




الخاص ) ٨( رقم  المصرى  معيار المحاسبةراجع(
)عقود اإلنشاءب

 أسس القياس



  :لوالمخزون هو أص
 . للمنشأةالمعتاد نشاط  بغرض البيع ضمن الامحتفظ به) أ(
  . للبيعفى مرحلة اإلنتاج ليصبح قابالً   )ب(أو 
 يةاإلنتاجالعملية  فى هاستخدمسيتم ا مهمات أوفى شكل مواد خام   )ج(أو 

  . فى تقديم الخدماتأو
 ناقصاًمن خالل النشاط العادى  هو السعر التقديرى للبيع : البيعيةصافى القيمة 

  .يستلزمها إتمام عملية البيع أخرى اليف وكذلك أية تكلتكلفة التقديرية لإلتماما
السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في هى  :القيمة العادلة 

  . في السوق في تاريخ القياسنمعاملة منظمة بين المشاركي



اإليراد

.أيهما أقلاالستردادية قاس المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة ي
 

تتضمن تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل والتكاليف األخرى التى -١٠
  .تتحملها المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة





"تكاليف االقتراض) "١٤(معيار المحاسبة المصرى رقم 



"الزراعة) "٣٥(لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

) بنود المخزون التى ال تحل محل بعضها(بنود المخزون المحددة بذاتها بالنسبة ل  -٢٣
فيتم فصلها وربطها بمشروعات معينة يتم إنتاجها ووالخدمات التى والبضائع 
  ."للتكلفةالتمييز المحدد "باستخدام طريقة تكاليف الخاصة بها عناصر التحميلها ب



 تكلفة فى تحميل طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً أو طريقة المتوسط المرجح تستخدم  -٢٥
 "٢٣"بالفقرة رقم المشار إليها خالف تلك المخزون ب  بنود فى حاالتالمخزون

ة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التى لها نفس أ وعلى المنش
وبالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو االستخدام . ستخداماتالطبيعة ونفس اال

  . قد يكون له ما يبررهتهالمختلف فإن استخدام طرق مختلفة لحساب تكلف



 و األصول المحتملة المحتملةوااللتزامات المخصصات 



   :عما يلى القوائم المالية  فىأن تفصح   المنشأةعلى-٣٦
قياس قيمة المخزون بما فى ذلك فى السياسات المحاسبية المتبعة ) أ(

  .الطريقة المستخدمة لحساب التكلفة 
والقيمة الدفترية لكل مجموعة من بنود لى القيمة الدفترية للمخزون إجما)   ب(و

 .ةأمع طبيعة نشاط المنشيتناسب   بمامبوبةالمخزون ال
التكاليف بالقيمة العادلة مخصوماً منها "القيمة الدفترية للمخزون المدرج   )ج(و

  .لبيعالالزمة ل
  .قيمة المخزون التى تم تحميلها كمصروف خالل الفترة  )د(و
كمصروف وفقاً للمعالجة اعترف به قيمة أى تخفيض على المخزون   )هـ(و

  .المعيار هذا  من"٣٤"الواردة بالفقرة 
كتخفيض فى قيمة  تم معالجته )تخفيض فى قيمة المخزونل(قيمة أى رد   )و(و

  ".٣٤"وفقاً للفقرة المخزون المعترف به كمصروف خالل الفترة 
 إلى رد التخفيض فى قيمة المخزون طبقاً الظروف أو األحداث التى أدت  )ز(و

  ".٣٤"للفقرة 
 .لمخزون المرهون كضمان اللتزامات الدفترية لقيمة ال  )ح(و




