
 
86 

 

 (ASPUامعة الشام الخاصة )ج  
 كمية العموم اإلدارية / قسم المحاسبة 

 األولى/ السنة  2المحاسبة    
 2020/  2109الفصل الثاني: 

 (1) : جرد المخزون السمعيالسابعةالمحاضرة 
 رقابة المخزون محاسبيًا 

 الجرد الدائم )المستمر( أسموبأواًل: 
 زون السمعي بالحسابات التالية: تتمخص الحسابات الخاصة بحركة المخ .1

  أو المخزون السمعي(؛ حساب مدين من حسابات الميزانية )الموجودات المتداولة(.حـ/ مخزون البضاعة( 
 حسااب مادين مان حساابات المتااجرة ) الماة الادخل  أو  البضاعة المباعة(؛ حـ/ تكمفة المبيعات )أو تكمفة

 المدين[(.  ممخص الدخل ]الجانب حا/المرحمة األولى من 
  )حساب دالان مان حساابات المتااجرة ) الماة الادخل  أو المرحماة األولاى ؛ حـ/ المبيعات )أو إيراد المبيعات

  ممخص الدخل ]الجانب الدالن[(. حا/من 
 ت. المبيعات. –نتيجة المتاجرة )مجمل الربح أو الخسارة( = المبيعات . 2
 الجرد الدائم )المستمر(: أسموب بموجبون السمعي حركة المخز  (،31ُيبّين الشكل التالي رقم ) .3

المخزون / حـ
السمعي

حركة المخزون

بي  البضاعةشرا  البضاعة

حركة الصادرحركة الوارد

ن صان المخزونزيادة المخزون

دائنيةمديونية

م ابل دائنية الن دية، 
قب  . د  ، وأ. الدائنون، أ

(ورقة تجارية مجّيرة)
م ابل مديونية

المبيعات تكمفة / حـ 

إخراج البضاعة من المخازن
 

إثبات تكمفة المبيعات

:يعكس ال يد المحاسبي

مديونية تكمفة المبيعات
م ابل 

دائنية المخزون السمعي 
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 الجرد الدائم: أسموب بموجب، اإلثبات المحاسبي لعممية البي  (32ُيبّين الشكل رقم ). 4

بموجـــب البيـــ  اإلثبـــات المحاســـبي لعمميـــة 
(:الدائم المستمر)الجرد أسموب 

تكمفـة المبيعـات م ابـل / حــ إثبات مديونيـة 
.المخزون السمعي/ دائنية حـ

إيـــراد المبيعـــات م ابـــل / حــــ إثبـــات دائنيـــة 
ال ـب  . الن ديـة، المـدينون، أ/ مديونية حــ

حسب الحال 

البياندائنمدين 

المبيعات . ت/ من حـ
مخزون البضاعة/ إلى حـ    

   

إثبات تكمفة المبيعات
قب   . ن دية، مدينون، أ/ من حـ

المبيعات/ إلى حـ    
   

إثبات إيراد المبيعات
 

 . يتم التوصل إلى نتيجة المتاجرة محاسبيًا عن طريق:5
 خل في نهاية الدورة المالية. إعداد  المة الد 
  في نهاية الدورة المالية.  [ممخص الدخلحا/ المتاجرة ]أو حا/ أو إعداد 
 :2017مخزون البضاعة عن الرب  األخير من عام إليك عمميات  (:1)رقم توضيحي  مثال
 ليرة. 100 000رصيد أول الفترة  .1
 ليرة. 175 000بمغت مشتريات البضاعة بكمبيالة مجّيرة ألمر الدالنين  .2
 ليرة. 250 000بمغت مشتريات البضاعة الن دية  .3
 ليرة. 150 000بمغت مشتريات البضاعة بكمبيالة ألمر الدالنين  .4
 ليرة. 250 000ليرة  عممًا أّن تكمفتها  300 000بمغت مبيعات البضاعة بشيكات  .5
 ة.لير  375 000ليرة  عممًا أّن تكمفتها  450 000بمغت مبيعات البضاعة اآلجمة  .6

 ية إلثبات ما سبق.  (  يود اليوم1المطموب: 
 حـ/ مخزون البضاعة، حـ/ تكمفة المبيعات، حـ/ المبيعات. اصوير الحسابات التالية: ( ت2
  عممااًا أّن المصاااريت التشااغيمية المدفوعااة  31/12/2017عاان الفتاارة المنتهيااة  ( إعااداد  المااة الاادخل3

    ليرة. 25 000متنوعة الم بوضة خالل الدورة ليرة  واإليرادات ال 75 000خالل الدورة 



 
88 

 

 الحل:
 ( قيود اليومية  ي د تر اليومية1

 تسمسل البيـــــــان المبالغ
 دائنة مدينة العممية

000 175  
000 175 

 مخزون البضاعةحـ/ من 
 أ.  بض حا/إلى                     

 بكمبيالة مجّيرة. مشتريات     
2 

250 000  
250 000 

 

  مخزون البضاعةحـ/ من 
 صندوقحا/ إلى                     

 ن دية. مشتريات        
3 

000 150 
 

 
000 150 

 مخزون البضاعةحـ/ من 
 أ. دفعحا/ إلى                    

 بكمبيالة. مشتريات       
4 

000 250 
 

 
000 250 

 / ت. مبيعاتحـمن 
 عةمخزون البضاحـ/ إلى                  

 إثبات ت. المبيعات.        
5 

000 300  
000 300 

 مصرت حا/من 
 مبيعاتحـ/ إلى                  
 إثبات إيراد المبيعات.       

5 

000 375 
 

 
000 375 

 / ت. مبيعاتحـمن 
 مخزون البضاعةحـ/ إلى                  

 إثبات ت. المبيعات.        
6 

000 450  
000 450 

 ينونمد حا/من 
 مبيعاتحـ/ إلى                    
 إثبات إيراد المبيعات.       

6 

 
 ( حسابات د تر األستاذ2

 - دائن                   مخزون البضاعةحـ/    + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
 5 ت. المبيعات حا/ 250 000 1 رصيد أول الفترة 100 000
 6 ت. المبيعات حا/ 375 000 2 (ُمجّيرةكمبيالة أ.  بض )حا/  175 000
    3 صندوقحا/  250 000
  رصيد مدين )ميزانية( 50 000 4 أ. دفعحا/  150 000
000 675   000 675   
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 - دائن                   ت. المبيعاتحـ/    + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  يانالب المبمغ اليومية

 اليومية
    5 مخزون البضاعةحا/  250 000
  (المتاجرة) مدينرصيد  625 000 6 مخزون البضاعةحا/  375 000
000 625   000 625   

 
 + دائن                   المبيعاتحـ/    - مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية
 5 رتالمصحا/  300 000   

 6 مدينونحا/  450 000  (المتاجرةرصيد دائن ) 750 000
000 750   000 750   

 
 :31/12/2017( قائمة الدخل عن الفترة المنتهية 3

 البيـــــــان المبالغ
 جزئي كمي

 000 750 
(000 625) 

 المبيعاتإيراد 
 ُيطرح: ت. المبيعات

 مجمل الربح  125 000
(000 75)  

 
 

 

 لمصاريف التشغيميةاُيطرح: 
 ُيضاف: إيرادات متنوعة 25 000
 المحاسبي )صا ي الربح(صا ي الدخل  75 000
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 (الدوري) النهائيالجرد  أسموبمراجعة  ثانيًا:
الخاصة بالمخزون السامعي فاي حساابات مسات مة  دون حادوث  )عمميات الشرا  والبي (تُثبت عمميات المتاجرة . 1

 الجرد الدالم )المستمر(. إسموببير( عمى حساب المخزون السمعي م ارنًة أي انعكاس )تأث
 تتمخص الحسابات المست مة بخصوص عمميات المتاجرة  بالحسابين التاليين: .2

  /لمة الدخل(.حساب مدين من حسابات المتاجرة ) ا المشتريات؛حـ 
  )لمة الدخل(.جرة ) احساب دالن من حسابات المتا؛ حـ/ المبيعات )أو إيراد المبيعات 

ثباتها (33رقم ). ُيبّين الشكل 3  طري ة الجرد النهائي )الدوري(: بموجب، عمميات المتاجرة وا 

عمميات المتاجرة

بي  البضاعةشرا  البضاعة

المبيعات/ حـالمشتريات/ حـ

طبيعت  دائنةطبيعت  مدينة

رصيد دائنرصيد مدين

قائمة الدخل أو 
ممخ  الدخل / حـ

( مدين)

قائمة الدخل أو 
ممخ  الدخل / حـ

(  دائن)

إثبات عمميات المتاجرة 
(جرد نهائي أو دوري)

بي  البضاعةشرا  البضاعة

مديونية 
المشتريات/ حـ

دائنية 
المبيعات/ حـ

م ابل دائنية الن دية، 
. د  ، وأ. الدائنون، أ

ورقة تجارية )قب  
(.مجّيرة

م ابل مديونية الن دية، 
.قب . المدينون، وأ

تكمفــة المبيعــات و ــق طري ــة الجــرد / ال يــتم التعامــل محاســبيًا مــ  حـــ
؛ (المستمر)كما  و الحال تبعًا لطري ة الجرد الدائم ( الدوري)النهائي 

. بمعنــى ال تُثبــت تكمفــة المبيعــات عنــد إخــراج البضــاعة مــن المخــازن
:وتحسب  ي نهاية الدورة المالية و ق المعادلة التالية

. بضاعة  خر الفترة–بضاعة أول الفترة + المشتريات   مبيعات. ت
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بعااد األخااي بعااين  نهايــة الــدورة الماليــةلاادوري( فااي اأسااموب الجاارد النهااالي ) بموجاابسااب تكمفااة المبيعااات تُتح .4
 االعتبار:
 المدين.    في الجانب[ممخ  الدخل حـ/أو المتاجرة ] حـ/أول الفترة في  إ فال بضاعة 

 م ابل دائنية حساب بضاعة أول الفترة. المتاجرةمديونية حساب : بمغة المحاسبة
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 المتاجرة حا/من 
 بضاعة أول المّدة حا/ إلى             

 
  في الجانب الدالن[ممخ  الدخل حـ/أو متاجرة ]ال حـ/في إثبات بضاعة آخر الفترة  . 

 الفترة م ابل دائنية حساب ممخ  الدخل.  خرمديونية حساب بضاعة : بمغة المحاسبة
 البيان دائن مدين

×××  
××× 

 بضاعة آخر المّدة حا/من 
 المتاجرةحا/ إلى             

 
 . يتم التوصل إلى نتيجة المتاجرة محاسبيًا عن طريق:5

 داد  المة الدخل في نهاية الدورة المالية. إع 
  ممخص الدخل[ في نهاية الدورة المالية.  حا/ المتاجرة ]أو حا/ أو إعداد 

 
الجرد النهائي )الدوري(  ـي  أسموب(، وبفر  اتباع 1: المثال التوضيحي السابق رقم )(2)رقم توضيحي  مثال

 المحاسبة عن عمميات المتاجرة، المطموب:
 مية إلثبات ما سبق.  يود اليو  (1
 حـ/ بضاعة أول الفترة، حـ/ المشتريات، حـ/ المبيعات، حـ/ بضاعة  خر الفتـرة.الحسابات التالياة:  إعداد (2

 .ليرة( 50 000)عممًا أّن البضاعة المتب ية تُ ّدر بمبمغ 
عااة خااالل   عممااًا أّن المصاااريت التشااغيمية المدفو 31/12/2017إعااداد  المااة الاادخل عاان الفتاارة المنتهيااة  (3

  ليرة.   25 000ليرة  واإليرادات المتنوعة الم بوضة خالل الدورة  75 000الدورة 
 الحل:

 ( قيود اليومية  ي د تر اليومية1
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 تسمسل البيـــــــان المبالغ
 دائنة مدينة العممية

000 175  
000 175 

 المشترياتحـ/ من 
 أ.  بض حا/إلى                       

 بكمبيالة مجّيرة.شتريات م     
2 

250 000  
250 000 

 

 المشترياتحـ/ من 
 صندوقحا/ إلى                      

 ن دية.مشتريات         
3 

000 150 
 

 
000 150 

 المشترياتحـ/ من 
 أ. دفعحا/  إلى                   

 بكمبيالة.مشتريات        
4 

000 300  
000 300 

 مصرت حا/من 
 مبيعاتحـ/  إلى                 
 إثبات إيراد المبيعات.       

5 

000 450  
000 450 

 مدينون حا/من 
 مبيعاتحـ/  إلى                  
 إثبات إيراد المبيعات.       

6 

  
 حسابات د تر األستاذ (2

 - دائن                   بضاعة أول الفترةحـ/    + مدين

 البيان المبمغ
تسمسل 

 البيان المبمغ يوميةال
تسمسل 
 اليومية

  (المتاجرة حـ/رصيد مدين ) 100 000  رصيد أول الفترة 100 000

000 100   000 100   

 

 - دائن                   بضاعة  خر الفترةحـ/    + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
 اليومية

تسمسل  البيان المبمغ
 اليومية

  (ميزانيةرصيد مدين ) 50 000  المتاجرة حـ/ 50 000

000 50   000 50   
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 - دائن                   المشترياتحـ/    + مدين

تسمسل  البيان المبمغ
تسمسل  البيان المبمغ اليومية

 اليومية

    2 (ُمجّيرةكمبيالة أ.  بض )حا/  175 000

    3 صندوقحا/  250 000

  (المتاجرة حـ/)ن رصيد مدي 575 000 4 أ. دفعحا/  150 000

000 575   000 575   

 

 + دائن                   المبيعاتحـ/    - مدين

تسمسل  البيان المبمغ
 اليومية

تسمسل  البيان المبمغ
 اليومية

 5 المصرتحا/  300 000   

 6 مدينونحا/  450 000  (المتاجرة حـ/)رصيد دائن  750 000

000 750   000 750   

 
 :31/12/2017ة الدخل عن الفترة المنتهية قائم( 3

 المبالغ
 جزئي كمي البيـــــــان

000 750 
 
 
 
 
 
 

(000 625) 

 
  
000 100 
000 575 

 المبيعاتإيراد 
 ُيطرح: ت. المبيعات:
 بضاعة أول المدة

 + المشتريات
 البضاعة المتاحة لمبي 

 بضاعة  خر المدة -
 

 تكمفة المبيعات

000 675 
(000 50) 

 

000 125 
(000 75) 

000 25 

 مجمل الربح
 ُيطرح: مصاريف تشغيمية
 ُيضاف: إيرادات متنوعة

 المحاسبي )صا ي الربح(صا ي الدخل  75 000
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 الجرد الدائم )المستمر( أسموب تحديد تكمفة المبيعات، وتكمفة المخزون، بموجب ثالثًا:
ي أو ما ُيعرت بتكمفة المبيعاات المنصرت من المخزون السمع لتحديد تكمفة سياسة اإلدارةيوجد ثالث طرق  ُتمّثل 

 :(  وتكمفة المتب ي من البضاعةتكمفة البضاعة المباعة)
 (.MA) المتحرك المتوسط طري ة 3 (.LIFO) أوالً  صادر أخيراً  الوارد طري ة 2 (.FIFO) أوالً  صادر أوالً  الوارد طري ة 1
 
(  عان طرياق MA) المتوساط المتحارك(  و FIFOوارد أواًل صاادر أواًل )هاي  المحاضارة عماى طري تاي الافي  رّكزنُ 

جارا  ال ياود اليومياة  ماع مالحظاة الم ارناة باين تكمفاة المبيعاات والمخازون السامعي إعداد بطا ة الصنت   بموجابوا 
 عن طريق احتساب نتيجة المتاجرة. ( MA)(  وFIFO)سياستي التسعير 

 (:MA)( وFIFO)بين  ُيبّين الجدول اآلتي  م ارنة موجزة
 المخزون السمعي )ميزانية(تكمفة  ممخ  الدخل(متاجرة، أو تكمفة المبيعات ) البيان

(FIFO)  أحدث األسعاربموجب ُتحدد  أ دم األسعار بموجبُتحدد 

(MA)  آخر سعر وسطيبموجب ُتحدد  سعر وسطي ع ب كل عممية شرا بموجب ُتحدد 

 
 (First-in, First-out) (،FIFO )أوالً . طري ة الوارد أواًل صادر 1

 :2017إليك حركة المخزون السمعي عن الشهر األخير من عام  (:3)توضيحي رقم مثال 
 ليرة. 15 وحدة  تكمفة الوحدة الواحدة 1 000  1/12/2017رصيد  (1
 ليرة. 20   تكمفة الوحدة الواحدةوحدة 4 000 مشتريات ن دية  (2
 ليرة. 22 لوحدة الواحدة  تكمفة اوحدة 5 000 مشتريات آجمة  (3
 ليرة. 30   سعر بيع الوحدة الواحدةوحدة 700 مبيعات بشيكات  (4
 ليرة. 40   سعر بيع الوحدة الواحدةوحدة 3 000 مبيعات آجمة  (5

 :)المستمر(الدائم الجرد  أسموبباستخدام المطموب 
مخـزون السـمعي، المنشـةة تتبـ   ـي تحديـد تكمفـة المنصـرف مـن الإذا عممـت أن إعداد بطاقة الصـنف،  (1

 (.FIFOتسعير بموجب طري ة الوارد أواًل صادر أواًل )ال سياسة
 المنشةة.قيود اليومية إلثبات ما سبق  ي يومية  (2
 .2017احتساب نتيجة المتاجرة عن الشهر األخير من عام  (3
 إظهار األرصدة  ي الميزانية الختامية. (4
 الحل:

 
 



 
015 

 

 
 (FIFOبطاقة الصنف )الطمب األول: 

 (FIFOرد أواًل صادر أواًل )طري ة الوا

 العممية
 الرصيد )حركة الصادر( اإلخراجات )حركة الوارد( اإلدخاالت

 ق س ك ق س ك ق س ك

    - -  - - - -  1/12/2017رصيد 

 - - -    مشتريات ن دية
   
   

 - - -     جمة مشتريات
   
   
   

 - - - بشيكاتمبيعات 
      

   
   
   

 - - -  جمة مبيعات
      
      
      

  تكمفة المتب ي  تكمفة المبيعات  تكمفة المشتريات المجموع

 
 (FIFOقيود اليومية )الطمب الثاني: 

 تسمسل البيان دائن مدين

000 80  
000 80 

 مخزون البضاعةحـ/ من 
 وقصند حا/إلى                       

 مشتريات ن دية.        
2 

110 000  
110 000 

 

  مخزون البضاعةحـ/ من 
 دالنونحا/  إلى                    

 مشتريات آجمة.        
3 

500 10 
 

 
500 10 

 / ت. مبيعاتحـمن 
 مخزون البضاعةحـ/  إلى                 

 إثبات ت. المبيعات.        
4 
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000 21  
000 21 

 تمصر  حا/من 
 مبيعاتحـ/                    
 إثبات إيراد المبيعات.       

4 

500 58 
 

 
500 58 

 / ت. مبيعاتحـمن 
 مخزون البضاعةحـ/  إلى                 

 إثبات ت. المبيعات.        
5 

000 120  
000 120 

 مدينون حا/من 
 مبيعاتحـ/  إلى                  
 ت.إثبات إيراد المبيعا       

5 

 
 (FIFOنتيجة المتاجرة ) الطمب الثالث:

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

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

 
 ةالميزانية الختاميالطمب الراب : 

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

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

............................................................................................................. 
 
 (Moving Average)(، MA. طري ة المتوسط المتحرك )2

 ( ع ب كل عممية شرا  )إدخال( وفق ال انون التالي:MAسياسة التسعير ) ُيحدد السعر الوسطي بموجب
 

          
 
 
 
 

 تكمفة المخزون السابق + تكمفة المشتريات )تكمفة الوحدات الداخمة(

 كمية المخزون السابق + كمية المشتريات )عدد الوحدات الداخمة(
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 :الدائمالجرد  أسموبباستخدام  (، المطموب:3المثال التوضيحي السابق رقم )(، 4مثال توضيحي رقم )
معي، المنشـةة تتبـ   ـي تحديـد تكمفـة المنصـرف مـن المخـزون السـإذا عممـت أن إعداد بطاقة الصـنف،  (1

 (.MA)المتوسط المتحرك تسعير بموجب طري ة ال سياسة
 المنشةة.قيود اليومية إلثبات ما سبق  ي يومية  (2
 .2017احتساب نتيجة المتاجرة عن الشهر األخير من عام  (3
 إظهار األرصدة  ي الميزانية الختامية. (4
 الحل:

 (MAة الصنف )بطاقالطمب األول: 
 (MA) المتحركطري ة المتوسط 

 ةالعممي
 الرصيد )الصادر( اإلخراجات )الوارد( اإلدخاالت

 ق س ك ق س ك ق س ك

    - -  - - - -  1/12/2017رصيد 
    - - -    مشتريات ن دية

    - - -     جمة مشتريات
       - - - بشيكاتمبيعات 
       - - -  جمة مبيعات

  تب يتكمفة الم  تكمفة المبيعات  تكمفة المشتريات المجموع

 
 (:MAقيود اليومية )الطمب الثاني: 

 تسمسل البيان دائن مدين

000 80  
000 80 

 مخزون البضاعةحـ/ من 
 صندوق حا/ إلى                     

 مشتريات ن دية.     
2 

110 000  
110 000 

 

  مخزون البضاعةحـ/ من 
 دالنونحا/  إلى                    

 مشتريات آجمة.        
3 

350 14 
 

 
350 14 

 / ت. مبيعاتحـمن 
 مخزون البضاعةحـ/  إلى                 

 إثبات ت. المبيعات.        
 

4 
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000 21  
000 21 

 مصرت حا/من 
 مبيعاتحـ/  إلى                  
 إثبات إيراد المبيعات.       

4 

500 61 
 

 
500 61 

 / ت. مبيعاتحـمن 
 مخزون البضاعةحـ/  إلى                 

 إثبات ت. المبيعات.        
5 

000 120  
000 120 

 مدينون حا/من 
 مبيعاتحـ/  إلى                  
 إثبات إيراد المبيعات.       

5 

 
 (FIFOالطمب الثالث: نتيجة المتاجرة )

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

............................................................................................................. 
 الطمب الراب : الميزانية الختامية

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

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

 
 :2018شهر كانون الثاني عن  بخصوص المادة )س( إليك حركة المخزون السمعي :رابعًا: التدريب العممي

 لموحدة. ليرة  /500/ وحدة بسعر /2 000رصيد مخزون أول المدة / بمغ  1/1/2018 بتاريخ (1
 لموحدة. ليرة / 350/ وحدة بسعر /1 000عمى الحساب / نشأةاشترت الم  من  6بتاريخ  (2
 ليرة  لموحدة./ 600/ وحدة بسعر /1 500باعت المنشأة /  من  15بتاريخ  (3
 لموحدة. يرة / ل650/ وحدة بسعر /500/ بموجب شيك مصرفي اشترت المنشأة  من  20بتاريخ  (4

المنصارت تكمفاة  تحديادفاي  [WA] المتحركلمتوسط اوطري ة   الجرد المستمر أسموبفإيا عممت أن المنشأة تتبع 
 المطموب: .من المخزون السمعي

 أسموب الجرد المستمر لممادة )س(. بموجبإعداد بطاقة الصنف  (1
 تسجيل ال يود المحاسبية الالزمة لمعمميات الساب ة. (2
 .2018من عام  األولاحتساب نتيجة المتاجرة عن الشهر  (3


