
 352ص 1-6س 

)مقارنةً بنظام المخزون ٌمثل منافع استخدام نظام المخزون المستمر  اآلتًكان  إذحدد ما 

 الدوري(.

 صح/خطأ انمىافع انمحتمهت :

 خطا  وظام المخزون المستمر اقل تكلفه مه وظام المخزون الذوري. 

ألغراض إدارة  أكثريىفر وظام المخزون المستمر معلىماث مفيذة 

 المخزون.

 صح

المبالغ المتىقعت للمخزون في يساعذ وظام المخزون المستمر في تقذير 

 وهايت السىت.

 صح

يسمح وظام المخزون المستمر للشركت أن تتجىب إجراء الجرد أو العذ 

 المكلف للمخزون. 

 خطا 

المىشآث تتطلب المعايير الذوليت للتقرير المالي ومعايير المحاسبت في 

 الخاصت استخذام وظام المخزون المستمر.

 خطا 

 صح يساعذ وظام المخزون المستمر في تحذيذ قيمت العجز.
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 ما هً توصٌاتك لكل واحدة من المنشآت التالٌة فٌما ٌتعلق بنوع نظام المخزون المناسب 

( 2( جدوى التتبع المستمر للمخزون, )1تقدٌم هذه التوصٌة فً ظل ثالثة معاٌٌر))المستمر أو الدوري(. وٌتم 

 ( تكالٌف استخدام نظام المخزون المستمر.3منافع مثل هذا التتبع, )

 مرخ فً كل سنة 51منتج ومعدل دوران المخزون به  110111سوبر ماركت به -أ

 متجر لتصنٌع وتعبئة اآلٌس كرٌم وبٌعه-ب

 وكٌل سٌارات-ج

 متجر اإللكترونٌات-د

 

 

 

 



تكانيف تتبع  توصيت

 انمخزون باستمرار
االستفادة مه تتبع 

 انمخزون باستمرار
مه انممكه تتبع 

 انمخزون باستمرار
 

 

 

 

 مستمر

متوسط؛ باستخدام 
 تقنٌة الباركود.
التتبع مستمر وهو 
معقول بؤسعار 
 معقولة

عالً؛ ٌساعد على 
تحدد على تحدٌد 
مقدار التلف 

ومتى ٌتم  والسرقة
 إعادة الترتٌب

  نعم 
 

  سوبر ماركت –أ 
 
 

 
 

 دوري

 
N/A 

منخفض؛ انخفاض 
مخاطر السرقة أو 
اإلفراط فً 
االستٌعاب من قبل 
 الموظفٌن 

ال؛ ال ٌمكن تتبع 
كل وحدة من 
المخزون بسبب 
االحجام المتضاربة 
 من الحصص

 

 
آٌس  متجر-ب

 كرٌم
 
 

 

 

 مستمر

 

 

منخفض؛ هً 
عناصر ذات قٌمة 
 عالة وسهلة التتبع

عالً؛ ٌساعد على 
تحدٌد المودٌالت 
التً تبع بشكل 
أفضل او اسواء 
لعملٌات الشراء 
 المستقبلٌة 

  نعم 
 وكٌل سٌارات –ج 

 

 

 

 مستمر

 

 

منخفض؛ هً 
عناصر ذات قٌمة 
متوسطة الى عالٌة. 
 وسهلة التتبع

عالً؛ ٌساعد على 
تحدٌد مقدار السرقة 
او التلف وتحدٌد 

التً تباع المنتجات 
بشكل أفضل او 
اسواء لتنبإ 
 بالمستقبل

  نعم
متجر -د

 اإللكترونٌات

 

 

 

 

 

 353ص 4-6س

لك بالنسبة لكل بند من البنود التالٌة , حدد ما إذ كان هذا البند ٌعتبر تكلفه منتج أو تكلفه فترة , وذ

 لمتجر تجزئة للمالبس



 تكانيف فتريت تكانيف إوتاجيت انبىذ

  √ الفواتٌر لمشترٌات المخزون إصدارتكالٌف -أ

  √ الرسوم غٌر المستردة على المخزون المستورد  -ب

 √  تكلفة الرفوف والحماالت فً متجر التجزئة -ت

  √ المستودعات  إلىتكالٌف الشحن من الموزع  -ث

  √ متاجر التجزئة إلىتكالٌف النقل من المستودعات  -ج

 √  المهمٌن جداً تكالٌف توصٌل البضائع للعمالء  -ح

  √ المستودعات إٌجار -خ

 √  إٌجار متاجر التجزئة -د

 √  مرتبات موظفً متجر التجزئة  -ذ

  √ مرتب مدٌر المشترٌات -ر

 

 353صفحة 5-6سؤال 

حدد ما اذا كانت التكالٌف التالٌة بالنسبة للمصنع ٌنبغً ان تضمن فً تكلفة المخزون او 

 كمصروف عن الفترة:

تضمن التكالٌف فً  البند
 المخزون

ٌتم معالجتها 
 كمصروف

  √ المواد الخام-أ

  √ مرتب مشرف خط االنتاج-ب

 √  مرتب مدٌر المبٌعات-ج

  √ منافع المعاشات لعمال خط التجمٌع -د

  √ الكهرباء المستخدمة فً مصنع االنتاج-ه

  √ محاسب االنتاج)الذي ٌتتبع التكالٌف واالنحرافات(-و

 √  تكالٌف الشحن لمستودعات الشركة قبل البٌع-ز

  √ تكلفة التدفئة لمصنع االنتاج خالل ساعات التشغٌل-ح

  √ تكلفة التدفئة لمصنع االنتاج خالل ساعات الراحة -ط

  √ استهالك مصنع االنتاج-ي

 

 

 356صفحة10 -6سؤال 

كان المستوى العادي . و10000مبلغ بإجمالًلدى شركة تكالٌف انتاج اضافٌة ثابتة 

لكل  10وحدة سنوٌا , وهو ما أسفر عن معدل معٌاري للتكالٌف االضافٌة الثابتة  1000لإلنتاج



وحدة, كم سٌكون قٌمة التكالٌف االضافٌة الثابتة  1250وحدة . فاذا كان مستوى االنتاج الفعلً 

اختر الحرف الذي  ؟المخزونلكل وحدة وقٌمة التكالٌف االضافٌة الثابتة االجمالٌة التً ٌتضمنها 

 ٌعبر عن افضل اجابة.

 

 المخزونٌف االضافٌة الثابتة المتضمنة فً التكال التكالٌف االضافً الثابتة لكل وحدة 

 8000 8 أ
 10000 8 ب
 10000 10 ج
 12500 10 د
 

التكالٌف االضافٌة . عندما ٌتجاوز االنتاج الفعلً المعدل العادي, ٌتم تخفٌض معدل لجواب الصحٌح هو )ب(ا

الثابتة بحٌث ال ٌتم توزٌع التكالٌف االضافٌة الثابتة على المخزون . وتخصص التكالٌف الثابتة االجمالٌة 

 دوالرات للوحدة 8وحدة من االنتاج الفعلً, مما ٌؤدي الى  1250دوالر على اكثر من 10000البالغة 

 

 

 

 262ص 6-91

 ادرس معلومات المخزون التالٌة:

 عذد انوحذاث       انتكهفت نكم وحذة            اجماني انتكهفت                                

 02222                     1022                  0222يىاير       1مخزون أول انفترة  

 00222                    1022                 0222مشترياث مارس                      

 00222                  1022                 0222مشترياث يونيو                       

 00222                 1122                0222مشترياث اكتوبر                         

 100222                                     11222انبضاعت انمتاحت نهبيع                     

 

 

وحدة فً  2511وتستخدم الشركة نظام المخزون الدوري وقد أشار جرد مخزون نهاٌة السنة الى وجود 

 المخزون.

نة وتكلفة المخزون فً المطلوب: بؤستخدام طرٌقة الوارد اوال صادر اوال احسب تكلفة البضاعة المباعة عن الس

 دٌسمبر 21



2511X11=27511  

132111-27511=114511 

 25111+36111+27111(1511X11) 

25111+36111+27111+16511 =114511 

 265صفحة 27-6سؤال 

فً ظل نظام المخزون  FIFO)إذا استخدمت شركة النسر طرٌقة الوارد أوالً الصادر أوالً) -أ

 الدوري , ماهً تكلفة المخزون نهاٌة شهر أغسطس؟

 تم حسابه على النحو التالً: 1210111بحدود  (FIFO)الحل: سٌكون المخزون الدوري النهائً بطرٌقة 

  عذد انوحذاث ×تكهفت انوحذة    إجماني انتكهفت =

المخزون النهائً من  3111 $28 $000222
 2المشترٌات #

المخزون النهائً من  1111 $36 000022
 1المشترٌات #

 اإلجمالً 4111  1020222

 

إذا استخدمت شركة النسر طرٌقة المتوسط المرجح لتحدٌد التكلفة فً نظام المخزون  -ب 

 الدوري, ماهً تكلفة البضاعة المباعة  فً شهر أغسطس؟

 دوالر تم حسابه على النحو التالً : 1740667الحل: ٌبلغ متوسط التكلفة المرجحة الدورٌة للبضائع المباعة 

  عذد انوحذاث ×ة تكهفت انوحذ إجماني انتكهفت =

 مخزون أول الفترة 30611 $41 $1000222

 1مشترٌات # 20411 $36 000022

 2مشترٌات # 30111 $28 000222

 اإلجمالً 90111  $0100022

تكلفة المتوسط المرجح لكل   $3409333 
 (3140411/$90111وحدة)

 تكلفة البضاعة المباعة 50111 $3409333 $1000000



استخدمت شركة النسر طرٌقة المرجح فً ظل نظام المخزون المستمر, ماهً تكلفة إذا -ج

 مخزون نهاٌة شهر أغسطس؟

 وٌحسب على النحو التالً: 1360961الحل: ٌبلغ المخزون النهائً بطرٌقة المتوسط المرجح 

  عذد انوحذاث ×تكهفت انوحذة  إجماني انتكهفت =

 مخزون أول الفترة 30611 $41 $1000222

 1مشترٌات # 20411 $36 000022

 حاصل الجمع 60111  س

تكلفة المتوسط المرجح   $38041 
 لكل وحدة

 1تكلفة مبٌعات # (10511) $38041 (200022)

 2مشترٌات # 30111   $28 000222

 حاصل الجمع  70511  $0200022

تكلفة المتوسط المرجح   $34.24 
 لكل وحدة 

  2تكلفة مبٌعات # 30511 $34.24 (1180002)

 مخزون أخر الفترة  40111 $34.24 $1000802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 266صفحة 21-6سؤال 

 FIFOنظام الجرد المستمر 

  رصٌد   المبٌعات      مشترٌات  التارٌخ

 
 

 اجمالً   ت ك   اجمالً ت  ك  اجمالً ت ك

 16111   16×11111 11111          مخزون

مشترٌا

 1ت
5111 87511        15111 11111×168 

5111×17.5 

  247511 

مبٌعات

1 

    511  511×16 8111  14511 16×9511 

5111×17.25 

  239511 

مشترٌا
 2ت

4111 17.25 6911
1 

      18511 9511×16 

5111×17.5 

4111×17.25 

   

مبٌعات

2 

    1111
1 

 9511×16 

1511×17.5 

1782
51 

 7511 3511×17.5 

4111×17.25 

     
 
 

 131251 

مشترٌا

 3ت
6111 16.75 1115

11 

      13511 3511×17.5 

4111×17.25 

6111×16.75 

    231751 

مبٌعات

3 

    1311
1 

 3511×17.5 

4111×

17.25 

2511×

16.75 

 

2223
75 

 5111 511×16.75   8375 

 

 

 

 

 267صفحة23-6سؤال 

 إعداد قٌود الٌومٌة لتسجٌل: -أ

 مشترٌات المخزون. -1

 المخزون.مبٌعات  -2

 السداد للموردٌن. -3

 

 



 الحل:

 
 
 

 
875500 

 
 
 

875500 

لتسجٌل مشترٌات  -1أ/
 المخزون.

#1 
 حـ/المخزون*

 حـ/حساب مستحق      

 
 

695000 

 
69,000 

#2 
 حـ/المخزون*

 حـ/ حساب مستحق      

 
 

1005500 

 
100,500 

#3 
 حـ/المخزون *

 حـ/حساب مستحق      

 
 
 
 
 

125000 
 

85250 

 
 
 
 

12,000 
 

8,250 

 لتسجٌل مبٌعات المخزون.  -2أ/
#1 
 

 (24×$500حـ/نقدٌة )
 حـ/مبٌعات      

 حـ/تكلفة البضاعة المباعة*
 حـ/المخزون        

 
 

2865000 
 

1835284 

 
286,000 

 
183,284 

#2 
 (26×$11,000حـ/نقدٌة)

 حـ/مبٌعات       
 حـ/تكلفة البضاعة المباعة*

 حـ/المخزون         

 
 

3315500 
 

2175116 

 
331,500 

 
217,116 

#3 
 (25.5×$13,000حـ/نقدٌة)

 حـ/مبٌعات       
 حـ/تكلفة البضاعة المباعة*

 حـ/المخزون       

 
 
 
 

855750 
 

15750 

 
 

87,500 
 

لتسجٌل السداد للحسابات -3أ/
 التجارٌة المستحقه.

 حـ/ حساب مستحق*  
 إلى مذكورٌن:

 حـ/نقدٌة        
$(1,750- $87,500) 

 حـ/خصم مشترٌات
%)2$×87,500) 

 
 

695000 

 
69,000 

#2 
 حـ/حساب مستحق*

 حـ/نقدٌة        



 
 

1005500 

 
100,500 

#3 
 حـ/حساب مستحق*

 حـ/نقدٌة       

 .لتحدٌد كٌف تم حسابها  29مالحظة على)*(: انظري لحل سإال 

 

 

لحسابات المدٌنٌن وحسابات الدائنٌن لهذه  GFSافترض أن رصٌد االفتتاح واإلقفال فً شركة  -ب

تستخدم الطرٌقة المباشرة إلعداد قائمة التدفقات النقدٌة,  GFSالسنة كانتا صفر$.وإذا كانت شركة 

فما هو المقدار الذي ٌتم التقرٌر عنه كتدفقات نقدٌة داخلة من بٌع المخزون؟ وكذلك التدفقات النقدٌة 

 الخارجة للمشترٌات من المخزون؟

سوف ٌتم تسجٌلها كتدفقات نقدٌة داخلة من مبٌعات  6290511($120111+$2860111+$3310511الحل: )$

سوف ٌتم تسجٌلها كتدفقات نقدٌة خارجة من  2550251($850751+$690111+$ 1110511المخزون .)$

 قائمة التدفقات النقدٌة. GFF'sمشترٌات المخزون على 

 

 368صفحة 6-32

% على التكلفة وفٌما ٌتعلق بشهر ٌونٌو سجلت الشركة مبٌعات 50ا معٌارٌا قدره ٌضٌف تاجر تجزئة هامش

 ...160000وتم تقدٌر مخزون بداٌة شهر ٌونٌو بمبلغ  200000ومشترٌات بمبلغ  230000بمبلغ 

330000X 2/3=220000  

160000+200000-220000=140000 

 

 

 

 تمارٌن اضافٌة :

 تمرٌن االول:ال

 ه1420 ⁄ 12 ⁄ 30البٌانات الخاصة بمنشؤة ) طاحون ( عن السنة المنتهٌة فًفٌما ٌلً بعض 

 لاير 60000 المخزون السلعً أول الفترة                

 لاير 690000المشترٌات خالل الفترة                    



 لاير  10000تكلفة نقل المشترٌات                      

 لاير  840000           المبٌعات خالل الفترة        

فً  ظل كل فرض من الفروض التالٌة على حساب تكلفة مخزون اخر الفترة المقدرة  المطلوب :

 حدة:

 % من المبٌعات 25نسبة مجمل الربح أن  - أ

 

      

 : الحل

 % من المبٌعات 25نسبة مجمل الربح  - أ

 (10000+690000+)60000ت البضاعة المتاحة للبٌع =  -(1 

 لاير 760000=

 %(25-1% )75×ت البضاعة المباعة = المبٌعات  -(2

 لاير 630000=

 630000-760000ت مخزون اخر الفترة = -(3

 لاير  130000=

  

 

 

 

 التمرٌن الثانً :

 

 ظهرت لك المعلومات االتٌة من سجالت المخزون الخاص بمنشؤة ) الفقً ( فً 

  30 ⁄12 ⁄1420           

 التكلفة                           أسعار البٌع                                         

 

 120000                      100000                    مخزون أول المدة

 1200000                     1000000المشترٌات                           

 60000                         500000   مردودات ومسحوبات المبٌعات 

 20000الخصم المكتسب                    



 1000000المبٌعات                                                               

 70000   مردودات ومسموحات المبٌعات                                    

 90000    اضافات األسعار                                                    

 40000    الغاء األضافات                                                     

 70000    تخفٌضات األسعار                                                 

 50000    الغاء تخفٌضات األسعار                                          

 70000     خصم للموظفٌن                                                  

 المطلوب:

 تقدٌر المخزون السلعً اخر المدة بالطرٌقة العرفٌة لمتاجر التجزئة .

 

                 

 

 

 سعر التجزئة التكلفة                                          الحل:

 

 120000                            100000                   1⁄ 1مخزون 

 1200000                         1000000المشترٌات                      

 (60000)                         (50000خصم: مردودات المشترٌات   )

               (   20000خصم: الخصم المكتسب       )

                                 ______                           ______ 

 1260000                           1030000تكلفة البضاعة المتاحة للبٌع 

 ٌضاف: 

 صافً األضافات فً االسعار 

 90000                                     + االضافات 

 50000(        40000: الغاء االضافات                         )ٌخصم 

                                                    ______        ______ 

 1310000       ٌخصم:                                                         

 صافً التخفٌضات لألسعار 

 70000تخفٌضات األسعار                              

 (  20000(        )50000ٌخصم: الغاء تخفٌضات األسعار               )

                                                                      _______ 

                                                                      1290000 

 المبٌعات 



 1000000ٌخصم: مردودات ومسموحات المبٌعات      

 (930000)          70000خصومات للموظفٌن                            

 ( 30000)        ______مخزون اخر المدة بالتجزئة                    

                                                                      _______  

                                                                      330000 

 %78.63= 1310000÷1030000نسبة التكلفة الى اسعار التجزئة = 

 لاير 259479= 330000×% 78.63مخزون اخر المدة = 

  

 

                


