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  المخـــزون
  هدف المعيار

ويعتبر تحديد مقدار التكلفة التى تثبت . يهدف هذا المعيار إلى شرح المعالجة المحاسبية للمخزون  -1
 أخرى حتى يتم تحقيق اإليراد المقابل هى القضية األساسية فى المعالجة إلىكأصل   و ترحل من فترة 

 ويوفر هذا المعيار إرشادا عملياً لتحديد التكلفة وما سيتتبع ذلك من االعتراف .المحاسبية للمخزون 
 كما أنه يوفر .بها كمصروفات بما فى ذلك أى تخفيض فى القيمة للوصول إلى صافى القيمة البيعية 

  .إرشادات عن طرق حساب التكلفة التى تستخدم لتحميل التكاليف على المخزون 
  

  نطاق المعيار 
  :ا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلىيطبق هذ -2

األعمال تحت التنفيذ فى عقود اإلنشاءات بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها   ) أ(
  ).الخاص بعقود اإلنشاءات) 8(راجع معيار المحاسبة المصرى  رقم (

 .األدوات المالية)    ب(و

المتعلقة بالنشاط الزراعى والمنتجات ) يوانية والزراعيةالثروات الح(األصول البيولوجية )  ج(و
  ).الخاص بالزراعة ) 35(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (الزراعية عند الحصاد 

  
ال تنطبق أسس القياس الواردة بهذا المعيار على األنواع التالية من المخزون التى يحتفظ بها عن  -3

   :طريق
ت الغابات والمحاصيل الزراعية بعد حصادها والمناجم  ومنتجاةمنتجى المحاصيل الزراعي  ) أ(

والمحاجر ومنتجاتها وحيث تقاس هذه المنتجات بصافى القيمة البيعية وفقاً للممارسة المتعارف 
عليها فى هذه الصناعات وعند قياس هذا المخزون بصافى القيمة البيعية يتم االعتراف بالتغير 

 .فترة التى حدث فيها ذلك التغير فى قيمة المخزون بقائمة الدخل فى ال

التجار السماسرة المتعاملون فى السلع األولية والذين يقومون بقياس المخزون بالقيمة العادلة   ) ب(
مخصوماً منها المصروفات البيعية يتم االعتراف بالتغير فى قيمة المخزون فى قائمة الدخل فى 

  .الفترة التى حدث فيها ذلك التغير
  

يقاس بصافى القيمة البيعية فى مرحلة معينة من مراحل )" أ(3"ليه فى الفقرة المخزون المشار إ -4
 ويطبق هذا على سبيل المثال عندما يتم حصاد المحاصيل الزراعية أو عندما يتم استخراج .اإلنتاج

 على أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد شراء مستقبلى أو ضمان حكومى أو عندما المناجمالمعادن من 
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ال تسرى متطلبات . السوق مستقراً ومتجانسا بحيث تكون مخاطر عدم القدرة على البيع ضئيلةيكون 
 . القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون

 
التجار السماسرة هم من يقومون بشراء أو بيع السلع األولية لصالح الغير أو لمصلحتهم  والمخزون  -5

يتم اقتناؤه لغرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من التقلبات )" ب(3"المشار إليه فى الفقرة 
 وعندما يتم تقييم هذا المخزون بالقيم العادلة مخصوماً منها المصروفات البيعية .فى السعر أو العموالت

 .ال تسرى متطلبات القياس الواردة فى هذا المعيار على هذا النوع من المخزون

  
  تعريفــــــات

 
 :خدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها تست -6

 :المخزون هو أصل •

 . محتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادى للمنشأة )أ( 
  . فى مرحلة اإلنتاج ليصبح قابالً للبيع  )ب(أو 
  .تفى شكل مواد خام أو مهمات تستخدم فى مراحل اإلنتاج او فى تقديم الخدما  )ج(أو 

 

هو السعر التقديرى للبيع من خالل النشاط العادى ناقصاً التكلفة  : صافى القيمة البيعية •
  .التقديرية لإلتمام وكذلك أية تكلفة أخرى يستلزمها إتمام عملية البيع

  

هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف  : القيمة العادلة •
  .فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرةكل منهم لديه الرغبة 

  
صافى القيمة البيعية هو صافى القيمة الذى تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع مخزونها من خالل دورة  -7

النشاط العادى  فى حين أن القيمة العادلة تعكس القيم التى يمكن تبادل نفس المخزون بها بين بائع 
 ومن ثم فإن صافى القيمة البيعية يرتبط بظروف .الرغبة فى التبادل فى السوقومشتر كل منهما لديه 

ومن هنا فإن صافى القيمة البيعية قد . المنشأة فى حد ذاتها فى حين أنه ال ينطبق ذلك على القيمة العادلة
 . ال يساوى القيمة العادلة بعد تخفيضها بالمصروفات البيعية

  
 على سبيل –مشتراة والمحتفظ بها بغرض إعادة بيعها بما فى  ذلك بنود المخزون البضائع ال تشمل -8

 البضاعة المشتراة بواسطة تاجر التجزئة أو األراضى والعقارات األخرى المحتفظ بها بغرض –المثال 
إعادة بيعها وتشمل بنود المخزون أيضاً المنتجات التامة أو فى مراحل اإلنتاج وكذلك المواد الخام 

هزة لالستخدام فى مراحل اإلنتاج وفى حالة المنشآت التى تقدم خدمات يشمل المخزون والمهمات المج
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التى لم يتحقق اإليراد المتعلق بها من وجهة نظر ") 19"كما هى موضحة فى الفقرة (تكاليف الخدمة 
  ).الخاص باإليراد) 11(راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (المنشأة التى تقدم الخدمة 

  

   المخزون قياس قيمة
  .تقاس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل -9
  

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

  .للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة
  

  تكلفة الشراء 
غير (شراء و الرسوم الجمركية  على البنود المستوردة منها والضرائب والرسوم األخرى تتضمن ثمن ال -11

وتكاليف النقل والمناولة والتكاليف األخرى ) تلك التى تستردها المنشأة فيما بعد من الجهة اإلدارية
تجارى المتعلقة مباشرة باقتناء المنتجات التامة أو المواد الخام أو الخدمات ويستنزل الخصم ال

  . والتخفيضات المشابهة عند تحديد تكلفة الشراء
  

  تكاليف التشكيل
 مباشرة بالوحدات المنتجة مثل العمالة طتتضمن تكاليف تشكيل المخزون تلك التكاليف التى ترتب -12

المباشرة وتتضمن كذلك الجزء المحمل من التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التى تتحملها 
 .  بيل تشكيل المواد الخام وتصنيع المنتجات التامة المنشأة فى س

وتعرف تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة بأنها تكاليف اإلنتاج غير المباشرة التى تبقى 
هالك وصيانة مبانى ومعدات المصنع اإلثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم اإلنتاج مثل 

  . وكذلك تكاليف إدارة المصنع 
إلنتاج غير المباشرة المتغيرة بأنها تكاليف اإلنتاج غير المباشرة التى وتعرف تكاليف ا

  .تتغير تغيراً مباشراً أو شبه مباشر مع حجم اإلنتاج مثل المواد والعمالة غير المباشرة
  

يتم تحميل تكاليف اإلنتاج غير المباشرة الثابتة لإلنتاج على تكاليف التشكيل بناء على الطاقة العادية  -13
 وتعرف الطاقة العادية بأنها اإلنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط على مدار فترات أو مواسم لإلنتاج

عديدة فى ظل الظروف العادية مع األخذ فى االعتبار مقدار الطاقة المفقودة الناتجة عن الصيانة 
قة العادية المخطط لها مسبقاً ويمكن استخدام مستوى اإلنتاج الفعلى إذا ما تساوى تقريباً مع الطا

ال يتم زيادة مقدار التكاليف غير المباشرة الثابتة لإلنتاج المحملة على كل وحدة منتج كنتيجة . لإلنتاج 
ويتم تحميل التكاليف غير المباشرة غير . النخفاض مستوى اإلنتاج أو نتيجة لوجود طاقة عاطلة 
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يمة التكاليف غير المباشرة الثابتة وتخفض ق. المحملة لإلنتاج كمصاريف فى الفترة التى أنفقت فيها 
المحملة على كل وحدة منتج فى الفترات التى يكون فيها مستوى اإلنتاج مرتفعاً بشكل غير طبيعى حتى 

وتحمل التكاليف غير المباشرة المتغيرة لكل وحدة منتج على . ال يكون المخزون مقيماً بأعلى من تكلفته 
  .اجيةأساس االستخدام الفعلى للطاقة اإلنت

  
 عندما يتم – فعلى سبيل المثال –قد ينتج عن العملية اإلنتاجية خروج أكثر من منتج فى نفس الوقت  -14

إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسى ومنتج فرعى وعندما ال يمكن تحديد تكاليف التشكيل 
  .يتصف بالثباتلكل منتج على حدة فإنه يتم توزيعها بين المنتجات باستخدام أساس منطقى 

 على أساس القيمة النسبية لمبيعات كل منتج إما فى المرحلة اإلنتاجية التى – مثالً –وقد يكون التوزيع 
وبطبيعة الحال فإن معظم المنتجات التابعة . يمكن عندها فصل كل منتج على حدة أو عند إتمام اإلنتاج
يمتها على أساس صافى القيمة البيعية لهذه تكون ذات قيمة متدنية وفى هذه الحالة فإنه يتم تحديد ق

المنتجات وتخفض بها تكلفة المنتج الرئيسى وينتج عن ذلك أن تصبح قيمة المنتج الرئيسى ال تختلف 
  .كثيراً عن تكلفته 

  
  التكاليف األخرى 

تتضمن تكلفة المخزون التكاليف األخرى التى يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته  -15
هنة فعلى سبيل المثال قد يكون من المالئم أحياناً تحميل التكاليف غير المباشرة التى ال ترتبط الرا

  .باإلنتاج أو تكاليف تصميم المنتجات لعمالء محددين ضمن تكلفة المخزون
 

  :ومن أمثلة التكاليف التى ال تحمل على تكلفة المخزون وتعتبر مصروفات فى الفترة التى تخصها -16
  .الفاقد غير الطبيعى فى المواد أو العمالة أو تكاليف اإلنتاج األخرى  )أ( 
 .تكلفة التخزين إال اذا كانت ضرورية لعملية اإلنتاج قبل مرحلة إنتاجية أخرى)     ب(   و 

  .المصاريف اإلدارية التى ال تسهم فى الوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة)     ج(   و 
  .   تكاليف البيـع)   د(   و 
  

) 14( يجوز تحميل المخزون بتكلفة االقتراض فى ظروف محدودة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  -17
  .والخاص بتكاليف االقتراض

  
عند شراء مخزون باألجل بشروط تنطوى على تسهيل ائتمانى، فيتم االعتراف بمقدار الفرق بين سعر  -18

 . بين المبلغ المدفوع  كمصروفات فوائد على فترة االئتمانالشراء فى ظل ظروف ائتمانية عادية و
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  تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية
يتم قياس المخزون لدى المنشآت الخدمية بتكلفة إنتاجه وتتكون تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية  -19

ى تقديم الخدمة بما بصفة أساسية من تكاليف العمالة والتكاليف األخرى للموظفين القائمين مباشرة عل
  .فى ذلك المشرفين والمصاريف غير المباشرة المتعلقة بتلك الخدمة

وال يتم تحميل تكاليف العمالة والتكاليف األخرى المتعلقة بالبيع وتكاليف العمالة اإلدارية ضمن تكلفة 
  .المخزون وتحمل كمصروفات على الفترة التى تحققت خاللها

ن بالمنشآت الخدمية هامش الربح أو التكاليف اإلدارية األخرى غير يجب أال تتضمن تكلفة المخزو
  .المتعلقة بتقديم تلك الخدمات بالرغم من أنها عادة ما تكون أحد العناصر عند تحديد سعر الخدمة

  

  تكلفة الحاصالت المحصودة من األصول البيولوجية
ولوجى مملوك للمنشأة فى تاريخ يتم االعتراف األولى بالمخزون من الحاصالت الناتجة من أصل بي -20

الحصاد بالقيمة العادلة بعد خصم التكلفة التقديرية للبيع فى وقت الحصاد وتعتبر هذه القيمة هى تكلفة 
الخاص ) 35(المخزون فى تاريخ تطبيق هذا المعيار وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

 . بالزراعة
  

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

وتحسب التكاليف المعيارية على . استخدام تلك األساليب يسفر عن نتائج قريبة من التكلفة الفعلية
اقة أساس المستويات العادية لكل من المواد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة ومستوى استغالل الط

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

تستخدم طريقة سعر التجزئة فى المنشآت التى تمارس نشاط تجارة التجزئة لقياس تكلفة المخزون  -22
كن من الناحية الذى يتكون من بنود كثيرة العدد وسريعة التغير وذات هامش ربحية متساو والتى ال يم

وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق . العملية استخدام طرق أخرى لقياس تكلفتها 
ويراعى عند تحديد هذه النسبة بنود . ون بنسبة هامش ربح مالئمة ذتخفيض القيمة البيعية للمخز

هذا ويتم عادة استخدام نسبة المخزون التى تم تخفيض سعر بيعها إلى أقل من سعر بيعها األصلى ، 
  . ةهامش ربحية متوسط لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئ

  
  حساب التكلفة 

يتم تحميل بنود المخزون المحددة بذاتها والمنتجات والخدمات التى يمكن فصلها ويتم ربطها  -23
  .بمشروعات معينة بعناصر التكاليف الخاصة بكل منها على حدة
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تكاليف خاصة ببنود معينة من المخزون و هذه المعالجة تصلح لبنود هذه الطريقة تعنى وجود  -24

المخزون التى يتم فصلها لغرض االستخدام فى مشروع محدد بغض النظر عما إذا كانت تلك البنود 
أو منتجة ، إال أن هذه المعالجة تكون غير مناسبة عندما يكون هناك عدد ضخم من بنود . مشتراة

حل محل بعضها البعض عادة ، حيث قد يؤدى هذا األسلوب فى هذه الحالة المخزون التى يمكن أن ت
 . الفترة ةإلى تحديد التأثير المسبق لقيم المخزون على صافى ربح أو خسار

 
تستخدم طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة عند تحديد تكلفة المخزون  -25

 ".23"واردة بالفقرة رقم فى الحاالت األخرى خالف تلك ال
وعلى المنشاة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس الطبيعة أو نفس 

وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو االستخدام المختلف فإن استخدام طرق مختلفة . االستخدامات
  .لحساب التكلفة قد يكون له ما يبرره

  
ثال فإن المخزون فى إحدى القطاعات قد يكون له استخدام مختلف عن استخدام نفس على سبيل الم -26

أو العتبارات ( ومع ذلك فإن اختالف المنطقة الجغرافية التى بها المخزون .المخزون فى قطاع آخر
 .فى حد ذاتها ال يعتبر مبرراً كافياً الستخدام طرق مختلفة لحساب التكلفة لنفس نوع المخزون) ضريبية

 
تفترض طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً أن بنود المخزون التى تم شراؤها أوالً يتم بيعها أوالً وبالتالى  -27

 فى حين .فإن البنود التى تبقى فى المخازن فى نهاية الفترة هى تلك التى تم شراؤها أو إنتاجها حديثاً
لى أساس المتوسط المرجح لتكلفة البند يتم تحديد تكلفة كل بند طبقاً لطريقة المتوسط المرجح للتكلفة ع

  .فى بداية فترة ما وتكلفة الوحدات المشتراة أو المنتجة من نفس البند خالل نفس الفترة 
  .ويحسب المتوسط إما على أساس دورى أو كلما تم استالم شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشأة

  
  

  صافى القيمة البيعية 
زون إذا ما تعرض للتلف أو التقادم الكلى أو الجزئى أو إذا انخفض قد ال يمكن استرداد تكلفة المخ -28

سعر بيعه ، وقد ال يمكن أيضاً استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة التقديرية إلتمامه أو إذا زادت 
إن العرف المهنى القائل بأن يتم . التكلفة التقديرية المتوقع تحملها إلتمام عملية البيع عن سعر بيعه

تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من تكلفته ليصل إلى صافى قيمته البيعيه يتمشى مع وجهة النظر القائلة 
  .بأنه يجب أال تظهر األصول بقيمة أعلى من تلك المتوقع أن تتحقق من بيعها أو استخدامها

  
 إال أنه فى عادة ما يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافى قيمته البيعية على أساس كل بند على حدة ، -29

بعض األحوال قد يكون مناسباً تجميع البنود المتجانسة أو المتعلقة ببعضها فى مجموعات ، وقد تكون 
تلك هى الحالة بالنسبة لبنود المخزون المتعلقة بنفس خط اإلنتاج والتى لها نفس الغرض أو نفس 



  )2(معيار المحاسبة المصرى رقم 

7 - 2 

لجغرافية وال يمكن عملياً تقييمها االستخدامات النهائية والتى يتم إنتاجها وتسويقها فى نفس المنطقة ا
 .بصفة منفصلة عن غيرها من البنود فى نفس خط اإلنتاج

  
وال يجوز أن تخفض قيمة بنود المخزون على أساس تبويب المخزون مثل البضاعة التامة أو كل بنود 

ميع المخزون فى صناعة معينة أو منطقة نشاط جغرافية،  وعادة ما تقوم منشآت تقديم الخدمات بتج
التكاليف المتعلقة بكل خدمة لها سعر بيع منفصل ومحدد ، ولذلك فإن كل خدمة تعامل على أنها بند 

  .مستقل 
 

يعتمد تقدير صافى القيمة البيعية على الدالئل المتاحة التى يمكن أن يعتد بها وقت إعداد هذا التقدير  -30
التقديرات فى االعتبار تذبذبات السعر  وتأخذ هذه .والتى يكون من المتوقع أن تحققها بنود المخزون 

أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث الحقة تؤكد ظروفاً كانت قائمة فى نهاية الفترة إلى المدى الذى تكون 
  .فيه تلك األحداث مؤكدة لظروف قائمة فى تاريخ نهاية الفترة 

 
االحتفاظ بالمخزون ، فعلى عند تقدير صافى القيمة البيعية يجب أن يؤخذ فى الحسبان الغرض من  -31

سبيل المثال فإن صافى القيمة البيعية لكمية المخزون المحتفظ بها لمقابلة مبيعات المنشأة أو عقود 
واذا ما كانت عقود البيع لكميات أقل من الكميات المحتفظ . الخدمات تحسب على أساس قيمة العقد 

 ويتم .لزائدة تحسب على أساس أسعار البيع عامة بها فى المخازن ، فإن صافى القيمة البيعية للكمية ا
معالجة المخصصات التى قد يكون هناك حاجة لها لمواجهة تنفيذ عقود البيع الملزمة للكميات التى تزيد 
عن كمية المخزون المحتفظ بها  وكذلك الخسائر المتوقعة لعقود الشراء الملزمة طبقاً لمعيار المحاسبة 

  .بالمخصصات و األصول و االلتزامات المحتملة الخاص ) 28(المصرى رقم 
  

ال يتم تخفيض قيمة المواد والمهمات األخرى المحتفظ بها بغرض االستخدام فى عملية إنتاج ألقل من  -32
التكلفة إذا ما كانت المنتجات التامة التى تدخل فيها تلك المواد والمهمات من المتوقع أن تباع بسعر ال 

 إال أنه عندما يتبين أن االنخفاض فى سعر المواد سوف يترتب عليه أن .منها يقل عن التكلفة أو أعلى 
تزيد تكلفة المنتجات التامة عن صافى قيمتها البيعية ، فيجب أن تخفض قيمة هذه المواد الى صافى 

  .القيمة البيعية ، ويكون المقياس األفضل فى هذه الحالة هو تكلفة اإلحالل لهذه المواد
  
  
  
  
  
  


