
        
 (5القاعدة المحاسبية رقم )

 بشأن المحاسبة عن الخزين ، و تقويمه و عرضه في البيانات المالية
 

 5/4/1994أقر مجلس المعايير والقواعد المحاسبية  يبج جمرور ب  العبرال يجلسبمن الم عقبدي يمبار   
ي المحاسبببية  وعرفببن يبببج القاعببدي المحاسببية  ا مةببب  محبببة المحاسببم  عبببة اليببه ة ومقوةمببن يبببج  راةبب  ال مببر 

 -اليةا ات المالة  :
 

 المقدمة
مطيبببذ  ببباع القاعبببدي مبببة قيبببو جمةببب  الم حبببات والحبببرلات والوحبببدات ا قم بببادة  العاملببب  يبببج ميملببب   -1

القطاعبببات ا قم بببادة  ر ا حبببمرالج والميبببملو والمعببباو ج واليببباه ر المبببج سبببةطلذ عليربببا يةمبببا معبببد 
 )الم حاي(.

 اع القاعدي ر لاي  الموجودات المادة  الملموس  المبج مممللربا الم حباي ةق د مالميهوة ألغبراض  -أ  -2
مق بببد الممببباجري ر أو ا سبببمعما  يبببج مجبببرد  حببباطرا ا عمةببباد  ر أو المبببج   هالبببت يبببج مراحبببو 
اإل مببببا  أو ال بببب   ر وممببببالا ا عممببببادات المسببببم دة  والببببديعات المقدمبببب  المببببج سببببددمرا الم حبببباي 

 .للح و  على  اع الموجودات
 -  ةحمو م روم اليه ة الوارد يج  اع القاعدي :-ب 

 يه ة األعما  محت الم  يا يج أعما  المقاو ت والمحييد واليدمات. أوً :
 يه ة الم مجات الهراعة  والحيوا ة  يج الم حات الممي    ماإل ما  الهراعج. ثا ةًا:

 يج إطار ممادئ محاسم  المفيم.  ممطرل  اع القاعدي إلى المعالج  المحاسية  للميهوة  -3
 

 أنظمة المحاسبة عن الخزين
مطيبببذ الم حبببات اإل ماجةببب   ربببام السبببةطري اللمةببب  والقةمةببب  للمحاسبببم  عبببة اليبببه ة مبببة اليامبببات  -أ -4

 والمواد األولة  ر والمفاع  محت ال    ومام  ال   .
راي مغببببرض اليةبببب  ر ةطيببببذ  رببببام السببببةطري اللمةبببب  للمحاسببببم  علببببى اليببببه ة مببببة المفببببا   المحببببم-ب

ماسببببمث اب المفببببا   اات ا سببببميدامات اليا بببب  أو القةمبببب  العالةبببب  يببببج الم حببببات المجار بببب  المببببج 
 يموجب إمماع  رام ياه للسةطري اللمة  والقةمة  يي و را.



يجببببوه مطييببببذ  رببببام السببببةطري اللمةبببب  علببببى اليببببه ة مببببة المجريببببهات والمببببواد غيببببر األساسببببة  ر - 
 ل رعة .وللسةطري على المياهة ا

حي مبببا ةطيبببذ  ربببام السبببةطري اللمةببب  علبببى يبببه ة المفبببا   مغبببرض اليةببب ر ييجبببب مثييبببت أسبببعار  -د
الحراب الية  يج مطاقات السةطري الميه ة  و جب على الم حاي أة مقوم معملةب  الجبرد ليبه ة مبري 

 واحدي يج ال مري المحاسية  يج األقو.
يبباة للم حبباي أة مفبب  ير امجببًا لجببرد اليببه ة علببى  حي مببا ةطيببذ  رببام السببةطري اللمةبب  والقةمةبب  ر- ببب

مبببدار السببب   أو عبببدد مبببة السببب وات ر مطر قببب  العي ببب  أو الحبببمو  ر يبببدً  مبببة القةبببام معملةببب  الجبببرد 
 الحامو يج  راة  ال مري المحاسية .

 
 تبويب مفردات الخزين

 -  :ييوب اليه ة يج الحسامات واليةا ات المالة  إلى ال  ات الر ةسة  ا مة -5
 مواد أولة  ويامات ) ر ةسة  وثا وة (. -أ 
 وقود وه وت. -ب
 أدوات احمةاطة . - 
 مواد المعي   والمغلي .  -د
 المم وعات.- ب
 اإل ما  المام وغير المام واألعما  محت الم  يا.  -و
 مفا   مغرض الية .  -ه
 اعممادات مسم دةن وديعات لحراب مواد. -ح
 الغير(. مواد أيرد )مفا   لدد -ط

حي ما يميا قرار ما حم اظ مم ردات مة اليه ة ل مرات طو ل  األمد ر ياة على الم حاي أة م  ح يج  -6
 اليةا ات المالة  أو لح  اإلةفاحات الملحذ يرا.

 
 تكاليف التخزين

ه الت مملوة اللل   المار ية  للمفاع  المحمراي مة سعر الحراب مطروحًا م بن الي بم المجبار  وأةب  م ب -7
أو مبب ح أو إعا ببات أو فببرا ب معببادي ممعلقبب  مالحببراب ومفببايًا إلةببن لايبب  الرسببوم والفببرا ب الممعلقبب  

 مالحراب ر وأة  م ار   ممعلق  يرا لغاة  إديالرا إلى مياهة الم حاي.
مملببوة اللل بب  المار يةبب  للمفبباع  الم مجبب  مببة لل بب  المببواد المماحببري و العمببو المماحببر ر والم ببار    -8

 غير المماحري الم  اي لمري   المفاع  يج ملا را ووفعرا الحالج.



محمببو المفبباع  الم مجبب  مالم ببار    الثايمبب  حسببب مسببموةات الطاقبب  للطاقبب  اإل ماجةبب  المماحبب  يببج  -9
 الرروف ا عمةادة  ر ويةما عدا الك محمو على ديو ال مري المحاسية .

   ي ببباب علبببى موا ببب ات العمبببالب ر يببباة الم بببرويات ع بببدما مبببديو الم حببباي يبببج عقبببود لمبببويير مفبببا-10
الممعلقببب  مالم بببمةم و المسبببو ذ وللببب  اليةببب  قيبببو المماحبببري ماإل مبببا  معميبببر جبببهب مبببة لل ببب  المفببباع  

 الم مج .
   يجوه محميو المفا   الم مج  مالم ار   و ال  قات اإلدار   والعام .-11
( 2يةبباة مجلببس القواعببد والمعببايير المحاسببية  رقبببم )يجبببرد معاملبب  م ببار   المحببي والمطببو ر ويقبببًا ل-12

 .1992لس   
معامو ال وا د و  قات ا قمراض على إ را جبهب مبة لل ب  المفباع  المحبمراي أو الم مجب  يبج حالب  لبوة -13

 اع ال وا د مرممط  أساسا يممو بو المفبا   ر ومعلسبن محمبو علبى ديبو ال مبري المحاسبية  المبج محبدي 
 ييرا.

   مفاف الممالا ا سمث ا ة  مة موارد وأجور وم ار   أيرد مردوري إلى لل   المفاع .يجب أة -14
يجر  موه   اللل  المحمرل  للم مجبات المحبمرل  قيبو  قطب  ا    با  ي سبم  القةمب  اليةعةب  أو البوهة -15

للمرلة  لمبا يجبوه أو الحجم للم مج المعية ع د ملك ال قط  ويقًا لطيةعمن ويقًا لالعممارات الفر ية  وا
إمماع أ  أساس م اسب أيبر علبى أة ة  بح ع بن ملبو دقب  ووفبوح. وحي مبا يمطلبب األمبر عملةبات 
و  قات إفاية  معبد  قطب  ا    با  يباة القةمب  اليةعةب  للم مجبات ع بد  قطب  ا    با  محبدد مالقةمب  

 اليةعة  للم مو  ال را ج مطروحًا م را الملالي  اإلفاية .
عات المببج موجببد ييرببا م مجببات عرفببة  أو ثا وةبب  قليلبب  القةمبب  ر ومببة غيببر المملببة ي ببو يببج ال بب ا-16

لل ربببا عبببة للببب  الم مجبببات الر ةسبببة  ر يببباة المفبببا   مبببة الم مجبببات العرفبببة  أو الثا وةببب  مرربببر يبببج 
اليةا ات المالة  مالقةم  المح يلة  ال اية  مطروحًا م را  امش رببح م اسبب. ويبج  باع الحالب  محبدد 

   الم مجات الر ةسة  معد م ه و القةم  المح يلة  ال اية  للم مجات العرفة  أو الثا وة .لل 
 

 تسعير الصادر المخزني
يةما عدا ا سمث ابات الواردي يج أد اع ر مطيذ الم حات طر ق  معد  اللل   الموهوة لمسبعير ال بادر -17

 الميه ج ومحميلن على المفا   الم مج  أو المماع .
وه مطييببذ طر قبب  مببا يببديو أو  ييببر  أوً  لمسبببعير ال ببادر الميه ببج يببج الم حببات المببج ممعامبببو يجبب-18

 يمفا   يجر  م ر  را أوً  مبو  ر لالمواد الغاا ة  واألدوة .
يجببوه مطييببذ طر قبب  المحديببد األيببراد  لللبب  اليببه ة يببج الم حببات المببج مقببوم ماإل مببا  غيببر ال مطببج -19

 عمالب.المميه طمقًا لطلمات ال



يجوه مطييذ طر قب  اللل ب  المعةار ب  يبج الم حبات المبج ممعامبو يمفبا   اات أسبعار مسبمقري ر محبرط -20
أة اسببمعما   بباع الطر قبب    يببحد  إلببى ح ببو  يروقببات اات قةمبب  مادةبب  عببة طر قبب  معببد  اللل بب  

 الموهوة.
 

 تقويم بضاعة أخر المدة
ةقوم الميهوة مة المفاع  يج اليةاة اليةا ات المالة  يج  راة  ال مبري المحاسبية  ماللل ب  المار يةب  أو -21

 القةم  المح يلة  ال اية  أيرما اقو.
ةق د مالقةم  المح يلة  ال اية  ر سعر اليةب  مطروحبًا م بن أةب  م بار   مسبملهمرا عملةب  المسبو ذ -22

 ار   اإللما  للمفاع  محت ال   .والية  والموه   ر ها دًا م 
 -وةملة أة ملوة  اع القةم  اقو مة اللل   يج الحا ت األساسة  ا مة  :

 ه ادي الملالي  أو ا ي اض أسعار الية . -أ 
 معرض اليه ة للمل  أو المقادم.-ب
 لساد المفاع  الم مج .-  
 س  معممدي مرسوم  مسمقًا.امياا قرار ال    وبة  المفاع  الم مج  ييساري ويذ سةا -د 
 ا ي اض مسمود الل ابي يج عملةات اإل ما  أو الحراب.- ب
يراعى للمو و إلى القةم  المح يلة  ال اية  لليه ة ر العوامبو المبحثري مثبو عمبر اليبه ة ر وحرلمبن -23

راعببباي يبببال  ال مبببري السبببامق  والحالةببب  ر وحرلمبببن المموقعببب  مسبببمقماًل ر وقةمببب  الميل بببات ر لمبببا يجبببب م
 األحداي الالحق  لمار   الميها ة  العام .

يجببب أة   محببدد القةمبب  المح ببيلة  ال بباية  علببى أسبباس المقلمببات المحقمبب  أو العارفبب  أو الموسببمة  -24
لألسعار أو اللل  ر وةحمرط أةفًا موير الدليو أو القر  ب  الموفبوعة  يبج مبار   الميها ةب  العامب  يبج 

 مقدير قةم  المفاع .
( ر مجبر  مقار ب  لل ب  لبو م بردي مبة اليبه ة مب  21ألغراض المقوةم ويقًا للقاعبدي البواردي يبج ال قبري )-25

قةممرا المح يلة  ال اية  ر إ  حي ما ةلوة الك غير عملج ييجوه ع د ا إجراب المقايل  لمجموعات 
ات اليبه ة إ  حي مبا   أو ي ات ممحاير  مة الم ردات ر و  يجوه إجراب المقايل  اإلجمالة  للو م برد

محد   اع الطر ق  إ  ررور يروقات اات قةمب  مادةب  يةمبا لبو اعممبدت طر قب  المقايلب  ا يرادةب  ر أو 
 حي ما ةلوة اليه ة ممجا سًا يدرج  لييري.

( أعبالع ر ةقبوم الميبهوة مبة المبواد األولةب  واألجبهاب   ب  21اسمث اب مة القاعدي الواردي يج ال قبري )-26
  ع  المج م ي ض أسعار ا يج السول عة سعر الملل ب  ر مسبعر اللل ب  إاا لباة ال برل يبية سبعر الم



السببول واللل بب  يجببر  مغطيمببن مببة يببال  أسببعار يةبب  المفبباع  المامبب  المببج مببديو ييرببا ملببك المببواد أو 
 األجهاب.

 -ألغراض مقوةم مفاع  أير المدي :
 رببا إفبباي  إلببى سببعر اليةبب  سببواب لا ببت يور بب  أو معامببو المبب ح والببدعم ألسببعار المسببمرلك علببى إ -أ

 محجل .
معامو ممالا الم ح والدعم ألسعار الم مج على إ را م ه و مة لل ب  الحبراب أو اإل مبا  سبواب لا بت -ب

 يور   أو محجل .
( ر يجبببوه مقبببوةم الميبببهوة مبببة البببا ب لبببدد الم بببارف 21اسبببمث اب مبببة القاعبببدي البببواردي يبببج ال قبببري )-28

 لسعر المعممد مة قيو الي ك المرله  العراقج.المجار   ما
يبببج حالببب  الم حبببات المجار ببب  والجمعةبببات المعاو ةببب  المبببج ميةببب  مفبببا عرا مبببالم رد ر وممعامبببو مم بببردات -29

عديدي وم ي ف  القةم  ر ومطيذ  رام السةطري اللمة  علبى ميه ربا يبمم المو بو إلبى لل ب  المفباع  
يةب  يربامش البربح ا عمةباد  المعممبد ر أو ممعبد   بوامش لغبرض اليةب  عبة طر بذ مي بةض أسبعار ال

البببربح المعممبببدير علبببى أة   يمرمبببب علبببى  ببباع الطر قببب  رربببور يروقبببات اات قةمببب  مادةببب  مبببحثر علبببى 
 الوف  المالج و ميج  األعما .

 -يجوه مطييذ طر ق  اليه ة األساسج ماللل   المار ية  يج الحالمية ا ميمية :-30
 ليه ة اإلسمراميجج.لمسعير ا أوً :
لليببه ة مببة المفببا   المببج ممسببم يثمببات أو اسببمقرار لمةامرببا ر لمببا يببج حالبب  يببه ة البب  و يببج  ثا ةًا:

 األ اييب.
وع ببد إممبباع  بباع الطر قبب  يبباة اللمةببات الها ببدي عببة اليببه ة األساسببج مقببةم ويقببًا لطر قبب  معببد  

 اللل   الموهوة.
   الر ةسة  مموجب عقبود مممبالا ثايمب  ر أو مغطباي مببوامر يةب  محدد القةم  المح يلة  ال اية  للمفا-31

مسمقيلة . ويقًا لألسعار الممعاقد عليرا و محدود اللمة  الواردي يج العقود أو األوامرر حمبى وأة لا بت 
 أسعار ا يج السول مقو عة الك.

ر ييجبوه أة م به  الممبالا حي ما مقةم المفا   مالقةم  المح يلة  ال باية  المبج مقبو عبة أسبعار اليةب  -32
الممرمم  على  يوط أسعار ا مة اللل   ر أو معالج فمة مي ه  يوط أسبعار الميبهوة السبلعج ر 
وةرربببر  ببباا المي بببه يبببج اليةا بببات المالةببب  مطروحبببًا مبببة لل ببب  الميبببهوة. مببب  فبببروري محليبببو  ببباا 

 المي ه للم ردات أو األ  اف المرم  مة السل .
 
 



 يانات الماليةاإلفصاح والعرض في الب
ةررببر رقببم اليببه ة يببج الميها ةبب  العامبب  م ببوري إجمالةبب  للببو ال  ببات ماسببمث اب ا عممببادات المسببم دة  -33

 لحراب المواد حيي مررر م قري مسمقل .
 -معد لحويات محليلة  ملحق  ماليةا ات المالة  للما لاة الك فرور ًا ر ممفمة :-34

 ة .محليو اليه ة حسب ال  ات الر ةس -أ 
 عرض اليه ة حسب المجموعات السلعة  المرم .-ب
 ال  و يية اليه ة مة المفا   المسموردي ر والمفا   الم مج  محلةًا.-  

حي مبببا ةمثبببو عمبببر اليبببه ة عببباماًل مبببحثرًا يبببج مقبببدير قةمببب  اليبببه ةر يبببمم اإلي ببباح عبببة اليبببه ة حسبببب -35
 مسموةات األعمار.

المسميدم  يج مقوةم مفاع  أير المدي. وعة أ  مغير يبج يجب اإلي اح عة السةاسات المحاسية  -36
 بباع السةاسببات لل مببري المحاسببية  الحالةبب  عببة ال مببري السببامق  مبب  يةبباة أسببماب  بباا المغيببر وأثببرع القةمببج 

 على ديو ال مري الحالة  م  أة  إةفاحات فرور   أيرد.
يل  عة قةم  اليه ة مقومًا مبسبعار ألغراض الحسامات القومة  ر يمم اإلي اح فمة الحسامات الممقا-37

 الية  يج مياهة الم حاي.
 يجب اإلي اح عة أة  ي ود أو يقرات غير اعمةادة  يمفم را اليه ة.-38
 يجب اإلي اح عة أة  حقول أو المهامات أو ر وة مة حب را أة مقيد مللة  اليه ة.-39
  والمبج مبة حبا را أة مبحثر علبى وفبعة  يجب اإلي اح عة األحداي الالحقب  لمبار   الميها ةب  العامب-40

 أو قةم  الميهوة.
 يجب اإلي اح عة المفا   لدد الغير. ومفاع  األما   محلو مسمقو.-41
 

 أحكام أخرى 
 المالة . 1995مطيذ  اع القاعدي اعممارًا مة حسامات الس   -42
يجبببوه ا جمرببباد يبببج  حي مبببا مرربببر   ببباك حالببب    يمبببواير الحلبببم الم اسبببب ع ربببا يبببج  ببباع القاعبببدي ر-43

الم رف محب را على فوب أحلام القواعد الدولة  أو المطيةقات المعممدي والمقيول  قيوً  عامبًا ر محبرط 
 اإلي اح عة  اع الحال  محلو لامو يج اليةا ات المالة .

   مسمعمو  اع القاعدي للقفاةا غير المرم  ر أو غير المادة .-44


