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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر
 )2001يوليو (

 المخزون

ضوء الفقرات اإليضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و كذلك           المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في          
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على البنود           ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " في ضوء   

 .قليلة األهمية النسبية

 هدف المعيار

وتعتبر تكلفة المخزون  التي يجب أن يعترف        . هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة التاريخية          يهدف  
ويقدم المعيار التوجيه العملي لتحديد قيمة تكلفة .  القضية الرئيسية في المحاسبة عن المخزون-بها كأصل حتى يتحقق اإليراد المتعلق به      

كما يقدم المعيار اإلرشاد حول     .  صافي القيمة القابلة للتحقق    إلىعترف بها فيما بعد كمصروف، ويشمل ذلك أي تخفيض          المخزون التي ي  
 .معادلة التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف المخزون

 نطاق المعيار

 حسب نظام التكلفة التاريخية     المؤسسة التي تعد و تظهر قوائمها المالية باستخدام أساس االستحقاق يجب أن تطبق هذا المعيار               .1
 :للمحاسبة عن المخزون فيما عدا

أنظر المعيار الدولي لمحاسبة    ( المباشرة تحت التشغيل ناتجة عن عقود اإلنشاءات، وتشمل عقود الخدمة ذات الصلة           عمليات .أ 
 ).القطاع العام الحادي عشر عقود اإلنشاء

 .األدوات المالية .ب 

المخزون من الدواجن و المواشي والدواب، المنتجات الزراعية، و المعادن الخام في حالة  تقييمها  بصافي  القيمة                         .ج 
 .الصناعات بموجب الممارسات المتعارف عليها في  بعض

 . كعائد من المستلممسماة   عمليات التشغيل الناتجة عن الخدمات المقدمة يتم تزويدها مباشرة العتبارات مسماة أو غير .د 

 .هذا المعيار مطبق على كل مؤسسات القطاع العام غير مؤسسات األعمال الحكومية .2

وقد أقر دليل . مؤسسات األعمال الحكومية يجب أن تتطابق مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية .3
بأن معايير المحاسبة الدولية تتناسب مع كل مشاريع        " المالي لمؤسسات األعمال الحكومية   اإلقرار  ) " 1رقم  (لجنة القطاع العام    

 يوصي بأن مؤسسات األعمال     1ووفقا لذلك فإن دليل رقم       .تابعة للقطاع الخاص أو العام    . األعمال بغض النظر عما إذا كانت     
 .المحاسبة الدوليةالحكومية يجب أن تظهر قوائم مالية تتوافق في كل النواحي مع معايير 
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وهذا يظهر  . ممكن قياسه بصافي القيمة القابلة للتحقق مرحلة محددة من مراحل اإلنتاج           ) ج (1المخزون المشار إليه في الفقرة       .4
علي سبيل المثال عندما يتم حصاد المحصول الزراعي أو عند استخراج المعادن الثمينة و تأكيد بيعها بموجب عقد موجه أو                       

هذا المخزون يتم استثناؤه من     . و عند وجود سوق مماثل مع مخاطر ليست ذات أهمية أو فشل في عملية البيع               ضمان حكومي، أ  
 . نطاق هذا المعيار

وهو أيضا مستثني من نطاق     " المخزون"غير مشمول في معيار المحاسبة الدولي الثاني         ) د(1المخزون المشار إليه في الفقرة       .5
 . أمور خاصة بالقطاع العام تتطلب اعتبارات أخرىهذا المعيار ألنه يستخدم) مجال(

 تعريف المصطلحات

 :استخدمت المصطلحات التالية في المعيار بالمعاني المحددة .6

 . المالي  التكلفة التي ستتحملها المؤسسة لحيازة أصل في تاريخ اإلقرارالتكلفة االستبدالية الجارية 

 : هو  موجوداتالمخزون 

 .يتم استعمالها في عملية اإلنتاجفي شكل مواد أو لوازم  .أ 

 .في شكل مواد أو لوازم يتم استعمالها أو توزيعها في  أداء الخدمات .ب 

  يحتفظ به ألغراض البيع أو التوزيع في نشاطات العمل العادية؛ أو .ج 

 .في مرحلة اإلنتاج من أجل البيع والتوزيع .د 

العمل المعتاد ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف المقدرة الالزمة  سعر البيع المقدر أثناء سير صافي القيمة القابلة للتحقق 
 . إلجراء البيع أو التبادل أو التوزيع

كما وتستخدم في هذا المعيار مصطلحات أخرى تم تعريفها في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام بحيث تحمل نفس المعنى كما                    
 .صدار قائمة تعريفات المصطلحات بشكل منفصلوقد تم إ.  ورد في تلك المعايير

 المخزون

ويشمل، مثال، بضائع مشتراة من قبل مؤسسة وتحفظ إلعادة البيع أو أرض  يشمل المخزون السلع المشتراة والمحفوظة إلعادة البيع .7
كما يشمل . بضاعة تحت التشغيل أنتجتها المؤسسة    كذلك يشمل المخزون على البضاعة التامة أو،        .  أو ممتلكات أخرى تحفظ للبيع    

المخزون مواد ولوازم منتظر استخدامها في عملية اإلنتاج ومواد وبضائع مشتراة أو منتجة عن طريق المؤسسة والتي هي للتوزيع 
في العديد من   . ارسلجهات أخرى بدون مقابل أو بمقابل رمزي، مثال، الكتب التعليمية المنتجة من قبل سلطة الصحة كتبرع  للمد                 

مؤسسات القطاع العام يرتبط المخزون باحتياطات الخدمات أكثر من السلع المشتراة أو المحفوظة إلعادة البيع أو البضائع المصنعة 
، و الذي ألجله لم تحدد      23في حالة مقدمي الخدمات، فان المخزون يتضمن تكلفة هذه الخدمات، كما هو مشروح في الفقرة                . للبيع
 – 9دليل االعتراف باإليراد يمكن االطالع عليه في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام رقم ( سسة بعد اإليرادات المتعلقة به المؤ

 ) اإليرادات لعمليات التبادل
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 :في القطاع العام على" المخزون"يمكن أن يحتوي  .8

 .ذخيرة حربية .أ 

 .مخازن قابلة لالستهالك .ب 

 .مواد صيانة .ج 

 ".الممتلكات والمصانع والمعدات"قطع غيار للمصانع ومعدات غير تلك التي يتعامل معها في معيار المحاسبة  .د 

 ).احتياطي الطاقة مثال(مخزون احتياطي استراتيجي  .ه 

 .مخزون العملة غير المصدرة .و 

 ).الطوابع مثال(إمدادات خدمات البريد المعدة للبيع   .ز 

 :العمل قيد التشغيل وفق نظام، يتضمن .ح 

 .مواد للدورات التدريبية التعليمية .1

 ).خدمات التدقيق مثال(خدمات العمالء  .2

 .أرض يحتفظ بها ألغراض البيع .ط 

 

عندما تسيطر الحكومة على الحقوق لخلق وإصدار موجودات متعددة بما في ذلك طوابع البريد والعملة، ستالحظ بنود المخزون                    .9
 و ذلك حسب    11هذه البنود لن تدرج  بقيمتها االسمية ولكن ستقاس مطابقة مع الفقرة             . هذه على أنها مخزون لغرض هذا المعيار      

 .تكلفة الطباعة و الصك

النفط (مثل احتياطي الطاقة     ) مختلفة(عندما تحافظ الحكومة على المخزون االحتياطي االستراتيجي الحتياطات متنوعة               .10
هذه االحتياطات يعترف   .لكوارث الطبيعية مثال أو طوارئ الدفاع المدني      الستخدامها في الحاالت الطارئة أو مواقف أخرى كا       )مثال

 .بها  على أنها مخزون لغرض هذا المعيار وتعامل بناء على ذلك

 المخزون ) تقييم(قياس 

 .12يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، فيما عدا ما تشير إليه الفقرة رقم  .11

 :يجب أن يقيم المخزون بالتكلفة و قيمة االستبدال الجارية وذلك عند االحتفاظ به لألغراض التالية  .12

 التوزيع بدون مقابل أو بمقابل رمزي، و .أ 

 .االستعمال في عمليات إنتاج البضائع ليتم توزيعها بدون مقابل أو بمقابل رمزي .ب 

 تكلفة المخزون
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شراء، تكاليف التحويل، والتكاليف األخرى التي ترتبت على جلب المخزون  إلى مكانه يجب أن تضم تكلفة المخزون كل تكاليف ال .13
 . و ظروفه الحاليين

 تكاليف الشراء

ما عدا الضرائب القابلة لالسترداد فيما بعد من         ( تشمل تكاليف الشراء ثمن الشراء، والرسوم الجمركية والضرائب األخرى             .14
ومصاريف النقل والتحميل، وأية مصاريف أخرى مباشرة لها عالقة بحيازة المخزون التام والمواد والخدمات              ) الجهات الضريبية 

 .بعد طرح الخصم التجاري، و التنزيالت والبنود المشابهة األخرى

جنبية في الحاالت   يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة األ                  .15
".  تأثير التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية" النادرة المسموح بها حسب بدائل المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع       

وتقتصر هذه الفروق على حاالت التخفيض المزمنة ألسعار العملة أو حاالت تخفيض العملة التي ال توجد لها وسائل عملية                      
 .يل وتلك التي تؤثر على االلتزامات التي ال يمكن الوفاء بها والتي تنشأ من حيازة المخزون التي تمت مؤخراللتحو

 تكاليف التحويل

تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف     . تكاليف التحويل ومخزون العمليات تحت التشغيل والتي تنشأ أساسا في بيئة التصنيع              .16
كما تشمل التحميل المنظم للتكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة           . نتاج مثل األجور المباشرة   المباشرة المتعلقة بوحدات اإل   

تمثل التكاليف الصناعية الثابتة غير المباشرة تلك التي بقيت ثابتة نسبيا           . والمتغيرة التي نتجت عن تحويل المواد إلى بضاعة تامة        
تشمل التكاليف  . ة مباني المصنع ومعداته وتكاليف إدارة المصنع وتشغيله       بغض النظر عن مستوى اإلنتاج، مثل استهالك وصيان       

الصناعية المتغيرة غير المباشرة تلك التكاليف اإلنتاجية التي تتغير مباشرة بتغير حجم اإلنتاج مثل المواد غير المباشرة واألجور                   
 .غير المباشرة

ى تكاليف التحويل على أساس مستوى الطاقة اإلنتاجية العادية، والذي           يعتمد تحميل التكاليف الصناعية الثابتة غير المباشرة عل         .17
يتمثل باإلنتاج المتوقع تحقيقه في المعدل خالل عدة فترات أو مواسم تحت الظروف العادية، مع األخذ باالعتبار الطاقة المفقودة                    

وال يرتفع نصيب المؤسسة من     . ربا للطاقة العادية  ويمكن استخدام حجم اإلنتاج الفعلي إذا كان مقا       . نتيجة برنامج الصيانة المخطط   
وتعتبر التكاليف الصناعية غير المحملة     . التكاليف الصناعية الثابتة غير المباشرة نتيجة النخفاض حجم اإلنتاج  أو تعطل المصنع            

الفترات التي يكون فيها    وينخفض نصيب المؤسسة من التكاليف الصناعية الثابتة في         . مصاريف تحمل على الفترة التي حدثت فيها      
ويتم تحميل كل مؤسسة من اإلنتاج      . مستوى اإلنتاج عال بشكل غير عادي كي ال يتم تقييم المخزون بقيمة أعلى من التكلفة                

 .بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة على أساس االستخدام الفعلي لوسائل اإلنتاج

 و المتغيرة الناشئة عن تطوير األراضي غير المطورة و المحتفظ بها للبيع لالستخدام               و علي سبيل المثال، تحميل التكلفة الثابتة       .18
   .الخ.... الدائم أو التجاري، قد تتضمن تكاليف تتعلق بالمناظر الطبيعية، مياه الصرف، تمديد أنابيب الخدمات

. تركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعي       و مثال ذلك، عند إنتاج منتجات مش      .  يمكن إنتاج أكثر من منتج واحد في آن واحد         .19
في حالة عدم القدرة على فصل تكاليف التحويل لكل منتج بشكل واضح فإنه يتم توزيعها فيما بين المنتجات بشكل معقول ومتناسق، 

حديد بشكل مستقل، أو    مثال يمكن التوزيع على أساس القيمة البيعية لكل منتج خالل مرحلة اإلنتاج حينما تكون المنتجات قابلة للت                 
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ومعظم المنتجات الفرعية تكون بطبيعتها غير ذات أهمية نسبيا، وفي هذه الحالة تقيم بصافي القيمة القابلة                  . عند اكتمال اإلنتاج  
 .هوتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، لذلك تكون القيمة المرحلة للمنتج الرئيسي غير مختلفة جوهريا عن تكلفت. للتحقق

 

 

 التكاليف األخرى

مثال، يمكن إضافة . تدخل التكاليف األخرى في تكلفة المخزون فقط عند حدوثها من أجل جعل المخزون  في مكانه ووضعه الحالي .20
 .تكاليف غير إنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعمالء محددين ضمن تكاليف المخزون

 :ن والتي اعتبرت مصاريف تخص الفترة التي حدثت فيها أمثلة على التكاليف المستبعدة من تكلفة المخزو .21

 .القيم غير العادية للفاقد من المواد واألجور والتكاليف الصناعية .أ 

 .تسبق مرحلة إنتاجية أخرى تكاليف التخزين، إال إذا كانت تلك التكاليف ضرورية  للعمليات اإلنتاجية التي .ب 

 .التكاليف اإلدارية اإلضافية التي ال تساهم في جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي .ج 

 .تكاليف البيع .د 

وهذه الظروف محدده في المعالجة البديلة المسموح بها        . في ظروف محددة يسمح بتضمين تكاليف االقتراض في تكلفة المخزون          .22
 ".تكاليف االقتراض"في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الخامس 

 تكلفة المخزون في المؤسسات الخدماتية

تتكون التكلفة في المؤسسة الخدماتية أساسا من العمالة وغيرها من تكاليف المشتغلين مباشرة في تقديم الخدمة ويشمل المراقبين،                    .23
أما األجور والتكاليف   . تكلفة األجور غير المتعلقة بتقديم الخدمات ال تؤخذ بعين االعتبار          . والتكاليف الصناعية القابلة للتحميل   

 .األخرى المتعلقة بالعاملين في مجاالت المبيعات واإلدارة العامة فتعتبر من مصاريف الفترة التي حدثت فيها

 طرق قياس التكاليف

.  التجزئة في احتساب تكلفة المخزون للوصول إلى قيمة تقريبية للمخزون          يمكن عمليا استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة        .24
ويتم مراجعة هذه   . تأخذ التكاليف المعيارية باالعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم واألجور والفاعلية والطاقة المستخدمة             

 .ئدةالمستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى األمر فإنه يتم تعديلها حسب الظروف السا

 

 

 صيغ التكلفة
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تحدد تكلفة المخزون من األنواع غير التبادلية و كذلك البضائع والخدمات التي أنتجت بشكل مخصص لمشروعات معينة طبقا                    .25
 .لطريقة التحديد العيني للتكلفة

بة لألنواع التي تخصص التحديد العيني للتكلفة يعني أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون  وتعتبر تلك المعالجة مناس                .26
إال أن التحديد العيني للتكلفة ال يعتبر مالئما في حالة األعداد الكبيرة من بنود                . لمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة       

 في هذه األحوال فإنه يمكن استخدام أسلوب الختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على                 . المخزون المتبادلة 
 .صافي ربح أو خسارة الفترة

، فإنه على المؤسسة استخدام صيغة التكاليف ذاتها لكل المخزون ذات الطبيعة واالستخدام المتشابه بالنسبة 28عند تطبيق فقرة  .27
على سبيل المثال، سلع معينة مستخدمة في قطاع واحد         (أما بالنسبة للمخزون ذو الطبيعة أو االستخدام المختلف          . للمؤسسة

االختالف في الموقع   . ، فان معادالت تكاليف مختلفة يمكن تبرير استخدامها        )س النوع من السلع مستخدم في قطاع آخر        ونف
 .بحد ذاته ليس كافيا لتبرير استخدام صيغ تكاليف مختلفة) وفي ظل قوانين الضريبة(الجغرافي للمخزون 

 باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال أو طريقة          25فقرة  غير تلك التي تمت معالجتها في ال      لمخزون  يجب أن تحدد تكلفة ا     .28
 .المتوسط المرجح

المخزون الذي تم شرائه أوال يباع أوال، وبالتالي فإن المخزون الباقي في نهاية الفترة              تفترض طريقة الوارد أوال صادر أوال أن         .29
   للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون       وفي ظل طريقة المتوسط المرجح    . هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا       

المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خالل الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة                      
 .إضافية تم استالمها، ويعتمد ذلك على ظروف المؤسسة

 صافي القيمة القابلة للتحقق

كان المخزون تالفاً، أو إذا كان المخزون  مهمالً بشكل كلي أو جزئي، أو إذا كان                 تكلفة المخزون غير مستردة إذا       يمكن أن تكون   .30
كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكلفة المقدرة لإلتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ                  . سعر بيعه متدنياً  

ن  إلى صافي القيمة القابلة للتحقق التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهار إن تخفيض قيمة المخزو. البيع
 . بقيمة أكبر من قيمة المنافع االقتصادية المستقبلية أو خدمات متوقع بيعها أو استبدالها أو توزيعها أو استخدامهاالموجودات 

ولكن في بعض   .  يمة القابلة للتحقق على أساس كل عنصر من العناصر على حدة          إلى صافي الق  مخزون   يتم عادة تخفيض قيمة ال     .31
الظروف فقد يكون من األفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصر المتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة األصناف                     

. ن أصناف أخرى في ذلك الخط اإلنتاجي      مستقل  ع  بنفس األغراض و االستخدامات المتشابه و التي ال يمكن تقييمها عمليا بشكل             
إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في عملية معينة        المخزون   باالعتماد على تصنيفات     كما أنه ليس من المناسب تخفيض قيمة المخزون       

تي يتوافر  أما بالنسبة للمنشآت الخدماتية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة من الخدمات ال            . أو قطاع جغرافي على سبيل المثال     
 . ولذلك تعالج كل خدمة كبند مستقلمستقل،لها سعر بيع 
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تعتمد تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق على اكثر األدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحصيلها للبضاعة في وقت                      .32
التقديرات باالعتبار تقلبات األسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث وقعت بعد نهاية الفترة، طالما أن تلك                 وتأخذ هذه   . التقدير

 .األحداث تؤكد الظروف السائدة في نهاية الفترة

ال فإن صافي كما تأخذ تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون، فعلى سبيل المث .33
وإذا كان عقد البيع    . القيمة القابلة للتحقق لكمية من المخزون  محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة يعتمد على سعر العقد                   

قد .  األسعار العامة للبيع    يغطي جزءا من المخزون المحتفظ به فإن صافي القيمة القابلة للتحقق لباقي المخزون  يكون على أساس                
مثل . تنشأ مخصصات أو مطلوبات  محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون  المحتفظ به أو من عقود الشراء                     

 المخصصات،" السابع و الثالثون   الدولي هذه المخصصات أو المطلوبات  المحتملة تم عالجها من خالل المعيار المحاسبي             

 ".تملةالمطلوبات  المحتملة والموجودات  المح

 المرتبطة بها   واللوازم المحتفظ بها لالستخدام في إنتاج المخزون إلى أقل من التكلفة إذا كانت البضاعة             ال يتم تخفيض قيمة المواد       .34
ولكن إذا كان انخفاض سعر المواد يشير إلى أن تكلفة المنتجات التامة            . سوف تباع أو توزع أو يتم تبادلها بسعر التكلفة أو أكثر          

وفي هذه األحوال فإن    .  عن صافي القيمة القابلة للتحقق فإن قيمة هذه المواد تخفض إلى صافي القيمة القابلة للتحقق                سوف يزيد 
 .التكلفة االستبدالية تعتبر أنسب مقياس لصافي قيمتها القابلة للتحقق

 أقل المخزون إلى استدعت تخفيض قيمة وعند زوال الظروف التي. تحدد صافي القيمة القابلة للتحقق لكل فترة من الفترات الالحقة .35
من التكلفة، فإن قيمة التخفيض يتم استردادها بحيث تصبح القيمة الدفترية الجديدة مساوية للتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق                     

اض سعره وال يزال    ويحدث ذلك مثال، عندما يدرج بند من المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق نتيجة انخف              . المعدلة أيهما أقل  
 .موجودا في الفترة الالحقة وشهد ارتفاعا في سعر بيعه

 توزيع السلع بدون مقابل أو بمقابل رمزي

مؤسسة القطاع العام قد تحتفظ  بمخزون فوائده االقتصادية المستقبلية أو خدماته المحتمل حدوثها ليست متصلة مباشر بتوليد                      .36
لمخزون يمكن أن تظهر عندما تقرر الحكومة توزيع سلع معينة بدون مقابل أو بمبالغ رمزية هذه األنواع من ا. تدفقات نقدية صافية

في هذه الحالة فان الفوائد المستقبلية أو الخدمات المحتمل حدوثها للمخزون ألغراض التقرير المالي تعكس بواسطة المبلغ التي                    
مات المحتمل حدوثها إذا كان هذا ضروريا لتحقيق أهداف           تحتاج المؤسسة لدفعه للحصول على الفوائد االقتصادية أو الخد          

عندما ال يمكن الحصول على النتائج االقتصادية أو الخدمات التي يمكن حدوثها في السوق يجب عمل تقدير لتكاليف                    . المؤسسة
   . 11إذا تغير الهدف من عمل المخزون ليتم تقييم المخزون باستخدام المخصصات في الفقرة . االستبدال

 االعتراف بالمخزون كمصروف

و اذا لم يكن    . عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خاللها اإليراد المتعلق به                 .37
زون إن تخفيض قيمة المخ   . إيراد متعلق به فانه يتم االعتراف باإليراد عندما يتم توزيع السلع أو عندما يتم تقديمها الخدمات                

لصافي القيمة القابلة للتحقق، وكافة خسائر المخزون تعتبر مصاريف تخص الفترة التي حدث التخفيض أو الخسارة خاللها، أما                
بالنسبة إللغاء أي تخفيض  نشأ عن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق فيجب االعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون                       

 .حصل فيها اإللغاءالمعترف به كمصروف في الفترة التي 



  المخزون-المعيار الثاني عشر 

234 

بالنسبة . ينتج عن إجراء االعتراف بالتكلفة المدرجة للمخزون المباع أو الموزع أو المتبادل كمصروف، مقابلة التكاليف باإليرادات       .38
 .لمقدمي الخدمات فان النقطة التي يعترف بالمخزون كمصروف تظهر عند تأدية الخدمة أو عند فوترة الخدمات المدفوعة

ب بعض بنود المخزون لحسابات موجودات أخرى، مثل استخدام المخزون كعنصر في الممتلكات والمؤسسات                 يمكن أن تنس   .39
 .ويعتبر المخزون المستخدم بهذه الطريقة مصروفا خالل العمر اإلنتاجي لتلك الموجودات. والمعدات التي تقوم المؤسسة بتشييدها

 اإلفصاح

 :يجب أن تفصح القوائم المالية عن .40

 .المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة) تقييم(المحاسبية المطبقة لقياس السياسات  .أ 

 .إجمالي القيمة المدرجة للمخزون، والقيمة المدرجة طبقا للتصنيف المناسب للمؤسسه .ب 

 .37قيمة أي استرداد ألي تخفيض معترف به في قائمة األداء المالي في الفترة توافقا مع الفقرة  .ج 

 .37واألحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون حسب الفقرة الظروف  .د 

 .القيمة المدرجة للمخزون المرهون كضمان للمطلوبات .ه 

تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذه الموجودات معلومات مفيدة لمستخدمي   .41
أما المخزون . التبويب االعتيادي للمخزون هو المخزون، لوازم اإلنتاج، مواد، بضاعة تحت التشغيل، وبضاعة تامة. القوائم المالية

 ".أعماال قيد اإلنجاز"في المؤسسات الخدماتية فيمكن وصفه ببساطة 

 :يجب أن تفصح القوائم أي من  .42

 تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة، أو .أ 

 .التشغيلية القابلة للتحميل على اإليرادات، و المعترف بها كمصروف خالل الفترة والمصنفة حسب طبيعتهاالتكلفة  .ب 

أصناف ) تقييم(تشتمل تكلفة المخزون  الذي اعتبر كمصروف خالل الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا في قياس                       .43
المخزون المباع أو الموزع أو المتبادل والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غير العادية لتكاليف إنتاج                    

 .ويجوز بناء على ظروف المؤسسة تضمين تحميل تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. المخزون

لي يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة  للتكلفة عن التكلفة المعترف بها            تطبق بعض المؤسسات أسلوب عرض مختلف لقائمة األداء الما         .44
وتحت ظل هذا األسلوب تفصح المؤسسة عن قيمة التكاليف التشغيلية القابلة للتحميل إليرادات الفترة،               .  كمصروف خالل الفترة  

لمواد الخام والمهمات المستنفذة،    في هذه الحالة تفصح المؤسسة عن التكاليف المعترف بها كمصروف ل           .  مبوبة حسب طبيعتها  
 .وتكاليف األجور والتكاليف التشغيلية األخرى باإلضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة

للتحقق من الحجم أو التأثير والطبيعة مما يستدعي اإلفصاح حسب          قد يكون التخفيض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة            .45
 ".صافي الفائض و العجز، األخطاء الجوهرية و التغير في السياسات المحاسبية"المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثالث 
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 تاريخ بدء التطبيق

ئم المالية السنوية التي لتغطي الفترات التي تبدأ من أو بعد           يصبح هذا  المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام نافذ المفعول للقوا           .46
 . و يفضل التطبيق األبكر2002 يوليو 1

عندما تتبنى المؤسسة أساس االستحقاق في المحاسبة كما هو معرف في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام ألغراض اإلقرار                    .47
 .النافذ المفعول ينطبق هذا المعيار على قوائم المؤسسة المالية التي تغطي الفترات بدءا من أو بعد تاريخ التبنيالمالي لهذا التاريخ 
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 مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي الثاني

( تم أخذه أصال من معيار المحاسبة الدولي الثاني         " المخزون" المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر        
، االختالفات الرئيسية بين المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر ومعيار            "المخزون) " 1993المعدل    

 :المحاسبة الدولي الثاني هي كالتالي

لمؤسسات القطاع  " الزراعة " 41في وقت إصدار هذا المعيار لم تعتبر لجنة القطاع العام مطابقة معيار               •
عيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر التعديالت التي تمت لمعيار المحاسبة            العام، لذلك لم يعكس الم    

 .41الدولي الثاني الناتجة من إصدار معيار المحاسبة الدولي 

يستخدم المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر تعريف مختلف عن معيار المحاسبة الدولي الثاني،  •
 . القطاع العام يوزع المخزون بدون مقابل أو بمقابل رمزييالحظ االختالف أنه في

يوضح المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر، العمليات تحت التشغيل للخدمات والتي ستوزع                •
 .بدون اعتبارات أو باعتبارات رمزية مباشرة بمقابل من المستخدمين، سيتم استثناؤها من نطاق هذا المعيار

والذي هو إضافي للتعاريف في معيار المحاسبة الدولي الثاني، تم تضمينه " مة االستبدال الجارية قي: تعريف   •
 .في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر

أنه أينما يتم تزويد المخزون بدون مقابل أو مقابل          يتطلب المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر        •
 .ه بالتكلفة وقيمة االستبدال الجارية أيهما أقلرمزي، يتم تقييم

 .ال يسمح المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر باستخدام صيغة الصادر أخيرا الوارد أوال •

إضافي لذلك أنه تم تضمين معيار المحاسبة الدولي الثاني في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام                 تعليق •
 .ة المعايير للمحاسبة عن طريق مؤسسات القطاع العاموذلك لتوضيح مطابق

يستخدم المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثاني عشر مصطلحات فنية مختلفة في أمثلة معينة من معيار                 •
أما " قائمة األداء المالي  "،  "اإليراد"،  "مؤسسة"من أكبر األمثلة استخدام المصطلحات      . المحاسبة الدولي الثاني  

 ". وقائمة الدخل" "الدخل"، ""المنشأة"لحات المرادفة لها في معيار المحاسبة الدولي الثاني فهي المصط

 


