن تنسب -24

فى مشروع محدد بغض النظر عما إذا  هاغرض استخدامبلبنود المخزون التى يتم فصلها هذه المعالجة 
بنود المخزون ذات ناسب التمييز المحدد للتكاليف ال يإال أن  .هاجانتإأو  ئهاشراقد تم كانت تلك البنود 
بنود التى تبقى فى ألن طريقة انتقاء المنشأة للتحل محل بعضها البعض عادة ما التى األعداد الكبيرة 

 خسارة.الربح أو العلى  للحصول على آثار محددة سلفاً  تلك الحاالتمثل تغل فى يمكن أن تسالمخزون 
 

 فى حاالت تكلفة المخزون فى تحميلطريقة الوارد أواًل يصرف أواًل أو طريقة المتوسط المرجح  تستخدم -25
 "23"بالفقرة رقم المشار إليها خالف تلك المخزون ب بنود

حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس الطبيعة ونفس وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة  
االستخدامات. وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو االستخدام المختلف فإن استخدام طرق 

 قد يكون له ما يبرره. تهمختلفة لحساب تكلف
 

عن نفس مغاير للمنشأة  القطاعات استخدام حدأفى المستخدم لمخزون فقد يكون ل :على سبيل المثال -26
 فيها بالمخزونيحتفظ الجغرافية التى . ومع ذلك فإن اختالف المنطقة آخرفى قطاع المستخدم المخزون 

الستخدام طرق مختلفة فى حد ذاته ( ال يعتبر مبررًا كافيًا لتلك المناطق ضريبيةاالختالف فى القواعد ال)أو 
 لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون.

 
يتم بيعها أواًل هى التى تم شراؤها أواًل يأن بنود المخزون التى  "يصرف أوالً  - الوارد أوالً "ض طريقة تفتر  -27

بينما تتحدد . اتم شراؤها أو إنتاجهأحدث بنود وبالتالى فإن البنود التى تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى 
فى وحدات متماثلة أساس المتوسط المرجح لتكلفة  على "المتوسط المرجح للتكلفة"تكلفة كل بند طبقًا لطريقة 

ويحسب المتوسط  المشتراة أو المنتجة من نفس البند خالل نفس الفترة.المتماثلة فترة وتكلفة الوحدات البداية 
 إما على أساس دورى أو كلما تم استالم شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة.
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  البيعيةصافى القيمة 

كما  .ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئى أو إذا انخفض سعر بيعه إذاتكلفة المخزون  دستر تقد ال   -28
أو زادت التكلفة التقديرية المتوقع تحملها  إلتمامهزادت التكلفة التقديرية  إذا أيضاً  تكلفة المخزونال تسترد قد 

قل من تكلفته ليصل قيمة المخزون إلى أتخفيض إن فوفى الواقع العملى . عن سعر البيع عملية بيعه إلتمام
تلك تزيد عن يتمشى مع وجهة النظر القائلة بأنه يجب أال تظهر األصول بقيمة  البيعيةإلى صافى قيمته 

 من بيعها أو استخدامها. هاقيالمتوقع تحق
 

ه فى ن، إال أعلى أساس كل بند على حده  البيعية تهعادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافى قيم -29
يطبق ذلك وقد . ببعضها فى مجموعات المتماثلة والمرتبطةبعض األحوال قد يكون مناسبًا تجميع البنود 

بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بنفس خط اإلنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس  على سبيل المثال:
رافية وال يمكن عمليًا تقييمها بصفة االستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة الجغ

 نفس خط اإلنتاج.على منفصلة عن غيرها من البنود 
تبويب الساس طبقا ألبشكل إجمالى )أو كوحدة واحدة( أن تخفض قيمة بنود المخزون من غير المناسب و 

ة معينة صناعقطاع تشغيل معين )البضاعة التامة أو كل بنود المخزون فى  :المخزون مثلالمستخدم لذلك 
منشآت تقديم الخدمات بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة عادة وتقوم  معينة(. أو منطقة نشاط جغرافية

 كل خدمة على أنها بند مستقل. تعاملولذلك  ، لها سعر بيع منفصل
 

 هالمتاحة التى يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذأفضل األدلة على  ةالبيعييعتمد تقدير صافى القيمة  -30
فى تذبذبات البنود المخزون. وتأخذ هذه التقديرات فى االعتبار من المتوقع تحققها  ات عن القيمالتقدير 

إلى المدى )أحداث الحقة( وذلك تقع بعد تاريخ القوائم المالية مباشرة بأحداث التى ترتبط السعر أو التكلفة 
 ة.قائمة فى نهاية الفتر  ًا كانتفيه تلك األحداث ظروفتؤكد  الذى 

 
 .الغرض من االحتفاظ بالمخزوناعتبارها أيضًا فى المنشأة خذ تأيجب أن  البيعيةعند تقدير صافى القيمة  -31

لكمية المخزون المحتفظ بها لمقابلة مبيعات أو خدمات  البيعيةصافى القيمة حساب يتم  :فعلى سبيل المثال
ذاد. و العقهذه على أساس قيمة مستقبلية بموجب عقود ملزمة  ن عقل تكميات تتضمن عقود تلك النت كا وا 

للكمية الزائدة على أساس أسعار  البيعيةصافى القيمة عندئذ تتحدد  ، الكميات المحتفظ بها فى المخازن
المخزون عن كمية  هاكمياتفى  تزيد عقود بيع ملزمةتنفيذ نتيجة مخصصات قد تنشأ عامة. و الالبيع 

 ةطبقًا لمعيار المحاسبوتعالج تلك المخصصات  .اء ملزمةعقود شر عن  أو قد تنشأ مخصصات المحتفظ به
 ."و األصول المحتملة  المحتملةوااللتزامات المخصصات ""( 28المصرى رقم )
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ال يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات األخرى المحتفظ بها بغرض االستخدام فى عملية إنتاج ألقل من  -32

التكلفة أو بدخل فيها تلك المواد والمهمات من المتوقع أن تباع التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى ت
أن تزيد تكلفة فقد يشير ذلك إلى احتمال انخفاض فى سعر المواد  يحدثأعلى منها. إال أنه عندما ب

صافى  إلىأن تخفض قيمة هذه المواد لذا يصبح من الواجب  ، البيعيةالمنتجات التامة عن صافى قيمتها 
 فى هذه الحالة هو تكلفة اإلحالل لهذه المواد. البيعيةللقيمة مقياس أفضل ويكون  ، ةالبيعيالقيمة 

 
الظروف التى تم فإذا لم تعد  .البيعيةتقدير جديد لصافى القيمة تقوم المنشأة فى كل فترة تالية للتخفيض ب -33

زيادة فى صافى  عنأو عندما يوجد دليل واضح موجودة  تخفيض قيمة المخزون بسببها إلى أقل من التكلفة
وذلك فى حدود المبالغ التى يتم رد مبلغ التخفيض عندئذ  ،مغايرة  بسبب ظروف اقتصادية البيعيةالقيمة 

 البيعيةبحيث تظهر قيمة المخزون الجديدة بالتكلفة أو صافى القيمة سبق تخفيض قيمة المخزون بها و 
فى فترة أحد بنود المخزون نخفض سعر بيع يعندما  :ويحدث هذا على سبيل المثال .المعدلة أيهما أقل

يرتفع ضمن المخزون لفترة تالية ثم يظل  البيعيةصافى القيمة  معينة ويتم تخفيض قيمته الدفترية لتصل إلى
 .بيعه سعرخاللها 

 
 االعتراف بالمصروف

 

ة التى الفتر نفس كمصروف فى يعترف بها لمخزون المباع لالقيمة الدفترية  فإنعندما يباع المخزون  -34
فى قيمة المخزون ناتج عن انخفاض أى تخفيض بأيضا يعترف و  ه.اإليراد الناتج عن بيعبفيها يعترف 
لمخزون كمصروف فى األخرى لخسائر الكافة كذا بو للمخزون عن قيمته الدفترية  البيعية ةقيمالصافى 

سبق إجرائها على  اتيضتخف)من  ةدتر أى مبالغ م وتعالج .ةالتخفيض أو الخسار بها حدث يالفترة التى 
كتخفيض فى تكلفة المخزون المباع فى للمخزون  البيعيةالزيادة فى صافى قيمته نتيجة  (قيمة المخزون

 الفترة التى تم الرد فيها.
 

على حسابات أصول أخرى كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة بعض بنود المخزون تحمل قد  -35
على المنشأة التى استخدمت و المنشأة ذاتيا. ثابتة الصول من األللمخزون المستخدم كأحد مكونات أصل 

على مدار العمر فى تحميل المخزون على أصل آخر أن تعترف بهذا المخزون كمصروف هذا األسلوب 
 صل.لألاالفتراضى 
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 اإلفصــــاح

 
 : عما يلى القوائم المالية فى أن تفصح  المنشأة على  -36

قياس قيمة المخزون بما فى ذلك الطريقة المستخدمة لحساب ى فالسياسات المحاسبية المتبعة  (أ)
 التكلفة .

 بما مبوبةوالقيمة الدفترية لكل مجموعة من بنود المخزون الإجمالى القيمة الدفترية للمخزون و)ب(   
 ة.أمع طبيعة نشاط المنشيتناسب 

 لبيع.لتكاليف الالزمة لابالقيمة العادلة مخصوماً منها "القيمة الدفترية للمخزون المدرج  )ج(و
 قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خالل الفترة. )د(و
هذا  من "34"كمصروف وفقًا للمعالجة الواردة بالفقرة اعترف به قيمة أى تخفيض على المخزون  )هـ(و

 المعيار.
ترف به كتخفيض فى قيمة المخزون المعتم معالجته  (تخفيض فى قيمة المخزون)لقيمة أى رد  )و(و

 ".34"وفقاً للفقرة كمصروف خالل الفترة 
 ".34"الظروف أو األحداث التى أدت إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً للفقرة  )ز(و
 لمخزون المرهون كضمان اللتزامات .الدفترية لقيمة ال )ح(و
 
 

 

فى هذه األصول  اتدى التغير معن القيم الدفترية للتبويبات المختلفة للمخزون وكذلك عن تعتبر المعلومات  -37
البضاعة المشتراة بغرض البيع  :لبنود المخزون الشائعةالتبويبات تشمل و  .مفيدة لمستخدمى القوائم المالية

وصف بنود المخزون فى يمكن ومهمات اإلنتاج ، والمواد ، واإلنتاج تحت التشغيل ، واإلنتاج التام. و 
 إنتاج تحت التشغيل.كمنشآت تقديم الخدمات 

 
 ةالمباع الوحداتتكلفة غالبا ما يشار إليه ب ىذوالخالل الفترة  كمصروفتتكون قيمة المخزون المعترف به  -38

باإلضافة إلى المصروفات خالل الفترة قيمة المخزون الذى تم بيعه تحميلها ضمن التكاليف التى سبق  :من
تكلفة إنتاج المخزون. من ر العادية الصناعية غير المباشرة التى لم تحمل على المخزون وكذلك البنود غي

وقد تقتضى ظروف المنشأة أن تدرج بعض المبالغ األخرى أيضًا ضمن قيمة المخزون المعترف به 
 )على سبيل المثال المخزون المعد خصيصًا لعميل معين ( . كمصروف خالل الفترة مثل تكاليف التوزيع
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إلى اإلفصاح عن  والتي تؤدى)قائمة دخل(  رئخساأو ال لألرباح نماذج مختلفةتستخدم بعض المنشآت  -39

 )تكلفة الوحدات المباعة(. كمصروف خالل الفترة أعترف به ذىن تكلفة المخزون التختلف عمبالغ 
تفصح المنشأة عن  بحيث لطبيعتها وفقاً  مبوبةالمصروفات لتحليال لوفقًا لهذا النموذج تعرض المنشاة و 

تكاليف األخرى الالمواد الخام والمهمات المستهلكة وتكاليف العمالة و كمصروف من المعترف بها التكاليف 
 قيمة صافى التغير فى المخزون عن الفترة.باإلضافة إلى 


