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 مة شكر وتقد�رلك

شاء هللا �لت ٔ�سامؤه و عظمت صفاته ٔ�ن �لكل س�نوات  

ا�راسة وسهر ا�لیايل هبذا العمل املتواضع فالشكر وامحلد كثريا ٔ�وال 

ؤ��ريا هللا العيل القد�ر ا�ي ٔ�نعمنا بنعمة العقل املفكر والبصرية 

والعاف�ة النافذة وا�ي قدر� �ىل ٕامتام هذا العمل و ٔ�مد� �لص�ة 

  .ورزق�ا هذا دون �ري� والقوة والعزمية

م�قدمني خبالص الشكر ٕاىل من اكن س��ا م�ارشا وراء اجناز هذا 

معارف�ة الطیب "واكن مرشدا �س�تدل به يف طریق�ا أ�س�تاذ  العمل

كام نتقدم بفائق التقد�ر و�م�نان ٕاىل مؤطر املؤسسة الس�ید " 

حئ اليت قد�ا لنا طوال فرتة �ىل ا�هودات والنصا "ٔ�محد �ر�ال"

  .الرتبص

نفطال "كام نتقدم �لشكر اخلالص ٕاىل لك عامل و موظفي مؤسسة 

معاملته  و ٕاىل لك من مل یب�ل �لینا بنصاحئه القمية و" مس�تغامن

 .الصادقة
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�و�اعتبار� �و�طرق��سي��ه، �الوط�� �باقتصاد�ا �أساسا �مرتبط �العالم �بلدان �من �أي�بلد �نمو�وتطور إن

 .املؤسسة�القلب�النابض�لالقتصاد�،�وذات�أ�مية�كب��ة�بھ�أل��ا�الش�ل��ول�ل�ذا�التنظيم

���� �جذر�ة �تحوالت �إ�� �أدت �وال�� �ا��زائر�، ��عرف�ا �ال�� �ا��الية ��قتصادية �التغ��ات �ضوء وع��

سياس��ا�املحاس�ية�،�و�استخدام�ا�املعاي���املحاس�ية�الدولية�،�وقعت�املؤسسات�و�اختالف�أنواع�ا�و�شاط�ا�

عمل���ا،�و��ذا�النقص�ي��جم����حالة�عدم�استقرار�ما���و�اقتصادي�،�والذي�قد�يؤثر�ع���نقص�مناصب�ال

يتأخر�كب������استغالل�املعطيات�،�الن�ا����ة�غ���متوفرة����الوقت�الرا�ن�للتقليل�من�مش�لة�سوء�ال�سي���

�ا��ديثة� ��نظمة �ووفق �لل�سي�� �وا��ة �إس��اتيجية �رسم �دون ��افية �غ�� �ف�� �متوفرة ��انت �وان ح��

  .للمحاسبة�

�من �مجموعة �ع�� �املؤسسة �تحوي �الضمان��كما �ومت�امل �متناسق �ش�ل ��� ��عمل �ال�� الوظائف

استمرار�ا�ومن�ب�ن��ذه�الوظائف�وظيفة�التخز�ن�ال���ت�ون�تا�عة�ملرحلة�التمو�ن�،�ف�اتھ��خ��ة���دف�إ���

توف����ل�ماتحتاجھ�املؤسسة�من�مواد�أولية�أو�سلع�مصنعة�أو�نصف�مصنعة�تدخل�ضمن�العملية��نتاجية�

  .ب�و�بالكمية�املناسبة�و�أي�خلل����عملية�التمو�ن�أو�تأخر�تؤدي�إ����عطل�املؤسسة����الوقت�املناس

الشراء�و�| ھ���تمام�نحو�إدارة�جزا����املؤسسة�فمنذ�عدة�سنوات�اتوتمثل�إدارة�املخازن�م�انا�بار 

� �املخزون ��ش�ل �كما �املؤسسة �أ�داف �تحقيق ��� ��ستغل ��امة �وحدات �باعتبار�ا �واملخازن الدور�التمو�ن

  .ا��يوي�للمؤسسة�ف�و�أداة�فعالة����قيام�ا�،�يتم�تص�يف�ا�ضمن��صول�تحت�الصنف�الثالث�

وتمثل�عملية�التخز�ن�مرحلة�أساسية�من�املراحل�ال���تمر�من�خالل�ا�املواد�و�السلع�أثناء�تدفق�ا�من�

  .جميع�املؤسسات��تمارسھ| مصادر��نتاج�إ���مناطق��س��الك�ولذلك�فان�التخز�ن��عت����شاطا�

إن��سي���املخزون�يكمن����جميع��جراءات�و��عمال�ال���تقوم���ا�امل�شاة�ع���أساس�أنظمة�معينة�

لتأم�ن�التمو�ن�املستمر�و�تجنب��نقطاع�أو�النفاذ�الذي�قد�يؤدي�إ���شلل�العملية��نتاجية�و���مال����

��ساليب �تطبيق �و�غیاب �للمخزون �ال�سي��ي �وعدم�ا��انب ���تمام �عدم �سياسة �إ�� �أدى �املحكمة العلمية

�إدارة� ��دارات �مختلف �مع �وثيقة �عالقة �أ�سي���املخزونات �أن �نجد �و�نا ،� �للتخز�ن �املالئمة توف���الشروط

املش��يات�،��نتاج�،�املبيعات�و�غ���ا�كما�نالحظ�أن�ل�ا�دور�كب������استقرار�مستوى��شاط�املؤسسة�ف�و�

عن��نتاج��س�ب�قلة�املواد�والسلع����الظروف�الصعبة�ومن�ج�ة�فان�عملية�ال�سي���تضمن�يمنع�توقف�ا�

��ولية،� �املواد �التخز�ن �املستو�ات �مختلفة �توف���مخازن �يتطلب �و�و�ما �املؤسسة ��شاط ��� ��نقطاع عدم

 .السلع�،�املواد�النصف�املصنعة�،�ح���تقلص�الت�اليف��د�ى�قيمة�ممكنة�

  : اغ�السابق�فان��ش�الية�الرئ�سية�للبحث�تتمحور�فيما�ي���و�ضمن�الصي

  كيف�يتم��سي���املخزونات�وفق�النظام�املا���املحاس���؟�

  :ومن�خالل��ذه��ش�الية�تطرح�ال�ساؤالت�الفرعية�التالية�

 خزونات�و�أسباب��حتفاظ�بھ�؟�ما���أ�مية��سي���امل 

 غ���ا�من�الوظائف�؟��فة�و ما���العالقة�القائمة�ب�ن��ذه�الوظي 

 ع���عملية��سي���املخزونات�؟�مامدى�تأث���النظام�املا���املحاس��� 

 ما����جراءات�و�الطرق�العلمية�املتبعة�����سي���املخزونات؟  

  :فرضيات�البحث�
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  :نطرح�الفرضيات��تيةولإلجابة�ع����ذه�ال�ساؤالت�تقوم�بالتعمق�أك������مجال��سي���املخزونات�و 

 اعتماد�املؤسسة�ع���املخزون�����شاط�ا�ووجود�تنظيم�محكم�للمخزون�. 

 أ�مية�وظيفة��سي���املخزونات�بال�سية�للوظائف��خرى�. 

 تطبيق�النظام�املا���املحاس���ع����سي���املخزونات. 

 إسقاط�عمليات�ا��رد�ع���املخزونات�.  

  :أسباب�اختيار�البحث�

  :موضوعنا��ذا�و�ت��ص����النقاط�التالية��ناك�عدة�أسباب�دفعتنا�إ���اختيار�

 ارتباط�البحث�بمجال�التخصص . 

 قدر��م�ان�من��ذا�املوضوع��الشعور�بالرغبة�����طالع�و��ستفادة . 

 أ�مية�عنصر�املخزون�باملؤسسة�. 

 حداثة�تطبيق�النظام�املا���املحاس������ا��زائر.  

  :أ�مية�البحث

�سي���املخزونات�والنظام�املا���املحاس���،�ون�املخزون�املحرك���ناك�عدة�جوانب�ت��ز�أ�مية�دراسة

�مع�متطلبات��سواق� �سا����لعمليات�البيع�و��نتاج،�وضرورة�تطبيق�املعاي���املحاس�ية�الدولية�للتما���

  .الدولية

  :أ�داف�البحث�

  :ث�إ���تحقيق���داف�التالية��س���من�خالل��ذا�البح

 لقة�بالنظام�املا���املحاس���طة�باملفا�يم��ساسية�املتعمحاولة�التعرف�و��حا . 

  ف�ع���عملية��سي���املخزونات�محاولة��حاطة�والتعر . 

 لمخزونمحاولة�الوصول�إ���إيجاد�الطر�قة�الناجعة�لل�سي���السليم�ل . 

 البحث�موضوع�محاولة�انجاز�بحث�ي�ون�عبارة�عن�مادة�نظر�ة�و�ميدانية��ساعد�الطالب�امل�تم. 

 ملخزون�لتحقيق�التوازن�املا��تامينإس��اتيجية�علمية�ومحاس�ية�����سي���ا . 

 تحس�س�الطلبة����امليدان�بأ�مية�املوضوع.  

  املن���املستخدم

لإلجابة�ع���إش�الية�بحثنا�و�اختبار���ة�فرضياتھ�،�اعتمدنا�ع���املن���الوصفي����ا��انب�النظري�

�جو �لإلملام �مختلف �من �دراسة�باملوضوع �خالل �من �التطبيقي �ا��انب ��� �التحلي�� �املن�� �وع�� �النظر�ة انبھ

 .حالة

  : خطة�البحث

  :من�اجل�معا��ة�املوضوع�قمنا�بتقسيم�البحث�إ���ثالث�فصول����

  :تناولنا�فيھ�:الفصل��ول�

  SCF.لنظام�املحاس���املا���ل�طار�النظري�: املبحث��ول�

 .���املؤسسات�ا��زائر�ةSCFتطبيق�النظام�املحاس���املا���:املبحث�الثا�ي�

 .���املؤسسات�ا��زائر�ةSCF ا�ع�اسات�تطبيق�النظام�املحاس���املا��:املبحث�الثالث�



  مقدمة عامة
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مباحث�تطرقنا�ف��ا�إ����عر�ف��3تناولنا�فيھ�ا��انب��قتصادي�ل�سي���املخزونات�من�خالل��:الفصل�الثا�ي�

� �التخز�ن �ووظيفة �ع���املخازن �و�الرقابة ،� �الثا�ي �املبحث ��� �املخزونات �حول �وعموميات ��ول �املبحث ��

  .املخزونات����املبحث�الثالث�

� �الثالث ��:الفصل �املخزونات �ل�سي�� �املحاس�� �ا��انب �إ�� �فيھ �العمليات�تطرقنا �دراسة �خالل من

�ااملتعلقة �لعمليات �املرافقة �و�جراءات ��ول �املبحث ��� �ودراسة��لشراءباملخزونات �الثا�ي �املبحث ��� والبيع

  .���املبحث�الثالث�ا��رد�وطرق�تقييم�املخزونأنظمة

  

 



 

 

  : الفصل��ول�

النظام�املحاس���

 SCFاملا���
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 :الفصل�مقدمة

�ف�و� �مع�ن، �بلد ��سود �ال�� �املحاس�ية �واملمارسات �القواعد �من ��و�مجموعة �املحاس�� ��طار النظام

�واثبا �العمليات �و���يل �تبو�ب �ع�� �املؤسسة ��ساعد �ال�� �و�سس ��شماللقواعد �الدفاتر�ēالذي ��� ا

 املالية،�ومن��ذا�املنظور�و�نا�املحاس�ية،واستخراج�البيانات�والقوائموال��الت
ً
ع���النظام��قتصادي�الذي�ءا

�املحاس��� �النظام ��ي�لة �إعادة �التفك����� �أوجب �أو��ش��ا�ي �املوجھ �فياالقتصاد �ا��زائر�املتمثل اختارتھ

الذي�لم��ساير�أ�داف�وطموح�اقتصاد�1957املتوارث�عن��ستعمار،�واملعروفباملخطط�ا��اس���الوط���سنة�

�الد �املاليةسنة �وزارة �قامت �ل�ذا �ورغب��ا، �1972ولة �م�مة��املجلسبإ�شاء �لھ �أو�لت �الذي �للمحاسبة �ع��

�بمثابة �ذلك �و�ان �جديد، �محاس�� �مخطط �إعداد ��ذا ��� �املجال�غي���جذري ��ذا �عرف �وعد عدة���خ�� ،

�،�إصالحات �سنة �أخر�ا �تحوال�إال �1998ان �بداية �مع �مركز�أنھ �اقتصاد �من �ا��زائري اقتصاد��إ��القتصاد

� �مع �تماشيا ���صالحاتالسوق �تكييف����اباشر ال�� �الضروري �من �أصبح �فيا��زائر، �العمومية السلطات

املنظومة�املحاس�ية�الدولية،�و�ذلك�تب�ت�ا��زائر�خيار�إعادة��شكيل�نظام�محاس�يمن�ثق�من�معاي���املحاسبة�

عرض�القوائم�حيث،�طرق�ال���يل�والتقييم،�ومن�طارأملفا�ي��حد�كب���من�حيث���إ�الدولية�و�توافق�مع�ا�

� �وحدد �ا��سابات، �ومدونة ��أول املالية ��� �املا�� �املحاس�� �للنظام ��01تطبيق ��ذا�،2010جانفي ��� وسن�ناول

  :الفصل

  طار�النظري�النظام�املحاس���املا���:املبحث��ول� .SCF  

 نظام�املحاس���املا���تطبيق�ال�:املبحث�الثا�يSCFاملؤسسات�ا��زائر�ة���.  

 ا�ع�اسات�تطبيق�النظام�املحاس���املا���:املبحث�الثالث SCFاملؤسسات�ا��زائر�ة���. 

  

  �طار�النظري�للنظام�املحاس���املا��: املبحث��ول 

�ا �معاي���املحاس�ية �لتطبيق ��امة �خطوة �املا�� �املحاس�� �النظام ��ش�ل ��� �ظل�لدولية ا��زائر���

�متطلبات �املعاي����ستجيب ��ذه �باعتبار�أن ��قتصاديات �السوقوعوملة ��قتصادية�اقتصاد �العوملة ملتطلبات

  .عكس�املخطط�الوط���الذيال��ستجيب�ملتطلبات�إدار�ة�وجبائية�لالقتصاد�املخططعلى

  ما�ية�النظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

  :النظام�املحاس����عر�ف: أوال

� �املادة �رق3عرفتھ �القانون �11- 07ممن �الصادر�بتار�خ �املا�� �املحاس�� �النظام �25/11/2007املتضمن

�تص�يف�ا،�" :بأنھ �يتم �عددية، �قاعدية �معطيات �بتخز�ن ��سمح �بحيث �املالية �املعلومة �لتنظيم نظام

�وعرضتقييم�ا، �و���يل�ا، �الكيان �وممتل�ات �املالية �الوضعية �عن �صادقة �صورة ��عكس ال��ص�(كشوف

  .1"السنـة�املالية��اية��ونجاعتھ�ووضعيةخز��تھ���) املعنوي�أو�الطبي��

  :تضمن�النظام�املحاس���املا���معطيات�جديدة�تتمثل�فيما�ي��

 .تص�يف�الكتل�املحاس�ية�إ���مجموعات -

 .تحديد�ا��سابات -

                                                           
.03،�ص74،�ا��ر�دة�الرسمية�ا��زائر�ة،�العدد�2007نوفم����25املتضمن�النظام�املحاس���املا��،�الصادر�����11-07القانون�رقم� 1
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 .يةوضع�القوائم�املال -

  .تحديد�املبادئ�املحاس�ية�ال���تحكم�الدورة�املحاس�ية -

�الدول �ت�ون �الذي �النموذج �ا��زائر�اعتمدت �أن �نجد �املالحظات �خالل �إعداد�من �ع�� �املشرفة ��� ة

  .املحاسبة،بمع���النموذج�الذي�يركز�ع����قتصاد�الك��املعاي�� 

  : التاليةكما�تمحورت�عملية��صالحات�املحاس�ية�حول�العناصر�

 .بناء��طار�التصوري�للنظام�املحاس���ا��ديد -

 .إعطاء�مفا�يم�جديدة�لألصول،�ا��صوم،�رأس�املال،��عباء�والنواتج -

 .تحديد�طرق�التقييم�املحاس�� -

 .تنظيم�م�نة�املحاسبة -

 .إعداد�نماذج�للقوائم�املالية�ا��تامية،�ووضع�جداول�وإيضاحات�خاصة�باملفا�يم�وا��داول�امل��قة -

 .املجموعات�تحديد�ا��سابات�و  -

 .تحديد�قواعد�ومي�ان��مات�س���ا��سابات -

�حول� ��صالحات �عملية �خالل �من �ا��ديد �املا�� �املحاس�� �النظام �طبيعة �حسب �أنھ �القول يمكن

�أك���مما� ��ش�ل �املحاسبة �م�نة �تنظيم ��� ��سا�م �أن �يمكن ��طار�التصوري، �و�ناء �املحاس�يالوط�� املخطط

  1.سابقا�انت�عليھ�

  :أ�مية�النظام�املحاس���املا��: ثانيا

  2:�النظام�املحاس���املا���فيما�ي��تكمن�أ�مية

  .�سمح�بتوف���معلومة�مالية�مفصلة�ودقيقة��عكس�الصورة�الصادقة�للوضعية�املالية�للمؤسسة -

�مراعا - �الواجب �املحاس�ية �املبادئ ���اتوضيح �إعداد �وكذا �والتقييم �املحاس�� �ال���يل القوائم�عند

  .املالية

  .�ستجيب�الحتياجات�املس�ثمر�ن�ا��الية�املستقبلية،�كما�أنھ��سمح�بإجراء�املقارنة -

�سا�م����تحس�ن��سي���املؤسسة�من�خالل�ف�م�أفضل�للمعلومات�ال����ش�ل�أساس�التخاذ�القرار� -

  .وتحس�ناتصال�ا�مع�مختلف��طراف�امل�تمة�باملعلومة�املالية

  .ا��سابات�ال���ترتكز�ع���مبادئ�محددة�بوضوح�س�ل�عملية�مراقبة� -

 ���ع��س�ثمار��جن���املباشر�نظرا�الستجابتھ�الحتياجات�املس�ثمر�ن��جانب،�ال�سيما����مجاالت -

  .املحاسبة�املالية

�املتعامل - �الدولية �املعاي���املحاس�ية �تطبيق �يضمن �وتكر�س���ا �ا��سابات �شفافية �يدعم �مما دوليا،

  .الوضعية�املالية�للمؤسسةالثقة�في

  .ا���ام�النظام�املحاس���املا���املطبق����ا��زائر�مع��نظمة�املحاس�ية�العاملية -

                                                           
أمينة،�إش�الية�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ة�،�مذكرة�ماجست��،�قسم�العلوماالقتصادية،��لية�العلم��بورزوق1

  .2012�،108 �قتصاديةوالتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد،�تلمسان،
مجلة�تصدر�عن�ا��قوق�والعلوم�2002الباحث،�العدد��ول،�،�،�مجلة)تجر�ة�ا��زائر(بن�بلغيث�مدا�ي،�إش�الية�التوحيد�املحاس���2

  .�57قتصادية،جامعة�ورقلة،�ص
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�سمح�بمقارنة�القوائم�املالية�للمؤسسة�مع�مؤسسة�أخرى�ت�ت���لنفس�القطاع،�سواء�داخل�الوطن� -

  .أوخارج�أي�مع�الدول�ال���تطبق�املعاي���املحاس�ية�الدولية

�ع�� - ������عتمد �املعتمدة �التار�خية �الت�لفة �إ�� �باإلضافة �املؤسسة �أصول �تقييم ��� �العادلة القيمة

  .املخططاملحاس���الوط��،�مما��سمح�بتوف���معلومات�مالية��عكس�الواقع�ا��قيقي�للمؤسسة

صورة�وافية�عن�الوضعية�املالية�للمؤسسة�من�خالل�استحداث�قوائم�مالية�جديدة،�تتمثل��تقديم -

�حسب� �النتائج �حسابات �جدول �إ�� �باإلضافة �ا��اصة، ��موال �و�غي�� �ا��ز�نة �قائمت�سيولة ��

 .الوظيفة

  املبادئ�املحاس�ية��ساسية�للنظام�املحاس���املا��: املطلب�الثا�ي

  1:ملحاس���املا���ا��ديد�مختلف�املبادئ�املحاس�ية�املعروفة�و��تب���مشروع�النظام�ا

�ال�شاط .1 ����:استمرار�ة �عاملة �وس�بقى �مستمرة �امل�شأة �أن �باالف��اض �املالية �القوائم �إعداد يجر�ى

�عمليا ���م �أو�لتقليص �امل�شأة�النية�أو�ا��اجة�للتصفية �يف��ض�أنھ�ل�س�لدى �املنظور،وعليھ ا�ēاملستقبل

لكن�إنوجدت��ذه�النية�أو�ا��اجة�فان�القوائم�املالية�يجب�أن�تتعدد�إ���أساس�مختلف�����ش�ل��ام،�و 

 .مثل��ذه�ا��الة�املؤسسة�مع��ةباإلفصاح�عن�ذلك

�املحاس�ية .2 �:الدورة ��� �تبدأ �حيث �سنة �املحاس�ية �الدورة �ت�ون �ما �01/01عادة كما�12/31وت�ت��

�دور  �إلدخال �تار�خ �تضع �أن ����ايمكنللم�شأة �تار�خ �مخالف �بدورة�12/31املحاس�ية �مقيد ��شاط�ا ��ان إذا

�أو�أك���من� �أقل �املحاس�ية �الدورة �ت�ون �أن �يمكن ��ست�نائية �ا��االت �و�� �املدنية، �للسنة استغالملختلفة

 .ش�را12

إن�تحديد�ن�يجة��ل�دورة�محاس�ية�ت�ون�مستقلة�عن�الدورة�السابقة�والالحقة�:استقاللية�الدورات .3

 .الدورة�فقط���ذه��ساعد��ذا�املبدأ�ع���تحميل��حداث�والعمليات�ا��اصةل�ا،�حيث

�عت���املؤسسة��وحدة�اقتصادية�مستقلة�ومنفصلة�عن�مالك�ا،�:قاعدة�كيان�الوحدة��قتصادية .4

 2.عمعنو�ة�مستقلة�عن�مال�ي�املشرو أي�ل�ا���صية

كما����ل�العمليات�ال���ال�يمكن��أي����يل�العمليات�املع���ع��ا�بالنقود:قاعدة�الوحدة�النقدية .5

 .التعب���ع��ابالنقود����القوائم�املالية�وخاصة����امل��ق،�إذا�ما��ان�لد��ا�تأث���ما���ع���الصورة�العامة

عن�القوائم�املالية������ا�ت�ون�املعلومة�ذات�مع���أي�ذات�أ�مية�إذا�أثر�غيا:مبدأ���مية�ال�س�ية .6

 .تخدم�ن�ل�ذه�القوائمالقراراتاملتخذة�من�طرف�املس

�الطرق  .7 �استمرار�ة �و��ل�:مبدأ �املالية �الدورة ��� �تطبيق �دورةسابقة ��� �املطبقة �الطرق �نفس �أن أي

 3.�غي���البد�أني��ر����امل��ق

                                                           
  .91،�ص2006 طارق�عبد�العال�حماد،�دليل�املحاسب�إ���تطبيق�معاي���التقار�ر�املالية�الدولية�ا��ديثة،�الدار�ا��امعية،�مصر،1

2Le system comptable financier, ministers des finances, conceal national de la comptabilité,ENAG, 
editions, Alger, 2009p 6. 

  .2007محمد�بوت�ن،�ندوة����املحاسبة،�سلسلة�محاضرات�لطلبة�املاجست��،�املركز�ا��ام���فارس�ي��،�باملدية،�ا��زائر،3
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�وا��ذر .8 �ا��يطة �عدم� :مبدأ �ظل ��� �التقديرات �إعداد �ا��ذر��� �من �بدرجة ��ل��ام �بذلك و�قصد

� �التقديرات ��ذه �التؤدي �بحيث �قيمة�التأكد �من �أو�التقليل �و�يرادات ��صول �قيمة ��� �وإفراط �ت��يم إ��

 1.ا��صوم�والت�اليف

��فتتاحية .9 �بامل��انية �املماس �امل��انية�:مبدأ ��� �معينة �لدورة ��فتتاحية �امل��انية �ت�ون �أن يجب

 .ا��تامية�للدورةالسابقة�ل�ا

�حساب�العمليات�املالية�و�حداثمن�الضروري�:�غليب�الوضعية��قتصادية�ع���الش�ل�القانو�ي .10

�ا��االت��  ��عض ��� �توجد �ألنھ �القانو�ي �ش�ل�ا �ع�� �فقط �اس�نادا �ول�س ��قتصادية �حقيق��ا �حسب خرى

��يجار�عدم� ��عت���عملية ��يجاري �القرض �فمثال�عملية ��قتصادية، �وا��قيقة �القانو�ي �الش�ل تناقضب�ن

 .ت���عملية�بيع�أو�شراء�من�الناحية��قتصاديةانتقال�امللكية�منالنظرة�القانونية،�و�ع

�املقاصة .11 �عدم �عناصر��يرادات�:مبدأ �ب�ن �أو �امل��انية ��� �وا��صوم �عناصر��صول �ب�ن املقاصة

 .���نص�قانو�ي�محدد��ا��إال�إذا��انت��ذه�املقاصة�مسموح��ا�والت�اليف�فيحساب�ن�يجة�غ���مسموح

�التار�خي .12 �الت�لفة �عناصر�� :ةمبدأ �عل��ا����ل �ا��صول �بقيمة �املالية �القوائم ��� �وا��صوم صول

 .لكن��ناكحاالت�يمكن�ف��ا��عو�ض�الت�لفة�التار�خية�بما��س���القيمة�العادلة

يجب�أن��عطي�القوائم�املالية�صورة�صادقة�حول�الوضعية�املالية�للم�شأة،وح���:الصورة�الصادقة .13

املحاسبة،وإذا��انت��ناك�قاعدة�أو�مبدأ�يؤثر�سلبً��ا�ع���تتوفر��ذ�الصورة�البد�من�اح��ام�قواعد�ومبادئ�

  .�2ذه�الصورة�يجبحذفھ�و�شارة�إ���ذلك����امل��ق

  و�مم��اتھSCFأ�داف�النظام�املحاس���املا���: املطلب�الثالث

  أ�داف�النظام�املحاس���املا��: أوال

� �تجميع، �ملسك، �العامة �القواعد �ي���� �املا�� �املحاس�� �النظام �املالية�إن �القوائم �وتقديم تحديد

  3:للمؤسسات�وال�يئاتا��اضعة�ملسك�املحاسبة�من�أجل�تحقيق���داف�التالية

�الدولة� - �إ�� �والشر�اء، �واملسا�م�ن �للمس��ين �الضمانات ��ل �تمنح �فيا��سابات �بالتحكم السماح

  .شفافي��مواملستعمليناآلخر�ن�املعني�نباألمر،��املستخدمينوالدائن�ن،�فيما�يخص�صدق�م�و 

إعطاء�صورة�صادقة�للوضعية�املالية،�وأداء�و�غ��ات�الوضعية�املالية،�للم�شأة،�بمراعاة��ل��امات� -

 .القانونية�الت�يجب�ع���الوحداتاح��ام�ا،�دون�است�ناء�تنظيم�ا،���م�وطبيعة��شاط�ا

�للم - �معرفة �أفضل �طر�ق �عن �الوحدات �ومردودية �نمو ��� �قتصادية��ي�ان��ماتاملسا�مة

 .ال����ش��طنوعية�وفعالية��سي���اواملحاس�ية

�املس�ثمر�ن� - ����يع ��� ��سا�م �شفافيةل�ي �ذات �م��ا، �موثوق �عادلة، ��املة، �أكيدة، �شر�معلومة

 .والضمانل�م�متا�عة�مرضية�ألموال�م

�املخ - �امل�ني�ن �لت�و�ن �و�كذلك �أسسمش��كة �وال�سي���يرتكز�ع�� �املحاسبة �و�عليم �ترقية تص�ن�تخدم

  .�حرار�جراء�تحت�ضمان�كب�����ركية�الشغل����الوظائف�املحاس�ية
                                                           

1Robert obert, pratique des IAS/ IFRS, dunod, 2002 p5. 
2Project de system comptable financier, p07. 
3Samir merouani, le project du nouveau system comptable financier Algerian « anticiperet preparerle 
passages du PCN 1975 aux norms IFRS, memoir de magistère, ESC, année2008 -2007 p94. 



  SCFالنظام�املحاس���املا���:                                                                          الفصل��ول 

 

8 
 

- � �للقطاع ��قتصادية �وا��سابات ��حصائيات �إعداد ��� �الوط���( املؤسسات)املسا�مة �املستوى ع��

 .انطالقامن�معلومات�مراقبة�ومجمعة�ضمن�شروط�املوثوقية�والسرعة�املرضية

من�أحسن�تناسق�للتقار�ر�الداخلية�بفضل�توحيد��جراءات��ستفيد�الشر�ات�متعددة�ا���سيات� -

�الدول  �والعقود�.املحاس�يةملختلف �املعامالت �ل�ل �م��ا �وموثوق �شاملة �بطر�قة �ب���يل السماح

الرسم�(�قتصادية�للمؤسسة،�ح����سمحبإعداد�تصر�حات�جبائية�موثوق�م��ا،�مضمونة،�منتظمة�

حيث�أن��ذه�الن�يجة�ست�ون�مقر�ة�من�القوائم�املالية�)�احع���القيمة�املضافة،�الضرائب�ع����ر 

 .IFRSال���تم�إعداد�ا�حسب�معاي���التقر�ر�املالية�الدولية

  مم��ات�النظام�املحاس���املا��: ثانيا

  1 :يمتاز�مم��ات�النظام�املحاس���املا���بثالث�مم��ات

املمارسة�العاملية�لضمان�التكيف�مع��قتصاد�اختيار�البعد�الدو���ملطابقة�املمارسة�املحاس�ية�مع� -

املعاصروإنتاج�املعلومات�املفصلة�ال����عكس�الوضعية�املالية�للمؤسسة،�ومن�ضمن�ثالث�مرجعيات�

  IFRS/IAS.محاس�ية�أورو�ية،أمر�كية،�

�القوائم،� - �وإعداد �التقييم �وطرق �ال���يل، �وقواعد �ملبادئ �ووا��ة �صر�حة �نصوص �ع�� احتوائھ

  .حدمن�التأو�الت�ا��اطئة��رادية�والالإرادية�ذا�ما�ي

�حاجات� - �لتلبية �و�ذا �القرار، �واخذ �للمقارنة �وقابلة �واملتوافقة �الوا��ة �املالية �املعلومات يوفر

املسا�م�ن�ا��الي�نم��م�أو�املستقبلي�ن،�ول�ذا�فان�النظام�املحاس���املا���يحتوي�ع����طار�التصوري�

  :الذي�يقدم�مفا�يم�متمثلة���IFRS اإلطار�التصوري�ل،�و�و�نفس�املفا�ي��أو�

  .�تفاقيات�املحاس�ية -

  .ا��واص�النوعية�للمعلومة�املالية -

  .املبادئ�املحاس�ية��ساسية -

ل�ذا�فان�النظام��س�ل�و�ساعد�ع���شرح�قواعد�املعا��ة�لبعض��حداث�الغ���مدرجة����املخطط�

امل��انية،�جدول�حسابات�النتائج،�جدول�تدفقات�ا��ز�نة،�: املالية�إعطاء�نماذج����القوائم.املحاس���الوط��

  .جدولتغ��ات�رؤوساألموال�ا��اصة�واملالحق

  .تقديم�قائمة�ا��سابات

  قواعد�س���ا��سابات

  ���املؤسسات�ا��زائر�ةSCFتطبيق�النظام�املحاس���املا��� :املبحث�الثا�ي

� �القانو�ي �با��انب �دولة �أي ��� �املحاسبة �املحاس�ية�ترتبط �البدائل �يحدد �ف�و�الذي �كب��، �ش�ل

ا��قتصادية�والسياسية،�أما�����ا�وافق�واس��اتيجيات��ل�دولة�وتوج�املقبولة����مجال�التطبيقوذلك�بما�يت

ا��زائر�ومن�أجل�وضع�النظاماملحاس���املا���ح���التنفيذ�فقد�تم�إصدار�مجموعة�من�ال�شر�عات�يمكن�أن�

 :الزم����اآل�ي�نورد�ا�حسب��سلسل�ا

  

                                                           
  23 - 22،�ص2010دار��ومة،�ا��زائر،،�1جIAS/FRSاملعاي���الدولية�،بن�ر�يع�حنيفة،�الوا������املحاسبة�املالية�وفق�1
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  SCF �طار�القانو�ي�للنظام�املحاس���املا��: املطلب��ول 

  :املتضمن�النظام�املحاس���املا��2007/11/25بتار�خ�11/07القانون�رقم� .1

�املالية� �باملحاسبة �النص �صلب ��� �يد�� �الذي �املا�� �املحاس�� �النظام �تحديد �إ�� �القانون ��ذا ��دف

  .وكذا�شروطوكيفيات�تطبيقھ

�أو�تنظي��� �قانو�ي �نص �بموجب �ملزم �أو�معنوي �طبي�� ���ص ��ل �ع�� �القانون ��ذا �أح�ام تطبق

�اعتبار�أ �ع�� �محاسبةمالية �بمسك �و���يل���ا �تقييم �ترت�ب، �ب�بو�ب، ��سمح �املالية �املعلومة �لتنظيم نظام

�وممتل �املالية �الوضعية �عن �صادقة �صورة ��عكس �أو�كشوف �قوائم �عدديةوعرض �أو�بيانات ت��امعطيات

  .السنة�املالية����اية�الكيان�وأداءه�ووضعية�خز��تھ��

�املحاس��� �باملسك �املرتبطة �والشفافية �واملصداقية ��نتظام �ال��امات �املحاسبة ��ستو�� �أن و�جب

واملراقبة�و�فصاح�عناملعلومات،�و�دخل�النظام�املحاس���املا���املحدد�بموجب��ذا�القانون�ح���التطبيق�من�

01/01/2010 � �رقم ��مر �السيما �املخالفة ��ح�ام �التار�خ �م��ذا �بداء بتار�خ�75/35وتل��

  .واملتضمن�املخطط�املحاس�يالوط��1975/04/29

اشتمل�القانون�ع���سبعة�فصول�احتوت�الكث���من�املفا�يم�والتعار�ف�ا��ديدة�تناولت�ألول�مرة�

�التوطيداملحاس�� �القا(La Consolidation)موضوع ��ذا �تضمن ��عر�كما �و�عكس�نون �يو�� �للمحاسبة فا

�املقار�ة �أنھ �ع�� �اعت��ت �ال�� �املالية �باملحاسبة �النصوص �صلب ��� �النظام �واعت���ذا �لتنظيم�''املالية نظام

�املالية �ونجاعتھ�''املعلومة �الكيان �وممتل�ات �املالية �الوضعية �عن �عددية �قاعدية �بتخز�نمعطيات ��سمح ،

  1.اليةالسنة�امل��اية��ووضعية�خز��تھ���

�املعاي��� �دليال�إلعداد �باعتباره �للمحاسبة ��طار�التصوري �مصط�� �مرة �ألول �كذلك �القانون تضمن

كما�أدخل��ذا�النظام�مبدأ�املحاسبة�امل�سطة�. املحاس�يةوتأو�ل�ا�وأحال�تحديد��ذا��طار�التصوري�للتنظيم

أما�بال�سبة�. ود�ال���نص�عل��ا�التنظيمللكيانات�ال���اليتعدى�رقم�أعمال�ا�وعدد�مستخدم��ا�و�شاط�ا�ا��د

�إضافة �إعداد �بضرورة �الكيانات �القانون �ألزم �أو�الكشوفاملالية �النتائج�للقوائم �حسابات �وجدول ،�2للم��انية

جدوال�لتدفقات�ا��ز�نة�وأخراملتا�عة�التغ�������موال�ا��اصة�ونص�ع���ضرورة�أن�تتضمن��ل��ذه�القوائم�

�مقارنات �إجراء �املاليةالسابقة�إم�انية �السنة �نصوص�. مع �ع�� �عشر�إحاالت �كذلك �القانون ��ذا تضمن

  :تنظيمية�ت�ون�محل��شر����أوقات�الحقة�تتعلقبالنقاط�التالية

  .ال����عا���املحاسبة�املالية�امل�سطة05:املادة�رقم� -

  .ال���تناولت��طار�التصوري: 07 املادة�رقم -

  .حول�املعاي���املحاس�ية08:املادة�رقم� -

  .وقواعد�س���ا��ا�مدونة�ا��ساباتومضمو 09:املادة�رقم� -

  .مسك�الضبط�اليومي�للنفقات�و�يرادات22:املادة�رقم� -

  .مسك�املحاسبة�عن�طر�ق��عالم����24:املادة�رقم� -

                                                           
ورقة�بحثية�مقدمة�ضمن�فعاليات�املؤتمر�العل���الدو����ول�ل�لية�العلوم��قتصادية�العلومالتجار�ة�NSCFمدا�ي�بن�بلغيث،��سي����نتقال�نحو�،1

  .2،�ص2010 جانفي18و�17املعاي���الدوليةتجارب،�تطبيقات�وآفاق،�يومي�����ظلNSCFوعلوم�ال�سي��،�بجامعة�الوادي،�ا��زائر،�حول�موضوع
  SCF .واملتضمن�2007/11/25املؤرخ����11/07من�قانون�25املادة�2
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  ).الكشوف�املالية(محتوى�وطرق�إعداد�القوائم�25:املادة�رقم� -

  .ش�ر12ا��االت��ست�نائية�ال���تختلف�ف��ا�السنة�عن�30:املادة�رقم� -

  .شروط�وكيفيات�وطرق�وإجراءات�إعداد�و�شر�ا��سابات�املدمجة36:املادة�رقم� -

الكشوف�(كيفيات�أخذ��غي���التقدير�والطرق�املحاس�ية��ع�ن��عتبار�ضمن�القوائم�: 40 املادة�رقم -

  ).املالية

�امل �املحاس�� �النظام �تطبيق �بدأ �تأجل �غاية �إ�� �سنة2010جانفي01ا�� �بداية �مع �تطبيقھ �مقررا ��ان �أن  �عد

وامل�م�لدينا�أنھ�لم�يصاح��ذا����62مادتھ�رقم�2008و�ذا�حسب�ما�ورد����قانون�املالية�التكمي���لسنة� 2009

الفع���ملا�القرار�أي�ت��ير�أو�عرض�لألسباب�وا��ي�يات�ال����انت�وراء�عملية�التأجيل�و�ذا�من�أجل��دراك�

  .إذا�انت��ذه��سباب�قد�زالت�أم�مازالت�قائمة

2. � �تنفيذي �08/ 156مرسوم �26بتار�خ �القانون 2008ماي �أح�ام �تطبيق املتضمن� 07/11 املتضمن

  :النظام�املحاس���املا��

 5(مادة،�نصت��و���ع���أن��ذا�املرسوم���دف�إ���تحديد�كيفيات�تطبيق�املواد�44جاء�املرسوم����

– 7- 8- 9 – 22 – 25- 30 – 36 – 40 (� �القانون �إ���11/07من �إحاالت �موضوع ��انت �ال�� �املواد �ذه

�نصوص �املادة �عدا �ما �موضوع�) 24(�نظيمية �محل ��انت �ال�� ���� ��عالم �بواسطة �محاسبة �بمسك املتعلقة

  .مرسوم�تنفيذي

� �باملحاسبة �املتعلقة �املواضيع �الكث���من �كذلك �املرسوم ��ذا �باإلطار�تناول �بداية �للكيانات، املالية

�معاي���جديدة،�و  �لوضع �مرجعا �اعتباره �أ�م�ا �خالل�أ�دافھ، �من ��ذا�التصوري�الذي�تمعرضھ كذلك�تناول

� �القوائم �القوائم) املاليةالكشوف(املرسوم ��ذه ��� �الواردة �املعلومة �خصائص �ال��ك���ع�� ��عض�. وتم وتناول

  :املبادئ�املحاس�ية�املت�ناة�مثل

  .أ���مية�ال�س�يةمبد -

  .مبدأ�ا��يطة -

  .مبدأ�الت�لفة�التار�خية -

  .مبدأ��غليب�الواقع��قتصادي�ع���املظ�ر�القانو�ي -

 مبدأ�الصورة�الصادقة -

تضمن��ذا�املرسوم�أيضا�تحديدا�ملحتوى�ومضمون��صول�املحاس�ية�للكيانات�وخصوم�ا�وكذلك�

  1:و����خ����طار�العام�للمعاي���املحاس�ية�املتعلقة�بتحديدا�للمنتوجاتو�عباء�ورقم��عمال�والن�يجة،�

  .�صول  -

  .ا��صوم -

  .قواعد�التقييم�واملحاسبة -

  .معاي���ذات�صبغة�خاصة -

                                                           
الرسمية�ا��ر�دةSCfاملتضمن11/07القانون��أح�امواملتضمن�تطبيق�2008ماي�،26املؤرخ����156/08من�املرسوم�التنفيذي�رقم�30املادة�1

  .13،�ص27�،2008ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة،�العدد�
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�عشر� �لستة �تضمنھ ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �املتضمن �القانون �مع �التنفيذي �املرسوم ��ذا اش��ك

  :إحالة�ع���قراراتتصدر�عن�الوز�ر�امل�لف�باملالية�و��

  .حول��عض�القضايا�املتعلقة�بالتنظيم�املحاس��04:املادة�رقم� -

  .حول�تقييم��صول�و���يل�ا16:املادة�رقم� -

  .حول��غليب�الواقع��قتصادي�ع���املظ�ر�القانو�ي18:املادة�رقم� -

  .حول��يرادات25:املادة�رقم� -

  .حول��عباء26:املادة�رقم� -

  .07/11 املنصوص�عل��ا����القانون  حول�املعاي���املحاس�ية30:املادة�رقم� -

  .حول�مدونة�ا��سابات31:املادة�رقم� -

  .حول�محتوى�ونموذج�وعرض�امل��انية33:املادة�رقم� -

  .حول�محتوى�ونموذج�وعرض�حساب�النتائج34:املادة�رقم� -

  .حول�تدقيق�فصول�ونموذج�وعرض�جدول�سيولة�ا��ز�نة35:املادة�رقم� -

  .ونموذج�وعرض�جدول��غ����موال�ا��اصةحول�تدقيق�فصول�36:املادة�رقم� -

  ).الكشوف�املالية(حول�م��ق�القوائم�37:املادة�رقم� -

  31/ 12.حول�إقفال�السنة�املالية����تار�خ�غ��38:املادة�رقم� -

  .حول�ا��سابات�املدمجة�وا��سابات�املركبة41:املادة�رقم� -

  .تقدير�والطرق�املحاس�يةحول�أخذ�القوائم�املالية�باالعتبار��غ��ات�ال42:املادة�رقم� -

  .حول�الكشوف�املالية�للكيانات�ا��اضعة�للمحاسبة�امل�سطة43:املادة�رقم� -

لم�يتم�معا����ا��ش�ل�وا��،بل� 07/11شارة�إل��ا����القانون�رقم�املالحظ�ع���الكث���من��حاالت�ال���تمت�� 

  .���معظم��حيان�يتم��شارة�إل��ا�ثم�إحال��ا�ع���التنظيم

� ��� �وكذلك2008و�ليةج26القرار�املؤرخ �وعرض�ا �املالية �والكشوف �واملحاسبة �التقييم �لقواعد  املحدد

  :مدونة�ا��سابات�وقواعد�س���ا

�عت����ذا�القرار�مرج���من�حيث�أنھ��عت���أك���الوثائق�شمولية�وتفصيال�ملوضوع�املحاسبة�املالية�وجاء��ذا�

  1:القرار���أر�عة�أبواب�تناولت

  .قواعد�تقييم��صول،�ا��صوم،��عباء�و�يرادات�وإدراج�ا����ا��سابات:�ول�الباب� -

  .عرض�الكشوف�املالية:الباب�الثا�ي -

  .مدونة�ا��سابات�وس���ا:الباب�الثالث� -

  .املحاسبة�امل�سطة�املطبقة�ع���الكيانات�الصغ��ة:الباب�الرا�ع� -

�م �و�سعون �ل�سع �م��ما �خاتمتھ ��� �القرار ��ذا �تضمن �املحاس�ية��صط��اكما �املصط��ات من

  .للشرحمستوفية

                                                           
املحدد�لقواعد�التقييم�واملحاسبة�ومحتوى�القوائم�املالية�وعرض�ا�وكذا�مدونة�وقواعد�س����2008جو�لية26املؤرخ�����71من�القرار�رقم�01املادة�1

  .20،�ص19�،2009ا��سابات،�ا��ر�دة�الرسمية،�ا��زائر،�العدد�
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املحدد�ألسقف�رقم��عمال�وعدد�املستخدم�ن�و��شطةاملطبقة�2008جو�لية26القرار�املؤرخ���� .3

  :ع���الكيانات�الصغ��ة��غرض�مسك�محاسبة�مالية�م�سطة

  1:وتضمن��ذا�القرار�تفصيل��ذه��سقف�كما�ي��

  :بال�سبة�لل�شاط�التجاري 

  .مالي�ن�دينار�جزائري 10رقم��عمال� -

  .عمال�بوقت��امل9عدد�املستخدم�ن� -

  :بال�سبة�لل�شاط��نتا���وا��ر��

  .مالي�ن�دينار�جزائري 06رقم��عمال� -

  .عمال�بوقت��امل9عدد�املستخدم�ن� -

  :بال�سبة�ل�شاط�ا��دمات�و�ال�شاطات��خرى 

  .مالي�ن�دينار�جزائري 03رقم��عمال� -

  .عمال�بوقت��امل9عدد�املستخدم�ن� -

  :تطبيق�للنظام�املحاس���املا���أول حول�2009/10/29الصادرة�بتار�خ�02التعليمة�رقم .4

� �رقم �التعليمة �02بصدور �2009أكتو�ر�29بتار�خ �للمحاسبة�املجلسعن املتضمنة� (CNC) الوط��

� �املحاس�� �املخطط �من ��نتقال �ألجل �اتخاذ�ا �الواجب �املا���الطرقو�جراءات �املحاس�� �النظام �إ�� الوط��

ع���بدء�تطبيق�النظام�املحاس���ابتداء�من�تار�خ� (CNC) الوط���للمحاسبة�املجلسي�ون�قد�تأكد�وزارةاملالية

 ما�نص�ع���ذلك�القانون�رقمك. 01/01/2009 التار�خ�املقرر�و�و�عد�أن�تأجل����السابق�عن.2010جانفي�01

07/11 � �باملحاسبة�2007نوفم���25الصادر�تار�خ �النص �طلب ��� �املس�� �املا�� �املحاس�� �النظام واملتضمن

  .املالية

حسب�ما�ورد� (IAS/IFRS) س�ش�ل��ذا�النظام�املحاس���املا���املتوافق�مع�املعاي���املحاس�ية�الدولية

� �رقم �02فيالتعليمة �التعار�ف، �مستوى �ع�� �جدا �م�مة ��غ��ات �من �أدخلھ �بما �قواعد�تحوال�عميقا املفا�يم،

�عاتق� �ع�� �إعداد�ا �واجب �يقع �ال�� �املالية �القوائم �محتوى �طبيعة �وكذلك �املحاس�� التقييموال���يل

  :ولقد�تجسدت��ذه�التغ��ات�أساسا���. املؤسسات�امللزمة�بمسكمحاسبة�مالية

ة�العاملية،�و�و�ما�تب���ا��لول�الدولية�ال���تقرب�املمارسة�املحاس�ية����ا��زائر�إ���املمارسة�املحاس�ي -

  .�سمح�بإيجادمحاسبة��عمل��ش�ل�متوافق�مع��قتصاد�ا��ديث

�حول� - �مالية �بمعلومات �تمكي��م �خالل �من �أو�املستقبلي�ن �ا��الي�ن �املس�ثمر�ن �باحتياجات التكفل

  .املؤسسة�ت�ونموحدة��سمح�وت�يح�إم�انية�املقارنة�و�ساعد�ع���اتخاذ�القرارات

  .من�اعتماد�محاسبة�م�سطة�تمك�ن�املؤسسات�الصغ��ة -

�عتقد�أن��ذه�التغي��ات�نتجت�عن�دور�املحاسبة�الذي�يجب�أن�يرتبط�بالواقع��قتصادي�أل�شطة�

أي�العمل�بمبدأ�معتمد����الثقافة�املحاس�ية�. املؤسسات�أك��من�ارتباطھ�بالطبيعة�القانونية�ل�ذه���شطة

��قتصاد �الواقع �مبدأ�غليب �و�و �التعليمة��نجلوسكسونية، �تضمنت �ولقد �القانو�ي، �الش�ل �ع�� ي
                                                           

املحدد�ألسقف�رقم��عمال�وعدد�املستخدم�ن�وال�شاط،�املطبقة�ع���الكيانات��2008جو�لية26املؤرخ�����72قرار�رقم�من�ال02املادة�1

  .91،�ص�19�،2009غرض�مسك�محاسبة�مالية�م�سطة،�ا��ر�دة�الرسمية،�ا��زائر،�العدد�الصغ��ة
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� �لسنة �املالية �القوائم �وعرض �إعداد �يتم �أن �بحي�يجب ��نتقال �حول �عامة �مبادئ وكأن�2010با��صوص

�بحيث�ēالكيانات�أوقفت�حسابا �يطبق�بأثر�رج�� ا�اس�نادا�للنظام�املحاس���املاليو�الن�يجة�فإن��ذا�النظام

  :يجب�ع���املؤسسات

�وعرض - ��إعداد �لسنة �املالية �حسابا2010القوائم �أوقفت �املؤسسة �وكأن �يتم �أن �يجب اس�نادا���ا

 1:للنظاماملحاس���املا���و�الن�يجة�فإن��ذا�النظام�سيطبق�بأثر�رج���بحيث�يجب�ع���املؤسسات

 .متطابقة�مع�التنظيم�ا��ديد2010جانفي01إعداد�م��انية�افتتاحية�بتار�خ� -

وفق�قواعد�النظام�املحاس���املا���لضمان�عملية�املقارنة�2009معا��ة�بيانات�املقارنة�لسنة��إعادة -

� �لسنة �املعلوماتاملالية �2009ب�ن �لسنة �املالية �املعلومات �2010مع �تتضم��ا �أن �يجب �القوائم�وال�� مجتمعة

 .2010 املالية�لسنة

أصوال�أو�خصوما،�ولم�scfحاس���املا���ال���يل�املحاس���لبعض�العناصر�ال����عت���حسب�النظام�امل -

 .يكن���يل�ا�ممكنا�مع�املخطط�املحاس���الوط��

اس�بعاد��عض�العناصر�ال���ال��عت���حسب�النظام�املحاس���املا���أصوال�أو�خصوما،�و�ان����يل�ا� -

 . (PCN)ممكنا�معاملخطط�املحاس���الوط��

 .حاس�ية�ا��ديدةإعادة�ترت�ب�عناصر��صول�وا��صوم�حسب�القواعد�امل -

 . (SCF)وفق�قواعد�النظام�املحاس���املا��2009إعادة�املعا��ة�لبيانات�املقارنة�لسنة� -

 .2010امل��انية��فتتاحية�لسنة�ال���يل�املحاس���لفروق�إعادة�املعا��ة��� -

  

  واقع�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ة: املطلب�الثا�ي

  :املؤسساتية�ا��زائر�ةواقع�الب�ئة� - 1

�وال��� ��قتصادية ��صالحات �من �بالعديد �السوق �اقتصاد �نظام �ان��اج�ا �منذ �ا��زائر �قامت لقد

�ل��ذه��صالحات��انت�. اēأخذتاملؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�ا��صة��ك���م��ا�أمال����تطو�ر�وترقية�ذا

نتا���لتحقيق�التنمية�امل�شودة،�ولم�يتم�ال��ك���ع���مركزةع���جانب�واحد�فقط���دف�إ���إنقاذ�ا���از�� 

جانب�أنظمةال�سي������املؤسسات��قتصادية�وال���ل�ا�الدور�الكب������تحقيق�قفزة�نوعية�ل�ذه�املؤسسات،�

ي�وضعف�أنظمة��قتصاد�ا��زائر ولكن�منذ�بداية�القرنالواحد�والعشر�ن�ومع�ضغط�املتغ��ات�الدولية�ع���

�بمؤسسا�ال�سي����� �أجل�ال��وض �من ��صالحات �من �ا��زائر�اتخاذ�العديد �املؤسسة�قامت �إ�����ا والوصول

�أو��سواق� �الوطنية ��سواق �مستوى �ع�� �سواء �املنافسة �القدرةع�� �ل�ا �يضمن �الذي �املطلوب املستوى

  2:جز�ا����ما�ي��وع���العموم�فان�معظم�املؤسسات�ا��زائر�ة��عا�ي�العديد�من�املشا�ل�وال���نو .العاملية

  .ضعف�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�املستعملة����املؤسسات��قتصادية -

  .والتخطيط�السليم����تحديد�أ�داف�ا��س��اتيجيةغياب�الرؤ�ة� -

  .غياب�الرابط�ب�ن�املحاسبة�وا��باية����أنظم��ا�املالية -

                                                           
1Instruction n°02 du 29 October 2009 portant première application du system 
comptablefinancier,2010,P 3. 

  .306،�ص2009جامعة�الشلف،�،�06 كتوش�عاشور،�متطلبات�تطبيق�النظام�املحاس���املوحد����ا��زائر،�مجلة�اقتصاديات�شمال�افر�قيا،�العدد2
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  .ا��زائر�ة�ضعيفة�جدا�وغ���متنوعة�أنظمة�ال�سي������املؤسسات��قتصادية -

  1:باإلضافـة�إ��

فال�زالت�أنظمة�املعلومات�غ���: ضعف�استعداد�الكث���من�املؤسسات�ا��زائر�ة�لتطبيق��ذا�النظام -

فعالة�واملواردال�شر�ة�غ���م�يأة�وغ���مؤ�لة�لتطبيق��ذا�النظام�املستمد�أساسا�من�معاي���املحاسبة�

 .الدولية

التطو�ر�املحاس���الدو����ان�ن�يجة�لعوملة��سواق�املالية،�: ���ا��زائر�يتم���بالكفاءةغياب�سوق�ما��� -

�مر�الذي�يؤكد�ضرورة�ر�ط�اعتماد�النظام�املحاس���. ال���تتم��بالكفاءة�و�ذا�ما�ال�يوجد����ا��زائر

 .بإجراء�إصالح�جاد�وعميقع���النظام�املا���ا��زائري 

�القيمة�العادل - �تحديد �املاديةصعو�ة �الثابتة �لألصول �املنافسة�: ة �ظل �القيمة�يتم��� إن�تحديد��ذه

�أسواق� ��عض �حال �مع �ال�يتطابق �ما �و�ذا �ال�افية، �املعلومات �ع�� �البا�عواملش��ي �وحيازة العادية

�يتحكم� �احت�ار�ة �منافسة �ظل ��� ��عمل �الذي �سوقالعقارات �ا��زائر�مثل ��� �املادية �الثابتة �صول

 .ات����قيم�ا�السوقيةالبا�عون�للعقار 

�القيمة�العادلة�: غياب�نظام�معلومات�لالقتصاد�الوط���يتم���باملصداقية�والشمولية - فالتقييم�وفق

يحتاج�إ���توفرمعلومات��افية�عن��سعار�ا��الية�لألصول�الثابتة�واملتداولة،����الوقت�الذي����ل�

  .ي�من�قبل�ال�يئات�الرسمية،�فضال�عن�قل��افيھ�تضار�ا����املعلوماتامل�شورة�حول��قتصاد�ا��زائر 

  :متطلبات�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ة - 2

من�أجل��نتقال�إ���النظام�املحاس���يجب�ع���الدولة�واملؤسسات��ش�ل�خاص�القيام�بمجموعة�

لتب����ذا�النظام�وال���تتمثل��تأ�يل�املؤسسات�و�قتصاد�ا��زائري ��ا�من��جراءاتو�صالحات�ال���من�شأ

  2: ���ما�ي��

��ذا� - �لتب�� ��ستعداد �ف��ا �يتم �انتقالية �مرحلة �خالل ��ختبار�من �تحت �النظام ��ذا �وضع ضرورة

  .النظام�والتعرفع���مختلف�معاملھ

  .التوضيح�ا��يد�ملعالم��ذا�النظام�من�خالل�العديد�من�املنتديات�وامللتقيات -

- � �ال�شر�عات �مختلف �تتعلقتحديد �ال�� �ال�يئات����ذاو�جراءات �مختلف �تنظيمات �وإصالح القانون

  .املتعاملة�مع�السيما�مص��ة�ا��باية

  .النظام��ذا��ضرورة�دراسة�واقع�املؤسسات�ا��زائر�ة�وتأ�يل�مختلف��نظمة�ال�س��ية�املرتبطة -

  .�طارات�واملختص�ن�و��اديمي�ن�وتأ�يل�م�ل�ذا�النظام�املحاس���ا��ديد�ت�و�ن�ورس�لة -

�ا��اصة�باملحاسبة�العامة�و���يع�الكتابات�����ذا�الشأن�للمساعدة� - تجديد�ال��امج�البيداغوجية

  .���ت�و�ناإلطارات�ال�وادر�قصد�التحكم����زمام��مر�مستقبال

                                                           
�ستجابة�ملتطلبات�تطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية�وتحديات�الب�ئة�ا��زائر�ة،�جامعةنور�الدين�مز�ا�ي،�النظام�املحاس���ا��زائري�ا��ديد�ب�ن�� 1

 eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/09.doc:  سكيكدة�من�املوقع��لك��و�ي

.   
�املحاس�ية����ضل�تكنولوجيا�املعلومات،�مجلة�الباحث،ع���ت�لفة�وجودة�املعلومات� (SCF) قور�ن�ا��اج�قو�در،�أثر�تطبيق�النظام�املحاس��2

  .274،�ص10�،2012العدد
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 .�اليف�إعداد�النظامتخصيص�الظروف�املالية�املناسبة�لتغطية�ت -

�ال��� - �بالكيفية �وتخز���ا ��سرعة �بانتقال�ا ��سمح �املعلومات �النتقال �فعال �تطو�ر�نظام �ع�� �عتماد

تمكن�طالب��ا�منا��صول�عل��ا�����وقات�املناسبة�والتمكن�من�تجديد�ا�بالطرق�ال���تتالءم�مع��ذا�

 .النظام

شأن�ا��امعي�ن�وامل��بص�ن�أن��سا�موا��ش�ل�كب���مد�جسر�التعاون�ب�ن�املؤسسة�وا��امعة�ألنھ�من� -

���إثراءالبحث�العل���واملسا�مة����بناء�املؤسسات�وعدم�استخدام�سياسة��نطواء�و��عزال�ع���

 .املحيط�ا��ار��

ضرورة�تب���املؤسسات�ا��زائر�ة�فكر�وثقافة�أنظمة�املعلومات�ومحاولة�بناء�نظام�معلومات�محاس��� -

��ساعدامل ��شاطامت�امل �مختلف ��� �التحكم �ع�� �ؤسسات �ع�����ا �تنافسية �ت�ون �أن �ع�� و�عمل

 .املستوى�الدو���خاصة����ظالالنضمام�إ���املنظمة�العاملية�للتجارة

يجب�ع���الدولة�دعم�عمليات�البحث�والتطو�ر�وتحف���املؤسسات�ع���تب���مثل��ذه�املشار�ع�ألن� -

�عمليات�ب �ومعظماملؤسسات�ا��زائر�ة�تركز��� �جانب�املنتج �ع�� �املتعلقة�بأنظمة�ēح��ا �البحوث مل

 .ال�سي���وتكنولوجيااملعلومات

�السلطات� - �وحث �ا��ديدة �املعاي�� �حول �وامل��بص�ن �للطلبة �والتأط�� �الت�و�ن �عملية ��� �نطالق

 .العمومية�ع���تنظيمدوري�المتحانات�م�نية،�وتنظيم�أيام�دراسية�وتظا�رات�ومؤتمرات

 

 عوائق�و�تحديات�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ة: الثالثاملطلب�

 عوائق�تطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ة: أوال

 :�ثار�املتوقعة�لنظام�املحاسبة�املالية�ع���جودة�املعلومات�املحاس�ية�للمؤسسات - 1

�و�نا �املالية �املحاسبة �نظام �أ�داف �تحديد ��و�نقطة�إن �وعناصر�التكنولوجيا، �معاي���دولية �أساس �ع�� ئھ

و�قصد�. البداية�فيتطبيق�من���فائدة�املعلومات�املحاس�ية����ترشيد�قرارات�املستفيدين�ا��ارجي�ن�الرئ�س�ن

املعلومات�املحاس�ية�و�ذه�ا��صائص�ت�ون���ا�بمفا�يم�جودةاملعلومات�تلك�ا��صائص�ال���يجب�أن�ت�سم

ب��ةللمسئول�ن�عند�إعداد�التقار�ر�املالية����تقييم�نوعية�املعلومات�ال���ت�تج�عن�تطبيق�نظم�ذات�فائدة�ك

�حديثة �محاس�ية �معاي���.معلومات �مجلس �رأس�ا �وع�� �املتخصصة �معاي���املحاسبة �مجالس �توج�ت ولقد

� �عل��ا �تب�� �ال�� �املعاي���املحاس�ية �نحو�إصدار�العديدمن ��مر��ي �املالية �املحاس�ية�املحاسبة �املعلومات نظم

  1:ا��ديثة�لتوفر�ا��صائص�التالية�للمعلومات�املحاس�يةالدولية

�املعاي���املحاس�ية�:املالئمة �ع�� �املب�ية �املحاس�ية ��نظمة �توفر�ا �أن �الواجب �ا��صائص �أ�م �عت���من

�الداخ���الدولية �املستوى �ع�� �و�دار�ة ��س�ثمار�ة �القرارات �ملتخذي �تقديم�ا �يمكن �ال�� �املعلومات ��

م����ēعندما�تؤثر�ع���القرارات��قتصادية�للمستخدم�ن�بمساعد�املالئمةوتمتل�املعلومات�خاصية�. وا��ار��

  .م�املاضيةēماتقييم��حداث�املاضيةوا��اضرة�واملستقبلية�أو�عندما�تؤكد�أو�ت����تقيي

                                                           
  .278قور�ن�ا��اج�قو�در�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص1
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ع���توف���املعلومات�ال�افية���ا�كما��ع���مدى�كفاءة��ذه�التقار�ر�ونجاح�ا����خدمة�مستخدم��ابقدر 

أ��ا��ا�مناسبة�التخاذ�القرارات�و Ĕواملالئمةالتخاذ�القرارات��س�ثمار�ة�املناسبة�بحيث�تتم����ذه�املعلومات�بأ

  .�عرض�بالشكالل��يح�وتتوفر�بالوقت�املناسب

  :يجب�ع���نظام�املحاسبة�املالية�أن�يوفر�الصفات�النوعية�الفرعية�التالية�املالئمةجل�تحقيق�صفة�وأل 

��م�من�تحقيق�أك���فائدة�أي�توصيل�املعلومات�ملتخذي�القرار����الوقت�الذي�يمك:التوقيت�املناسب  - أ

  .من��ذه�املعلوماتجوة�مر 

والتفك���يذ�ب�للمستقبل�وحاالت�عدم�التأكد�عند�الت�لم�عن�الت�بؤ�فإن�الذ�ن�:القدرة�ع���الت�بؤ  - ب

� �إ�� �يصل �ال �100%أياحتمال �ب�سبة �احتمال �وضع ��ع�� �الت�بؤ�ال �ع�� �إعطاء�100 %والقدرة ��ع�� ولكن

ت�ون���ا�و�لما��انت��ذه�املؤشرات�قو�ة�وقر�بة�للواقع�فإ. مؤشراتقو�ة�عن�املستقبل����الظروف�الطبيعية

�أل�مالئمةأك��� �ملستخد��ا �وأسبات�يح �ومواضع�ا ��نحرافات �ومعرفة �املستقب�� ��داء �ع�� �املراقبة ��ا�م��ا

 .والقيام�بمعا����ا

�عت���التغذية�الراجعة�أو�العكسية�من�م�ونات�أي�):القدرة�ع���إعادة�التقييم( التغذية�العكسية  - ت

�استمر  �ع�� �أ�مية �من �تمثلھ �ملا �وذلك �املحاس�� �النظام �م�ونات �من �ف�� �املؤسسةنظاممعلوما�ي، . ار�وتطور

�مقارنة� �ع�� �قادر�ن �ي�ونوا �أن �املعلومات �مستخدمي �ع�� �يجب �أنھ �الدولية �املعاي��املحاس�ية �رأت وقد

املعلومات�املالية�للمؤسسة�ع��الزمن�من�أجل�تحديد��تجا�ات����املركز�املا���و����داء�والتغ��ات����املركز�

  .املا��

�والشفافية �:املوثوقية �خاصية �عل��اتتعلق ��عتماد �وإم�انية �املعلومات �بأمانة �والشفافية . املوثوقية

ولكي�تصف�املعلومات�املحاس�ية�باملوثوقية�والشفافية�ي�ب���إرساء�أسس�محاس�ية�ثابتة�فيما�يتعلق�باملبادئ�

  .و�عراف�املحاس�يةال���تحكم�العمل�املحاس��،�وكذلك�تطو�ر�أسس�قياس�موحدة�ومقبولة�وعملية

املتضمن�للنظام�،�2007 نوفم��25املؤرخ���� 11-07من�القانون�رقم�10تنصت�عليھ�املادة��و�ذا�ما

أن��ستو���املحاسبة�ال��امات��نتظام�'': وال���تنص�ع��47املحاس�ياملا���الصادر����ا��ر�د�الرسمية�العدد�

  .''عرض�ا�وتبليغ�اواملصداقيةوالشفافية�املرتبطة��عملية�مسك�املعلومات�ال����عا���ا�ورقاب��ا�و 

القدرة�ع���اعتماد�املعلومات�املحاس�ية�واملالية�من�قبل�مستخدم��ا���ا�وممكن�أن�نقوم�بتعر�ف�ا�بأ

  :ية�تحقق�ذلك�بتوافر�العناصر�التالبأقل�درجة�خوفممكنة،�و 

 .و�ع���وجود�درجة�عالية�من�التطابق�ب�ن�املعلومات�والظوا�ر�املراد�التقر�ر�ع��ا :صدق�التمثيل  - أ

�املعلومات  - ب �من �والتث�ت �التحقق �أن�:إم�انية �أي �العل�� �القياس ��� �املوضوعية �توفر�شرط و�ع��

النتائج�التي�توصل�إل��ا���ص�مع�ن��ستطيع�التوصل�إل��ا���ص�آخر��شرط�استخدام�نفس��ساليب����

 .القياس�و�فصاح

�حقائق�صادقة�دون�حذف،�أو�انتقاء�للمعلومات�:ا��يادية  - ت ملص��ة�فئة�أو�قرار�مع�ن،�و�ع���تقديم

�يقصد �وحياديةاملعلومات �وعرض���ا �بإعداد �القائم �يمارسھ �قد �الذي �التح�� �من �املقصود �النوع تجنب

التأث���ع���سلوك�مستخدم��ذه�املعلومات������دف�التوصل�إ���نتائج�مسبقة،�أو ��دف�املعلومات�املحاس�ية

�اعتب �ال�يمكن �املعلوماتاملتح��ة، �إذن �مع�ن، �الوثوقاتجاه �وال�يمكن �أمينة، �معلومات �ار�ا �عل��ا���ا أو��عتماد

 .كأساس�لعملية�اتخاذ�القرارات
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  تحديات�تطبيق�النظام�املحاس���املا��: ثانيا

�عت���خطوة�م�مة�2007نوفم���25بتار�خ� 11/07إن�تب���ا��زائر�للنظام�املحاس���الصادر����القانون�

ا��زائر�مع�توج��ات�معاي���املحاسبة�الدولية،�غ���أن��ذه�ا��طوة�غ���كب��ةلتوفيق�املمارسات�املحاس�ية����

  :�افية�وقد�الت�ون�ل�ا�آثار�إيجابية�كب��ة،�وذلك�لعدة�أسباب�نذكر�م��ا

  :ع���مستوى�ال�شر�عات�ا��اصة���ذا�النظام - 1

  1:�ناك��عض�ال�شر�عات�والقوان�ن�ال�تتما����مع��ذا�النظام،�حيث�نجد

ي�ب���أن�ينص�القانون�املحدد�لإلطار�النظري�للمحاسبة�فيأي� :نظمة�للعمل�املحاس��القانون�والنصوص�امل

��ذه� �حسب ��و�مقرر �ما �مع �يتوافق ��طار�النظري ��ذا �أن �ع�� �الدولية �معاي���املحاسبة �تطبيق �ير�د بلد

�مرج �لوجود �العملية �الناحية �من �ممكنا �الدولية �معاي���املحاسبة �تطبيق �يصبح �ثم �نظر�ة�املعاي��،ومن عية

� �رقم �القانون �فإن �بال�سبةل��زائر، �لكن �ع���07/11عامة، �صراحة �ال�ينص �املا�� �املحاس�� �النظام املتضمن

  .تب���معاي���املحاسبة�الدوليةوإنما�تم�اعتماد��ذه�املعاي���ضمنيا�فقط

ض�مع�ا،�لذا�يجبأن�ي�ب���أن�ي���م�القانون�التجاري�مع�معاي���املحاسبة�الدولية�وال�يتعار :القانون�التجاري 

�نجد� �لكن �املستمد�أساسا�من�املعاي���الدولية، �املا�� �املحاس�� �النظام �مع �ا��زائري �القانون�التجاري يتوافق

��عت���أن �مازال �ا��زائري �أر�ا�القانونالتجاري �ثالثة �فقدت �مؤسسة �أي �أ) 3/4(ع �مال�ا �رأس �من �حالة���ا ��

املحاسبة�الدولية��عت���أن�رأس�املال�مجرد�قيمة��امشية�ناتج�عن�الفرق�و�جبتصفي��ا،����ح�ن�معاي����إفالس

�خطرال��ز�عن� �ال�تقع�املؤسسة��� �فاأل�م�أن �آلخر، �وقت �الفرق�يتغ���من �و�ذا ��صولوا��صوم �قيمة ب�ن

  .مزاولة�شاط�ا��ش�ل�عادي�ولو�اس��لكت�رأس�مال�ا��جتما����ا�ال�سديدو�إم�ا

�الضر��ية �:ال�شر�عات �املحاس���إ�� �النظام �مع �ا��زائر ��� �الضر��ية �ال�شر�عات �توافق �عدم ��ن، حد

�العادلةل�و  �بالقيمة ��صول �لتقييم �للضرائب �العامة �املدير�ة �لتحفظ �املا��،نظرا �رأ��(��ا ���دد) محسب

��بتقليص��يراداتالضر��ية��ش�ل�كب��،�وعليھ�فإن�مصا���الضرائب�ال��ع��ف�بطر�قة�حساب���تالك��غ�

  ).حساب���تالك�انطالقا�من�القيمة��صلية�التار�خية�و�معدالت�مقننة( الطر�قة�املقررة�لد��ا

�املالية ��وراق �املنظم�لسوق �ع���وجو�ال��ام�:القانون ��وراق�املالية �املنظم�لسوق �ينص�القانون ي�ب���أن

�بمعاي���املحاسب �املالية ��وراق �سوق �مراقبة �ل�يئة �ا��اضعة �املالية�الشر�ات �قوائم�ا �إعداد ��� �الدولية ة

،�لكن����ا��زائر�)....سور�ا،��ردن،�ال�و�ت(امل�شورة،�و�ذاما�حصل����أورو�ا�والعديد�من�الدولية�العر�ية�

تخضع��ل�املؤسساتللقانون�املحاس���والنصوص�املنظمة�للعمل�املحاس��،�ومن�ثم�فال�ينص�القانون�املنظم�

�ا�� �املالية ��وراق �ا��زائر�منذ�لسوق �بورصة �ظل�ضعف��شاط �معاي���املحاسبة�الدولية،��� �علىتطبيق ا��

  .��ا�شأ

  :ع���مستوى�املؤسسات��قتصادية - 2

س�تم�تطبيق�معاي���املحاسبة�الدولية����املؤسسات،�و�التا���يجب��عديل�أنظم��ا�الداخلية�ونظام�ا�

�املعاي��� �تطبيق �متطلبات �مع �يتوافق �واملحاسب�بما �ا��زائر�ة�املا�� �املؤسسات �والكث���من �الدولية، املحاس�ية

تتم�املعا��ة�املحاس�ية�ف��اباستخدام�ال��امج�ا��اسو�ية،�لذلك�يصبح�إلزاما�عل��ا�تطو�ر�ال��امج�املحاس�ية�
                                                           

مقومات�ومتطلبات�التطبيق،�امللتقى�الدو����ول�حول�النظام�املحاس���املا���:نور�الدين�مز�ا�ي،�املعاي���املحاس�ية�الدولية�والب�ئة�ا��زائر�ة�1

  .12 – 11ص2010جانفي�،�17-18يد،�املركز�ا��ام���بالوادي،�ا��زائر،�ا��د
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ا��اسو�ية�املعتمدة�ف��ا،�واعتماد�خطةلتدر�ب�وت�و�ن�املحاسب�ن�لد��ا�ل�ستجيب�ملتطلبات�التطبيق�السليم�

� ��عتمملعوالكفء �الذي �الدولية �اختيار�السياسات�داي���املحاسبة ��� �املحاسب �كفاءة �ع�� ��و�� بالدرجة

  .املحاس�ية�املالئمة�والتوقيت�املناسب�وتقدير��عض�القيماملحاس�ية

وما�نلمسھ�حاليا��و�ضعف�درجة�ا�تمام�أك���املؤسسات�ا��زائر�ة�بمعاي���املحاسبة�الدولية،�و�ذا�

�ال���ال��ع��ف�بأن��ذه��ال�يفسر�إال�غياب �للمحاسبة �وسيادة�النظرة�الضيقة �املحاس���لدى�املس��ين الو��

� �وتفس���''�خ��ة �تحليل �بواسطة �املحاس�ية �املعلومات �ملستعمل �مضافة �قيمة �خلق ��� �دور �خدميلھ �شاط

  .1"املعلومات�وإسداء�الن���حول�طرقالعمل�املناسبة

��خرى��كما �املعلومات �نظم �ومختلف �والتقدير�ة �التحليلية �املحاسبة �نظام �أو�نقص �ضعف يالحظ

 .لدى�الكث���مناملؤسسات�ا��زائر�ة،�وال�يخفى�علينا�أ�مية�ذلك����التطبيق�الفعال�ملعاي���املحاسبة�الدولية

ملادية،�و�ذا�ن�يجة�غياب�باإلضافة�إ���ما�سبق،�نجد�كذلك�صعو�ة�تحديد�القيمة�العادلة�لألصول�الثابتة�ا

�منافسة� �ظل ��� ��عمل �الذي �العقارات �سوق �نجد �حيث �ا��زائر، ��� �الثابتة �لألصول �التامة أسواقاملنافسة

  .احت�ار�ة�يتحكمالبا�عون�للعقارات����قيم�ا�السوقية

  :ع���مستوى�التأ�يل�العلمي�والعم�� - 3

� �معاي���املحاسبة �بتطبيق ��و�� �بالدرجة ��و�املع�� �علميا�املحاسب �تأ�يلھ �من �ال�بد �لذلك الدولية،

وعمليا�لي�ون�قادراع���تطبيق�املعاي���املحاس�ية�الدولية��ش�ل�ا�ال��يح،�ولكن�نجد�الكث���من�املحاسب�ن����

املعاي��،�مما�يتطلب�وقت���ذه�ا��زائر�ال�يتوفرون�علىالكفاءات�وامل�ارات�املطلو�ة�ول�س�لد��م�الدراية�ال�افية

وتأ�يل�موذلك�من�خالل�عقد�دورات�تدر��ية�وورشات�عمل�للمحاسب�ن�ومدققي�ا��سابات��طو�ل�لت�و���م

  .ال���ي�ون�موضوع�ا�معاي��املحاسبة�الدولية�وال����شارك�ف��ا�مختص�ن�وم�ني�ن����املحاسبة�والتدقيق

  2:�عديل�محتو�ات�برامج�املقاي�س�املحاس�ية�التالية

  .املفا�يم�مثل�القيمة�العادلة�ع���مستوى�السنوات��و���تجد�مش�لة�تطبيق��عض:املحاسبة�العامة -

  .يجب�تكييف�ا�مع�معاي���النظام�املحاس���املا��:املحاسبة�املعمقة -

  .يجب�تكييف�ا�مع�املعاي���املحاس�ية�الدولية:املحاسبة�ا��اصة -

  .وذلك�بإدراج�تحليل�القوائم�املالية�ا��ديدة:التحليل�املا�� -

  .داث��عض�التغ��ات�خاصة�ع���مستوى�محاسبة�املخزوناتإح:املحاسبة�التحليلية -

   :إ�شاء�مخابر�بحث�ع���مستوى�ا��امعات

�ا��امعات �مستوى �عل �مخابر�بحث �إ�شاء �ع�� �العمل �املعاي���املحاس�ية����يجب �وتحديث �بالتطورات تم

  3.ومعاي����بالغ�املا���الدولية

  :ع���مستوى��عالم - 4

                                                           
  .12دینمز�ا�ي،�املرجع�السابق،�صنور�ال1
املا����يشعيب�شنوف،�املمكن�وغ���املمكن����تطبيق�املعاي���املحاس�ية�الدولية��ش�اليات�والتحديات،�امللتقىالدو����ول�حول�النظام�املحاس2

  .11،�ص2010جانفي17-18ا��ديد،�املركز�ا��ام���بالوادي،�ا��زائر،�
3
  .12نفس�املرجع�السابق،�صشعیب شنوفي،  
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�توضيح ��� �ال�ام �الدور �ال��ساء��لإلعالم �ل�ي �والدراسات، �و�شر�التحقيقات �الدولية �معاي���املحاسبة حقيقة

ف�ماملعاي���املحاس�ية�الدولية�واملقصود�م��ا�وعدم�ا��لط�مع�أية�معاي���أو�مفا�يم�أخرى،�فاملس�ثمر�ا��ا���أو�

ع���علم�بمف�وم�ا�املحتمل�ل�سبالضرورة�أن�ي�ون�ع���دراية�علمية�باملعاي��،�ولكن�ع����قل�يجب�أن�ي�ون�

  .والغاية�م��ا�وآثارتطبيق�ا����الشركة�ال���يوظف�أموالھ�ف��ا

�إعالمي �ا�تمام ��ناك �فل�س �ا��زائر، ��� �غائب �شبھ �الدور ��دا �أن �شك �وال �وسائل���ذا ��ل �من املوضوع

�خ��� �ش�ل ��� �املوضوع �تناول �درا���(�عالم،باست�ناء �يوم �أو �ملتقى �ا)تقر�ر�عن �ف�� �دون �من  ملجال،

للمختص�ن�لتوضيحأ�مية�معاي���املحاسبة�الدولية�من�خالل�تقديم�التحاليل�والنقاش�حول�النظام�املحاس���

  1.املا��

  صعو�ات�تطبيق�النظام�املحاس���املا��: ثالثا

�عائقا� �ي�ون �ر�ما �واقعا ��ع�ش �عام �بوجھ �الوط�� �و��قتصاد �خاص �بوجھ �ا��زائر�ة �الوطنية �املؤسسات إن

  2:املحاس���املا���ومن�الصعو�ات�ال���ستواجھ�تطبيق��دا�النظام�نجد�ع���العمومأمام�النظام

�و��اديمي�ن� - �وا����اء �املحاسب�ن �ولدى ��قتصادية �املؤسسات �وتجدر��� �تأصل �القديم �النظام إن

 .ألك���من�ثال�عقود�من�الزمن،�و�التا���من�الصعب�التخ���عنھ

املحاس���القديم�لسنوات�عديدة�وأتقنوه،�و�ناك�من�عمل�تدرب�املحاسبون�وا����اء�ع���املخطط� -

فمن�الصعب�جدا�التحول�إ���نظام�جديد،�كما�أن���داف�املحاس�ية�1976بھ�ملدة�أك���منجيل��امل�مند�

 .للمخطط�القديمرا��ة����ذ�نيات�وعادات�املحاسب�ن�مما�يحتاج�إ���وقت�كب���ألجل��غي���ا

�واملحاسب�ن - �ا����اء �من �ال���ء��العديد �ا��ديد �النظام ��ذا �عن ��عرفون �ال �و��اديمي�ن والطالب

 .الضروري�للتكيفمعھ

إن�أنظمة�ال�سي������املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�ضعيفة�جدا�وغ���متنوعة،�والعمود�الفقري� -

 .لل�سي�������ذ�املؤسسات��و�نظام�املحاسبة�العامة

ق��شارة�إليھ�إ���تحقيق�املصداقية�والشفافية����النظام�املحاس���ا��ديد��و�نظام���دف�كما�سب -

�صعب� �عليھ�بح�ومة�الشر�ات،�و�ذا �ما�يصط�� �تطبيقات �من �و�و�تطبيق مختلف�الكشوفوالقوائم�املالية

 .تطبيقھ����الب�ئة��قتصاديةواملؤسساتية�ا��زائر�ة

 .��ا��ديدعدم�تحمل�املؤسسات�ا��زائر�ة�نفقات�التحول�و�نتقال�إ���النظام�املحاس� -

غياب�الرابط�ب�ن�املحاسبة�وا��باية،�ف�ذا��تصال�ي��ر�بالرغبة����مراقبة�املؤسسة�وتفادي�ال��رب� -

�مثل� �النظام ��دا �لتطبيق �الداعمة �التكميلية �القوان�ن �أن �كما �كمصدر�للتمو�ل، �وأ�ميةا��باية ا��با�ي

 .القوان�ن�ا��بائية�غائبة

سليم�للدخول����تطبيق�النظام�املحاس���املا���ا��ديد�الذي�التخطيط�ال��س��اتيجيةغياب�الرؤ�ة� -

 .سوف�ينجم�ع��مشا�ل�كب��ة����ال�سي��

-   

                                                           
  .13نور�الدين�مز�ا�ي،�املرجع�السابق،�ص1
املفا�ي���للنظاماملحاس���،�ملتقى�دو���حول��طار�"تحديات�وأ�داف"ت�محمد�مراد،�أبحري�سفيان،�النظام�املحاس���املا���ا��ديد����ا��زائرآي2

  .9 – 8،�ص2009أكتو�ر�13-15ا��زائر،�IAS/IFRSاملا���ا��ديد�وآليات�تطبيقھ����ظل�املعاي���املحاس�ية�الدولية�،�
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  ���املؤسسات�ا��زائر�ةSCFا�ع�اسات�تطبيق�النظام�املحاس���املا���: املبحث�الثالث

الدولية���عمالدف�التكيف�مع�ب�ئة�đ إن�اعتماد�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ة�جاء

�سنحاول� �املنطق ��ذا �من �ودوليا، �محليا �ا��زائر�ة �املؤسسات �لتعز�ز�تنافسية �فرصة ��ش�ل �يمكنأن و�ذا

  .ا�ع�اساتتطبيق�النظام�املحاس���املا������املؤسسات�ا��زائر�ة�أ�معرض�

  مدى�توافق�النظام�املحاس���املا���مع�معاي���املحاسبة�الدولية:األول املطلب

النظام�املحاس���املا���مع�معاي���املحاس�ية�الدولية�سنحاول�إجراء�مقارنات�ب�ن��ملعرفة�مدي�تطابق

  :النظام�ن،�وذلكمن�خالل�العناصر�التالية

  1:من�حيث�مجال�التطبيق - 1

�املا�� �املحاس�� �النظام � (SCF) يطبق �القانو�ي �الش�ل �ذات �املؤسسات �جميع �خاضعة�(�� مؤسسات

�التجار�والتعاونيات �����)للقانون �إجبار�ة �و�صفة �الدولية �معاي���املحاس�ية �ب�نماتطبق �إجبار�ة، �بصفة وذلك

��لزامية� �القوة �لغياب �نظرا �مخ��ة �ف�� ��خرى �الشر�ات �أما �البورصة، ��� �والشر�اتاملدمجة �ال�� املؤسسات

�نما�ال�ترتبط�معاي���يت���ضوع�النظام�املحاس���املا���إ���القانون�التجاري�ب��ا��ملعاي���املحاس�ية�الدولية،�و 

  .املحاس�ية�الدولية�بأية��شر�عات�خاصة

  :من�حيث�املبادئ�و�الفروض�املحاس�ية - 2

��طار� ��� �املقررة �تلك �كب���مع �حد �إ�� �املا�� �املحاس�� �النظام ��� �املحاس�ية �والفروض �املبادئ تتفق

  .املفا�ي���النظر�لمعاي���املحاسبة�الدولية

  2:من�حيث�طرق�التقييم - 3

الت�لفة�التار�خية،�القيمة�: معاي���املحاسبة�الدولية�فان�أساس�التقييم�املحاس����شمل�ما�ي��حسب�

  .ا��ار�ة،�القيمةالقابلة�للتحقيق،�القيمة�ا��الية�للتدفقات�املستقبلية

أما�إذا�نظرنا�إ���أساس�التقييم����النظام�املحاس���املا���فنجد�أن�الطر�قة��ساسية�للتقييم�تتم�

  ).ت�لفة�شراء،�ت�لفة��نجاز،�ت�لفة��نتاج( لت�لفة�التار�خيةوفق�ا

  :و����عض�ا��االت�فانھ�يجب�إعادة�تقييم��عص�العناصر�انطالقا�من

  ).القيمة�السوقية����ظل�املنافسة�العادية(القيمة�العادلة� -

  .القيمة�املحققة -

 .القيمة�ا��الية -

القيمة�العادلة،�(فان�الت�لفة�التار�خية��عت���الطر�قة��ساسية�للتقييم�أما�الطرق��خرى��و�التا��

،�فان�استعمال�ا�منحصر����تقييم��عض�العناصر��األدوات�املالية،�أو�وفق�)القيمة�املحققة،�القيمةا��الية

  .ةإعادة�التقييم�القانونية�أو�بتوفرشروط�معينة�كما��و�ا��ال�لألصول�املعنو�

  :من�حيث�ا��صائص�النوعية�للمعلومات�املحاس�ية - 4

                                                           
ى�الوط���حوملعاي���و�تكييف�النظام�املحاس���املا������ا��زائر����ظل�تطبيق�املعاي���املحاس�ية�الدولية،�مداخلة�امللتق�إصالحرقايقية�فاطمة�الز�راء،�1

  .2010ماي��26 – �25راس،�أات�التوافق�والتطبيق،�جامعة�سوق�املحاسبة�الدولية�و�املؤسسة��قتصادية�ا��زائر�ة،�متطلب
  .96،�ص2008 مكتبة�الشركة،�بودوا،�ا��زائر،،�1قا�للمعاي���املحاس�ية�الدولية،جشنوف�شعيب،�محاسبة�املؤسسة�طب2
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حدد�النظام�املحاس���املا���خصائص�نوعية��سمح�توافر�ا�بجعل�املعلومات�املعروضة����القوائم�املالية�ذات�

فائدةعالية�بال�سبة�ملستخدم��ا�تتطابق�مع�تلك�املقررة�لدى�معاي���املحاس���الدولية،�و�و�ما�يؤكد�الغاية�من�

��ذا �ومساعدوضع �ا��تامية �املالية �القوائم �مستعم�� ��ل �خدمة �خالل �من �املحاس�� �اتخاذ����مالنظام ع��

  1.القرارات��قتصاديةبأك���فعالية

  :من�حيث�مستخدمي�املعلومات�املحاس�ية - 5

�ي�� �فيما �الدولية �املحاسبة �معاي�� �حسب �املحاس�ية �للمعلومات �املستخدمة �ا���ات املس�ثمر�ن�: تتمثل

�املختلفة،�ا��الي�ن �ودوائر�ا �وا���ومة �املقرض�ن �العمالء، �والدائنون، �املوردون �املوظف�ن، واملحتمل�ن،

  2.ا��م�ور 

  :امن�حيث�القوائم�املالية�و�أ�داف� - 6

���� �واملتمثلة �الدولية �املعاي���املحاسبة ��� �الواردة �املالية �القوائم �نفس �املا�� �املحاس�� �النظام تب��

�حساباتالنت �جدول �املالحق�امل��انية، �ا��اصة،و�كذا ��موال �التغ��ات��� �جدول �ا��ز�نة، �جدول�تدفقات ائج،

  .يوفر�معلومات�مكملةوتوضيحات�و�يب�ن�الطرق�املحاس�ية�املتبعة

��دف��أما�من�حيث�أ�داف�القوائم�املالية�نجد�أن�القوائم�املالية�حسب�معاي���املحاسبة�الدولية�ال 

معلومات�حول�املركز�املا��،�ونتائج��عمال�من�ر�ح�أو�خسارة،والتدفقات�النقدية�للمؤسسة�بحيث�إ���تقديم

�من�املستخدم�ن����عملية�اتخا �مفيدةلقاعدة�فر�ضة �للمستخدم�ت�ون و�و�نفس�3.نذ�القرارات��قتصادية

  .ال�دف�الذي�جاءتبھ�القوائم�املالية�حسب�النظام�املحاس���املا��

   :جانب�تقييم��عض�بنود�القوائم�املالية�من - 7

نحاول�من�خالل��ذا�البند�إجراء�مقارنة�ب�ن�النظام�ن،�وذلكمن�جانب�طرق�التقييم�لبعض�العناصر�

  :ال����ش�ل�القوائم�املالية،�وذلك�كما�ي��

�املادية �الثابتة �املعيار�املحاس��: �صول � (IAS 16) نص �تقيم �املادية �الثابتة ��صول �أن �ت�لفة�ع�� حسب

�تمثل� �عادة �و�� �العادلة، �القيمة �حسب �لك �ي�ون �أن �ي�ب�� �تقييم�ا �إعادة ��نتاج،وعند �أو�ت�لفة �قتناء

القيمة�السوقية،�وفرق�إعادة�التقييميظ�ر�ضمن�عناصر��موال�ا��اصة�و�و�ما�نص�عليھ�النظام�املحاس���

 4.املا��

 5:غ���أن��ختالف�يكمن�فما�ي��

�  - أ �ا:التص�يف �حسبتصنف �املوظفة �كأ (SCF) لعقارات �املادية �الثابتة ��صول �ضمن �مادي���ا أصل

ال����عت���انھ�رغم�طبيعة��ذه� (IAS40) عادي،إال�أن��ذا�التص�يف�يختلف�حسب�املعيار�املحاسبة�الدولية

 .تصنف�ضمن��صول�املالية�الن�ال�دف�من�استخدام�ا��و�ما����ا��صول���مادية،�إال�أ

                                                           
  .05 – 04ز�راء،�املرجع�السابق،�ص�رقايقية�فاطمة�ال1
،��2008ردن،�دار�وائل�لل�شر،�عمان�محمد�ابو�نصار�و�جمعة�حميدات،�معاي���املحاسبة�و�بالغ�الدا���الدولية�،�ا��وانب�النظر�ة�والعلمية،�2

  .06ص
3

  06نفس�املرجع�السابق،�صمحمد أبو نصار و جمعة حمیدات،
  .10،�ص19،�العدد�2009مارس�25الشعبية�،�ا��ر�دة�الرسمية،�الصادر�بتار�خ�ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�4
لية،امللتقى�الدو�����اج�ز��ب،�مر�م�توا�ي،�اثر�التوافق�املحاس������املعا��ة�املحاس�ية�للتث�يتات�ب�ن�النظام�املحاس���املا���و�معاي���املحاسبة�الدو 5

 .05،�ص2011 د�سم��� 14 – 13،�جامعة�البليدة" ة�املحاس�يةاي���الدوليالنظام�املحاس���املا������مواج�ة�املع"حول�
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�الثابت،�:��تال�ات  - ب ��متالك ��� �الدولية �املحاس�ية �املعاي�� �حسب �املعتمدة ���تالك طرق

 .فقد�أضاف�ع����ذا���تالك�املتصاعد (SCF) أما. املتناقص،حسب�وحدات��نتاج�ووحدات�ال�شاط

ل�ا،��مئونةينص�النظام�املحاس���املا���ع����شكيل�:�صالحات�طو�لة��جل�ع����صول�الثابتة�  - ت

 .ن�معاي��املحاسبة�الدولية�ال��ع��ف�بذلكإال�أ

ضمن��صول�الثابتة���ا�نجد�أن�معاي���املحاسبة�الدولية�ال��ع��ف�:�صول�الثابتة�ا��اري�انجاز�ا  - ث

و�يصنف�ا�ضمن���ا�إال�أن�النظام�املحاس���املا����ع��ف. )شرط�ا��صول�ع���منافع(ال��ستوفيالشروط���ا�أل

  ."لثابتة�املادية��خرى �صوال"الصنف�الثا�ي�

�املعنو�ة �الثابتة �املعنو�ة�حسب:�صول ��صول�الثابتة � (SCF) �عرف �وغ���بأ��ا �غ���نقدية �عن�أصول عبارة

�ع��� �و�شمل �العادي، �إطار��شاط�ا ��� �املؤسسة �طرف �من �ومستعملة �للتحديد،مسيطر�عل��ا، �قابلة مادية،

تية،�رخص��ستغالل،�براءة��خ��اع،�كما�يمكن�أن��شتمل�ع���العموم،�العالمات�التجار�ة،ال��امج�املعلوما

  ).���حالة�ندماج،�انضمام�شر�ك،�شراء�مؤسسة�أخرى (Goodwill"  " الش�رة

  1:و�ح���يمكن�اعتبار��صل�أنھ�أصل�ثابت�غ���ملموس�وجب�أن�تتوفر�فيھ�الشروط�التالية

  ).بحماية�القانون (أن�ي�ون�مسيطر�عليھ�من�طرف�املؤسسة� -

  ).منافع�نقدية�داخلة�أو�أي�أصل�أخر(أن�ي�تظر�منھ�ا��صول�ع���منافع�اقتصادية�مستقبلية� -

  .أن�ت�ون�لھ�ت�لفة�يمكن�تقييم�ا�بصورة�صادقة -

  ...).أي�يمكن�بيعھ،�أو�مبادلتھ،�أو�تأج��ه�(أن�ي�ون�محدد

  3:أن��ختالف�يكمن�فيما�ي��إال�2،)38( و��و�نفس�التعر�ف�تقر�با�الذي�قدمھ�املعيار�املحاس���الدو���رقم

�ا��يازة �حسب�: Goodwillفارق �املعنو�ة �الثابتة ��صول �ضمن �يصنف �ال �انھ �إال �معنوي �أصل �انھ رغم

�الدولية �الثابتة�. معاي��املحاسبة ��صول �ضمن �ا��سابات �قائمة ��� �أدرجھ �فقد �املا�� �املحاس�� �النظام أما

  .املعنو�ة

الدولية�فان�تحديد��صول�املعنو�ة�القابلة�لإل�الك�يقتصر�فقط�حسب�املعاي���املحاس�ية�:��تالك  - أ

���ح�ن�أن�النظام�املحاس���املا���لم�يذكر��صول�.ع���تل�األصول�املعنو�ة�ال���يمكن�تحديد�مدة�استعمال�ا�

 20املعنو�ة�الغ��قابلة�لإل�الك�بالكتفي�بتحديد�أق����مدة�و���
ً
  .عاما

�املالية �:�صول �بت�لف��ا �تندرج �املالية ��صول �فان �املا�� �املحاس�� �النظام �ملقابل�(حسب �ا��قيقية القيمة

  4:وقد�تم�تص�يفاألصول�املالية�إ���صنف�ن��ما،�)مع�ن

 .و�تم�إعادةتقييم�ا�وفق�الت�لفة�امل�تلكة:إ���تار�خ�استحقاق�ا��ا�أصول�مالية�محتفظ

�للبيع  - أ �معدة �مالية �:أصول �تقييم�ا �إعادة ����ايةفيو�تم �ا��قيقية �قيم��ا �أساس �ع�� القيمة�(السنة

 :وذلك�كما�ي��)العادلة

                                                           
  .2010�،327 �ومة�،ا��زائر،دار�،�1جIAS/FRSبن�ر�يع�حنيفة،�الوا������املحاسبة�املالية�وفق�املعاي���الدولية�،1
  .615 – 612دات،�مرجع�سبق�ذكره،�صمحمد�ابو�نصار�و�جمعة�حمي2
  .04املرجع�السابق،�ص��اج�ز��ب،�مر�م�توا�ي،�3
  .12،�ص19،�العدد�2009مارس���25م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�ا��ر�دة�الرسمية،الصادر�ة�بتار�خ�ا4
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�خالل�الش�ر�ا�����من� �املتوسط �سعر�ا �أساس �ع�� �تقييم�ا �املا���يتم �السوق �للسندات�املدرجة��� بال�سبة

  .السنةاملالية

  ).سعر�البيع�املحتمل(للسندات�الغ���مدرجة����السوق�املا���يتم�تقييم�ا�بقيم��ا�التفاوضية�املحتملة��بال�سبة

�ل �وفقا �املالية ��صول �قياس �متطلبات ��� �ال�شابھ ��عض ��ناك �أن �نجد �سبق واملعيار� (SCF) مما

  1:أنھ�يمكن�أن����ل��عض�املالحظات�من�خالل�النقاط�التا��غ��  (IAS39)املحاس��

  (SCF)  مقارنة� (IAS39)أصناف��صول�ملالية�أك���وضوحا����املعيار -

�ش��ط�النظام�املحاس���املا���استخدام�السعر�املتوسط����الش�ر��خ���من�السنة�املالية�عند�قياس� -

 .لم��شر�إ���ذلك (IAS39) الالحقلألصول�املالية�املتاحة،�ب�نما�املعيار

 (SCF) أك���وضوحا�منھ���(SCF)  دلة�وفق�معيارشرح�متطلبات�القياس�بالقيمة�العا -

ال�املتعلق�باألدوات�املالية�إال�بصفة�م��صة،�إال�Đو�التا���يمكن�القول�أن�النظام�املحاس���املا���لم��عا���ا

� �مفصل ��ش�ل �عا����ا �الدولية �معاي��املحاسبة �(أن �معاي���دولية �ثالث ) IFRS32, IFRS27, IAS39أك���من

� �إ�� �حيث�و�ذاراجع �من �املالية ��دوات ��� �فصلت �حيث �املالية، �بالسواق �الدولية �املعاي���املحاسبة ا�تمام

  2.�ع��افوالقياسو�فصاح،وذلك�من�أجل�تقديم�معلومات�ذات�مصداقية

  

  

 :املخزونات  - ب

السنة� ��ايةوفي�،)ت�لفة�الشراء�أو�ت�لفة��نتاج(يتم�تقييم�املخزونات�عند�دخول�ا�إ���املخازن�بت�لف��ا�

أ��ما�أقل،�أما�من�حيث�( قيمة��نجاز�الصافية)تقيم�وفقالقاعدة�الت�لفة�أو�صا���القيمة�القابلة�للتحقيق�

  .أو�الت�لفة�الوسطية�املر��ةFIFOطرق�التقييم�فيتماستعمال�طر�قة�

  3. (IAS20)رقم�من�خالل��ذا�نالحظ�أن��ناك�توافق�ب�ن�النظام�املحاس���املا���واملعيار�املحاس���الدو��

  :�عانات  - ت

� ��� �املؤرخ �القرار �القسم2008جو�لية26نص �ي��" �عانات" 40 �� �ما �ا��سابات:ع�� ��� ��عانات  تدرج

�يف��ض� �وال�� �ت��ق �ال�� �الت�اليف �وت��ة �بنفس �سنوات �أو�عدة �املالية �السنة ��� �النتائج �حسابات ��� كنواتج

 يمكن��ع��اف�باإلعانات�العمومية�إال�بتوافر�الشرط�ن�التالي�نف��االتعو�ض،�كما�أشار�نفس�القرار�إ���أنھ�ال�

:  

  .أن�املؤسسة�تمتثل�للشروط�امل��قة�لإلعانات -

-  
ً
  .أن��عانات�س�تم�استالم�افعال

من�خالل�ما�سبق�نالحظ�أن�النظام�املحاس���املال��كز�ع���إدراج��عانات�كنواتج�وذلك�عند�توافر�الشرط�ن�

  (IAS20)1م�ل��ا�املعيار�املحاس���الدو���رقو���نفس�الشروط�ال���تطرق�إاملشارإل��ما�أعاله،�

                                                           
��،�دراسة�حالة�النظام�املحاس���املا���ا��زائري�،�مذكرةماجست،�IAS/IFRSقوادري�محمد،�قياس�بنود�القوائم�الدالية�وفق�معاي���املحاسبة�الدولية��1

  .150،�ص2010جامعة�البليدة�
  .��06اج�ز��ب،�مر�م�توا�ي،�املرجع�السابق،�ص2
  .152 – 136مرجع�سبق�ذكره،�صبن�ر�يع�حنيفة،�3
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  :القروض�و�ا��صوم�املالية��خرى   - ث

� �املا���ع���أنھ�يتم�تقييم�القروض�حسب�ت�لف��ا �املحاس�� �ا��قيقية�للمقابل�(ينص�النظام القيمة

�املستلم �). الصا�� ��ق��اض �ت�اليف �أن �ع�� �(كمانص �والت�اليف �الفوائد �تتحمل�ا���خرى مصار�ف ال��

ي�ب���أن�تدرج����ا��سابات�كأعباء�مالية�لسنة�املالية�امل��تبة�ف��ا،إال�إذا�أدمجت�)املؤسسة�ن�يجة��ق��اض

���ت�لفة��صل�وذلك����حالة�ماإذا�تطلبت�عملية�الشراء�أو�البناء�أو�إنتاج��صل�مدة�طو�لة�من�التحض���

  2.��ا�و�ذا�وفق�املعا��ةالبديلة�املسموح�)ش�ر12أك���من�(

�ج �ما �مع �تقر�با �يتوافق �ما �و�ذا �رقم �املعيار�املحاس�� �بھ �املعا��ة�) 23(اء �تتم �أن �يتطلب والذي

�صل،واعتبار�ا�جزء��إنتاجاملحاس�ية�منخالل�رسملةت�اليف��ق��اض�املرتبطة��عملية�الشراء�أو�البناء�أو�

  3:ملعا��ة�التتم�إال�بتحقيق�الشرط�ن�التالي�نمن�ت�لفة��صل،و�ذه�ا

- � ��ق��اض �ت�اليف ��عود �أن �املحتمل ��صل(من �خالل �ع����)من �مستقبلية �اقتصادية بمنافع

  .املؤسسة

  .من�املمكن�قياس�الت�لفة��ش�ل�موثوق  -

�كمصا ��ق��اض ��ع��افبت�اليف �يتم �الشرط�ن ��ذين �تحقق �عدم �حالة �و�� �للف��ة �وتحمل�ا املالية�ر�ف

  .تخص�االت�

أما�فيما�يخص�ا��صوم�املالية��خرى�فقد�نص�النظام�املحاس���املا���ع���انھ�يتم�تقييم�ا�حسب�ت�لف��ا،�

  4. (IAS39)تقيمالحقا�حسب�الت�لفة�امل�تلكة،�و���نفس�الطر�قة�الواردة����املعيار

  :املخاطر�و��عباء�مئونات  - ج

�الدو�� �املحاس�� �املعيار �أ�مئونات (IAS37) �عرف �ع�� �و�عباء �ومبلغ�: "��ااملخاطر �توقيت �ذو ال��ام

  5:املخصصات�يتم�عند�توافر�الشروط�التالية��ذه�،وقد�نص�املعيار�ع���أن��ع��اف"غ��مؤكدين

  .ن�يجة���دث�سابق�)قانو�ي�أو�است�تا��(عندما�ي�ون�لدى�املؤسسة�ال��ام�حا��� -

  .املحتمل�أن�يتطلب�تدفق�صادر�من�املوارد�ال���تمثل�منافع�اقتصادية�ل�سديد��ل��ام�التعاقدي�من -

  .إذا��ان�من�املمكن�تقدير�مبلغ��ل��ام�بموثوقية -

� ��� �القرار�املؤرخ ��� �املا�� �املحاس�� �النظام �قدمھ �ما �مع �تماما �متطابق �نجده �ما  2008.6جو�لية26و�و

�املعاي����من �بھ �جاءت �وما �املا�� �املحاس�� �النظام �تضمنھ �ما �كب���ب�ن �تقرب ��ناك �أن �نالحظ �سبق �ما خالل

  .املحاس�يةالدولية

  

  أثر�تطبيق�النظام�املحاس���املا���ع���قواعد�التقييم�املحاس��:املطلب�الثا�ي�

  :من�ما�ي�� (SCF) تت�ون�قواعد�التقييم�وفق�النظام�املحاس���املا��

                                                                                                                                                                                     
  .351محمد�ابو�نصار�و�جمعة�حميدات،�املرجع�السابق�،ص1
  .14ص،�19العدد�،�2009مارس�25ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�ا��ر�دة�الرسمية،الصادر�ة�بتار�خ�2
  .395معة�حميدات،�املرجع�السابق،�صمحمد�ابو�نصار�و�ج3
  .14،�صالسابق��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�ا��ر�دة�الرسمية،�املرجع�ا4
  .599معة�حميدات،�املرجع�السايق،�صمحمد�ابو�نصار�و�ج5
  .14لسابق،�صالرسمية،�املرجع�ا�شعبية�ا��ر�دةا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�ال6
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  :قواعد�عامة�للتقييم - 1

�العناصر� �بھ �تقيم �الذي �املا�� �املحاس�� �النظام ��� �املستعملة �العامة �التقييم �طر�قة �التار�خية �عت���الت�لفة

  :املحاس�ية،�لكن�فيحالة�توفر�شروط�معينة�يمكن�أن��ستعمل�الطرق��تية

�  - أ �النفعية �ا��الية(القيمة �امل):القيمة �التدفقات �مجموع �استحداث ����و�ع���عن �املتوقعة ستقبلية

 .إطار�ال�شاطالعادي�للمؤسسة

�  - ب �السوقية �ا��قيقية(القيمة ��س�ثمار�أو�الوفاء�):القيمة �مبادلة �أساسھ �ع�� �يتم �الذي �املبلغ ��

 .بال��ام�ب�نطرف�ن�ل�ما�املعلومات�والرضا�التام����ظروف�املنافسة�التامة

 .اس�ثمار�مع�ن����حالة�بيعھ����ظروف�عاديةالقيمة�ال���يمكن�ا��صول�عل��ا�من�بيع�:قيمة��نجاز  - ت

تت�ون�الت�لفة�التار�خية�للسلع�واملمتل�ات�املقيدة����أصول�امل��انية�عند�إدراج�ا�:الت�لفة�التار�خية  - ث

 .فيا��سابات،�عقب�خصم�الرسوم�القابلة�لالس��جاع،�والتخفيضات�التجار�ة�والت��يالت

  1:وغ���ذلك�من�العناصر�املماثلة�حسب���ي

  .بال�سبة�إ���السلع�املك�سبة�بمقابل،�تح�سب�من��لفة�الشراء -

  .بال�سبة�إ���السلع�املستلمة�كمسا�مة�عي�ية،�تح�سب�من�قيمة��سمية -

  .بال�سبة�للسلع�املك�سبة�مجانا،�تح�سب�من�القيمة�ا��قيقية����تار�خ�دخول�ا -

  .املك�سبة��صول�املك�سبة�عن�طر�ق�التبديل�تقيم�بالقيمة�املحاس�ية�لألصول  -

  .�صول�واملنتجات�وا��دمات�املقدمة�من�طرف�املؤسسة�تقيم�بت�لفة��نتاج -

�ستخدامات�املتحصل�عل��ا��ش�ل�مجا�ي،�تقيم�بالقيمة�العادلة�عند�ضم�ا�الستخدامات�املؤسسة� -

  .أي�فيذم��ا

�تحصيل�ا،��كما �املمكن �تقدير�ال�سبة �يتم �وعليھ ��صل �قيمة ��� �التد�ي �تظ�ر�مؤشر�يب�ن �أن �املؤسسة ع��

  :وعليھ�يتمحساب�تد�ي�قيمة��صل��ذه�كما�ي��

  

  

� ��� �بنقص �تصرح �أن ����ل�وعل��ا �املادية ��صول �أي �ال���يل، �عند ��صل �قيمة �من �أو�تخفيض القيمة

  .بت�لف��امطروح�م��ا�قيمة���تالك�امل��اكم�وقيمة�التد�ي�����صل

�  - ج �ا��الية �تحصيل�ا(القيمة �أن�):املمكن �حيث �املنفعة، �وقيمة �سعر�البيع �ب�ن �القصوى �القيمة ��

أصل�مع�ن����إطار�سوق�منافسة،�أما�قيمة�املنفعة�ف���القيمة��سعرالبيع��و�املبلغ�املمكن�تحصيلھ�عند�بيع

 اية�مدة�استعمالھĔ املستحدثةللتدفقات�املستقبلية�املنتظر�حصول�ا�عند�استعمال��ذا��صل�إ��

أن�القيمة�-ن�يجة�مفاد�ا��-توصلت�العديد�من�الدراسات�ع���املستوى�الدو���إ��� : القيمة�العادلة  - ح

�و  �أو�خسارة،�العادلة�عت���أفضل �ر�حا �تمثل �العادلة �القيمة ��� �التغي��ات �وان �املالية، ��دوات �لقياس سيلة

وللقيمة�العادلة�أثرع����قتصاد�الوط���حيث��عكس�القيمة�العادلة�تقديرات��سواق�لألوضاع��قتصادية�

تصادية،����ح�ن�السائدة،�ذلك�ألن�القيمةالعادلة�تحدد�عادة����سوق�مفتوح�ومنافس��عكس�ا��قائق��ق
                                                           

ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية�ا��ر�دة�الرسمية�،�قواعد�التقييم�واملحاسبة�ومحتوى�الكشوف�املالية�وعرض�ا�وكذا�مدونة�1

  .19،�العدد�رقم�2008جو�لية26ا��ساباتوقواعد�س���ا،�القرار�املؤرخ����

 املمكن�تحصيل�ا�)ا��الية(القيمة�–القيمة�املحاس�ية�الصافية�=تد�ي�قيمة��صل�املمكن�تحصيل�ا�
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أن�الت�لفة�التار�خية�ال��عكس�سوىاألوضاع��قتصادية�عند��قتناء�وال��عكس�التغي��ات����القيمة�العادلة�

 1.إال�عندتحقيق�ا

�طرق� �وفق �خصم �أو��سو�ة �أصل �ملبادلة �تتم �فعلية �عملية �ضوء ��� �تتحدد �أن �يجب �العادلة �القيمة إن

 .املعلومات�والقبول،��ل�ذلك�يجب�أن�ي�ون����شروط�املنافسة�التامةاملبادلة،ب�ن�أطراف�لد��ا�ما�يكفي�من�
2  

القيمة�العادلة�بما�تحتو�ھ�من�مف�وم�واسع،�تقوم�ع���مجموعة�من�املقومات�و�مكننا�أن�نحصر�ا����إحدى�

  :القيمت�ن

  .،�وتمثل�القيمة�ال���تمكن�املؤسسة�من�ا��صول�ع����صل��اقيمة�يمكن�مبادلة��صل -

 .سداد��ل��ام،�وتمثل�القيمة�ال���تتحمل�ا�املؤسسة�مقابل�إطفاء��ل��ام�قيمة -

  :قواعد�خاصة�للتقييم - 2

  :تتضمن�القواعد�ا��اصة�للتقييم�املحاس���ما�ي��

  :�صول�الثابتة�املادية�واملعنو�ة  - أ

الثابتة�املادية�للمؤسسة����أصول�مادية�موج�ة�لالستعمال����إنتاج�السلع،�أو�تور�د�ا��دمات،�أو��صول � 

 .تأج���اللغ���أو�استعمال�ا�ألغراض�إدار�ة�خالل�أك���من�دورة�محاس�ية

 واملخططاملحاس���الوط�� (SCF) املا��الثابتة�املادية�وفق�النظام�املحاس�����صول ): I-01( رقم�ا��دول 

(PCN) .  

  (PCN) املخططاملحاس���الوط��  (SCF) املا��النظام�املحاس���

�فان� �مادي، �ثابت �أصل �تقييم �إعادة �يتم عندما

�ضمن� �ت�ون �ال�� �املادية �الثابتة ��صول �لفئات

  �ذا�صل�يجب�إعادة�تقييم�ا

�لقيمة� ��سو�ات �إجراء �للمؤسسات يمكن

�القانو�ي �التقييم �إعادة �إطار ��� ��صواللثابتة

  لألصواللثابتة�املادية

�العوامل� �ع�� ���تالك �وطرق �مدة �عتمد

  �قتصاديةفقط

 تتأثر�مدة�وطرق���تالك�غالبا�باالعتباراتا��بائية

  

 يجب�إعادة�النظر�دور�ا����مدة�وطرق���تالك

  

���تالك� �وطرق �مدة ��� �دور�ا �النظر �إعادة إن

  غ��مفروضة

 Samir Merouani, op, cit, p129:املصدر

�من�(غ���ملموسة)أما��صول�الثابتة�املعنو�ة�ف���أصول�بدون�وجود�مادي
َّ
،�موج�ة�لنفس��ستعمال،�وكال

 �صواللثابتة�املادية�واملعنو�ة�ي�ونا�تحت�مراقبة�واستعمال�املؤسسة

 املحاس���الوط��واملخطط (SCF) املا��وفق�النظام�املحاس����عنو�ةالثابتة�امل��صول ): I-02( ا��دول�رقم

(PCN) .  

  (PCN) املخططاملحاس���الوط��  (SCF) املا��النظام�املحاس���

                                                           
،�2009،�املا���الدولية�،مذكرة�دكتوراه،�لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر��بالغصالح�حواس،�التوجھ�ا��ديد�نحو�معاي���1

  .113ص
  .48،�ص2001 يوسف�حر�زي،�تطبيق�النظام�املحاس���املا��،�مذكرة�ماس��،�جامعة�قاصدي�مر�اح،�ورقلة،2
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  تدخل�ش�رة�املحل�ضمن�القيم�املعنو�ة  ���يل�ش�رة�املحل�ضمن��عباء

��صول� �ضمن �محاس�يا �التطو�ر �نفقات ���ل

  الثابتة

 �عت����ل�نفقات�البحث�و�التطو�ر�كت�اليف

  

 التم�يدية�كت�اليف���ل�املصار�ف�

  

���ل�املصار�ف�التم�يدية�محاس�يا����

  �PCNس�ثمارات،�و�قابلة�لإل�تالك�حسب�

سنة،�و��ذه��20يمكن�ملدة���تالك�أن�ترتفع�ح���

  .القاعدة�مطبقة�ع����افة��صول�الثابتة�املعنو�ة

سنوات�كحد�أق���،�و��05ب��تحدد�مدة���تالك

  .�ذه�القاعدة�مطبقة�ع���املصار�ف�التم�يدية�فقط

�ع��� ���تالك �و�طر�قة �مدة �النظر��� �إعادة يجب

  �قل�مرة�واحدة����السنة�

لم�تتوقع�النصوص�ا��زائر�ة�أي����ء�فيما�يخص�

  إعادة�النظر����مدة�و�طر�قة���تالك

 Samir Merouani, op, cit, p127: املصدر

  :نفقات�التنمية�ونفقات�البحث  - ب

ت�ش�ل�نفقات�التنمية�أو�النفقات�الناتجة�عن�مرحلة�التنمية�ملشروع�داخليأصول�ثابتة�معنو�ة����ا��االت�

  :�تية

�مردودية� - �لتحقيق �جدية �حظوظ �ل�ا �ال�� �املستقبلية �بالعمليات �عالقة �ل�ا �النفقات ��ذه ��انت إذا

  .شاملة

�بنفقات� - �املرتبطة �إلنجاز�العمليات �وغ���ا �املالية �التقنية، �القدرة �وتمتلك �النية �للوحدة ��انت إذا

  .التنمية�الستعمال�ا�أو�يع�ا

  .إذا��انت��ذه�النفقات�يمكن�تقييم�ا�بصورة�موثوق�ف��ا -

����يل� �أعباء�يتم �داخ�� �ملشروع �مرحلة�البحث �عن �الناتجة �البحث�أو�النفقات �نفقات ��ش�ل �عندما�كما ا

  .ت�ونمستحقة،�وال�يمكن�إدراج�ا�ضمن��صول�الثابتة

   : املخزونات  - ت

�سعر�البيعاملقدر��عد� ��� ��نجاز�الصافية �وقيمة �ت�لفة، �بأقل �املخزونات �تقيم �وا��ذر، �ا��يطة �ملبدأ طبقا

  .طرح�ت�لفة��تمام�وال�سو�ق

�القيمة�����ل �أك���من �املخزون �ت�لفة �ت�ون �عندما �الن�يجة �حساب ��� �كعبء �املخزونات �قيمة خسارة

الصافيةإلنجاز��ذا�املخزون،�وعند�خروج�ا�من�املخزن،�تقيم�املخزونات�إما�بطر�قة�ما�دخل�أوال�خرج�أوال�

  .وإما�بطر�قةبت�لفة�الوسطية�املر��ة�للشراء�أو��نتاج

  

  . (PCN) واملخططاملحاس���الوط�� (SCF) املا��وفق�النظام�املحاس����املخزونات): I-03( ا��دول�رقم

  (PCN) املخططاملحاس���الوط��  (SCF) املا��النظام�املحاس���

� �طر�قة �إال�حسب �املخزونات �تقييم أو�FIFOال�يمكن

  طر�قة�التكفل�الوسطية�املر��ة�

و�الت�لفة��FIFI, LIFOطرق�لتقييم�املخزونات��3توجد�

  الوسطية�املر��ة

  Samir Merouani, op, cit, p131: املصدر
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   : عقود��يجار�التمو�لية  - ث

عقد��يجار��و�عبارة�عن�اتفاق�ي�نازل�بموجبھ�املؤجر�للمستأجر،�ملدة�محددة�عنحق�استعمال�أصل�ما���

  1.مقابل�دفعة�واحدة�أو�دفعات�عديدة

بواسطتھ�إ���املستعمل�لألصل،�املزايا�و�خطار�املرتبطة�بملكيتھ�بصفة�وعقد��يجار�التمو�����و�عقد�تحول�

  .العقد��اية�ش��تامة،�مع�تحو�ل�أو�عدم�تحو�ل�امللكية�في

�ح���التنفيذ،�مع�اح��ام� و�ل�أصل�ي�ون�محل�عقد�إيجار�تمو���،����ل�محاس�يا�عند�تار�خ�دخول�العقد

  يي��اآل�قتصادي�ع���الش�ل�القانو�مبدأ��غليبالوضع��

  :بال�سبة�للمستأجر

���ل��صل�املا���املستأجر����أصول�امل��انية�بقيمتھ�العادلة�أو�بالقيمة�ا��الية�للمدفوعات�الدنيا� -

  .مقت�����يجارإذا��انت��ذه��خ��ة�أقل�ثمنا

  .���ل�ال��ام�دفع��يجارات�املستقبلية�بنفس�مبلغ�ا��صم�املا���للم��انية -

  :بال�سبة�للمؤجر

عقد��يجار�أو�بالقيمة����ل�����صل،�و�تم�عرضھ�كذمة�مدينة�بمقدار�مساوي�لصا����س�ثمار��� -

  .إذا�ان�املؤجر�صا�ع�أو�موزعالعادلة

  :���ل��يرادات�خالل�مدة�العقد�لدى�املؤجر�واملستأجر��ل��ما�مع�التمي���ب�ن -

  .ية�دور�ة�ثابتة�لالس�ثمار�الصا��الفوائد�املالية�املحددة�ع���أساس�صيغة�ت��جم�عن��سبة�مردود -

 �سديد�املستحقات�الرئ�سية -

  .(PCN) واملخططاملحاس���الوط�� (SCF) املا��وفق�النظام�املحاس����عقود��يجار ): I - 04( ا��دول�رقم

  (PCN) املخططاملحاس���الوط��  (SCF) املا��النظام�املحاس���

�من �تمو��� �كإيجار �اململوكة ��صول طرف��تقدم

  املستأجر�و�ت�ون�حسب�طبيع��ا�

حسب�املخطط�املحاس���فإنھ�ال�يمكن�لسلعة�ما�أن�

�السلعة� ��ذه ��انت �إذا �التاجر�إال �محاسبة تظ�ر���

  ضمن�ممتل�اتھ

�العوامل� �ع�� ���تالك �طرق �و �مدة �عتمد

  �قتصادية�فقط

ال�يوجد����يل�محاس���إذن�ال�يوجد�عقد��يجار�

  .التمو���

  Samir Merouani, op, cit, p129: املصدر

  :قروض�و�ا��صوم�املالية��خرى   - ج

�للمقابل�الصا��� �القيمة�العادلة �والت�تمثل �أصال�حسب�ت�لف��ا ��خرى يتم�تقييم�القروض�وا��صوم�املالية

  .املستلم��عد�خصم�الت�اليف�التا�عة�املستحقة�عند�تنفيذ�ا

 :��تال�ات  - ح

                                                           
،�ملتقى�دو���حول��طار�املفا�ي���(SCF)رابح�يخلف،�عبد�الرزاق�يخلف،�املعا��ة�املحاس�ية�لعقود�التأج���و�التمو�ل�وفقا�لنظام�املحاس���املا���1

  .17،�ص2009أكتو�ر��15 – 13،�جامعة�البليدة،�ا��زائر،�IAS/IFRSللنظام�املحاس���املا���ا��ديد�و�آليات�تطبيقھ����ظل�املعاي���املحاس�ية�الدولية�
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��تالك�ا��طي�املتناقص�أو�حسب��ستعمال�التق���لألصل�يجب�أن��عد���تال�ات�وفق�طر�قة� -

 ).مخططاإل�تالك(املع���

 .ي�ون�التوز�ع�التنظي���للمبلغ�امل�تلك�ألصل�مع�ن�حسب�مدة��ستعمال�املقدرة -

 1.�خذ��ع�ن��عتبار�القيمة�املتبقية�املمكنة�لألصل -

�دور�ا - ���تالك �وطر�قة ��نتفاع �مدة �النظر��� �إعادة �والت�بؤات�يجب ��غ���التقديرات �حالة �و�� ،

 .السابقة،�يجب�أن�تم��سو�ة�تخصيص�قيمة���تالك�للدورة�أو�الدورات�الالحقة

 .سنة20يف��ض�أن�ال�تتعدى�مدة��نتفاع�لألصول�الثابتة�املعنو�ة� -

   :�عباء�وا��سائر�مئونات  - خ

  :محاس�يا�عندما�ملئونات�عباء����خصم�ما���ي�ون�استحقاقھ�أو�مبلغھ�غ���مؤكد،�و���ال�مئونة

 .ناتج�عن�حدث�ما����)قانو�ي�أو�ضم��(ت�ون�للوحدة�ال��ام�حا��� -

 .ي�ون�من�املحتمل�خروج�موارد��عت���ضرور�ة�ل�سديد��ذا��ل��ام -

 .يمكن�تقدير�مبلغ��ل��ام�بصفة�موثوق�ف��ا -

  . (PCN) واملخططاملحاس���الوط�� (SCF) املا��وفق�النظام�املحاس����املئونات): I-05( ا��دول�رقم

  (PCN) املخططاملحاس���الوط��  (SCF) املا��النظام�املحاس���

دائما�ما��عكس�الوضعية�املالية�للمؤسسة�عند���اية�

�املستقبلية� �املالية �الوضعية ��عكس �ال �و الدورة،

املتوقعة،�و�بالتا����شكيل�مئونة�لت�اليف�مستقبلية�

�الواجبة� �الك��ى �و�الصيانة ��صالح �كأعمال منتظرة

  . من�طرف�املخطط�املحاس���الوط��

�مئونات �بت�و�ن �ا��زائري �التنظيم ألعمال���سمح

�النظام� �حسب �لكن �و �الك��ى، �الصيانة �و �صالح

  املحاس���املا���يجب�حذف�ا

  Samir Merouani, op, cit, p134: املصدر

  :�عانات  - د

�أو�عدة� �ت�اليفدورة �لتغطية �مخصصة ��� �ال�� �الن�يجة �حساب ��� ��يرادات �باب ��� �املالية ��عانات ���ل

،�و�عانات�املالية�املتعلقة�باألصول�القابلة�لإل�الك���ل������ااملتعلقةدورات،�مثلما����بال�سبة�للت�اليف�

  .�يرادات�حسب�أقساط���تالك�املحسوب

  ):غ���ا��ار�ة(�صول�الثابتة�املالية

�صول�الثابتة�املالية����جميع��صول�املالية�ماعدا�القيم�العقار�ةاملوظفة�و�صول�املالية��خرى�املذ�ورة�

  2:تية��ش�ل�أصول�مالية�جار�ة،�وتت�ون��صول�املالية�غ���ا��ار�ة�من�العناصر ���

  .��اسندات�املسا�مة�وا��قوق�املرتبطة -

  .سندات�املحافظ��س�ثمار�ة�طو�لة�ومتوسطة��ستحقاق،�وذات�املردودية�املعت��ة -

                                                           
املفا�ي���للنظام�املحاس�ياملا����طار ملتقى�دو���حول�،� (SCF) جمال�عمورة،�املعا��ة�املحاس�ية�لعقود�التأج���التمو����وفقا�لنظام�املحاس���املا��1

  .25،�ص2009أكتو�ر��15 – 13جامعة�البليدة�،ا��زائر�،،�IAS/IFRSا��ديد�و�اليات�تطبيقھ����ظل�املعاي���املحاس�ية�الدولية��
  .املتضمن�النظام�املحاس���املا���07/11،�القانون�74العدد�2007نوفم���25ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية،�ا��ر�دة�الرسمية،�بتار�خ�2
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��ا�التوظيفات�املحتفظسندات�ثابتة�أخرى�املمثلة�لرأس�مال�أو�لتوظيفات�طو�لة��جل�وكذا�لقيم� -

  .ح���تار�خاستحقاق�ا

�املدى�القص�� - ��� �نية����بيع�ا �تملك�ا�املؤسسة�ول�ست�ل�ا حقوق�الز�ائن،�: القروض�وا��قوق�ال��

�مد �ال�� �ēحقوقاالستغالل �أك���من �ع���12ا �تقسم �سنة �أك���من �ع�� �املمتدة �الديون ش�ر�وكذا

  .جزئي�ن

  :تقييم��عباء�و�النواتج�املالية  - ذ

تأخذ����ا��سبان��عباء�والنواتج�املالية�تبعا�النقضاء�الزمن،�وترتبطبالسنة�املالية�ال���ت��تب�خالل�ا�  

�ع� �تقل ��شروط �للدفع �تأجيل �منح �أو �حصول �خالل�ا �من �تم �ال�� �والعمليات �السوق،�الفوائد، شروط

  .التأجيل��ذا�رتبطةمحاس�يا�بقيم��ا�العادلة��عد�خصم�الناتج�املا���أو�الت�لفة�املالية�امل���ل

���ح�ن�أن�الفرق�ب�ن�القيمة��سمية�للمقابل�القيمة�العادلة�للعملية�ال���تناسب�الت�لفة�التقدير�ة�

�� �مالية �وكإيرادات �املش��ي، �حسابات ��� �مالية �كأعباء �محاس�يا ����ل �أو�املمنوح، �املتحصلعليھ ��للقرض

  .البا�عحسابات

  :الضرائب�املؤجلة  - ر

� �الضرائب �امل�سو�ة�فرض �الن�يجة �كأعباءع�� �الضر�بة، �ع�� ����يل ��� �تتمثل �محاس�ية �طر�قة ��� املؤجلة

  .لعمليات�الدورة�فقط

� �للدفع �القابلة ��ر�اح �ع�� �ضر�بة �مبلغ �عن �عبارة �املؤجلة ��صل(الضر�بة �ع�� �مؤجلة أو�) ضرائب

  .خالل�دورات�مستقبلية�)ضرائب�مؤجلة�ع���ا��صوم( قابلةلالس��داد

  :���امل��انية�و���حساب�الن�يجة�الضرائب�املؤجلة�الناتجة�عنو���ل�

�ا��بائية� - �الن�يجة ��عتبار��� ��ع�ن �وأخذ�ا �ما، �أو�ت�لفة �إليراد �املحاس�� ��ثبات �ب�ن �الزم�� الفارق

  .لدورة�قادمة�فيمستقبل�متوقع

�جبائ - �أر�اح �إ�� �م�سو�ا ��ان �إذا �للتأجيل، �قابل �الضر��� �القرض �أو �أو�ضرائب�ال��ز�ا��با�ي ية

  .مستقبلية�محتملة�فياملستقبل�املتوقع

  .معةملجعمليات�التعديل،�ا��ذف�وإعادة�املعا��ة�ال���تمت����إطار�إعداد�القوائم�املالية�ا -

�املعيار�املحاس��� �ا��زائر�تب�ت �أن ��ع�� �ما �و��ذا �املؤجلة �الضرائب �إ�� �املا�� �املحاس�� �النظام ��� �التطرق تم

  .ي�ناول�ضرائب�الدخل�الذي) 12(م��قالدول�

  أثر�تطبيق�النظام�املحاس���املا���ع���القواعد�ا��بائية:املطلب�الثالث�

�عدة� �إ�� �ا��زائر�ة �املؤسسات ��عرضت �ا��زائر، �واج���ا �ال�� �وا��ارجية �الداخلية �للتطورات نظرا

�إ����غي����عض�القواعد�املحاس�ية�ال����غ��ات�إدار�ة�وضر��ية �خالل�تطبيق�نظام�محاس���يؤدي وذلك�من

�مع�مست �ا��بائية �القواعد �تكييف �يتطلب �لذلك �املؤسسات �نتائج �ع�� �مباشر�عناصر�تحديدالضر�بة �ش�ل

  .الواقع�املحاس��

  :املقار�ة�النظر�ة�للنظام�املحاس���املا���ع���القواعد�ا��بائية - 1

الدولية�للمحاسبة�واملعلومة�املالية����ا��زائر�من�خالل�النظام�املحاس���املا���سوف�يؤدي�إ���تطبيق�املعاي���

�غي���عض�القواعد�املحاس�ية�املطبقة����ظل�املخطط�الوط���للمحاسبة،�ال���تمس�عناصر�تحديد�الضر�بة�
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�الن�ي �إ�� �املحاس�ية �الن�يجة �من �أو��نتقال �التوفيق �جدول �بضرورةإعداد ��سمح�وذلك �بما �ا��بائية، جة

�عصرنة�النظام�ا��با�ي�وتقليلتأث��ات��غ���املرجع�املحاس��،�وز�ادة�شفافيتھ�بال�سبة�للمؤسسات�من�داخل�

  .وخارج�ا��زائر

�ا��بائية �والن�يجة �املا�� �املحاس�� �أتى:النظام �ال�� �التطبيقات �حسب �املا����ا �املحاس�� فإ��ع���, النظام

�قوا �توفر��� �أن �املحاس�ية،�املؤسسة �الن�يجة �من ��ل �ب�ن �املقار�ة �معلومات �امل��ق ��� �و�الضبط �املالية ئم�ا

العبءالضر����الظا�ر����جدول�حساب�الن�يجة،�والعبء�الضر����الناتج�عن�تطبيق�املعدل�الضر����الفع��،�

،�أي�الن�يجة�ال���و�ذا�ستلزم�من�املؤسسة�إعداد�جدول��نتقال�من�الن�يجة�املحاس�ية�إ���الن�يجة�ا��بائية

����تحديد�الن�يجة� �تقييم�ا ��ختالف��� �ي�ون �ع���الشر�ات،�والعناصر�ال�� �الضر�بة �شكاللقاعدة���ساب

  :ب�ن�قواعدالنظام�املحاس���املا���والقواعد�ا��بائية�ا��زائر�ة�ترتكز����النقاط�التالية

��ذه - �القيمة، �وا��سائر��� �لإل�الك، �ا��ديدة �والتقنيات �ع����القواعد �جديدا ��عت���عنصرا �خ��ة

 .النظاما��با�ي�ا��زائري 

  .ال���يل�املحاس���لعمليات��يجار�التمو��� -

  .تقنيات�تحو�ل�الديون�وا��قوق�بالعملة�ا�ألجن�ية�للمؤسسات�ا��زائر�ة�و�جن�ية -

  .تقييم��عض��صول�وا��صوم�ع���أساس�القيمة�العادلة����تار�خ�ا��يازة -

- � �ب�ن�املعا��ة �زم�� �فارق �وجود �إم�انية �مع �املؤجلة، �الضرائب �وخاصة �الضرائب، �لبعض املحاس�ية

  .تار�خ�أخذ�ا�ع�ن��عتبار�محاس�يا�وتار�خ�أخذ�نفس�العبء����تحديد�الن�يجة�ا��بائية

�ا��اصة� - ��موال �مستوى �ع�� �مباشرة �يظ�ر�أثر�ا �وال�� ��خطاء، �وت��يح �املحاس�ية �غ���الطرق

  .���جدول�حسابات�النتائجدونال���يل�

  .فوائض�القيم�طو�لة��جل�ونواتج�التنازل�عن��س�ثمارات�أو�عمليات�است�نائية�أخرى  -

�ضمن�الن�يجة�املحاس�ية�لكن�من�الناحية�ا��بائية�يمكن�أن�ال�تؤخذ� - �عباء�والنواتج�ال���تدخل

وج�ة�نظر��دارة�الضر��ية،�ونواتج���عيناالعتبارمثل��عباء�ال����عت���من�الكماليات�وغ���امل��رة�من

الفروع�من�توز�عاتأر�اح��س�م�املقبوضة،�وأعباء�ونواتج�مرتبطة�بالعمليات�ال���تتم�من�الفروع�أو�

  .مؤسسات�مش��كة

  1.العمليات�غ���م��لة�محاس�يا����الن�يجة�املحاس�ية�وال���تؤخذ��ع�ن��عتبار����الن�يجة�ا��بائية -

  :ئية�الناتجة�عن�تطبيق�النظام�املحاس���املا���عض�الصعو�ات�ا��با - 2

 :��تال�ات�والقيمة�الضا�عة�لألصول   - أ

� �عادية �تقنيات �ع�� ��عتمد �ا��ا�� �ا��با�ي �متناقصة: بطر�قة(لإل�تال�ات)مألوفة(النظام �م��ايدة، ) خطية،

 �� ��ع�ن �ا��ديدأخذ �املرجع �ح�ن ��� �التار�خية، �الت�لفة �أساس �ع�� �الذكر��عتبار�املعطياتعموما السابقة

  :قبل�واملعطيات��تيةمن

  .قيمة�ومدة��ستعمال -

 .القيمة�الضا�عة -
                                                           

م�املحاس���املا���ا��ديد����ظل�عزوز�ع��،�متطلبات�تكييف�القواعد�ا��بائية�مع�النظام�املحاس���املا��،�امللتقى�الدو����ول�حول�النظا1

  .11 – 9،�ص2010جانفي� 18 –17املعاي��املحاس�ية�الدولية،�القطب�ا��ام���ا��ديد،�الوادي،
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-   

 تال�ات��:  

لق�باس��جاع�ت�لفة،�أما��ن�إن��عر�ف���الك�يتطور،����ح�ن�أنھ����املخطط�املحاس���الوط���يتع

لألصل�طوال�مدة�حياتھ�املحتملة،�أين�نالحظ�استخدام�املزايا��قتصادية��توز�عانظاميا�للمبالغ�امل�تلكةف�و 

�مم��ات� �حسب ��صل �ا�تالك �طر�قة �بتحديد �نقوم �بحيث �املا��، �املحاس�� �حسبالنظام �و�ذا لألصل

  :وخصائص�املؤسسة،�ال���يرجع�ل�اتحديد�املدة�وطر�قة�ا�تالك��صل�بحيث

���املؤسسة�أقل�من�مدة�حياتھ��قتصادية،�نقوم�بطرح�قيمة�ملا�ت�ون�مدة�ا��ياة�املتوقعة�لألصل� -

  .من�القيمة��جمالية�لنحصل�ع���قاعدة���الك�)قيمة�التنازل�عنھ(القيمة�املتبقية�ل�ذا�صل�

طر�قة���الك�يجب�أن�ت��جم�أحسن�طر�قة�الستخدام�املزايا��قتصادية�لألصل،�أي�متناسبة�مع� -

ول�س�عن�طر�ق�مدة�مطبقة�عادة�حسب�,ال���يتم�تحديد�ا�من�طرف�إدارة�املؤسسة�وت��ة��ستعماالملحتملة�

أصناف��صول،�لذلكيجب�من��ن�فصاعدا�ا�تالك�العناصر��ساسية�لألصل��ل�ع���حدى،�عندما�ت�ون�

ات�،��ذا�النوع�من���الك�حسب�امل�ون)حالة�مب���وسقفھ�ع���س�يل�املثال( ل�ا�مدة�حياة�أو�وت��ة�مختلفة

ختلفة�عن�طر�قة�ا�تالك��صل�م(يمكن�أن��ستعمل�فيھ�طرق�مختلفة،أو�معدالت�ا�تالك�خاصة�ل�ل�جزء�

 .،�حيث�أن�حساب�ا�تالك�ل�جزءمن��صل�ع���حدى�ي�تج�عنھ�وضع�خطة�ا�تالك�ل�ل�جزء)ك�ل

 القيمة�الضا�عة�لألصل: 

أن��صل�يمكن�أن��عند��ل�ترصيد���ساب�املؤسسة�يجب�أن�ن�ساءل�عن�وجود�مؤشر�يدل�ع��

� �منقيمتھ �جزءا �(يفقد �املثال �س�يل �الت:ع�� �املحيط ��� ��غ�� �مادية، ����خسائر ��غ�� �القانو�ي، �أو ق��

���حالة�صل�املستحق�نقوم�باختبار�لنقصان�القيمة،�القيمة�املحاس�ية�الصافية�لألصل��...)الفائدة�معدالت

ل�املحتمل�ا�تالكھ�وقيمة��ستغالل�أي�مقيمة�بمجموع�الثابت�تقارن�بالقيمة�املس��جعة�أيبمع���سعر��ص

التدفقات�النقدية�ا��الية�الصافية�ال���يمكنلألصل�أن�يحصل�ا،�فإذا��انت�القيمة�ا��الية�تظ�ر�أصغر�من�

  .القيمة�املحاس�ية�الصافية،�التد�ي����القيمة����ل�فيالقيمة�ا��الية

�القيمة�ل �ا��سائر��� �املحاس��، ����النظام �إذا�أما �مسبقا �من��ية،�املؤونة�يمكن��شكيل�ا �ست�حتما

�القيمة� ��� �بالنقص �املتعلقة �القواعد ��ذه �فتطبق �امل�تلك، ��صل �قيمة �حدود ��� ��صالملعا��ة �قيمة �انت

�القيمة� ��� �النقص ��نخفاض، ��ذا �مع �باملوازاة ���الك �ملخطط �مستمرة �إلىتغ��ات �تؤدي �الثابتة لألصول

���الك �قاعدة ���تال�ات،��يخفض �أقساط �قاعدة �جديد �من �تحو�لنا �عند ��عتبار�مسبقا ��ذا�ع�ن و�أخذ

  .إذن��ختبارات�املستقبلية�ل�ذه�التغ��اتيعطي�ل�ا�مم��ات�خاصة

   :النتائج�ا��بائية  - ب

�أول� �باملوازاةعند ��صل �م�ونات �بحسب ���الك �طر�قة �بتغي��ات �املتعلقة ��ثار�ا��بائية �أ�م من

�لقاعدة �ت�ون��تطبيق �أن �عل��ا �يجب �ا��ديدة �املحاس�ية �فالطر�قة ��صل، �قيمة ��� �وا��سارة ��الك

دائما�مستعملة�قبل�تقسيم��صل�حسب�م�وناتھ��ذا�ما�يؤدي�بنا�إ���حساب�ا�تالك���ا�مطبقةسلفا،�أي�كأ

�طرف� �من �تطبيق�ا �يمكن �طر�قت�ن ��ناك �عمل�ا �ولكن �ا��ديدة، �القواعد �حسب �املؤسسة جميعأصول

  :املرور�إ���النظام�ا��ديد�و�مؤسسة�من�أجالامل
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طر�قة�إعادة�الت�و�ن�لت�لفة���تال�ات�الناتجة�عن�الت�لفة�التار�خية�للم�ونات�ال���وجب�تطبيق�ا،� -

 .وإعادةحساب���تال�ات�انطالقا�من��ذه�الت�لفة،��غ��ات��صول��عا���محاس�يا�����موال�ا��اصة

�حساب���تال�ات،�وال��� - �مستوى �ع�� �توقعية �طر�قة ��� �ال�� �املحاس�ية، �منح�القيم طر�قة�إعادة

��فتتاحية �ا��اصة ��موال �رؤوس �أثر�ع�� �املحاس�ية،�, ل�ستلد��ا �القيم �تقييم �إعادة �عل��ا �يجب حيث

�م �تمثل�ت�لفة��ل�عنصر�مع�القيمة��جمالية�لألصل�،��ل �ون���تلك�ع���مدة�الصافية�بداللةال�سب�ال��

 .استعمالھ�املتبقية�ابتداءمن�أول�سنة�تطبيق��ذا�النظام�املحاس���املا��

التطبيق��ول�لطر�قة�ا�تالك�ل�ل�عنصر�تفرض�ع���املؤسسات�إعادة�إرجاع�املؤونات�املوج�ة�لإلصالحات�

  الكب��ةاملتعلقة�بإعادة��عو�ض��س�ثمارات

  :الناجمة�عن�تطبيق�النظام�املحاس���املا����ختالفات�ا��بائية - 3

�والتطو�  - أ �البحث �اختيار�:رت�اليف �حسب �محاس�يا ����ل �التطو�ر �أو �املطبقة �البحوث نفقات

 .املؤسسة�فياملصار�ف،�أما�املعا��ة�ا��بائية�فت�بع�املعا��ة�ال���طبقت�ح����ن

� �البحث �مشار�ع �سوى �يحدد �ولم �ا��يار�للمؤسسة �ي��ك �لم �املا��، �املحاس�� �النظام ت�اليف�(حسب

شروط�،�)يد�ا�إذا�ما�توفرت�شروط�معينةنفقات�وجب�تجم( ومشار�ع�التطو�ر�) وجب����يل�ا�فياملصار�ف

�امل �فمعاي���ال���يل �عليھ�اليوم، �أك���مما �آجلة �محققة�بصفة �شك �ت�ونبدون حاس���ت�ون�التجميد�سوف

  .مقيمة����التوقعات�الواحدةال�شاط

�البحث� �مرحلة �عن �الناتجة �للت�اليف �إجبار�ا �ي�ون �املحاس�� �ال���يل �بأن �يت�بأ �املحاس�� النظام

�التطو�ر� �مرحلة �خالل �املحصلة �حسابالت�اليف �ع�� �أ(وال�شغيل �ع�� �معت��ة �الوضعية��،)تفضيلية��ا �ذه

  .ذي�يفرض��شغيل�ت�اليف�التطو�ر�عندما�ت�ون�الشروط�محققةتختلف�مقارنة�بالنظام�املحاس�يوال

��  - ب ��خطاالتغ��ات �وت��يح �املحاس�ية �الطرق ��ذه�:ء� �بأن �يو�� �للمؤسسة �املحاس�� املرجع

املرحل�(التغ��اتوالت��يحات،�وال���علق�عل��ا����الالحق،�يجب�أن�تب�ن�مباشرة�ع���مستوى��موال�ا��اصة�

 .حساب�النتائجبدون����يل����)من�جديد

إذن��طار�التنظي���ا��با�ي�ا��ا��،��ل�سيقبل��ذه�ا��يارات�دون�مخاطرة�لإلدارة�ا��بائية�بخسارة�

  :جزء�من��ذ�املوارد�ا��بائية،�بدون�تقييم�أو���لنتائج��ذا�النوع�من�ا��االت

لوحظت�����موال�إذا��انت��ل�التغ��ات����الطر�قة�املحاس�ية�وآثار�التطبيق��ول�للنظام�ا��ديد� -

  .ا��اصة،�فكيفت�ون�معا��ة��غ��ات��صل�الصا���بالز�ادة�أو�بالنقصان

إذا��انت�القواعد�ا��بائية�ا��الية����صدد�التغ���لالستجابة�للقواعد�املحاس�ية�ول�ذا�وجب�وضع� -

 .��نظام�جبائيجديد�متعلق�بأثر�التغ������الطر�قة�والتطبيق��و���للنظام�املحاس���واملعاي

�الضر���  - ت �املحاس�� �تحمل�:ال���يل �تار�خ �ب�ن �مفسرة �ت�ون �فروقات، �وجود �دور�ة �بصفة يحدث

�ا��اضعة� �الن�يجة �لتحديد �العبء �نفس �تحمل �وتار�خ �املحاس�� �املستوى �ع�� �اجتما�� �أو العبءجبا�ي

 .للضر��ية

� �ا��اضعة، �الن�يجة ��� �إدخال�ا �أجل �من �الت�لفة �تحقيق �ع�� �يحث �ا��با�ي �املخطط�النظام ب�نما

املحاس���الذي��ش��إ���مف�وم�الت�لفة�املستحقة�وال������نفس�ا�أدخلت�للن�يجة�املحاس�ية�ومن��نا�نطرح�

  .لنا�مش�لة��دماج�الضر��يل�ذه�الت�لفة
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�املستحقة� �الضر�بة �مجموع �قيمة ��ساوي �الضر�بة �أو�قيمة �الت�لفة �يو�� �املا�� �املحاس�� النظام

�الدا �املؤجلة �الضر�بة�والضر�بة �مبلغ ��� �املستحقة �والضر�بة �لل�شاط �الصافية �الن�يجة �تحديد خلة��

  .املدفوعة�أو�املس��جعة�تحت�غطاء�الفوائد�أوا��سائر�ا��بائية�لل�شاط

�تحت� �املستقب�� �ال�شاط �خالل �الدفع �الواجبة �الضر�بة �بمبلغ �مرتبطة ��� �املؤجلة �الضر�بة خصوم

�للضر�بة �املؤقتةا��اضعة �الفروقات �الضر�بة��غطاء �بمبلغ �متعلقة �ف�� �املؤجلة �الضر�بة �أصول �أما ،

  :املس��جعة�أثناء�ال�شاط�املستقب���تحت�غطاء

  .قات�املؤقتةالفرو  -

  .ا��سائر�الضر��ية�املعا��ة�سابقا -

  .قروض�الضر�بة�املعا��ة�سابقا -

�عناصر�أصول�وخصوم�الضر�بة�املؤجلة�يجب�أن�تخصم�أو�تضاف�����موال�ا��اصة�إذا��علقت�

  .دائنة�أو�مدينةمباشرة����رؤوس��موال�لنفس�الدورة�أو�لدورات�أخرى 

املخطط�املحاس���الوط���ال�يحمل�أي�توضيحات�متعلقة�بال���يل�املحاس���للضر�بة،�و���الواقع�

�يحمل� �ولو��ان �ح�� �الن�يجة ��� ����ل �الضر�بة �مبلغ �أن �كما ،� �املستحقة �الضر�بة �تطبقطر�قة املؤسسات

  : م��لة����أموال،خاصة�و�مكن�للضر�بة�أن�تحمل�ع����موال�ا��اصة�����عض�ا��االت�ا��اصةعناصر�

  .عند��غي���الطر�قة،��قتطاع�ع����موال�ا��اصة�ي�ون�ضر�بة�صافية -

  .���حالة�ز�ادة�رأس�املال،ت�اليف��صدار�تحمل�عالوات�إصدار�القيمة�الصافية�للضر�بة -

� ��� �ألصل �املحاس�� �من�ال���يل �ابتداء �الن�يجة �أثر�ع�� �بدون �يبقى �املؤجلة �الضرائب م��انية

� �ال�يظ�ر�قانونيا �الذي �الضر��ياملحتمل �كحق,�قتصاد �عنھ �ي�نازل �والذي �ا��قوق �ع�� �حق �يب��  1. والذي

 

  

                                                           
  .14عزوز�ع���،�املرجع�السابق،�ص1
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  :الفصل�اتمةخ

����ذا�الفصل�الحظنا�أن���تمام�امل��ايد�من�قبل�العديد�من�املنظمات��إليھمن�خالل�ما�تطرقنا�

�ب�ن� �املحاس�ية �و�جراءات �املمارسات ��� �والتوافق �التجا�س �من �أك���قدر�ممكن �تحقيق املحاس�ية�عملية

�العملية� �املمارسات �وترشيد �توجيھ �ع�� ��عمل �دولية �معاي��محاس�ية �فيإيجاد �سا�مت �الدول، مختلف

وتل��ا�عدة�مؤتمرات�أصفرت�1904ة،�حيث�بدأت�محاوالت�وضع�معاي��ع���املستوى�الدو���منذ�عام�للمحاسب

و���،�(IAS)بإصدار�معاي���املحاسبة�الدولية���تم�(IASC) ع����شكيل���نة�معاي���املحاسبةالدولية1973سنة�

� �املحاسبةالدولية2001سنة �معاي�� �مجلس �محل�ا � (IASB) حل ��س�� �أصبحت �املحاسبة�حيث معاي��

  . (IFRS) باملعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية(IAS)الدولية

�اقتصادية� �إصالحات �عدة �السوق �اقتصاد �وت�ن��ا �املوجھ ��قتصاد �عن �تخل��ا �ا��زائر�منذ ش�دت

�النظام� �واعتماد �املس�ثمر�ن، �الحتياجات �ال��ستجيب �أصبح �الذي �الوط�� �املحاس�� �عناملخطط �تخل��ا م���ا

�املح �رقم �القانون �وذلكحسب �املا�� �07-11اس�� ��� �2007نوفم���25املؤرخ �املحاس���، �النظام �يتضمن حيث

�ع��� �مالية �كشوف �بإعداد ��سمح �حسابات �ومدونة �ومعاي���محاس�ية �املالية، �تصور�اللمحاسبة �إطارا املا��

 .عامة��ا�أساس�املبادئ�املحاس�يةاملتعارف



 

  :الثا�يالفصل�

ا��انب�

�قتصادي�

  ل�سي���املخزونات
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  :الفصلمقدمة�

تقوم�املؤسسات��قتصادية�ب��ك���ج�ود�ا�للوصول�إ���مستو�ات�معينة�من�ا��ودة�نتاجية�و�ذلك�

أو�ح���من�خالل�توف���ما�تحتاجھ�من�مواد�أولية�لصنع�املنتجات�سواء�بصفة�أوليةأو�أجزاء�نصف�مصنعة�

�يجب� �لذلك �باملؤسسة �امل�مة ��دارات �من ��ذ�األخ��ة �و��عد �املخازن �داخل �املواد ��ذه �تخز�ن �و�تم �املة

اختيار�املوقع�املناسب�ل�ذه�املخازنل�س�يل�حركة�املواد�من�وا���املؤسسة�،و�س�ل�عملية�الرقابة�عل��ا،�و�ؤدي�

إن�ي�شا�عنھ�صعو�ة����تزود��قساماملستخدمة�أيضا�إلىالتخفيض�من�الت�اليف�إما�سوء�اختيار�ا�فيمكن�

�الت�اليف ��� �الز�ادة �إ�� �باإلضافة �و�.للمخزون �باملؤسسة �املوجودة �الوظائف �أ�م �من �التخز�ن و�عت���وظيفة

� ��خرى �بالوظائف �وتتأثر �تؤثر �و�دور�ا �حساسيةل�شاط�ا �ا��انب�.أك���ا �الفصل ��دا ��� �تناولنا وقد

  :الذي�يتضمن�ثالثمباحث���قتصادي�ل�سي���املخزونات

  .املخازن�ووظيفة�التخز�ن� :املبحث��ول� 

  .اتعموميات�حول�املخزون :املبحث�الثا�ي� 

 الرقابة�ع���املخزونات :املبحث�الثالث� 

  

  املخازن�ووظيفة�التخز�ن :�ول املبحث�

�س�ب�اختالف�يصعب�تقديم�توصية�تفصيلية�أو�طر�قة�معينة�لتحديد�موقع�و��ي�ل�املخازن�و�ذلك

�من� �التخز�ن ��عت���وظيفة �إلىأخرى،كما �م�شاة �من �تختلف �إل��ا �فا��اجة �و�املؤسسات �امل�شآت ��� الظروف

�داخل� ��نتاجية �ع�� �كب��ا �تؤثر�تأث��ا �ف�� �طبيع��اأو�ملكي��ا �النظر�عن ��غض �باملؤسسات �ا��يو�ة الوظائف

�خام �من ��نتاج �يوفرمستلزمات �التخز�ن �الن �و�ذلك ��حتفاظامل�شآت �يتم �أو�معدات �أو�مواد �داخل� ات ا

  :و����ذا�املبحث�تناولنا�ثالث�مطالب����.املخازن�

 يحتوي�ع����عر�ف�املخازن�أ�مي��ا،�أنواع�ا،�وتنظيم�ا:�ول املطلب�.  

 مف�وم�وظيفة�التخز�ن�،�تطور�ا�،أ�داف�ا،ووظائف�ا:املطلب�الثا�ي�.  

 بإداراتأخرى املخازن��إدارةعالقة�:املطلب�الثالث. 

  

  �عر�ف�املخازن�،أ�مي��ا�،أنواع�ا�وتنظيم�ا :�ول املطلب�

���ي�ون��ناك�قدر�كب��من��ختالف��أنإن�للمخازن�أ�مية�كب��ة�بال�سبة�للمؤسسات�ومن�الطبي���

�اخ �حسب �و املخازن �املؤسسات �حسب�تخصصا��ا�تالف �وذلك �و�عرف��أ�داف�و �إس��اتيجية، �مؤسسة �ل

  :املخازن�

املساحات�����ھ�اتعبارة�عن�تلك�املساحات�املخصصة�لتخز�ن�املواد�والسلع�و�غ���ا�وتتمثل�أ��اع���

  .ا���تتالءم�و�متطلبات�ا��اجاتاملخزنة�......،حضائر�،مساحات�مغطاة�يا�ل�

  1:املخازن��أ�مية

  :و�يمكن�حصر�ا����

                                                           
  .156�،155ص��2000 محمد�توفيق�ما���،�إسماعيل�السيد�إدارة�املواد�و��مداد،��و�الدار�ا��امعية�لل�شر،��سكندر�ة1
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  .تحقيق�اقتصاديات�النقل� .1

  .�نتاجتحقيق�اقتصاديات� .2

3. � �من �م��ة�الستفادة �من �وكذل�االستفادة �ا��صومات، �ع�� �و�ا��صول �كب��ة �بكميات �الشراء م��ة

  .الشراء�املقدم

 .ا��فاظ�ع���مصدر�رئ�����لتور�د�مستلزمات��نتاج .4

  .إم�انية�إنجاز�سياسات�الشركة�فيما�يتعلق�بمستوى�خدمة�املس��لك .5

  .ب�ن�املنتجواملس��لك��التغلب�ع���تلك��ختالفات�فيما�يتعلق�بالزمن�و�الكمية�ال���توجد .6

�و�الذي� .7 �ا��دمةللمس��لك �بمستوى ��ل��ام �مع �والتوز�ع ��مداد �ل�شاط ��لية �ت�لفة �اقل لتحقيق

 .حددتھ�الشركة

 .لتدعيم�برامج�الشراء����وقت�ا��اجة�سواء�للموردين�أو�البا�ع�ن�أو�املس��لك�ن .8

 1:أنواع�املخازن�

 .تنقسم�املخازن�إ���مخازن�خاصة�وأخرى�عامة

 :املخازن�ا��اصة�

،وكث��ا�ما���ا�تتمثل�املخازن�ا��اصة�بالشر�ات�واملؤسسات�وال����ستخدم�ا����أغراض�تخز�نالبضاعة

م�ا��اصة�امل��قة�إما�بمصا�ع�م�أومتاجر�م�أو�ال���يختارون�ل�ا�مواقع�يمتلك�املنتجون�وتجار�التجزئة�مخاز

  .ا��صة�الك��ى�من�مجموع�املخازن����كث���من�الدول �ت�ناسب�و�ظروف��ل�م��م�و�يمثل��ذا�النوع�مناملخازن 

  :املخازن�العامة�

  :�عر�ف�ا:أوال

للغ���خدمة�التخز�ن�لقاء�اجر�متفق�عليھ،و��ستخدم�ذا�النوع�بصفة����او���املخازن�ال���ي�بع�أ��ا

� �الكث���من �و�يجد ،� �ودائمة �مستمرة �و�بصفة �التخز�ن �خدمات �إ�� �تحتاج �ال�� �للمشروعات املنتج�ن�خاصة

الذين�ي�بعون�سياسات�التغطية�الشاملة�للسوق�أو�الذي�يقومون�بتوز�ع�سلع�م����دول�أخرى�فوائد�عديدة�

عند�استخدام��ذا�النوع�،�و�تقدم��ذ�املخازن�العديد�من�ا��دمات��استالم�الشاحنات�السلعية�و��عر�ف�ا�و�

ه�ذ�د���ن�البضاعة�إل��م�وعادة�ما�توجدتخز���ا�و�إعادة����ا�،كما�تقوم�بتقديم�خدمات�فحص�السلع�عن

  .دول�العالم�بأغلباملخازن����املدن�الك��ى�

  :أنواع�املخازن�العامة :ثانيا

وتقدم��ذه�املخازن�خدمات�التخز�ن�ملنت���معظمأنواع�السلع� :مخازن�ال�شكيلة�السلعية�العر�ضة� .1

  .وخاصة�تلك�ال���ال�تتطلب�استعدادات�لتخز���ا

2. � �التلف:الت��يدمخازن �سر�عة �السلع �ملختلف �التخز�ن �خدمات �املخازن ��ذه ،املواد��األغذية�وتقدم

  .ا��............�س��الكية

و�تقدم��ذه�املخازن�خدمات�متخصصة�ملنت���سلع�معينة�و�يمج�زة�ب�ل�ما� :املخازن�املتخصصة .3

  .تتطلبھ��ذه�السلع�من�التج���ات�و�استعدادات�خاصة

                                                           
  .102،�ص2000عا�ش�مصطفى،�كفاءة��سي���املخزون�و�عالقتھ�بال�سو�ق،�مذكرة�ل�سا�س،�تخصص�محاسبة،�جامعة�تيارت،�دفعة�1
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�العا �املخازن �وعيوب �مزايا �وا��اصة �بمجموعةمن�ا��صائص� :مة �و�العامة �ا��اصة �املخازن �من تتم����ل

  .ذات��ثار��يجابية�والسلبية�

  مزايا�وعيوب�املخازن�العامة :أوال

�و�1:املزايا �ا��اصة �بدالمن �العامة �املخازن �استخدام�ا �وراء �من �الشركة �تحققھ �أن �يمكن �ما ��ل ��� وتتمثل

  :املتمثلة���

املال�املس�ثمر�و�تمثل�����س�يالت�التخز�ن�إضافة�إ���املواد�املنفقةع����عي�ن�وتدر�ب��رأستخفيض� .1

  .العامل�ن�باملخازن�والت�اليف�املرتبطة�بإعداد�وتج����عملياتالتخز�ن

��نتاج� .2 �فيموسم �املنتجات �لز�ادة �ا�����املناسب �استخدام �فيتم �ح���التخز�ن �استخدام ��� املرونة

  ).انخفاض���م�املخزون( ثم�يخفض��ذا�ا��������موسم�ال��ب)ز�ادة���م�املخزون(

�تج���ات� .3 �و �فيمعدات �التكنولوجية �اثر�التغ��ات �تجنب �خالل �من �املخاطر�وذلك ���م تخفيض

  .املخازن،�أو�اثر�التغ��ات������م��عمال

�العمل .4 �مثال��م �متنوعة �وفرات �لتحقيق �العامة �الكب���للمخازن �ا���م �مزايا �من ���ذه��ستفادة

  .دورة�عمل��املة�مما��سمحمن��ستفادة�م��م�ألق����حد��ا��ب�شغيل�العامل�ناملخازن��سمح

 .املرونة�����شرة�استخدام�املخزن  .5

 :إضافة�إ���وجود�مزايا�ضر��ية�ل�ذا�النوع�من�املخازن�حيث�

نص�ب��ل�مستخدم�إن�مقدار�الضر�بة�ال���يدفع�ا�املخزن�العام�توزع�ع�����م�كب���من�الوحداتمما�يجعل�

 .ل�ذا�املخزن�اقل�مما�لو�امتلك�مخزنا�خاصا

 .تخفيض��ثار�السلبية�للمنازعات�مع�العمال�إ���أد�ى�حد .6

 .املرونة����اختيار�املوقع .7

 2:العيوب�

�من� .1 ��ل �لدى ��لياملستخدم �ا��اسب �و�لغات �أنظمة �اختالف ��سب �و�ذلك ��تصاالت ��� املشا�ل

 .صعو�ة��تصاالت�املخزن�و�عمالئھ،�مما�يز�د�من

صعو�ة�ا��صول�ع���ا��دمات�املتخصصة�حيث�انھ�قد�ال�ستطيع�املخازن�العامةتلبية�احتياجات� .2

�محدودة� �أو �عامة �يقدمخدمات �معظم�ا �الن �وذلك ،� �املتخصصة �ا��دمات �لبعض املؤسسة

 .التخصص�

حتياج�إليھ�مما�يؤثر�تجد�املؤسسة�ح��ا�خاليا����املخزن�العام�عند� عدم�توافر�ح���التخز�ن�فقد�ال .3

 .ع���نظام��مداد�ك�ل�

 :مزايا�و�عيوب�املخازن�ا��اصة� :ثانيا

 

 3:املزايا

                                                           
  ).بتصرف( 225إ���ص�222،�ص2000تفيده�ع����الل،�إدارة�املواد�و��مداد،�الدولية�لإلنتاج��عالمي،��سكندالية،�1
  ).بتصرف( 228إ����226إدارة�املواد�و��مداد،�مرجع�سبق�ذكره،�صتفيدة�ع����الل،�2
 ). بتصرف( 177إ����147محمد�توفيق�ما���،�إسماعيل�السيد�إدارة�املواد�و��مداد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص3
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زنا��ستطيع�إن�تحققدرجة�اك���من�ابة�حيث�إن�الشركة�ال���تمتلك�مخدرجة�عالية�من�التحكم�والرق .1

 .الرقابة�عل�املخزونات

تقوم��عملية�الت�امل�ب�نوظيفة�التخز�ن�املرونة�فتلك�الدرجة�الكب��ة�من�الرقابة��سمح�للشركة�إن� .2

��ش���ا���إن�تق �من�املرونة،و�املرونة��نا �أفضل�وأس�ل�و�يأ�ي�ذلك�بدرجة�كب��ة وم�واملخازن��ش�ل

 .�ش�ل�يتوافق�م��اجات�املس��لك�ن�ومع�خصائص�منتج�ا�الشركة�بتصميم�املخزن�و�شغيل�

 .مقارنة�باملخازن�العامةاملخازن�ا��اصة�اقل�ت�لفة�و�ذلك�����جل�الطو�ل� .3

 .�ستخدام��مثل�للموارد�ال�شر�ة� .4

 .مناولة�املنتجات�داخل�املخزن�ت�ون�أك���رعاية�عندما�تتعامل�مع�مخزن�خاص� .5

�غ���ملموسة .6 �العمليات :مزايا �وكفاءة �استمرار�ة �بضمان �العمالء �شعور ��� �إن�وتتمثل �الطبي�� ومن

�الشعور  ��ذا �مزاي��جم �صورة ��� �العمالء �وتنافسيةلدى ��سو�قية �.يا �ضر��ية��إ��إضافة �مزايا وجود

� �خالل �من ������تالكتتج�� �املستخدمة �املعدات �و �باملبا�ي �أقساط�ا��اصة �حساب �طر�قة �و ،

  .املخازن 

  :العيوب�

  .املرونة�فاملخزن�ا��اص�قد�يصبح�م�لفا�للغاية،�حيث�إن�مساحة�وت�لفة�التخز�ن���ثابتة .1

�املرونة�فيإس��اتجي��ا�املتعلقة�إن�اعتماد�الشركة�ع��� .2 استخدام�املخازن�ا��اصة�فقط�قد�يفقد�ا

��ست �لم �وإذا �بھ، �غ���مت�بأ �املس��لكي�ي�ون �أو�أذواق �أو�موقعھ �السوق ���م �فالتغ����� طع�بالواقع

  .العديد�من�الفرصال�سو�قيةالشركة�التأقلم�فقد�يفقد�بذل�

شراء��أو املااللالزم�لبناء��رأستوليد���م�بإم�ا��ا� العديد�من�الشر�ات�ل�س�إنالت�لفة�العالية�حيث� .3

بيعھ�قد�ت�ون��إنإعادةحيث� ,ذومخاطر�عالية��مدفاملخزن�عبارة�عن�اس�ثمار�طو�ل�,��ا،�مخزن�خاص

  .صعبة�وذلك�ن�يجة�لتصميمھ��ش�لي�ناسب�مع�متطلبات�الشركة�فقط

  :تنظيم�املخازن�

�و �إن �املخازن �بناء �سرعة�إعداد�ا�طر�قة �و �إدخال�يؤمن ��ذا,إخراج�ا�املواد با�ساع��أيضا�و�رتبط

�و  �طوابقھ �وعدد ��إم�انية�املخزن �والصغ��ة �الكب��ة �النقل �وسائل �دخول �الدخول�إليھ، �باب �بناء وطر�قة

� �ا��اصة�باملدخالت�واملخرجاتوشروط�ا��زن�الداخلية �غرض�توف���درجات�حرارة�,وا��روج�وغرف�التدقيق

  .املوضوعةداخل�ا�مالئمة�لنوعية�السلعة�

� �واحد �آن ��� �طر�قت�ن �بمراعاة �املخازن �تنظيم �بنا��اوتنظيم�:و�تم �كيفية �حيث �من �املخازن تنظيم

 .املخازن�من�حيث�موضوع�ا��زن�ذاتھ�

 

 

  

  1تنظيم�املخازن�من�حيث�كيفية�بنا��ا� :أوال�

                                                           
  .21إ���ص� 18،�من�ص�1980غانم�فنجان�مو���،��صول�العلمية����إدارة�املخازن،�دار�الرسالة�للطباعة�و�ال�شر،��غداد،�1
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1. � �املكيفة �املسقوفة �نب���مراعاة�و���مخازن�معدة�ألنواع�محددة�من�السلع�ذات�خصائص:املخازن

�ع��� �ا��فاظ �ا��رارةوأج�زة �تكييف �بوسائل ��عناية �مج�زة �ت�ون �ال�� �املخازن �ضمن �عل��ا ا��فاظ

  .الرطو�ة�بدرجات�و�سب�معينة�تبعا�لطبيعة�املواد

2. � �املحفوظة �املسقوفة �ال������و :املخازن �للموادالدقيقة �وتخصص �كب��ة �قاعات ��يئة �ع�� مخازن

  .��رارة�يحتاج�حفظ�ا�إ���تكييف�درجة�ا

3. � �املفتوحة �املسقوفة ��و :املخازن �أشعةالشمس�� �من �املواد �حفظ ��غية �فقط �سقف �ذات مخازن

  .واملطر�و�ستخدم�للمواد��قل�أ�مية�مثل�ال�وابل�البالس�يكية

4. � �العراء ��� �املوجودة �املستورة �أو�غ���ا:املخازن �ومستورة�با��دران �مرسوفة �مخازن وتخصص�,و��

  .ولك�����م�ا����الوقتذاتھ�,قلة�تأثر�ا�بالعوامل�الطبيعية��ذه�املخازن��س�ب

  تنظيم�املخازن�من�حيث�موضوع�ا��زن  :ثانيا

  :نوع�ن��إ��يتم�تنظيم�املخازن�من�حيث�موضوع�ا��زن�بال�سبة�للمؤسسة�

  .إدارة�نتاجو�مخازن�احتياجات���نتاجيةمخازن�العمليات�

من���ك�� وف��ا�يتم�خزنالقسم���نتاجترتبط��عمليات��ال��املخازن����و :�نتاجيةمخازن�العمليات� .1

� �,املتداولة�صول �عملية �فان �الس�ب ��شاط��إدارةول�ذا �ن�يجة �عن �تؤثر�بطرقمختلفة �املخازن �ده

� �تقسيم,املؤسسة �يتم ���نتاجيةإ��العمليات �مراحل �تطابقاحتياجات �مختلفة �����نتاجمخازن

  :املؤسسة�وا�م��ذه�املخازن�

 مخ� �الولية �املواد �:زن �املواد �ع�� �واملواداملن��ية�الصنع���وليةو�شتمل �ا��ا�زة �السلع �لصنع الالزمة

  .�س���بدون�توقف��نتاجمن�اجل�جعل�

 � �الصنع �قيد �املواد �:مخزن �املواد �تخز�ن �فيھ �العمل�ال��و�تم �من �مز�دا �تتطلب �و�إضافة�الزالت

�موادو  �إنفاق �املواد �تصبح ��ي �جا�زة�أو مصار�ف �,السلع �مخازن��أنو�مكن �املخزن ��ذا نجدضمن

 .فرعية�يخصص��ل�م��ا�ملادة�معينة

 و�داخلھ�تحفظ�املخزونات�السلعية�جا�زة�الصنع�ح���يتم�سليم�ا�و�يع�ا�:مخزن�املواد�تامة�الصنع�

ومس���املبيعات���نتاجملا��عرف�بال��م���الذي�ي�ب���وضع�ب�ن�مس����أ�ميةأيضاو�نو����نا� ,للز�ائن�

  .خاصةبالسلع�املنتجة��أخرى فرعية�مخازنوقد�يضم��ذا�املخزن�,

 املحروقات� �:مخزن ��إحداثو�تم �للمؤسسات �الب��ول��ال��مخزن �منمشتقات �املحروقات �ستخدم

� � ,وغ��ه �كأساس �باملؤسسة �الطاقةا��اصة �توليد �شبكة �ل�شغيل �املس��لكة استخدام�ا��أو للقدرة

  .جزئيةبصورة���التل�شغيل�

 الغيار�� �قطع �:مخزن ��� �التالفة �القطع �الس�بدال �املخزن ��ذا �و�خصص �ع����التاإلنتاجية حرصا

  .اقصر�مدة�ممكنة���نتاجإ��عدم�توقف�

2. � �احتياجات �و :1إدارة�نتاجمخازن �املعدات ���فظ �املخازن ��ذه �تحتاجھ���الت�وتخصص و�لما

  .�ش�ل�غ���مباشر�ومن�ب�ن��ذه�املخازن ��نتاجيةالعملية�

                                                           
  .22،�ص2002شعيب�نصر�الدين،��سي���املخزون����املؤسسة�العمومية،�ش�ادة�الدراسات�ا��امعية،�جامعة�تيارت،�1
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 � �العامة ��حتياجات �:مخزن ��حتياجات �تخز�ن �فيھ ��ال��و�تم �اليومي��أيةإدارةتحتاج�ا فيعمل�ا

  .والكتا�ي،�و���مخازن�فرعية�ل�ل�احتياج�ع���حدى�مثلتج���ات�امل�اتب��داري 

�أش�األخرى �يتم�اس��الك�ا��سرعة�املسام���والورق�و �ال��يحتوي�ع����ل�املواد� :مخزن�مواد��س��الك�السر�ع�

  .مختلفة�

 � ��أل�سةمخزن ��و��منا��ماية �:الصنا�� ��افة �حفظ �املؤسسة���ل�سةأي �يقتض��اعمل �قد ال��

���األحذية تحذف�مخازن��أناملؤسسة�و�مكن�إنتاج�مخازن�ضرور�ة�وفقا�لطبيعة��إضافةكما�يمكن

  .ل�س�ل�ا�م��ر�لوجود�ا

  وظائف�ا�أ�داف�امف�وم�وظيفة�التخز�ن�تطور�ا� :ا�ي�املطلب�الث

  :مف�وم�وظيفة�التخز�ن�

  :�ناك�عدة��عار�ف�م��ا�

� ��س�ب�:�1ول التعر�ف ��نتاجيةوالتجار�ة �العمليات �لكث���من �ا��يو�ة �الوظائف �من �التخز�ن �عت���عملية

املحافظة�ع���املواد�سواء��انت�مواد��غرضفعملية�التخز�ن��شمل�استقبال�املخزون�,�نتاجاملباشر�����تأث���ا

��أوليةأو� ��� �غيار��ستعمل ����وسلع��نتاجقطع �و�يع�ا �توز�ع�ا ����ن � .ائية�ستعمل ��ستخدام ��مثلوع��

ا�م�انة�املؤسسة����السوق�وم�ان���وتؤمن,تؤمن�وفرة�قطع�الغيار��أنومنم�ام�ا���نتاجللمواد�وتمنع��عطيل�

  .�خرى ب�ن�املؤسسات�

�الثا�ي �املخزون:2التعر�ف �ع�� �واملحافظة �باالحتفاظ �املعنية ��دارة ��� �املخازن �إدارة �والتنفيذ�، والتخطيط

ورقابةإجراءات�التنفيذ�وصرف�املخزون�حسب�الكميات�والنوعياتاملقررة����الوحدات�أو��قسام�أو��دارات�

�املخزون ��ذا �ملواد �واملستخدمة �.الطالبة ��ذا �خالل �بالعملية�ومن �يتعلق �ما �إ�� �باإلضافة �انھ �نجد التعر�ف

  :و�شمل�عنصر�ن�أساسي�ن��ما� ,�دار�ة�املتعلقة�باملخازن�منتخطيط�وتوجيھ�ورقابة

عملية�تتضمن�التخز�ن�نفسھ�بحيث�يتم�وضع�وترت�ب�املواد�فياملخازن�من���ظة�وصول�ا�إ������و :�حتفاظ

  .املخازن�وح�����ظة�خروج�ا�منھ

���عملية�تتضمن�إجراءات�التأكد�من�سالمة�املخزون�والعمل�ع���إبقا��صا��ا�ومطابقا�إ���حد�: املحافظة

  .في�ون��عيدعن�مخاطر�التلف�ا��ر�ق�والسرقة��ا���ا،�الة�أو�الطر�قة�ال���يتم�استالمكب���ل��

لالحتفاظ�باألصناف،�والعمل��دارة�ال���تتو���بدل�ا���ود���القد�عرفت�إدارة�املخازن�ع���أ:3الثالثالتعر�ف

�طل��االستخدام�ا ����ن �حال��ا �ع�� ��صناف �تلك �بقاء �انھ�.ع�� �ع�� �اللفظي �بمعناه �التخز�ن �عرف وقد

  .املحافظة�ع���السلع�بمختلف�أنواع�ا،�وان�وظيفةالتخز�ن�باألشياء����ن�ا��اجة�إل��ا�

  :تقوم�ع���أساس�ومن�التعار�ف�الواردة�سابقا�يمكننا�القول�بان�وظيفة�التخز�ن�

 .التخطيط�وتنظيم�املواد�املخزونة  - أ

 .السيطرة�عل��ا��غرض�استمرار�تدفق�ا�  - ب

                                                           
  .252،�ص1973ع���الشرقاوي،�إدارة�الشراء�و�التخز�ن،�دار�ال��ضة�للطباعة�و�ال�شر،�ب��وت،�1
  .255،�ص1998الطبعة��و��،��ردن،��محمد�راشد�العز�ز،�إدارة�الشراء�و�التخز�ن،�دار�ز�ران�لل�شر،2
  .169،�دار�الفكر�للطباعة�و�ال�شر،�الطبعة��و��،�عمان،�ص)مدخل�ك��(م�دي�حسن�زو�لق،�إدارة�الشراء�و�التخز�ن�3
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تالفيمش�ل�تراكم��باإلضافةإ��تخز���ا��ذا��أماكنوضع�نظام�تص�يف�و�تبو�ب�وتوف���املواد�وتحديد�  - ت

  .���بطاقات�و��الت�خاصة���جراءاتاملخزون�ومالحظة�تث�يت��افة�

  1:تطور�وظيفة�التخز�ن�

� �حسن �ب�ن �املباشرة �العالقة �تلك ��إدارة�انت �ر�حية �من �و�ل �����و�إنتاجيةاملخزون املؤسسةس�با

� �وظيفة ��� �الصناعية �الدول �من �العديد ��إدارةا�تمام �العقدين ��� �جرى�.�خ��يناملخزون �طو�لة �ف��ة ففي

وعليھ�لم� .الوظائف�الرئ�سية�للمشروع�أ��اع���و�نتاجو�فراد�العرف�ع���اعتبار�وظائف�التمو�ل�وال�سو�ق�

ولكن�بناءا�ع���.الوقت�الالزم�ملعا��ة�مش�لةاملخزون�نظرا�الرتباط�ا��عدة�وظائف�داخل�املشروع���دارة�عط�

���سن�التأث��  ��إدارة�الفعال �تم �الوظيفة ��إ�شاءتلك ��إلدارةوظيفة �جنبا �لتقف �وعليھ ��إ��املخزون �إ��جنب

�جوار  �املؤسسات �من �العديد ��� �التقليدية � ,الوظائف �عن �الوظيفة �تلك �فصل �تم �وعليھ نظرا�إدارة�نتاج

  .�نتاجلشمول��شاط�ا�ملا�قبل�و�عد�

� ��نا �النماذجلمعا��ة��إ��وتجدر��شارة �ر�اضية ��ساليب�التحليلية �ظ�ور��عض �من �ع���الرغم انھ

إال�أناملعا��ة�الشاملة�للمخزون� ,شراء���بدايات��ذا�القرن�مش�لة�املخزون�مثل�تحديد�الكمية��قتصادية�لل

  .���السنوات��خ��ة��إال ومشا�لھ�لم�تحظى�باال�تمام�ال�ا���

دف�إ������فقد�ظ�رت����السنوات��خ��ة����الواليات�املتحدة��مر�كية��عض��ساليب�ا��ديثة�ال��

�ا �مع �ممكن �حد �أق��� �إ�� �املخزون ��س�ثمار��� �احتياجات�تخفيض ��نتاجيةوتلبية �س���العملية نتظام

تم�من�خالل�ا��مسة� ,واملخزون��نتاج�فبعد�ج�د�م��وظ�من�قبل�ا��معية��مر�كية�للرقابة�ع���.العمالء

� �أسلو�ي �من ��ل �تقديم ��خ��ة �MRPIIوMRPعشر�عاما �املواد�، �مستلزمات �تخطيط �نظام ��ول �سلوب

Matériel requirementplaning أوامر�و� �أولو�ات �تحديد �ي�ناول �املختلفة���نتاجالذي �لألصناف �الشراء و

� �الشر�ات ��ال��فيحالة �تقوم �منتجاتبإنتاج �او�عدة �واحد ����منتج �متوالية �مراحإلنتاجية �عدة �خالل  ,ائية

� �مرحلة ��ل ��� �م�ونات �عدة �تخطيط�إما,�ستلزم �نظام �ف�و �الثا�ي  Manufacturingمستلزما�سلوب

Requirements Planing   

� ��ش�ل �املستلزمات �تخطيط �نظام �يضع ��أوسعوالذي �النتاج�إطار ضمن �تخطيط ��جما���عملية

  MRP.الذي��ستخدمف��ا�نظام���نتاجالرئ�سية����حالة�نفس�ظروف���نتاجوعملية�وضع�جداول�

�العمل �بانتظام �ا��دمة �مستوى �ز�ادة �مع �املرتفع �الدوران �معدل �تور�دالعمالء���نتاجيةية وانتظام

  .حسب�ا��داول�الزمنية�املتفق�عل��ا

تخفيض�املس�ثمر�إ���دف�����ال���ساليبالعديد�من��خ��ة�كذلك�قدم�اليابانيون�خالل�السنوات�

املخزون�دائما�شر��أنو�قد�اخذ�ذلك�الشعار�صفة�املخزونفاليابانيون��عتقدون�.حد�ممكن��إلىأد�ى���املخزون�

نھ�س�ب�العديد�من�املشا�ل�وكذلك�يحاوالليابانيون��عتمادع���نظام�التور�د�عند�ا��اجة�فقط�اعتمادا�أ�و 

  .التطبيق��إم�انيةال���تضمن�لھ���خرى الفرعية���ساليب�ع���العديد�من�املبادئو 

  :وظيفة�التخز�ن�ووظائف�ا��أ�داف

  2وظيفة�التخز�ن�أ�داف� :�ول الفرع�
                                                           

  ).بتصرف( 57 – 56 – 55محمد�توفيق�ما���،�إدارة�و�ضبط�املخزون،�مرجع�سابق،�ص�1
  . 253 – 252ع���الشرقاوي،�إدارة�الشراء�و�التخز�ن،�مرجع�سبق�ذكره،�ص2
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وظيفة�الن�التخز�ن�وظيفة�التخز�ن�إلىأنحول�طبيعة�التخز�ن�،�ف�ناك�من�يميل���راءلقد�اختلفت�

و�لكن� ,�سعاروارتفاع�منتظر����،�تتم����الغالب�ملواج�ة�ندرة�محتملة����السلع�إنما�بحد�ذاتھ�و ل�س��دفا

�التخز�ن �فقط �ل�س �املقصود �فان �عليھ �مردود ��تجاه �للسلع��ذا �الالزمة �الشروط �ال�تتوفر�ف��ا �مخازن في

و���تب�ع���ذلك� ,إالل�س���نتاجوقد�يتم�تخز�ناملوادبما�يكفي�ملواج�ة�جداول� ,تلف�ا��إ��املخزونة�مما�يؤدي�

� ��رأستقليل �املخزونات �املعطلفي ��إ��املال ��حتفاظ �عدم �ولكن �ممكن ��بأيحد ��حتياطي بقدر��أو قدر�من

  .توقفھ���نتاجأو د��عرض�املشروع�ملخاطر��عطيل�غ��مناسب�مما�ق

ال�توجد��خرى�و��ا��دمات�لدفع�عملية��شاط�الوظائف��نتاجأو املسا�مة�����إ��و��دف�التخز�ن�

  .أي�مؤسسة�او�م�شاة�قادرة�ع����س�بعاد�عن��ذه�الوظيفة�

� �الرئ���� ��أو��سا���و�الواقع ��ذه �للوظ�الوظيفةلوجود �ا��دمة ��و�تقديم �ائف �م��ا��خرى سواء

  .الوظائف�الصناعية�او�ال�سو�قية�باالستجابة�لطلب�املس��لك�ن�

  1:ماي����التخز�نإ��املرجوة�من�طرف�وظيفة����دافو�مكن�حصر�

 � �باالحتفاظ �وذلك �املواد �تدفق �ومواصلة��باألصنافضمان �تدفقاملواد �استمرار�ة �لتحقيق املطلو�ة

  .�نتاج

 عد�شرا��ا�وقت�انخفاض���سعارإذأن�ستفادة�من�فروق��� واستخدام�ا�عند��سعار�تخز�ن�املواد

عند���ا�أو�فيھ�توف������الت�اليف�و�ذا��ع���ز�ادة�املنفعةالزمنية�من�املواد�سواء�بخز �سعار�ارتفاع�

  .��اعند�ارتفاع�ا�او�ندر ��سعار من�اجل��ستفادةمن�ظروف��أسعار�اانخفاض��أو توفر�ا�

  للتصرف��اتخز�ن�النفايات�انتظارا�استالم�و.  

  السلع�ا��ا�زة�حسب�الطلب�إصدار �استقبال�و.  

 ا�ومحاولة�التصرف,وسرعة�اك�شاف�املواد�الزائدةأمكن،�التقليل�من�تقادم�السلع��لما���.  

  وظائف�وظيفة�التخز�ن :الفرع�الثا�ي�

  :وم��ا��أ�دافيحققھ��ل��شاطم��ا�من�وما�,�دارةال���تؤد��ا��ذه����شطةالتخز�ن��إدارةونقصد�بوظائف�

  :النفقاتتوف��� .1

�ان���م��س�ثمار����إذا�املخازن�و�خاصة��إدارةم�ان�الصدارة����مجمل�مسؤوليات��تأخذ�ذه�امل�مة��إذأن

  :ن�مصدر�الوفورات�ي�ون�من�خالل�أ�و ,مجال�التخز�ن�كب��

 ما�يمكن�من�املواد����املخازن �بأقل�حتفاظ�.  

 املخزون�من�التلف�و�الفقدانا��فاظ�ع���.  

 التخز�ن�ا��يد�و��ستخدام�ل�ل�املساحات�املخزنية.  

 و�استمرار�ة�تدفق�املواد��نتاجضمان�خدمة�. 

  2:توصيف��صناف� .2

                                                           
  ).بتصرف( 171 – 170،�مرجع�سبق�ذكره،�ص...)مدخل�(م�دي�حسن�زو�لف،�إدارة�الشراء�و�التخز�ن�1
  ).بتصرف( 8 -7إدارة�املخازن،�املكتب�العر�ي�ا��ديث�لل�شر،��سكندر�ة،�ص�: ع���الشرقاوي 2
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� �املسؤولية �و��إ��و��ش����ذه �امل�ونةللمخزون، ��صناف �و�وصف �لتعر�ف ��ستخدم �ال�� العملية

ف�رس�من��صناف�أو�قاموس�لتمي���ا�و�يتطلب�ذل�وضع�مواصفات�للمواد�،�واستخدام��إعدادتنطوي�ع���

  .مستو�ات�للتنميط

  :�ستالم .3

�التور�د�و�العملية�ال���يتم�من�خالل�ا�قبول��ل�املواد،و��جزاء�ال����ستخدم�ا�املؤسسة�بما���ذلك�

  .الالزمة�للعمليات�الصناعية�أو�العمليات�ال�شغيلية

  :التفت�ش� .4

قسممستقل�خاص��إ��ذه�امل�مة����ا�و�عادة�ما��ع�دد���ع���فحص�الرسائل�الواردة�للتحقق�من�جو 

�املواد �فحص �عنھ �ي�تج �والذي ��ع ,بالتفت�ش ���ذامالم ���د �و �إ��العمل �التفت�ش��أيا�رجاالملخازن �نظام �ان

الرقابة�و�التفت�ش�ع���املواد�والعناصر�قبل�ان�تصبح�مسؤوليات�املخازن����ضمان�عملية�أ�مفان� ,املطبق�

  .جزءا�من�املخزون�

  :صرف�املخزون� .5

� �مختلف �من �البضا�ع �و �املواد �باستمرار�طلبات �املخازن �تتلقى �داخل��قسامو�دارات املوجودة

� �بتجميع �تقوم �ثم ،� ���صنافاملشروع �صرف�ا �يتم �املحددة�عد�ا �املواصفات �حسب �اتإلىاإلدار املطلو�ة

 .إل��االطالبة�و�توصيل�ا�

  

  1 :��الت�املخازن� .6

ف���تو��الكميات�الواردة�يوما� ,محتوى�املخازن���ا��و�نجد�ضم��ا�املس�ندات�وال��الت�ال���يقيد

��ب�من��إضافةأو �ل�عملية����ا�املخازن�و�التالي���ل�إدارةالكميات�الصادرة�والواردة�عن��و�أيضا ,بيوم�

  .املخزن�

  :حسابات�املخازن� .7

و�يمكن���وقاتالرصيد����أي�وقتمن��إ��وتتضمن�عملية����يل�وتقييد��ل�حر�ات�املخزن�للوصول�

  .املخازن �إدارةاملحاسبة�بدال�من��إدارةالعملية�تقوم��ذ�أن

  :الرقابة�ع���املخازن� .8

� �عملية�الرقابة ��إجراءاتوتتضمن �البضاعة ��سمح�وإضاف��اقبول �بطر�قة �����ا الرصيد��بإبقاء�ثم

� � ,مفتوحا �املخزون �تخفيض �الرقابة �ترا�� �لتخفيضإلىأكما �ممكن �حد �ا�رأس�د�ى �املخازن�جمملاملال ��� د

.� �الوفرات �لتحقيق ��إضافةإلىإرسال�,�خرى وكذلك ��أصنافطلب �من �البضاعة �دعت�إدارة ��لما املش��يات

  .ذلك��إ��الضرورة�

  :املحافظة�ع���املخزون� .9

مما��ع���,��ا�املخزنة�بحال��ا����ن�املطالبة�و��صنافاملخازن�املحافظة�ع���املواد��ةمسؤوليتتضمن�

  .الظروف�املناسبة�للمحافظة�ع���املخزونات��يئة��ضرورة

                                                           
  ).بنصرف( 242إ����240،�ص�1990الفتاح،�إدارة�املش��يات�و�املخازن،�الدار�ا��امعة�لل�شر،�مصر،�محمد�سعيد�عبد�1
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� �املخازن ��� �وحال��ا �املخزون �كمية �من �املادي �أو�التحقق  ,الساحات

  .وا��رد�املفا���الذي�يتم�����عضا��االت�ا��اصة�

�� �املخزون تقديممعلومات� ,نقص

�قتصادية����نظام�مفتوح،�يت�ون�من�أنظمة�فرعية�حيث�أن�نجاح�أينظام�فر���ال�

�إدارة� �وتمثل �الفرعية �جميعاألنظمة �ب�ن �املتبادلة �العالقات �جميع �ع�� ��عتمد �بل �فقط، �نفسھ �ع�� �عتمد

تتمكن�من�املخازن�إحدى��ذه�النظم�الفرعية�والذي�تر�طھ�عالقات�ايجابيةومتنوعة�مع��دارات��خرى�ل�ي�

  :تحقيق�أ�داف�ا�و�مكن�أن��ستعرض�عالقةإدارة�املخازن�باإلدارات��خرى�كما�ي���

 
  مخطط�يب�ن�العالقة�ب�ن�إدارة�املخازن�و��دارات��خرى 

�البضاعةا��ا�زة �قبول ��� �املبيعات �إلدارة وتخز���ا�,املخازن

� �علىاملخازن �يتع�ن �املطلو�ة��إعدادوحي��ا الكميات

  ).بتصرف
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  :جرد�املخزون�

�يتم �ال�� �العملية �تلك ����ا�و�� �املخازن ��� �وحال��ا �املخزون �كمية �من �املادي التحقق

وا��رد�املفا���الذي�يتم�����عضا��االت�ا��اصة� ,و�تضمن�ذلك�القيام��عملية�ا��رد�الدوري�

� �وظائف �و �أخرى وجود � ,�من��الصيانة �إ��التن�يھ

  عالقة�إدارة�املخازن�باإلدارات��خرى 

�قتصادية����نظام�مفتوح،�يت�ون�من�أنظمة�فرعية�حيث�أن�نجاح�أينظام�فر���ال��بما�أن�املؤسسة

�إدارة� �وتمثل �الفرعية �جميعاألنظمة �ب�ن �املتبادلة �العالقات �جميع �ع�� ��عتمد �بل �فقط، �نفسھ �ع�� �عتمد

املخازن�إحدى��ذه�النظم�الفرعية�والذي�تر�طھ�عالقات�ايجابيةومتنوعة�مع��دارات��خرى�ل�ي�

تحقيق�أ�داف�ا�و�مكن�أن��ستعرض�عالقةإدارة�املخازن�باإلدارات��خرى�كما�ي���

مخطط�يب�ن�العالقة�ب�ن�إدارة�املخازن�و��دارات��خرى : (II – 01)ش�ل�رقم�

  من�إعداد�الطلبة

  1:عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�املبيعات�

� �تقدم�ا �ال�� �ا��دمات �ت��يص �البضاعةا��ا�زةو�مكن �قبول ��� �املبيعات �إلدارة املخازن

� �طرف �من �طل��ا ����ن �عل��ا ��إدارةواملحافظة �,املبيعات �علىاملخازن �يتع�ن وحي��ا

  .و�غليف�ا�حسب�طلب�العمالء

  2:�نتاجعالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�

                                         
  ).بتصرف( 378محمد�سعيد�عبد�الفتاح،�إدارة�املش��يات�و�املخازن،�مرجع�سابق،�ص�

بتصرف( 183 – 182م�دي�حسن�زو�لف،�إدارة�الشراء�و�التخز�ن،�مدخل�ك��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص

:                                                             الفصل�الثا�ي

جرد�املخزون� .10

�يتم �ال�� �العملية �تلك و��

و�تضمن�ذلك�القيام��عملية�ا��رد�الدوري�

��إضافةإ�� �وظائف وجود

 .إلىاإلداراتاألخرى 

  

عالقة�إدارة�املخازن�باإلدارات��خرى  :املطلب�الثالث�

بما�أن�املؤسسة

�إدارة� �وتمثل �الفرعية �جميعاألنظمة �ب�ن �املتبادلة �العالقات �جميع �ع�� ��عتمد �بل �فقط، �نفسھ �ع�� �عتمد

املخازن�إحدى��ذه�النظم�الفرعية�والذي�تر�طھ�عالقات�ايجابيةومتنوعة�مع��دارات��خرى�ل�ي�

تحقيق�أ�داف�ا�و�مكن�أن��ستعرض�عالقةإدارة�املخازن�باإلدارات��خرى�كما�ي���

ش�ل�رقم�

من�إعداد�الطلبة:املصدر�

عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�املبيعات� .1

� �تقدم�ا �ال�� �ا��دمات �ت��يص و�مكن

� �طرف �من �طل��ا ����ن �عل��ا واملحافظة

و�غليف�ا�حسب�طلب�العمالء

عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة� .2

                                                          
محمد�سعيد�عبد�الفتاح،�إدارة�املش��يات�و�املخازن،�مرجع�سابق،�ص�1
م�دي�حسن�زو�لف،�إدارة�الشراء�و�التخز�ن،�مدخل�ك��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص2



 ا��انب��قتصادي�ل�سي���املخزونات:                                                             الفصل�الثا�ي

 

47 
 

  :كماي�����نتاجيمكن�توضيح�العالقة�ب�ن�إدارة�املخازن�وإدارة�

 إ���جانب�توف����الت��نتاج�توف���إدارة�املخازن�الكميات�الالزمة�من�املواد��ولية�الستمرار�عملية�

  .و�دوات�وقطع�الغيار�ومتطلبات�الصيانة

 خرى إدارة�املخازن����املالذ��خ���لفضالت��نتاج�واملخلفات��.  

 � �إدارة �موجود��نتاجتقوم �ع�� �للتعرف �املخازن �بإدارة �باالتصال �وال��ام�ا��ا �جدية �املوادومدى من

املوردين����تور�د�املواد�وتقدير�ا���الةاملقادير،�ا��ودة،كما�تقوم�إدارة�املخازن�بإعالم�إدارة��نتاج�

 .���حالة�أي�نقص

  1:عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�املش��يات .3

كث��اما�يتم�جمع�ما��ألنھولذلك�.عالقة�وطيدة�جداأ��ما�يمكن�القول�عن�العالقة�ب�ن��ات�ن��دارت�ن�

  :املش��يات�إلدارةاملخازن�إدارة�وحد�ا�نظرا�لتداخل�الواجبات�ومن�ب�ن�املعلومات�ال���تقدم�ا��إدارة���

  .املوجودات�داخل�املخازن�من�مواد�و�الوقت�املتوقع�لنفاذ�ا� -

  .فاصيل�عن�املواد�املطلو�ة�من�حيث�النوعية�والكمية�ووقت�احتياج�اتقديم�ت -

  :عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�التمو�ل� .4

حيث�إن�العالقة�ب�ن��ات�ن��دارت�ن�تقوم�ع���أساس�تبادل�دائم�للمعلومات،�والت�تعطي�التفاصيل�

�إل� �إضافة �للمخزون، �املادي �للوجود �الدف��ية �القيود �من �للتحقق �أو�الالزمة �الواردة �الفوات���للبضا�ع سداد

الصادرة�و�مراجعة��سعار�وال��و�د�باملعلومات�املتعلقةبت�لفة�املواد�و�الرقابة�ع���رأس�املال�العامل�املس�ثمر�

���املخزون،�كما�انھ�يجب�توفر��عاونتام�ب�ن��ات�ن��دارت�ن�لضمان�فعالية�الرقابة�ع���املخزون�و�تقوم�إدارة�

  .يم�قوائمدور�ة�و�منظمة�عن�ت�لفة�العمليات�ا��اصة�بخدمات�التخز�نالتمو�ل�بتقد

  :عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�النقل� .5

�نقل� �إدارة �ي�و��ناك �عندما �ولكن �النقل، �بمسؤولية �املخازن، �إدارة �إ�� ��ع�د �قد ��حيان ��عض ��

دارة�النقل�بتوف���املعلومات�متنقلة،�فمن�الضروري�جدا�إن��عمل��دارتان�با���ام�تام�مع��عض�حي�تقوم�إ

حول�البضا�ع�ومواعيد�نقل�ا�و����ا�إضافة�إ���توف��معلومات�أخرى�حول�مواقع�التحميل�و�مناطق�التفر�غ،�

بال�سبة�إلدارة�النقل�فتقع�عل��امسؤولية�توف���الشاحنات�وتقديم�النصيحة�عن�الظروف�ال���قد�تؤدي��أما

  .التوقف�أو�سوء��حوال�ا��و�ةإ���تأخ���ال�سليموالتجميع�مثل�حاالت�

  2:عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�املوارد�ال�شر�ة .6

��ا�،�وتقوم�بإعداد�خطةتب�ن�احتياجا��ا�يتع�ن�ع���إدارة�املخازن�أن�تحدد�الوظائف�ال���تتو���القيام

العامل�ن�حسب���يئة�للقوى�العاملة�ثم�تبعث�بتلك�ا��طة�إ���إدارة�املوارد�ال�شر�ة�وال���تقومتدور�ا��عي�ن�و 

تتولىتدر�س�و�تطو�ر�العمال�داخل�املخازن�وتصدر�أوامر�إدار�ة��أو ما�تطلبھ�إدارة�املوارد�ال�شر�ة�ال���تقوم�

  .ا��...ا��وافر�املادية�واملعنو�ة�جازات�تتعلق�باألجور،�

  :عالقة�إدارة�املخازن�بإدارة�املالية� .7

                                                           
  ).بتصرف( 258ذكره،�صد�راشد�الغدير،�إدارة�الشراء�والتخز�ن،�مرجع�سبق�محم1
  .)بتصرف( 64 – 63،صكرهمرجع�سبق�ذ،�املخازن �إدارةالعلمية�����،��صول غانم�فنجان�مو���2
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�أموا �إ�� �تحتاج �امل�شات �جميع �إن �القول �املؤسسة،�يمكن �تحققأ�داف �ال�� �إلنجاز��عمـال �تكفي ل

�رواتب�العمال� �واملوادو�ولية،�وأموال�لدفع �و�الت �املعدات �إ�� �إضـافة �و�را��� �لشراء�املبا�ي �تحتاج ف��

إدارةاملالية�ف���تتو���مسؤولية�تخطيط�ومراقبة�السياسة���ا��وأجور�م�لذلك�فان��ل��ذه�العمليات�تقوم

�للمؤ  �املالية �الرقابةفان �عملية �ولتفصيل �ضرورة��إدارةسسة، �حول �تقار�ر�دور�ة �إعطاء �ع�� �مج��ة املخازن

  .العمل�داخلـ�ا�إ���إدارةاملالية

ومما�سبق�ذكره�يمكننا�القول�إن�وظيفة�التخز�ن��عد�من�أ�م�الوظائف�املوجودة�داخالملؤسسات�

  �قتصادية
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  عموميات�حول�املخزونات :املبحث�الثا�ي�

و�قسمنا��ذااملبحث�إ���ثالث���ا���عت���املخزون�عنصرا�حيو�ا�داخل�املؤسسة�نظرا�لأل�مية�الكب��ة�ال���يتمتع

  :مطالب�

 عر�ف�املخزونات�،�أ�مي��ا�،�أنواع�ا:املطلب��ول��  

 العوامل�املؤثرة�ع���مستو�ات�املخزون�و�أساليب��حتفاظ�بھ:املطلب�الثا�ي�  

 املخزونات�وت�اليف�اتنظيم� :املطلب�الثالث�  

  

  أنواع�ا .أ�مي��ا .�عر�ف�املخزونات :املطلب��ول�

  :�ناك�عدة��عار�يف�للمخزونات�نذكر�م��ا�ما�ي���:�عر�ف�املخزونات�

  1:�ول �التعر�ف

من�قبل�املؤسسة�من�اجل�البيع�و��ذاينطبق�ع����ةيمثل�املخزون�جزءا�من��صول�املتداولة�املش��ا

التجار�ة،�أو�من�اجل�التص�يع�و�ذا�باملؤسسات�الصناعية�كما��شمالملخزون��ل�املنتجات�املوج�ة�املؤسسات�

  .لالس��الك�الذا�ي�للمؤسسة

  2 :الثا�ي�التعر�ف

�اش��  �ال�� �الوسائل �قيمة �املخزون �يمثل �و���ا �أوتص�يع�ا �حال��ا �ع�� �بيع�ا �إلعادة �سواء املؤسسة

  .تحو�ل�ا�إ���منتجات�مصنعة

  3 :ثالثال�التعر�ف

�و�نتاج �للرقابة ��مر�كية �ا��معية ����(APICS)�عرف �املس�ثمرة �إجمالياألموال �انھ �ع�� املخزون

�املنتجات� �إ�� �باإلضافة �ال�شغيل �الوحداتتحت �وكذلك �الوسيطية �و�السلع �و��ست��اد �ا��ام �املواد وحدات

�للبيع �املتاحة �عبارة.ال��ائية ��و �املخزون �إن �القول �يمكننا �سبق �املادية��ومما �الوسائل �مجموعة عن

وذلك�من�اجل�)إدارة�املخازن (علىاختالف�ا،�واملوضوعة�تحت�تصرف�املؤسسة�واملس��ة�من�طرف�إدارة�خاصة�

  .تزو�د�املصا���و�قسام�والفروع�أي�الوحدات�باالحتياجات�الالزمة�ل�شاطاملؤسسة

  4 :أ�مية�املخزونات�

� �تحدد �ف�� �كب��ة �بأ�مية �املخزونات �أنواعھ�تتمتع �املنتوجباختالف �ت�لفة ��� �جزء �أ�م ��عيد �حد إ��

إ���غاية��أحيانا�و 25%و�ذلك�تؤثر�ع���سعر�البيع�و�يرادات�فقد�تصل��سبة�الت�لفة�املواد�ف�سعر�املنتوج�إ���

  .وذلك�حسب�طبيعة�املنتوجوكذا�حسب��شاط�املؤسسة�80 %أو�%70

  5 :أنواع�املخزونات

  ملخزون�الثابت�ا: أوال

                                                           
  .101ص،�2000- 02،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�الطبعة�)ا��زء��ول (�وام�جمعة،�تقنيات�املحاسبة�املعمقة�1
  .65شباي�ي�سعدان،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص2
  .12محمد�توفيق�ما����إدارة�املواد�و��مداد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص3
  .133،�ص01�،1998ناصر�دادي�عدون�،�اقتصاد�املؤسسة،�دار�املحمدية�ا��زائر،�الطبعة�4

5Piere Zermati, la pratique de la gestion des stocks, édition du nobe 1987, p5 – 6.  
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املخزون�الذي�تتداولھ�املؤسسة�ب��م�ثابت،�و�ذا�ا���م�يمكن�أن�يقل�عناالحتياجات�الفعلية��و�

��د�ى�حي�تقوم�املؤسسات��شراء�كميات�كب��ة�من� للمؤسسة�و�ذلك�حفاظا�ع���مصار�ف�النقل����حد�ا

ض�ت�لفة�إصدار�املواد��ولية،�و�املقصود�من��ذه�العملية��والتمتع�بخصم�الكمية�املش��اة،�وكذلك�تخفي

  .تصاالت�إ���غ���ا�من��سباب��خرى ��أوامر�الشراء�و�ت�اليف

  مخزون�التوقع�: ثانيا

��ا��و�ذلك�املخزون�الذي�تحتفظ�بھ�املؤسسة�قصد�مواج�ة��س��ال�ات�املستقبلية�علىحسب�توقعا

�لتخفيضبعض� �من�املخزون التغ��ات�ال���قد�تطرأ�املحتملة�و�املدروسة�خالل�السنة�و��ستخدم��ذا�النوع

  .ع���الطلب�عن�طر�ق�تراكم�املخزون�و�ت�و�نھ�بدال�من��غ��معدالت��نتاج

  مخزون�التقلبات :ثالثا

�و�تزو�د�املؤسسة�بكميات�متفاوتة����ش�ل�غ���تام�الصنع�وإليجاد�التوازن�ب�ناآلالت�و�ب�ن�إدارات�

 .ا�ل�س�متوازنامع��ستخدامات�الطو�لة��جلاملؤسسة�بدال�من�وضع�ا����أقسام�فردية�مما�يجعل�تحمل�

  مخزون��مان��:را�عا

��عرف �أوتحتفظ���امشاألمان��و�ما �توفر�ا �ال�� �املواد ��� �الز�ادة ��أو�تلك �نفاذ���ا �مشا�ل املؤسسةلتجنب

كما�يمكننا�تقسيم�املخزونات�بطر�قة�أخرى�.املخزون��س�ب�التغ��ات�ال���تؤثر�ع�����م�و�مستوى�املخزون

  :إ���نوع�ن��ما�

1. � �العمل �أو�مخزون �العادي �املؤسسة�1:املخزون �التي�س��لك�ا �أو�السلع ��ولية �املواد �من �و�الكمية

خالل��شاط�ا�العادي،�و�و�املخزون��د�ى�الذي�يضمنللمؤسسة��ستمرار�����شاط�ا��ش�ل�عادي�

 .ال���تطرأع���املخزون����السوق�����سعار�والكميات�خاصةدون�توقف�رغم�التغ��ات�

�و��امش��ساعد�املؤسسة�ع���مواصلة��شاط�ا����الظروفغ���العادية�كنقص�املواد�2 :املخزون���� .2

�لل��ز���� �وتفاديا �وسمع��ا �ز�ائ��ا �طلبات �علىتلبية ��سعار�حفاظا �الكب����� �أو��رتفاع �السوق ��

 .�نتاج

� �أو�فاملخزون �فيالطلب �غ���العادية �ا��االت �ملواج�ة �املؤسسة �بھ �تحتفظ �ضمان ��و�إال �ما ���

 .�ستالم

  العوامل�املؤثرة�ع���مستو�ات�املخزون�و�أسباب��حتفاظ�بھ :املطلب�الثا�ي�

  3العوامل�املؤثرة�ع���مستو�ات�املخزون :الفرع��ول�

  :مستو�ات�املخزون�: أوال

  :يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي���

�و�ا��د��د�ى�الذي�يجب�ان�ال�يقل�عنھ�مستوى�املخزونو��ستخدم�لتغطية�:ا��د��د�ى�للمخزون� -

أو�س��الك�أي�نفاذ�املخزون�قبل���نتاجتطرأ�ع���معدل��أنال��ز�الناتج�عن�التغ��ات�ال���يمكن�

  .وصول�الطلبية�ا��ديدة�

                                                           
  .50،�ص1999ناصر�دادي�عدون�،�التحليل�املا��،�دار�املحمدية�للطباعة،�ا��زائر،�1
  .65شباي�ي�سعدان،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص2
  ).بتصرف( 312 – 311محمد��عيد�عبد�الفتاح،�إدارة�املش��يات�و�املخازن،�مرجع�سبق�ذكره،�ص3
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ز�د�عنھ�املخزون�و�حدد��ذاا��د��عدد��و�ذلك�املستوى�الذي�يجب�ان�ال�ي:ا��د��ق����للمخزون -

 الوحدات�ا��اصة�ب�ل�نوع�،�وال�دف�من�وضع��ذا�ا��د��و�تفادي�اس�ثماراملؤسسة����املخزون

املخازن�إعادة�التداب����تأخذاملخزون�بحيث��إليھ�و�ذلك�املستوى�الذي�وصل�:الطلب�إعادةمخزون� -

س��الك�املحتمل�و�� ���ع�ن��عتبار�معدل��خذ،�و�التا���مواج�ة�أي�طارئ�ولتحديد��ذا�ا��د�يجب�

  . )ف��ة��ست��اد(العامل�الزم���

و�تمثل����تحديد�أحسن�كمية�اقتصادية�للشراء�،�و�و�الفرق�ب�ناألق����و�:ا���م��مثل�للطلبية� -

  .�نتاجا��د��د�ى�و�ذا�ا���م�يضمن�عدم�تخطي�ا��د��ق����و�عدم�عرقلة�

  :ؤثرة�����ذه�املستو�ات�العوامل�امل :ثانيا�

� �رئ�س�ت�ن �مجموعت�ن �إ�� �املخزون �ملستو�ات �املحددة �العوامل �تقسيم �العوامل�:يمكن مجموعة

  .ال�سو�قية�،�مجموعة�العوامل��نتاجية�

  العوامل�ال�سو�قية�: أوال

املستخدم�و��يكاللتوز�ع���ا��عض��مور�املرتبطة�باتجا�ات�املبيعات�ومعدال�ملجموعةوتتضمن��ذه�ا

  :و�غ���ا�من��مور�ال���ترتبط�ارتباطا�مباشرا�باألساسيات�ال�سو�قية�وم��ذه��مور�ما�يأ�ي�

  1:الطلب .1

يدرس�الطلب�من�حيث�ا���م�و�من�حيث�مستوى�التكرار�،�ف�لما��ان�الطلب�كب��ا�لما�احتاجت�

  . املؤسسة�إ���مخزون�كب���من�املواد��ولية�والسلع�ال��ائية�والعكس���يح

  :�ي�ل�التوز�ع� .2

�فإذا�ان� �معينة �توز�ع �أو�ع���قنوات �مباشرا �التوز�ع �سي�ون ��ل �أي �التوز�ع �طر�قة �بھ واملقصود

��عملية�وزع�ع�ت�أن�مباشرا�فاملؤسسة�تضطر�إ����حتفاظ�بمخزون�كب��،�وإذا��ان�التوز�ع�ع���قنواتفيمكن

  .كميات�كب��ة�من�املخزون�،�حيث�تقوم�تاجر�ا��ملة�بتخز�نالتوز�ع�ع����ذه�القنوات

إضافة�إ���وجود�عوامل�أخرى��التأكد�من�مستوى�الطلب�،�مدى�ال�شابھ�فيم�ونات�الطلب�ومدى�

  .التأخ���املسموح�بھ����توف���الطلبيات

  العوامل��نتاجية :ثانيا�

املخزون�ل�س�الثانية�ال���تؤثر�ع���مستوى�املخزون�الن�ال�دف�من�ملجموعةتمثل�العوامل��نتاجية�ا

فقط�مساندة�ال�شاط�ال�سو�قي�للمؤسسات�،�ولكن�أيضا�خدمة�ال�شاطال�سو�قي�و�ذلك�بالسماح�لإلنتاج�

  :بان�يتقلب�بطر�قة�مستقلة�عن�معدالت�البيع�،�وتتضمنالعوامل��نتاجية�ما�ي��

  :حيث�يوجد�أك���من�نظام�و��ناك�نظام�ن��ما�:�نتاجنظم�  - أ

 يحتاج�إ���كميات�كب��ة�من�املخزون�بما�ف��استمرار�العملية��نتاجية�و��حيث :املستمر���نتاجنظام�

  .يحتاج�إ���مخزن�كب��ة�

 حيث�تأ�ي�طلبية�فتقوم�املؤسسة�بتمو�ل�ماتحتاجھ��ذه�الطلبية�من� :حسب�الطلب���نتاجنظام�

  .مواد�و�بالتا���ال�تحتاج�إ���مخازن�كب��ة

                                                           
  ).بتصرف( 311 – 310ع���الشرقاوي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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�  - ب �التخصيص �:درجة �متخصص �املنتج ��ان �محدود�فإذا �لد��مخزون �في�ون �واحدة �سلعة بإنتاج

لتغطية�إنتاج��ذه�السلعة،�ب�نما�إذا��ان�يتعامل�مع�مز�ج�من�السلع�فا��يحتاج�إ���مخزون�كب���من�

  .املواد��ولية�

�  - ت �الصناعية ��و���1:املراحل �عدةنوا�� �من �املخزون �مستوى �ع�� �الصناعية �املراحل �من يؤثر�عدد

�مراكز�التجميع ��عدد �املراكز��لما��خاصة �عدد �،وارتفاع �الصناعية �املراحل �ب�ن �إ�شاؤ�ا �يجب ال��

ارتفع�مستوى�مخزون�املادة�تحت�ال�شغيل�،�و�الناحية�الثانية����ختالفات����ت�اليف�الصنع�من�

ب�ن�املراحل�املختلفة�،�فاملؤسسات�ال�����نتاجمرحلة�إ���أخرى�و�درجة�ا��طر�ال���ي��تب�ع��ا�عديل�

تعديالت�دائمة�تجد�منالصعب�عل��ا��حتفاظ�بمستو�ات�مرتفعة�من�املخزون�ب�ن�املراحل�تتعرض�ل

  .الصناعية�

  2أسباب��حتفاظ�باملخزونات� :الفرع�الثا�ي�

تحتفظ�املشروعات�باملخزونات�نظرا�أل�مية�الدور�الذي�يلعبھ��ذا��خ������تحقيقأ�داف�ووظائف�

  :ع��ال�سو�ق�و�نتاج،�حيث�انھ��ساعد�

1. � �ا���م ���مجال�الشراء�التص�يع�والنقل�مثال�املخزون�من�املواد��وليةا��ام��ساعد�:اقتصاديات

�ت�اليف� �انخفاض �لك�����مالكميات،إ�� �نظرا �املواد ��ذه �من �املش��اة �الوحدة �ت�لفة �تخفيض ع��

  .النقل�نفس�ا��س�ب�نقل�كميات�كب��ة�بأسعار��ن�منخفضة�

قد�يضر�املشروع�إ����حتفاظ�باملخزون��س�بالتغ��ات�املوسمية�����ل�:التوازن�ب�ن�العرض�والطلب� .2

  .من�العرض�أو�الطلب�أو�كال�ما�معا�

�ساعد�املخزون�ع���تخصيص��ل�وحدة�من�وحدات�املشروع�فينوع�مع�ن�من�املنتجات�:التخصص� .3

  .ع���أن�يتم�مزج�ا�أو�تجميع�ا�مستودعات�كب��ة�،حسب�طلبت�واوامر�العمالء�

يتم��حتفاظ�بمخزون�إضا���كحماية�ضد�التقلبات����عواماللعرض�والطلب�أو�كال�ما�:التأكدعدم� .4

  .معا�

�املختلفة .5 فاملخزون��ساعد�عل�التعامل�مع�منافذالتوز�ع�و��ذه�املنافذ�:التعامل�مع�منافذ�التوز�ع

  .تبدأ�من�املورد�إ���املنتج�مرورا�بالوسطاء�ووصوالللمس��لك��خ��

  تنظيم�املخزونات�و�ت�اليف�ا : املطلب�الثالث

  تنظيم�املخزونات :الفرع��ول 

إن�عملية�تنظيم�املخزونات����ء�ضروري�ل�ل�مؤسسة�ف����ساعد�ع���تحقيقأ�داف�ا�و��ساعد�ع���

يتعاونون�من�مختلف�املواقع��إفراد�نجاح�عمليات�التخز�ن�بصفة�خاصة،�وتظ�ر�أ�مية�التنظيم�عند�وجود

�مختلفة �أنواع �غ����و�باشرون �ال�شاط �إ����أ��ممن �يدعونا �مما �مش��ك، ��دف �يتوج�وننحو�تحقيق جميعا

��عت��  �والسليم �ال��يح �التنظيم �أن ��القول �أساس �تناولنا �الفرع ��ذا �و��� �املخزونات :النجاح �و�تخطيط ،

  .تص�يف�املخزونات

  1 :تخطيط�املخزونات: أوال
                                                           

  .18سليم�بر�ون،��سي����مخزونات�قطع�الغيار،�مذكرة�ل�سا�س،��لية�العلوم��قتصادية،�البليدة،�ص1
  ).بتصرف( 171  -  170  - 196،�ص��1997ال�فر�د�مصطفى،�إدارة��مداد،�مكتبة��شعاع�للطباعة،��سكندر�ة،�2
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  :لقد�عرف�التخطيط�بصورة�عامة��عدة��عار�ف�م��ا�:املف�وم�العل���للتخطيط

�ختيار�ب�ن�البدائل�و��مور،�و�أن�مش�لة�التخطيط�ال�ت�شا�إال�ح�ن�اك�شافإجراء�أو�بديل���الة� .1

  .معينة�و�اعتباره�أداة�تر�ط�ال�دف�بالوسيلة

�يم .2 �زمنيةلذلك �ف��ة �خالل �أفضل �بصورة �ال�دف �لتحقيق �تنفيذ�ا �الواجب �ال�شاطات كن�تحديد

  .اعتباره�أيضا�وسيلة�للتحقيق

��عمال� �ال�شاطاتأو �تحديد �عملية �املخزون �اعتبار�تخطيط �يمكننا �السابقة �التعر�فات �ضوء �ع�� و

�أنالواجب�تنفيذ�ا����مجال�املخزون�لتحقيق��دف�إدارة�املواد����الكفاءة�املخزنيةوالتخطيط�للمخزون�البد�

ئمة��ل�مجالو�يمكن�تحديد�ما��شملھ�التخطيط�للمخزون�يتم�بمجاالت�معينة�وفق�أسس�مختلفة�حسب�مال 

��� �مختصرة �التخطيط� :بصورة �و�مستلزمات �أعمال �تخطيط �املخزون، �،تخطيطم�ان �املش��يات تخطيط

  :و�ع���ضوء�ذلك�يمكن�تحديد�مبادئ�التخطيط�العل���للمخزون�بما�ي���.�خرى�

 قتصادية�� �العالقات �و�تحقيق �ال�دف �تواجد �و�مراعاةالظروف��عملجتمضرورة ��نتاجية الوحدة

  .والعوامل�السياسية

 ضرورة�توف���املعلومات�والبيانات�عن�جميع��سعار�والت�اليف�و�غ���ما�مما�يرتبطبال�شاط�املخز�ي.  

 ضرورة�توف���أ��اص�عامل�ن�بإدارة�املواد�وتخطيط�ا�.  

 عدم�املغاالة����التخطيط�إ���حد�يصبح�فيھ�كث���من�الت�اليف�وا��طط�غ���مرنة�.  

 ضرورة�متا�عة�التخطيط�للتأكد�من�حسن�س���التنفيذ�والتعرف�ع����نحرافاتلمعا����ا�.  

  :أ�مية�و�فوائد�التخطيط�

  :يمكن�أن�توضع�أ�مية�و�فوائد�التخطيط����النقاط�التالية�

 لف��ة�معينة��نتاجتفادي�احتمال�نفاذ�املخزون�مما�قد�يؤدي�إ���توقف� 

 رات����الوقت�،�ا���د�،�الت�اليف�إضافة�إ���تفادي�خسائرالنفاذ�و�التقادمأداة�فور�ة�لتحقيق�وف. 

 عت���مؤشرا�للتخطيط�القادم�او�املقبل�من�حيث�نتائجھ��. 

  خرى�داخل�املؤسسة��عت���حلقة�لسلسلة�التخطيط�ا��اصة�باإلدارات��. 

 عت���وسيلة�لتطو�ر�وترقية�الوحدة��نتاجية��.  

  :تص�يف�املخزونات:ثانيا

� �وفقال��ت�ب �املركبة �املفردات �من �لعدد �امل���� �ال��ت�ب �انھ �ع�� �التص�يف ��عر�ف �سلسل��أو يمكن

�أخرى خصائص�ا�املم��ة�و�عبارة�أو�يمثل�نظام�ل��ت�ب�عناصر�املخزونات�وفقا�لطبيع��ا��أنمع�ن�،كما�يمكن�

  .مظا�ر�ال�شابھ�بي��ما�أساسينطوي�التص�يف�ع���ترت�ب�املفردات�ووضع�اضمن�مجموعات�ع����أنيمكن�

  :املواد�م��ا�أنواعو��ناك�طرق�لتص�يف�وتقسيم�

  2:التص�يف�حسب�ا�مية�املواد .1

  ABC:طر�قة�  - أ

                                                                                                                                                                                     
  ).بتصرف( 21 – 20،�ص1979زون،�دار�ا��ر�ة�للطباعة،�ب��وت،�سعود�خضر�حميد�الكب����،�دراسة�تخطيط�ز�رقابة�املخ1
  .)بتصرف(،�198،�ص2003ع���الشرقاوي،�إدارة�ال�شاط��نتا��،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر،�مصر،�2
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�Bآو��Aعطي��سمية��نتاج�جزء�مستخدم�����آو ن��ل�عنصر�ر�قة�مستعملة�لتص�يف�املخزونات�أل �ذه�الط

  :و�ترتكز�ذه�الطر�قة�عل�املبادئ�الثالثة��تية��نتاجما�انفق�من��ل�جزء����عملية��ملجموع�وفقاCآو

  .ال�دف�املسطر�أساس�عر�ف�املقاي�س�ال�امة�لل��ت�ب�ع��� -

  .املتجا�سة�حسب��ذه�املقاي�س�املنتجاتتجميع� -

  .�نمعا��ةو�بصفة�موحدة�التمو  -

� ���شارةإلىأنمع �قد�يخص�منتوج �النموذج ��أو �ذا �واحدة �من�املواد�واملنتوجات�و��أو مادة مجموعة

  .املخزون�السل��

  :1 20،80طر�قة�  - ب

نظرا�للعدد�الكب���من�املواد�ال����ستعمل�ا�املؤسسة�فان��ذه�الطر�قة��ساعد�املؤسسة�علىمعرفة�

من�مجموع�املواد����قائمة�%20 توجھ�ل�ا���تمام�ا��اص�،�حيث�غالبا�ما�نالحظ�بان��أناملواد�ال���يجب�

��عاد �املواد �%80ل �القيمة ���تيةمن �و�ان �80 %السنو�ة، ��عادل �املواد �القيمة20 %منمجموع ��تية�من

لالس��الك��عد�السنو�ة�لنفس��س��الك،�بحيث�تقوم�ب���يلفي�مقابل��ل�مادة����قائمة�القيمة�السنو�ة�

  .ذلك��عيد�ترت�ب��ل�عناصراملواد�حسب�القيم�التنازلية�او�التصاعدية�لالس��الك

  .��ا�تقوم�املؤسسة�بمتا�ع��ا�و�توجيھ�عناية�وا�تمام�خاص) 80ة�القيم،�20العدد�80/20 (عناصر�املواد��إن

بحيث�تقدم�طلبية�إجمالية�فة�فتقوم�املؤسسة�ب�سي���ا�بص) 20،�القيمة�80 العدد80/20 (عناصر�املواد��أما

 .القيمة�ال�لية80%إ����%�20عا���أمانبال�سبة�لتغطية�احتياجات�السنة�املقبلة�مع��امش�

 2:التص�يف�حسب�معدل�دوران�البضاعة�و�طبيع��ا .1

الطلب�يتم�تص�يف�املواد�وفقا�ملعدل�تكرار �أييمكن�تص�يف�قوائم�املخزون�وفقاملعدل�دوران�املادة�

 :إ��و�يمكن�تقسيم�عناصر�املخزون�ألخرى يختلف�ذلك�من�مادة��أنعل��ا�و�من�الطبي���

�:املتكررة�أصناف  - أ �املخازن���صنافو�� �من �و�معـدال�����ا �الـسنة �خالل �شرا��ا �عملية �تكرر ال��

� �و�يرسـل�ا �تز�ـد �الطلـب �مسؤولية ��س�ب �ما �عادة �لذلك �كب��ة، �املعلوماتإ�� �بموجب ال����املش��يات

  .لديھ�من�ال��الت�حسب�تقديراتھ�ا��اصة

عاديا�و�قوم�قسم�مراقبةاملخزون�بتحديد���ا�ال���ي�ون�معدل�دورا��صنافو���:العادية��صناف  - ب

  .�نتاجخطورة�ع�����ا�العادية�و�ال���ال��ش�ل����حد�ذا��مور طلبات�شرا��ا�باعتبار�ا�من�

�:ا��اصة��صناف  - ت �يختلف ���مر و�نا �ا��الة��لألصنافبال�سبة �،فف��ذه �طل��ا �يتكرر �ال�� ا��اصة

� �تبدأإجراءات �من ���داراتالطلب ��ذه �تحتاج �ثم���صنافال�� �الشراء �خاصةلطلب �نماذج فتمثل

 .املش��يات�لتنفيذ�الطلبية�إلىإدارةترسل�

�:البطيئةا��ركة��صناف  - ث �الرقابةو ��صنافو�ذه ��عملية �القيام ��عد �تحديد�ا مراجعةاملخازن�يتم

� �اك�شاف �الدور�ة،وعند �الف��ات �جدا،ف�أصنافخالل �بطيئة �بمعدالت �تتحرك ��ذا�إ��ا �حذف تقرر

 .الصنف�من�ال��الت�املخزنيةوكذلك�من�القوائم�املخزنية

  :ت�اليف�املخزونات:الفرع�الثا�ي
                                                           

  ).بتصرف( 145 – 144،�ص2001،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�)أداة�فعالة�لل�سي��(فر�وس�محمد،�املوازنات�التقدير�ة�1
 ).بتصرف( 198 – 197ع���الشرقاوي،�إدارة�ال�شاط��نتا��،�مرجع�سبق�ذكره،�ص2
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  .وت�اليف�ال��ز����املخزون����ا�ت�اليف��حتفاظ�إ��و�مكننا�تقسيم�ت�اليف�املخزونات�

�باملخزون:أوال ��حتفاظ �من�إذا�:ت�لفة �العديد ��� �ضروري ��عت�� �باملخزون ��حتفاظ ���شطة��ان

تكمن����وجود��أن��جابةقدر�منھ؟غ����بأق����قتصادية،فالسؤال�الذي�يمكن�طرحھ�ملا�ال�يتم��حتفاظ�

و�تت�ون�ت�لفة��حتفاظ�باملخزون�من�عدة�.�ضا��باملخزون��يتحمل�ا�املشروع�ن�يجة��حتفاظ�إضافيةت�لفة�

  :م�ونات�تتمثل����

1. � �املخزون��موالت�لفة ��� �:املس�ثمرة �من �تتضم��قوائم��أنبالرغم �ال �الت�اليف �من �النوع �ذا

�����ساسية�فالقاعدة�إذنانھ�يمثل�اك���م�ونات�ت�لفة��حتفاظ�باملخزون،�إال�املحاسبة�التقليدية�

التقل���موالمعطلة�،وت�لفة�ذه��أمو� ن�املخزون�الزائد�يمثل�أ�مس�ثمرةو �أمو� املخزون�يمثل��آن

عن�ت�لفة�الفرصة�البديلة�املتمثلة����العائد�الذي�ان�يمكن�تخفيضھ����حالة���حوالحال�من��بأي

� ��ذه ���موالاستعمال �مجال �الت��يةأ�و �أخر �� �يتم �قيمة ��قل ���ا �لوجود �����لأموان�يجة معطلة

  15%.املخزون�و���قيمة�سعر�الفائدة�املتاح����السوق�وال���قدتحصل�ع��

�الوحدات .2 �تخز�ن �املخازن�و�:ت�لفة ���ماكنتتمثل����ت�لفة �امل�ام �إ��املخصصة�لتلك ت�لفة��إضافة

�والطاقة �العمالة ���ج�زةوت�لفة �تلك �لتداول �،��صنافالالزمة �باإلضافةإ�� �النظم ��دار�ةت�لفة

  .الالزمة���فظ�املخزون�و���يلھ�والرقابة�عليھ

�والتام�ن .3 �والتقادم �التلف �:ت�لفة �بال�سبة �م�مة �التلف الغ���قابلةللتخز�ن��لألصناف�عت���ت�لفة

نھ�م�إضافية�،و����ذه�ا��الة�قد��ستلزم�تحمل�ت�اليف�و��دو�ةلف��ات�طو�لة�مثل�املواد�الغذائية�

� �تلك �تلف ��حتف��صنافتجنب �بالفواكھ،ا��ضرواتمثل �ا��،...اظ �أما �ف�و وارد��أمر عنالتقادم

�ثم��ا �ي�ناقض �ال�� �املعمرة �و�السلع �للموضة �تخضع �ال�� �للسلع �،��ملجرد�بال�سبة �معينة مرور�ف��ة

وعدم�بيع�ا����ا�مجرد��حتفاظإن�تتعامل�مع��ذا�النوع�من�السلع��ال��لذلك�يجب�ع���الشر�ات�

� �ت�لفة �يمثل �ف��ةمعينة ��إضافيةخالل ،� �تجن��ا �تقومبحسا�أو يجب �دراية��ا �ع�� �ت�ون �ح�� عند���ا

  .��ا�اتخاذ�قرار��حتفاظ

��أما ���خ�� ا��زء �ضد �املخزون �ع�� �التام�ن �ت�لفة ��و �الت�اليف �مثل���عضمن املخاطر

  .��ا�ا��ر�ق،الغرق،السرقة�وغ���ا�،وعادة�ما�ت�ون��ذه�الت�لفة��سبة�مئو�ة�من�قيمة�املخزون�املحتفظ

  :ت�لفة�ال��ز����املخزون:ثانيا

  :يمكننا�تقسيم�ا�ا���ماي��

1. � �العملية �توقف �:�نتاجيةت�لفة �مخزون ��ناك �ال�ي�ون �عندما �ا��الة �وتظ�ر��ذه �من�إضا�� يكفي

  .�وليةاملواد�

�للعمالء .2 �توافر�السلعة �عدم �مراكز�:ت�لفة �ال��ائيلطلبات �املنتوج �من �املخزون �اليكفي وتظ�ر�عندما

� �التوز�ع �املمكن �من �ا��الة ��ذه �توافر�املنتج��أنوالعمالء،و�� �عدم �فيحالة �العميل تخسر�املؤسسة

  .�ش�ل�متكرر�و�مكن�����ذه�ا��الة��عتماد�ع���فكرة�الفرصةالبديلة����تقدير��ذ�الت�لفة�

� �القول ��ستطيع �سبق �من��أنمما �تتطلبمجموعة �ومواكبتھ �املخزون �من ��حتياجات �ضبط عملية

�ستطيع�املس���بمقتضا�ا�السيطرة�علىعناصر�بما��غطي�ال��امج�املسطرة�ع����و��دواتال��و�الطرق� �جراءات

  الزمن�كما�يجب�ع���املؤسسة�العمل�ع���الت�اليفاملتعلقة�باملخزونات
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  الرقابة�ع���املخزونات :املبحث�الثالث

مقارنتھ�باملخطط�لتحديد��م�و�إن�ال�دف��سا����من�وظيفة�الرقابة��و�قياس��نجاز�الفع���و�

� �و�أسبا��نحرافاتنوع �مواقف�ا �و�معرفة �تلك��ا �لت��يح �خطة �وضع �تقنية���نحرافات�و�كذلك و�متا�عة

  .�نحرافاتالقرارات�ت��يح�

  و�قد�قسم��دا�املبحث�إ���ثالث�مطالب

 أ�مي��ا�و�أ�داف�ا ,�عر�ف�الرقابة�ع���املخزن�:املطلب��ول�  

 مجاالت�الرقابة�ع���املخازن�و�وسائل�ا:املطلب�الثا�ي�  

 مستلزمات�الرقابة�ع���املخزون�:املطلب�الثالث�.  

  

  أ�مي��ا�و�أ�داف�ا ,�عرف�الرقابة�ع���املخزون� :املطلب��ول�

  �عر�ف�الرقابة�ع���املخزون

الكمياتاملناسبة�من�املواد�يقصد�بالرقابة�ع���املخزون�تلك�الوسيلة�ال���ت�بع�ا�إدارة�املخازن�للتأكد�من�توف���

و�تحقيق�أفضل�عائد� ,مع�مراعاة�ما�يمكن�توف��ه�فيالسوق�من�سلع� ,���الوقت�املناسب�و�حسب�املشروع�

السلع�ا��ا�زة�و�تختلف�أ�مي��ا�حسب� ,الرقابةع���املواد��ولية� ,من�املال�املس�ثمر�و��شمل�عملية�الرقابة�

  قيمة�املخزونات�اختالف

  1:ة�ع���املخزونات�و�أ�داف�ا�أ�مية�الرقاب

  :و�تتمثل�أ�مية�عملية�الرقابة����

���م .1 �إجما�� �من �مرتفعة ��سبة �تمثل ��صناف �و �النوعيات �مختلف �من �املخزون �كميات �أن

  .���املؤسسة��س�ثمارات

�ممايؤثر�ع��� .2 �أموال�ا �من ���ما �جانبا �و��س�نفد �املؤسسات �م��انية �من �كب��ة ��سبا �املخزون �ش�ل

  .سيول��ا

تفادي�مش�لة�نفاذ�املخزون�و�تفادي�التغ��ات�الفجائية�و�الغ���املنطقية�لتلبية�حاجاتالسوق�املتغ��ة� .3

. 

�و� .4 �ج�اتاإلنتاج �طلبات �ملواج�ة �و�ذلك �مستوى �أد�ى �و�تفادي �املخزون ���م �تخفيف �إ�� ا��اجة

 .دون�التعرض�ملشا�ل�نفاذ�أو�تلف�املخزون��ا�إمداد�ا�باحتياجا

  :يمكن�أن�نجمع�ا�فيما�ي��� :��املخزن�أ�داف�الرقابة�ع�

  الشراء�ما�ي�تج�عنھ�تخفيض�ت�لفة�الوحدة�اقتصادياتتحقيق�

  �ستخدام��مثل�لألموال�املس�ثمرة

  و�التا���انخفاض�الت�اليف ...........تخفيف�معدالت�التلف� -

  قبالملؤسسة�مراقبة�أساليب�و�إجراءات�تنفيذ�ال��نامج�املحدد�و�ا��طط�املخزنية�املرسومة�من -

                                                           
  .308محمد�راشد�القدير،�إدارة�شراء�و�تخز�ن،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�1
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�أو� - �املخازن ��� �ال�شغيل �العملية �كفاية �تظ�ر�مدى �حساب��ا�عدام�الرقابة �عنطر�ق �و�دلك كفاي��ا

  �نحرافات

  ال��صية�و�سلوك�مالوظيفي�غ���مالئما��م�ز�ادة�كفاءة�العامل�ن�عن�طر�ق�الكشف�عن�تصرف -

  خزونمن�امل��ا�تخفيض�ت�لفة�ال�شغيل�ن�يجة�إمداد�ج�ات��ستخدام�باحتياجا -

  مجال�الرقابة�ع���املخزون�و�وسائل�ا :املطلب�الثا�ي

�ع��� �الرقابةتجرى �إن �فاملفروض �عل��ا �الرقابة �تجري �ال�� �املخزونة �ال�شاطات �تلك �الرقابة �بمجال و�يقصد

�أك���من� �أ�مية �ذات �ترتكز�علىجوانب �جعل�ا �العم�� �الواقع �غ���أن �است�ناء �دون �من �املخزنة ��عمال جميع

� �مثل �غ���ا �,الكمية �امل�ان,النوعية �ا,الزمان ��ذه �واملعروفأن �ولذلك��ملجاالتالت�اليف �التخز�ن �مقومات ��

  :ت�ون�مجاالت�الرقابة��اال�ي�

�النوع �ع�� �مطابقة�:الرقابة �حالةعدم ��� �عنھ ��ستغناء �املمكن �من �الذي �املخزون �نوعية �ع�� �الرقابة أي

� �املالئمة �,لإلنتاجاملواصفات �تخز���ا �ال�يتم �املش��اة �املواد �أن ��إال و�ما �للمواصفات �فحص�اومطابق��ا �إذن�عد

فالرقابة�يجب�أن��شمل�وصف�املواد�املطلو�ة�و�تم�قياس�أداءالرقابة�من�خالل�التقار�ر�املقدمة�من�طرف�

  .وغ���ا�حول�نوعية�املواد�إدارة�نتاج

�الكمية �ع�� ات�التخز�ن�والذي�ي�ون�خاص�ب�لسلعة�ع���حدى�تم�ذلك�بواسطة�تحديد�مستو�ي�و :الرقابة

و�ناكعدة�نماذج�لتحديد�كمية�الطلب� .و�التا���تحديد�أحسن�كمية�اقتصادية�للشراء�وتحديد��لفة�التخز�ن

  .1املث���وفق�معادالت�ر�اضية�

�القيمة �ع�� �:الرقابة �ا��سبان ��� �نأخذ �بالقيمة �املخزون �ع�� �الرقابة �فعالية �من �للتأكد ال�س�ية���مية

� �الكمية �ت�ون��ناك��عض�املواد�قليلة �فقد �املخزون �من�قيمة��إال ملختلف�بنود �عالية ��ش�ل�سبة �قيم��ا إن

ومن�ثم�,أن�قيم��ا��ش�ل�سبة�عالية�من�قيمة�املخزون��إال فقد�ت�ون��ناك��عض�املواد�قليلة�الكمية�,املخزون�

  .ا����تقدير��ذه�الت�لفة�فان�الرقابة�ع���املحزون�بالقيمة�تأخذ�أ�مية�بالغةلدور�

�مجموعةمن� �تتطلب �ومواكبتھ �املخزون �من ��حتياجات �ضبط �عملية �أن �القول ��ستطيع �سبق مما

�املخزن�و�مواكبةتتطلب�مجموعة���جراءات والطر�مما�سبق�تطبيع�القول�أن�عملية�ضبط��حتياجات�من

�ا �املس���بمقتضا�ا ��ستطيع �ال�� �و��دوات �و�الطرق ��جراءات �مخزو من �لسيطرةع�� �ال��نامج���ا ��عطي بما

  .املسطر�ع���الزمن�كما�يجب�ع���املؤسسة�العمل�ع���تخفيفالت�اليف�املتعلقة�باملخزونات

والشراء�بالسعر�املناسب�و���ا�يتم����يل�ا��عد�تحديد�ا�والتعرف�ع���أساليب�ز�اد: الرقابة�ع���الت�اليف

  .و�رقابة�ت�اليف�التام�ن�و�النقل�و�غ���ا�منالت�اليف�ا��رةمدىاال�تمام�بتخطيط�الشراء�من�السوق�

  2:وسائل�الرقابة�ع���املخزون�

�الر�اضية �علىاملخزون:املعادالت �للرقابة �خصيصا �معدة �ر�اضية �نماذج �و �معدالت �دم ��ستخدم  .حيث

  .و�تم�ذلك�من�خالل�مراجعة�ال��الت�املحاس�ية�و�القوائم�املالية:و�املا���ملحاس��املدخل�ا

  .بحيث�يتم�إعداد�جداول�تب�ن�أنواع�كميات�و�حالة�املخزونان:��دو��ااملدخل�

  .و�تم�ذلك�من�خالل�الرسوم�البيانية�للمواد�املخزونة�جالبا�و�يتم�مقارن��ابالف��ات�السابقة:املدخل�البيا�ي
                                                           

  ).بتصرف( 207إ����199سعود�خصر�حميد�الكب����،�دراسة�تخطيط�و�رقابة�املخزون،�مرجع�سبق�ذكره،�1
  .03،�ص�1993حوال�العلمية�للشراء�و�التخز�ن،�مؤسسة�ا��امعة،�مصر،�صالح�الشتوا�ي،�2
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�ا����ة �قدر :مدخل �مدى �و �املؤسسات ��� �العامل�ن ��فراد �خ��ة �ع�� �املالحظةو ���مو�عتمد اك�شاف��ع��

  .�نحرافات

�فيعملية� ��لك��ونية �ا��اسبات �استخدام �من �البد �م��ا �املبتغاة �و���داف �الوسائل ��ذه ولتحقق

  :مراقبة�املخزون�و�يحقق��ذا��ستخدام�مزايا�متعددة�تتمثل���

  .تخفيض��موال�املس�ثمرة����املخزون -

  .توف���الوقت�لالستفادة�منھ����تحديد�املخزون�من��ل�صنف -

  :مجاالت�استخدامھ�تت�ون����أما

  .الت�بؤ�بمعدالت��ستخدام -

  .قياس��نحرافات�ع���الت�بؤ�بمعدالت��ستخدام -

  حساب�مستوى�إعادة�الطلب����ظل�الظروف�املتغ��ة -

  .تحليل�محتو�ات�املخزون -

  :وتتم�مراقبة�املخزونة�باستخدام�ا��اسب��لية�كما�ي��

  .املوجودة�ب�ل�مخزن�تحمل�مواصفات�و�خصائص��لمادةإعداد�البطاقات�العادية�للمواد� -

  .إعطاء�صورة�من�املخزون����يوم�ما��عد�عمليات�معينة����املخزن  -

 :إضافة�إ���أن�استخدام�ا��اسب�ال���يحقق�العديد�من�املزايا

 توف���خطة��حتياجات�خن�املواد� -

 .املوردينإعطاء�تقار�ر�مختلفة�حول��رصدة�و�أوامر�التور�د�و�أنواع� -

  و�مزايا�ا��ا�مسؤوليا،�مستلزمات�الرقابة�ع���املخزون�:املطلب�الثالث

  1مستلزمات�الرقابة�ع���املخزون

من�اجل�تحقيق�رقابة�فعالة�ع���املخزون�و�ضمان�الس���ا��يد���طط��سي���املحزون�البد�منإدارة�املواد�من�

  :أن�تقوم�باألعمال�الضرور�ة��تية

  حيث�يرتبط�ذلك�ارتباطا�مباشرا�بت�سيط��نتاجتنمية�وسيط�املواد� .1

ترم���و�تضيف�املخزون�بأنظمة�مالئمة�خاصة�إذا��انت�املخازن�تضم�أنواعا�عديدة�مناملواد��ل�نوع� .2

  م��ا��شمل�عدةأصناف�و�ذلك�بمسك�ال��الت�ف����عت���أداة�فعالةللرقابة

بة�عليھ��س�يل�ا��ططاملرسومة�من�قبل�توف���ال�س�يالت�الالزمة�و�ال�افية�ألعمال�املخزون�و�الرقا .3

  املؤسسة

 توف���أفراد�ذوي�خ��ة�و�معرفة�علمية�إلدارة�املخازن�و�إجراء�الرقابة .4

تنظيم�عمليات�الفحص�للمواد�حيث�يتم����يل�نتائج�الفحص����مس�ندات�و�تقار�رل�س�يل�م�مة� .5

 الرقابة

�توقي .6 �تحديد �حيث �من �و�الصرف �و�املناولة �املخزون �أعمال �و�تنظيم �وإخراج �إدخال �و�إجراءات ت

 .�شراف�ع���وضع��صناف

                                                           
  .210سعود�ذضر�الكب����،�دراسات����تخطيط�و�رقابة�املخزون،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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  1مسؤولية�الرقابة�ع���املخزون

عن��مسئولةت�ون�إ��ا�إن�وظائف�و�مسؤوليات�قسم�الرقابة�ع���املخزون�تختلف�حسب�طبيعة�املشروع�ف

  احد�و�عض�او��ل���شطة

  .حفظ���الت�املواد .1

 التوصية�بأصناف�جديدة�تحل�محل�أصناف�أخرى  .2

 التخلص�من�ا��ردة�و�الفائض��نتا�� .3

 الفنيةفا��ا�فحص�كميات�و�حالة�املواد�و�مراجعة�مواص .4

 تخز�ن�و�إصدار�املواد�و�م�مات�ال�شغيل�و�السلع�ا��ا�زة .5

 إسالم�املواد�سواء�للتخز�ن�آو�تحو�ل�ا�لإلنتاج .6

 تزو�د�البيانات�إلغراض�الت�اليف .7

 .�نتاجالتخطيط�لف��ة�مستقبلية�اعتمادا�ع���دورة� .8

 

  مزايا�الرقابة�ع���املخزون

 .منع��زدواج����طلب�املوارد�عن�طر�ق�تحديد�مصادر�طلبات�الشراء .1

 .�س�يل�تبادل�املوارد�ب�ن��دارات .2

 .التقليل�إ���اد�ي�حد�ممكن�من�ا��سائر�املتصلة�باملواد�الواردة .3

 .التقليل�من�ا��سائر�الناتجة�عن�سوء��س���املواد�املخزونة�املعروضة�للتلف�أو�السرقة� .4

 .مساعدة�محاسبة�الت�اليف����تخفيض�ت�اليف�املواد�تبعا�للطلبات�و�العمليات��دار�ة� .5

تحقيق�فوارق����الشراء�عن�طر�ق�التحديد�العل���لالحتياجات�اعتمادا�ع���ا����ة�وتقدير�الظروف� .6

 .قيةالسو 

�أوا��ودة� .7 �بالكمية �توف���ا �و�عدم �املواد �نقص ��� �ت�س�ب �ال�� ��نتاجية �العملية �التأخ����� تفادي

 .املطلو�ة

�تحليل �خالل �من �عل��ا �ا��فاظ �و �املؤسسة �تطو�ر ��� �بالغة �أ�مية �للرقابة �أن �للقول �ن��ص  ومنھ

  .�نحرافات�و�متا�عة�تنفيذ�القرارات�املتخذة

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  . 215 – 214دارة�املش��يات�و�املخازن،�مص،�ص’نظمھ�عبد�العظيم�خالد،�1
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  خاتمة�الفصل

املؤسسة��عت���إدارة�املخازن�من�ب�ن��دارات�امل�مة�باملؤسسة�و�يت���لنا�أن�املحزونات�قد�تتغ���في

�املش �خالل �آو�غ���مباشرة�ا�لمن �أعباءمباشرة �إثر�ا �ع�� �املخازن �إدارة �تتحمل �و�ال�� و�.و��خطار�املتعددة

  .ك��بالرقابة�أمواجب�ع���املؤسسة���تما�كلدل. املتبعالناتجة�عن�نظام�الرقابة�

  

 

 

 

 

 

  



: الثالثالفصل�

ا��انب�املحاس���

ل�سي���املخزونات�

���النظام�املا���

  املحاس���ا��ديد
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 :مقدمة�الفصل�

�ال�شر�ة �الوسائل �علمن �اعتمادا �بم�ام�ا �املؤسسة �معبعض�ا� ,تقوم �بدمج�ا �و�تقوم �و�املالية املادية

�الغرض�الذي�ال ��تأ�شأبعض�من�اجل�تحقيق وتحو�ل�ا��أوليةمن�اجل�و��و�صنع�منتجات�وذلك�شراء�مواد

� ��� �بيع�ا �الناجمة .�خ��ليتم �البيانات �وترت�ب �ب���يل �تقوم �و�كما �بالشراء �املتعلقة �اليومية �العمليات عن

السنة�باالعتماد�ع�����الت�محاس�ية�منظمة����ائية�بأعمالوذلك�اثر�قيام�املؤسسة ,�نتا��البيع�والتحو�ل�

 تظ�ر�قيمة�املخزون�ال���تحدد

 .بطرق�مختلفة�

  :ماي�����ا��و�لذلك�قمنا�بتقسيم��ذا�الفصل�ا���ثالث�مباحث�تناولنا

 العمليات�املتعلقة�باملخزونات:�ول املبحث�.  

 املرافقة�لعمليات�الشراء�و�البيع��جراءات :املبحث�الثا�ي�  

 جرد�املخزونات�و�طرق�تقييمھ�أنظمة:املبحث�الثالث� 
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  1 :العمليات�املتعلقة�باملخزون�:املبحث��ول�

  :يت�ون�املخزون�حسب�املخطط�املا���املحاس���من�العناصر�او�ا��سابات�التالية�

  .�و��ل�ما��ش��ى�أو�بياع�ع���حالھ��بضاعة /ح

  .و����ل����ء��ش��ى��غرض�التحو�ل�:املواد��ولية� /ح

عملية�التص�يع��املواد�ال���تدخل�في��وليةو���مختلف�املش��يات�غ���البضاعة�واملواد�:التمو�نات��خرى /ح

  .القابلة�لالس��الك�

  و���عملية�السلع�ال���ت�ون�قيد��نجاز����الورشات :املنتجات�ا��اري�انجاز�ا/ح

  .انجاز�خدمات�قيد�نجاز/ح

���عملية�تص�يع��أوإدخال�او����املخزونات�ال���بلغت�مراحل�معينة�و�يتم�بيع�ا�:املخزونات�من�املنتجات� /ح

  .بمنتجات�نصف�مصنعةو��س����أخرى 

�التث�يتات/ح �من �املتاتية �:املخزونات �ما �حالة ��� �ا��ساب ��ذا �الثابتة��إذا�ستعمل ��عضالقيم �تحو�ل تم

  .�غرض�البيع�

��أو مخزونات�لدى�الغ���/ح ال����ش����ا�املؤسسة����ل�����ذا�ا��ساب�قيمة�املخزونات:مخزونات�خارجية

  .ما�زالت�بحوزة�الغ���أ��ا�غ���

� /ح �مخزنة �و�ا��ساب�وسيط��ستعمل�من�اجل�مراقبة�عملية�الشراء�و�معرفةما�ية�مش��يات�:مش��يات

  .املؤسسة�خالل�ف��ة�معينة�

  .خزائن�القيمة�ع���املخزونات�و�جاري�تخز���ا /ح

تقوم�باالعتماد����ذلك�و ��نتا��املؤسسات�تؤدي��شاط�ا�ع���عمليات�الشراء�البيع�والتحو�ل��أنكما�

� محور�العمل�املنوط�باملؤسسة�و��و�ما��تعت�� و�الت���اآلالتوسائل�مادية��إضافةإ��,ع���طاقات��شر�ة�عدة

  :�ع���عنھ�باملخزون�و�سن�ناول�����ذا�املبحث�

  .عملية�الشراء� .1

 .عملية�البيع�.التحو�ل��نتا��� .2

 عملية�الشراء:�ول املطلب�

تحو�لية�لسيولة�مالية�ا���قيم��ستغالل�مثل�املخزونات�و�تتم�العمليةع���مرحلت�ن�الشراء��و�عملية�

: 

 2مرحلة�حيازة�املش��يات:�ول الفرع�

حيث�تتم��ذه�املرحلة�بمجرد�حدوث�توافق�ب�ن�البا�ع�و�املش��ي�و�حصول��تفاق�و�قيم�املخزون����

� �أي �املس��جع �الرسم �خارج �الشراء �بت�لفة �الشراء �ت:حالة �الشراء �:�لفة �الشراء �الشراء�+ثمن مصار�ف

  ).املصار�ف�املتعلقة�بالشراء(

 ما�عدا�الرسم�عل�القيمة�املضافة�املس��جع

  :و���ل�و�فق�القيد�املحاس���التا���.

                                                           
1Journal officiel de la république algérienne n 19, 25 mars 2009, p42 

  .150،�ا��زائر،�صI.A.S IFRSحنيفة�بن�ر�يع،�الوا������املحاسبة�املالية�وفق�املعاي���الدولية�2
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  املش��يات��إدخالمرحلة� :الفرع�الثا�ي

  :املخزن�أميندخول�يحرره�إذنن�خالل�ماملخازن�و�تجسد�ذلك��إدخاالملش��ياتإ��و�����ذه�املرحلة�يتم�

  :و����ل�محاس�يا��التا���

  
  �ناك��عض�ا��االت�املتعلقة��شراء�البضاعة

  : ����ذه�ا��الة�يتم�ال���يل�كماي�� :حاالت�استالم�الفاتورة�دون�البضاعة� .1
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  :�تيةو�تم����يل�عدم�وصول�البضاعة�و�فق�قيد�

  
  1:حالة�وصول�البضاعة�املش��اة�دون�فاتورة� .2

  :�ذه�ا��الة�يتم�ال���يل�املحاس���كما�ي�����

  
  : بال�سبة�للفوات���ف���ل�أما

  
                                                           

  .151بن�ر�يع،�الوا������املحاسبة�املالية�وفق�املعاي���الدولية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�جنيفة1
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� �استالم �ح�ةالفاتور و�عند �فيجعل �باملش��يات �و�جعل 408/ا��اصة و�احدا��سابات�أ�401/ مدينا

  .املالية�دائنا

  1التحو�ل��نتا��:املطلب�الثا�ي�

�ذاتية�تؤد��ا�املؤسسة�بحي�و�� ��املنوطة��نتاجيةالتصميم�املعد�للعملية��ثعملية وت��جم�وفقا���ا

  :للمراحل�التالية�

  .املواد�واللوازم�مناملخازن�لتمو�ن�الورشات��إخراج� :�ول الفرع�

� �يتم �ا��الة ��ذه �واملواصفات��إخراجو�� �الكميات �بحسب �املعنية �واللوازم املواد

  : التا��وت��جم�محاس�يھ�وفق�القيد�املطلو�ةوالنوغية

  

  
�املخزونات �أنواع ��عض �و�لوازم( �ناك ����)مواد �املخازنو�ستخدم �تدخل �ال �بمع�� �التخز�ن �تقبل ال

  .،بمجرد�ا��صول�عل��ا�مثل�فاتورة�الك�ر�اء�والغاز���تلك�عملية��نتاج�بل

  ):التص�يع( مرحلة�مباشرة�ال�شغيل:الفرع�الثا�ي

�مساير  �وتتم �ونوعيةاملنتوج��انطالقا��ا ��نتاجية �العملية �طبيعة �بحسب �املتوفرة �املخزونات من

�ذا �حد ��� �الصناعة �وطبيعة �محسبا��ا �ت��جم �أن �يمكن �ال�شغيل،أو �درجة �أو  ومستوى

  :كما�ي��

� �مختلفة �منتجات �ع�� �الورشات �من �نحصل �أو(و�التا�� �مصنعة �نصف �عامة،أو  منتجات

  : ���يال�محاسبا�كما�ي���و�تم )قيد��نتاج�أو�فضالت�أو�م�مالت

                                                           
  .152حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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  : أو�يتم�ال���يل�كما�ي��

  
  

  

  1البيع :املطلب�الثالث

تمثل�مبيعات�املؤسسة�نتائج�أعمال��شغيل�مختلفة�مارس��ا��ذه��خ��ة�ع���املوادواللوازم�وتتم��ذه�

  :العملية�وفق�مرحلت�ن�

                                                           
  ).بتصرف( 153حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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  مرحلة�التنازل�ع���ملكية�املبيعات:الفرع��ول�

  :توافق�ب�ن�البا�ع�واملش��ي�وت��جم�محاس�يا�كما�ي��وتتم�بمجرد�حصول�

  
  مرحلة�التنازل�الفع���ع���املبيعات:الفرع�الثا�ي�

�املباعة�بحسب�الكمية�والنوع�املطلو�ة�فيالطلبية�وت��جم� وتتم��ذه�املرحلة�بمجرد�إخراج�املنتجات

  :: محاس�يا��التا��

  : مؤسسة�تجار�ة

  
  : مؤسسة�صناعية
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�من�جراء� �من�الن�يجةاملحقة �جزءا �،يمثل �للمرحلت�ن�أعاله �السابق�ن �قيم���القيدين �الفرق�ب�ن و�التا���فإن

� �ع�� �البيع �� �أساسأنعملية �القيمة �مجمل �تمثل �والثانية��يرادو�� �املعينة �بيعاملنتجات �عن �الناتج

  :��االت�ا��اصة��ناك��عض�ا�أنكما�.�ذه�املنتجات�إلنتاجمحصل�الت�اليف�املواتية�تمثل

  :1حالة��سليم�البضاعة�دون�تحر�ر�فاتورة

  : البضاعة�من�املخازن�وفق�القيد�التا����خراجو�����ذه�ا��الة�يتم����يل�قيد�

  
  : ثم�يتم����يل�قيد�عدم�تحر�ر�الفاتورة�����ذه�ا��الة�كماي��

  
فيجعل�دائنا�و�418يتم�ترصيد�حساب��إرسال�اوعند�قيام�املؤسسة�بتحر�ر�الفاتورة�لصا���الز�ائن�و�

  .مدينا) 411/ح(يجعل�أحد�ا��سابات�املالية�أو�حساب�الز�ائن�

  2:حالة��سليم�الفاتورة�دون��سليم�البضاعة�

  :و����ذه�ا��الة�يتم�تحر�ر�الفاتورة�وفق�القيد�التا��

                                                           
  ).بتصرف( 154حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
  . 154حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص2



 ا��انب�املحاس���ل�سي���املخزونات����النظام�املا���املحاس���ا��ديد:                 الفصل�الثالث

 

70 
 

  
البضاعة�مناملخازن�ووضع�ا��إخراجدائنا�مع�30مدينا�و�حساب�600و����املرحلة�الثانية�يجعل�حساب�

  .جانبا

  حالة�خاصة:الفرع�الثالث�

�تقوم �ال�� ��ست�نائية �ا��االت ��عض ���ناك ���ا �املواد �كبيع �لعدممطابق��ا���وليةاملؤسسة واللوازم

ففي��ذه�ا��الة�ل�ا�نفس�املعا��ةاملحاس�ية�للبضاعة�املباعة�.وجود�فائض����املخزون�السل���أو للمواصفات�

  : القيد��التا��و�ي�ون�
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علىاملخزون�باعتباره��أك�� عمليات�الشراء�و�البيع����املؤسسة�تنصب��أنالقول��إ��نتخلص��أنو�مكن�

  .���مجال�التداول�ب�ن�املؤسسة�و�با���املتعامل�ن�

  

  �1جراءات�املرفقة�لعمليات�الشراء�والبيع :املبحث�الثا�ي�

� ��ش�ل �والبيع �الشراء �عمل�� �ممارسة �التعامل�إن �يؤديإ�� �قد �املتعامل�ن �و�با�� �املؤسسة مستمر�ب�ن

باألغلفة�التجار�ة�نظرا�لطبيعة�السلع�وقد�تتولد�مع�ذلك��س�يالت�تتمثل�فيالتخفيضات�التجار�ة�،كما�انھ�

باإلم�ان�إرجاع�املش��يات�واملبيعات�لعدم�موافق��ا�شروطالعقد�و��ل��ذه�التفاصيل�سن�ناول�ا�����ذا�املبحث�

.  

  التجار�ة��غلفة:املطلب��ول�

��غية�ا��فاظ�ع���املنتجات�ول�س�يلعملية��سليم�ا� تباع�البضاعة�واملنتجات��عد��عبئ��ا����أغلفة�تجار�ة�،

  .للز�ائن�و�تنقسم��غلفة�إ���قسم�ن�

  ).أغلفة�مس��لكة�(أغلفة�تالفة� .1

  .�غلفة�املتداولة� .2

  تالفةال��غلفة� :�ول الفرع�

  .����غلفة�غ���املتداولةوال�عاد�إ���صاح��ا� :�عر�ف�ا�كماي���و�مكن�

  : أما�محاس�يا�فقد�صنفت��ذه��غلفة�ضمن��صول�ا��ار�ة�و�عت����لوازم�و�تم�معا����امحاس�يا�كماي��

                                                           
  .155حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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� �مع �ما �ملخزون �املؤسسة �شراء �حالة ��أغلفة�� ��ذه �تدرج �و����ل���خ��ةتالفة �ت�لفةالشراء ضمن

  .املحاس���و�فقا�لقيد�الشراءالقيد�

  1املتداولة��غلفة: الفرع�الثا�ي

  :ة�القابلة�لالس��جاع�و�تم�معا����ا�محاس�يا�كماي���فغل� أ��ا�و�مكن��عر�ف�ا�ع���

  
  .218/ححيث�أن��غلفة�املتداولة�تدرج�ضمن��صول�غ���ا��ار�ة�أي�ضمن�

  املتداولة�لألغلفةاملعا��ة�املحاس�ية�:الفرع�الثالث�

� �مع �املخزون �شراء �رسم:مس��جعة�أغلفةحالة �دفع �ع���املش��ي �البا�ع �ا��الة�ش��ط مقابل��األمانة����ذه

  : املتداولة�و���ل�محاس�يا�ماي����غلفة

                                                           
  .165حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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  :ةو�ناك��عض�ا��االت�ا��اص

  :إعادة�غلفةحالة� .1

 :����ذه�ا��الة����ل100%سليمة�ب�سبة��إعادة�غلفة .1

  
 :����ذه�ا��الة�تتحمل�املؤسسة�قيمة�العطب�و���ل:إعادة��غلفة�معطو�ة�ب�سبة�معينة�
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  1:حالة��حتفاظ�بجزء�أو��امل��غلفة .2

� ��عض �املؤس��حيان�� �ستقوم ��ذ�ا��الة��باألغلفةظباالحتفاة ��� �املخزون �مش��يات �مع املتداولة

  : و����ل�كماي���عبارةعن�قيم�ثابتة�مادية��ا��املحتفظ��غلفة�عت���

  
� �مع �املخزون �بيع ��أغلفةحالة �:متداولة �ملكية ��عود �ا��الة��غلفةحيث ��ذه ��� �و تقوم�للمؤسسة

  : و���لمحاس�يا�باألغلفةاملتعلقة���مانةفرض�ع���الز�ون�دفع�قيمة�رسم��أو بفيض�املؤسسة

  
  :و��ناك��عض�ا��االت�ا��اصة�

  :�غلفةحالة�اس��جاع�

  A 100%: سليمة�����ذه�ا��الة����ل�ماي���إعادة�غلفة

                                                           
  .166حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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  B: يتم�ال���يل�وفقا�للقيد�التا��:معطو�ة�ب�سبة���غلفةحالة�اس��جاع�

  
  1التخفيضات:املطلب�الثا�ي

��ذاما�عرف� �و �التحف��ات �و �ال�س�يالت �من �مجموعة �املش��ي �و �البا�ع �ب�ن �تبادل �عمليات �عن تتولد

  :بالتخفيضات

  .تخفيضات�تجار�ة� -

  .تخفيضات�مالية -

   .و��ذا�ما�سن�ناولھ�����ذا�املطلب

  .التخفيض�التجاري��:الفرع��ول 

التجار�ة�العمليةيمكن��عر�ف�التخفيض�ع���انھ�عبارة�عن�خصم�جزء�من�مبلغ�عملية�البيع�والشراء�ناتج�عن

  .او�عملية�الدفع

وعة�مناألسباب�املتعلقة�جممل�نظرا�و�عبارة�عن�خصم�مبلغ�مع�ن�من�املال�لص���الز�ون�:التخفيض�التجاري 

� ،� �عل��ا �املتفق �للمواصفات �السلعة �مطابقة �ب�ن�أو �عدم �التعامل �مدة ��ذه�طول �من �وانطالقا �املورد الز�ون

  .ا��سومات�واملرتجعات�،�التخفيضات�،�الت��يالت�أنواع�سباب��ستطيع�التمي���ب�ن�

                                                           
  .170حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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تخفيض�تجاري����فاتورة�البيع�او�الشراء�ففي��ذه�ا��الة�ال�يظ�ر�فياليومية��أوإصدار تم�تور�د��إذاو 

  : �األ�يأي�ال����ل�و��ون�القيد�

  

  
  1:حالة�ورود�التخفيض�التجاري����فاتورة�مستقلة�

  :و����ذه�ا��الة�يتم����يلھ�كماي��

  : حالة�الشراء

                                                           
  .172حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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  :حالة�البيع�

  : يتم�ال���يل�كماي��

  
  التخفيض�املا��:الفرع�الثا�ي�

يمكن��عر�فھ�ع���انھ�عبارة�عن�خصم��سبة�معينة�او�مبلغ�مع�ن�من�مدفوعات�الز�ونلصا���املورد�

� �الدفع ����يل �لقاء �بخصم �و��س�� �الدفع �عملية ��� ����يلھ �عن �القيد�.ناتجة �وفق �محاس�يا ����يلھ و�تم

  : التا��
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  :حالة�وصول�التخفيض�املا������فاتورة�مستقلة

  : يمكن�ان�يرد�التخفيض�املا������فاتورة�مستقلة�و���ل�محاس�يا�كماي��حالة�كما�

  ���ل�:حالة�الشراء
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  ���ل:حالة�البيع

  
يقدم��أو املبيعات�و�وعبارةعن�مبلغ�يمنح��أو ���املش��يات�تمنح��س�يقات�ع�أو تنال��أنكما�يمكن�للمؤسسة�

� �توف���املخزون �ع�� ��السل��للغ���كضمان �البضاعة ��أو من �كماي�� �محاس�يا ����يلھ  :اللوازممستقبال�و�تم

  : حالة�الشراء



 ا��انب�املحاس���ل�سي���املخزونات����النظام�املا���املحاس���ا��ديد:                 الفصل�الثالث

 

80 
 

  
  : حالة�البيع

  
  املردودات:املطلب�الثالث

�أسبابم��ا �لعدة �ن�يجة �املبيعات �او �املش��يات ��عض �بإعادة �الز�ون �يقوم ��حيان ��عض عدم�:��

  .ا��...��ا�ظ�ور�عدة�عيو�أو مطابق��ا�للمواصفات�املتفق�عل��ا�

  :و�ناك�طر�قتان�ملعا��ة�املردودات�

  بطر�قة�القيد�املقلو  -

  .طر�قة�التقر�ب�إ���الصفر -

  

  1مردودات�املش��يات:األول الفرع

�عند�استالم�ا�فان�وجد �بفحص�البضاعة �عادة �يقوم�املش��ي ���ا ��أو نقص �ظ�ر��أو تلف مطابقة�أ��ا

  :مردودات�مش��ياتو���ل�محاسبا�كماي�����او�عا���ع���ا���ابإعادللمواصفات�املتفق�عل��ا�فانھ�يقوم�

                                                           
  .175حنيفة�بن�ر�يع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص1
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  مردودات�املبيعات:الفرع�الثا�ي�

وقد�يجعل�ا�ف���ا��س�ب�وجود�تل�أو بق��ا�للمواصفات�قد��عيد�الز�ون�البضاعة�لھ����حالة�عدم�مطا

  :مردودات�مبيعات�و���ل�كماي��أ��ا��غ���قابلة�لالستخدام�و�عا���ع��
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  املحزونات�وطرق�تقييمھأنظمة�جرد�:املبحث�الثالث�

�بالغة�للمؤسسة�باعتبار�ا�جزءا�من�ممتل�ا ف���أك��عرضة�للتالعب����ا�عت���املحزونات�ذات�أ�مية

� �ع���.و�ختالس �مرة�واحدة �ا��ردلعناصر�املؤسسة �ع���القيام��عملية �املحاسب �املا�� �املخطط �بنص لذلك

  .خالل�السنة�املالية��قل

  حزوناتعملية�جرد�امل:�ول املطلب�

تقييم��بإعادةة�الدورةوذلك���اي�من�اجل�تحديد�وتقييم�املخزونات�باملخازن�البد�من�القيام�با��رد���

  .املحاسبة�و�القيم�املوجودة�فعالباملخازن ��رصدةاملساواة�ب�ن��إ��للوصول�

  و�أ�دافھ�عر�ف�ا��رد�:�ول الفرع�

  �عر�ف�ا��رد:أوال

خسارة�وجرد��أو الواق���للمؤسسة�واستخراج�نتائج�إعمال�ا�السنو�ة�من�الر�ح�و�معرفة�املركز�املا��� :ا��رد

  .املخزون��و�عبارة�عن�مراجعة�عناصره�املختلفة

  1ا��رد�أ�داف:ثانيا

  :تحقيق�ماي���إ��دف�عملية�ا��رد��

  .املوجودة����املخازن ��صنافتحديد� -

  .أو��نتاجنة�للبيع�ز من�صالحية��صناف�املخ�التأكد -

  .معرفة�قيمة�البضاعة�املوجودة����وقت�ا��رد����املخازن  -

  .�سيطة�ا��ركة��صنافتحديد -

  .و�الز�ادة����الكميات�املخزنةأ�ال��ز�أو اك�شاف�النقص� -

 .اك�شاف�نقاط�الضعف����النظام�املخز�ي�للمؤسسة�

  

  2انواع�ا��رد�:الفرع�الثا�ي�

  .وجرد�متناوب )محاس��(ا��رد�الدائم:حسب�النظام�املا���املحاسب��ناك�نوعان�من�ا��رد�

� �الدائم �والبيع�:ا��رد �عملياتالشراء ����يل �يتم �حيث �واملستمر�للمخزونات �الدائم �التقديم �ع�� و�عتمد

  .ومذكرات��دخال�و�خراج�

  املحاسبة����إطار�ا��رد�الدائم

�،كما� �سر�ع �دوري �إقفال �وتحقيق �للمحزونات �محاس�ية �متا�عة �بإجراء ��سمح �الدائم �ا��رد طر�قة

  .�سمح�بمعرفة�الت�اليف�ا��قيقية�للمنتجات�املباعة�ومقارن��ا�مع�سعر�البيع

  :���يل�التمو�نات�والبضا�ع�املس��لكة� - 1

�  - أ �حساب �الدورة �38إثناء �امل��قة �والنفقات �املش��يات �بقيمة �مدينا �معداي�ون �احد�ءبالشراء نية

 32– 31 – 30حسابات�املوردين�أو�ا��ز�نة�،��عد�ذلك����ل�قيدا�لدخول�إ���املخزون�حي�تجعل�حسابات�

                                                           
  .���301إدارة�املخازن،�مرجع�سبق�ذكره،�صغانم�فنجان�مو���،��صول�املتداولة�1

2http://www.etudiantdz.com 
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مش��يات��60/يجعل�ح) 32/،�ح31/،�ح30/ح(تجعل�دائنة��دائنا�،�وعند�اس��الك�ا38مدينة�مع�جعل�حساب�

 .600�،601�،602مس��لكة�مدين�

يجب�إثبات�(نة�الرصيد�املحاس���الظا�ر����دف����ستاذ�مع�ا��رد�املادي�الدورة�يجب�مقار �����اية�  - ب

حساب��أو 60،��نحرافات�امل��رة�الطبيعية����ل�حسبا��الة�أما����حساب�)القيمة�الظا�رة����ا��رد�املادي

���حالة�الر�ح�يجعل�و,دائنة3مدينا�يجعل�حسابات�صنف��72/أو�ح 60/حيث�إذا��انت�خسارة�يجعل�ح72

 .دائنة72أو60مدينا�مع�ا��سابات�3احد�حسابات�الصنف�

است�نائية�مع��إيرادات 757/ح�ت�اليف�است�نائية�أو 657ما��نحرافات�غ���امل��رة�فتظ�ر����حساب�أ  - ت

�حساباتصنفمدينا �احد �يجعل �الر�ح ��ان �إذا �حيث ،� �املحزونات �حسابات �إذا� 757/حيجعل �إما ،� دائن

 .دائن�3مدين�يجعالحد�حسابات�الصنف� 657/حيجعل�خسارة�ف�انت

 

  :قيد�التص�يعأو����يل�املنتجات�التامة� - 2

�حأ - �املحزونات �إدخال �و�عند �الدورة �،ح /ثناء ��قتضاء �وعند �مخزنة �قيد�/متوجات �خدمات إنتاج

،�كما��دائن72السلع�قيد�التنفيذ�ت�ون�مدينة�عند�الدخول�إلىاملخازن�يجعل�حساب��إنتاج�33/ح�التنفيذ�و 

  .مدين 72/عند�ا��روج�يجعل�حت�ون�دائنة

 :الدورة�و�عد�تحليل�ودراسة�الفروقات�ب�ن�املخزون�واملخزون�املحاس��������اية� -

 .دائنة�35/،�ح34/،�ح33/حمدينا�يجعل�حسابات����72حالة��نحراف�السالب�يجعل�حساب� -

  .دائنا� 72/حمدينة�مع�جعل� 33�،34�،35ات���حالة��نحراف�موجب�يجعل�حساب� -

  :املخزونات�عند�الغ����أو املخزونات����الطر�ق� - 3

� �ا��ساب ��ذا � 37/ح���ل �تدخل �لم �ال�� �املخزونات ��إ���ل �موجودةعند��أو املؤسسة �انت

جرد�مفصل�ل�ل��إعدادلم�يرصد��ذا�ا��ساب�فانھ�يجب�ع���املؤسسة�إذااملدة������ايةخارجية�،�و�طرافأ

  .�ذه�املخزونات�املوجودة����ا��ارج�

إعادةاس�ثمارات�املادية��أو ل���يتضمن�العناصر�املفككة�ا�36/حاملخزونات�الصادرة�من��س�ثمارات�

  ).�ذا�ا��ساب�ي�ون�مدينا�يجعل�حساب��س�ثمار�املع���دائن(

�جا �ال�� �ا��ديدة �الطر�قة ���ا �ء ��و �باملخزونات �يتعلق �فيما �ا��ديد لطر�قة��إدراجھالنظام

� �كماتم ،� �او�املتناوب �الدائم �ا �سواء �ل��رد �تطبيق�ا �اختيار�طر�قة �للمؤسسة �ترك �حيث �إدراجا��رداملتناوب

  .���منظومة�ا��سابات�32حساب�

  :ا��رد�املتناوب�

  املحاسبة����اطار�ا��رد�املتناوب�

 :س��لكة����يل�التمو�نات�والبضا�ع�امل - 1

مش��يات�بضاعة�مدين�بمبلغ�املش��يات�واملصار�ف�امل��قةبالشراء�مع�38الدورة�ي�ون�حساب��أثناء -

  .جعل�حسابات�املوردين�او�احد�حسابات�ا��ز�نة�دائنة

  :ا��رد�املادي�يجب��إجراءالدورة�و��عد��إقفالعند� -
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دائن�ن��32/،�ح31/،�ح30/ح�حساباتيجعل�:املوجودة����بداية�الف��ة�كماي����بإلغاءاملخزونانالقيام� -

  .مدينا60مع�حساب�

- � �حساب �ترصيد �38ثم �حساب �جعل �مع �دائنا �ح60يجعلھ ،� �ح 600/مدينا ،�  601/مش��ياتالبضا�ع

 .اخرى��تمو�نات�602/مش��يات�املواد��ولية�،�ح

- �� �املخزونات ���اية���يل �ح�� �حسابات �يجعل �ح31/الدورة �مع.....  32/،  مدينة

  .دائنا�60جعل�حساب�

  :���يل�املنتجات�التامة�او�منتجات�قيد�التص�يع� - 2

 .الدورة�ال�يجري�أي�تقييد�خاص�بالصنف�الثالث��أثناء -

 :الدورة��عد�القيام�با��رد�يجب������اية� -

��إلغاء - ��� ��انت �ال�� �01/01مخزونات �حسابات �تجعل �ح33/ححيث �ح34/، �حساب� 35/، �مع دائنة

 .مدينا�72

 .دائنا 72مدينة�مع�جعل�حساب 33�،34�،35الدورة�يجعل�ا��سابات���اية�����يل�املخزون��� -

  طرق�تقييم�املخزونات�:املطلب�الثا�ي�

نظرا�لتعدد�عناصر�املخزونمن�حيث�الكمية����ييطرح�ال�ساؤل��إذالتقييم��إش�اليةحركة�املخزون�تطرح��إن

  والسعر�،�ما����الطر�قة�املث���لتقييم�املخزون�؟

  .تقييم�املدخالت :�ول��الفرع

  :يتم�تقييم�عناصر�املخزون�املتحصل�عل��ا�كماي��

بت�لفة�الشراء�ال����شمل�سعرالشراء�مضافا��األخرى والتمو�نات��وليةتقييم�البضا�ع�واملواد�واللوازم�  - أ

 ملنتجات�للمؤسسةإليصاالاملدفوعة�للغ�����خرى مصار�ف�النقل�وال��ن�واملصار�ف��إل��ا

�  - ب �املنتجات �(تقييم �بت�لفة �و�امل�مالت �و�الفضالت �املصنعة �و�نصف �نجاز�مضافا��نتاجأواملصنعة

 .املباشرة�والغ���املباشرة��نتاجت�اليف��إل��ا

  

  .تقييم�املخزونات�:الفرع�الثا�ي�

  :لألسباباآلتية�ان�تقييم�املدخالت�يتم��س�ولة�فان�تقييم�املخرجات�يحتاج�ا���معا��ة�خاصة�نظرا�إذا

 ا��...�سواقتختلف�باختالف�املوردين�،��أسعار�ااملش��يات�ال�تتم��سعر�واحد�، -

�و�الذي���دخالالسعر�املطبق�عند�أنللمخزن�أي��إدخال�اقيمة�العنصر�املادي��و�نفسھ�عند��أو سعر��إن

� �عند �غ�����خراجيطبق ��أن، �ع�� �املخزون �الصادرمن �تقييم ��� ��عتمد �املحاس�� �املا�� الطرق��دىإحالنظام

  :التالية�

 .طر�قة�الت�لفة�الوسيطية�املر��ة� -

 (FIFO)طر�قة�نفاذ�املخزن  -

ومن�خالل�تطبيق�النظام�املحاس���املا���وتوف���أحسن�الطرق�و�ساليب����تقييم�املحاس���:خاتمة�الفصل�

� ��سا�م��� �وال���يل�أن �من�حيث�التقييم �املخزونات �ملحاسبة �ومعا����ا،�يمكن �ع���للمخزونات ا��صول

 .قوائم�مالية�تب�ن�عن�الوضعية�املالية�للمؤسسة�بصورة�وا��ة�و�س�ل�مقارن��ا



  

: الرا�عالفصل�

دراسة�حالة�وحدة�

  نفطال�مستغانم
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  : مقدمة�الفصل

مؤسسة�تجار�ة�تقوم�بتقديم�خدمات�متعددة��عود�بمنفعة�كب��ة�ع���الوطن،�و�ال���أثب�ت��نفطال  

�عن� �شاملة �الفصل�إعطاء�نظرة ��ذا �نحاول��� �و�سوف �الوط��، �ع���املستوى �املحروقات �مجال ��� جدار��ا

  .وحدة�نفطال�للمحروقات�و�كيف�يتم�املعا��ة�املحاس�ية�للمخزونات����الوحدة

  �شأة�مؤسسة�نفطال�:املبحث��ول 

  .نبذة�تار�خية�حول�املؤسسة: ول � املطلب�

�شطة��نوعة�،�ف�انت�مت���ا��زائرةالب��وليوارد�ملا�اشتغالعن��سئولةملابداية��انت�شركة�سونطرا�

والتكر�ر،�قبل�أن�يتم�الفصل�بن�فروع�ا�وتصبح��نقلوال�جو�ستخراف�ستكشا،�ج�نتامي��وانب�ج�ملش

��ة�ساسيم�م��ا �� .جو�ستخراج�نتاتقتصر�ع�� �من �فرعا ��عد �نفطال �ومؤسسة �بقرار�ذه ��شأت الفروع

  .نمتتاليت�نمرت�م� وقد�نتجت�عن�إعادة��ي�لة�الشركة�80/101 ح�وم��قم

� �س�أفر�ل06ففي �م1980نةمن �مؤسسات �عدة �سونطراك �عن �امؤسسة�نامع (E.R.D.P) ��اتفرعت

Enterprise de Raffinage et de Distribution des Produitعد�ا�ةالب��وليواد�ملوتوز�ع�امؤسسة�تكر�ر����،���

  :��فرعن�إ(E.R.D.P)م�الفصل�بن�فرع�التكر�ر�وفرع�التوز�ع�فانقسمتت�1987أوت�29

  .(la Raffinerie)م�م��ا�التكر�ر��(NAFTEC)النفتيك: ل �و 

  .�م��ا�ال�سو�ق�والتوز�عم�NAFTAL)(نفطال:الثا�ي

 16.650 شركة�ذات�أس�م�يقدررأس�ا�ب��إ�شركة�نفطال�من�شركة�عمومية��تحولت����1996سنة��و 

  .جزائري �ينار مليون�د

  التعر�ف��شركة�نفطال :املطلب�الثا�ي�

ع���شبكة�واسعة��غطي��افةالقطر�����ا��زائر ةالب��ولي�عد�شركة�نفطال�واحدة�من�اكر�الشر�ات�

�نفطال���زائري ا �باسم �اأمسونطراك �الشركة �عن �تفرعت �الوقود، �أنواع ��ل �وتوز�ع �وتكر�ر  إنتاج

(NAFTAL)إ�ميت�نفطال�ان�سابا�س�و 100 %�ا��سبة�لو����:  

 :NAFT1.نفطال��إ�ان�سابا�  

 AL  :ل��زائر�ن�وليارفان�ا��ما�(ALGERIA) .  

 Société)معناه��(S.P.A)نيھشركة�ذات�أس�م��ذا�ما��ع��إ�ولت�من�شركة�عمومية�تح�1998سنة��فو 

par Action)ةالب��وليواد�ملجزائري،�و�عد�الرائدة�ي�توز�عو�سو�ق�ا�نار مليون�دي�15.650ا�ب�لماس�يقدر�رأ�،

  .زائر�العاصمة����الشراقة�ا�قر�الرئ�����للمؤسسة�ملو�قع�ا

  م�ام�املؤسسة:املطلب�الثالث�

���أو���الوط�د�قتصار�ك���لة�تحيف�ى�����سوق�ا�مؤسسة�نفطال�ذات�أمية�ك�توجات�ال���املن�عت

  :توجات�طاقو�ة،�و����تم�بن�ا�م�توجانعية�باعتبار�مصناالو �ةاالجتماعيت�حتياجاتلبية

 Aviation Marin).(��وي البحري�وا�نقلبال�ة�اص�ا�ةالب��وليداملواتطو�ر��سو�ق�وتوز�ع� -

 GPL.ميع�مل�سو�ق�وتوز�ع�الغاز�ا -

                                                           
  حاسبة�سيدي�بلعباسملشركة�نفطال�مص��ة�فرع�ا1
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 .تال حروقات،�ال��مل،�اةالب��وليداملواظيم�وتطو�ر�و�سو�ق�وتوز�ع�نت -

�تخ - �ونقل �الشاح� (ةالب��وليداملواز�ن �والقاطراتنا� �الوط)ت �الشركة �طر�ق ل�ل�SNTRنيةللنقلعن

 .�الوط��اب�ال

 .�يا�ل�القاعدية�للتخز�ن�والتوز�ع�من�أجل�ضمان��غطية�حاجيات�السوق لتطو�ر�ا -

 .�ةنو �امج�الس�قيق�التح�و الس�ر�ع���إعداد� -

 .ةالب��وليداملوا�اس��الاستعمال�و �جالالقيام�بدراسة�حومل -

�تل �نفطال �شركة �جعل ��ذا �ا��ل �ع�� �السوق �حاجيات �و�غطي �وعمل� �الداخ�� �ا����وحدا�ستوى

  .ي�مقاطعةأ�District)(سماة�مل�شرةواملنا

شركة�اقتصادية�و����ت�شط����مجال�الب��ول�و�مشتقاتھ�و�����عيدة��ل�البعد���عد�شركة�نفطال

�و� �بالتوز�ع �مت�لفة �نفطال �شركة �أما �سونطراك، ��م �الشركة �م�ام �من �ف�ذا �و��ستخراج ��نتاج �م�م عن

  .ال�سو�ق

  شرح�ال�ي�ل�التنظيمي�للمؤسسة�: املطلب�الرا�ع

  )املقاطعة(ة�نفطال�سيدي�بلعباس�ال�ي�ل�التنظي���ملؤسس): IV - 01(الش�ل�

  
  H.E.S.Q  :مساعدة�

  .مدير��من
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  �مانة�

  ا��دمات�القانونية�

  الشؤون�القانونية�

  INGا��دمة�

 .عن��ل�أدوات�تكنولوجيا�املعلومات��املسئول بل��و�أيضا�CRGاملسؤولة�عن��تصاالت�باملنطقة�و�

  

  :�ي�ل�التجار�ة

  .عن�التوز�ع��ولةاملسؤ 

  :املوظف�ن�واملوارد�العامة�قسم�شؤون

  .)...سيارات�املستعملة،�واللوازم�املكت�ية�( املسؤولة�عن�إدارة�وسائل�ال��صية�والعامة�

  :قسم�املبيعات

  .املسؤولة�عن�ال�سو�ق�وحركة�منتج����منطقة�فضال�عن�شبكة�التوز�ع

  :قسم�املالية�املحاسبة

  .املسؤول�عن�الشؤون�املالية�والعمليات�املحاس�ية

  :قسم�التقنية�و�الصيانة

  .SIRGHAZتحو�ل�داخ���أو�خار���و�) محطات�ا��دمة�( املسؤولة�عن�صيانة�شبكة�توز�ع�املعدات�

 تنظيم�وزارة�املالية�و�املحاسبة�): IV - 02(الش�ل�
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 :�مانة

  .املسؤولة�عن�مراقبة�إدارة�الشركة�من�خالل�مراقبة�تنفيذ��عليمات��دارة��:مراقب�ال�سي���

  :مص��ة�املحاسبة�العامة

  )نظام�العمالء�واملبيعات�تدفق�املخزون( SVCDالقسم�

  .املسؤولة�عن�محاسبة�تدفق�تخز�ن�واس��جاع�جميع�املنتجات�للمنطقة�

  :قسم�املحاسبة

  .).....الرواتب( املسؤولة�عن��ل�ما�يتم�إدخالھ�باست�ناء�تخز�ن�وتخز�ن�

  :ضر�بة�ا��دمة

  .جميع�املعامالت�باملنطقة�ومص��ة�الضرائباملسؤولة�عن�املحاسبة�من�

  :قسم�ا��ز�نة�

 . املسؤولة�عن����يل�وصفة�يومية:القسم�الوصفة� -

 .املسؤول�عن�دفع��افة�املصار�ف�ال�شغيلية�:القسم��نفاق -

  ).حسابات�ا��اري�ال��يدي( CCPاملسؤول�عن�التوفيق�ب�ن�البنك�و��:القسم�الن�� -

  :م��انية�ا��دمة�والت�لفة

  التوافق�وإعداد�امل��انية�السنو�ة،�مركز�ة�معينة،

 سم�يضمن�أمور�التجاوزات�املخصصة�ا�-العائدات�الستدعاء�أمور�الش�ر�ة�مع��ح��ام��جل۔� -

 .دعوة�ل��صول�ع���أمور��ضافية�لتغطية�نفقات�لم�تدرج�����موال�املخصصة -

 ت��ير�حسابات�إنفاق�ا��مولة� -

 رصد�محاسبة�الت�اليف� -

  إغالق�امل��ان�التحلي�� -

  )مقاطعة�سيدي�بلعباس(مخطط�ل�شغيل�شركة�نفطال�): IV - 03(الش�ل�
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CDSمنطقة�املقر�ال�سو�ق� 

AC )فطال�أو�تقدم�خدمات�نشر�ات�أخرى�ت�يع�منتجات��)ز�ائن�آخر�ن�.  

PVAول�سل�ا���ذه����محطات�خاصة�وافقت�عل��ا�نفطال،�فإ��ا��ستخدم�شعارنفطال�:نقاط�بيع�معتمدة�

  . ا��ق����بيع�منتجات�الشر�ات��خرى 

GLو���مصنوعة�من�قبل�تراث�نفطال�لكنھ�تمكن�من�محطات�الثالثة،�لالستخدام��ذ�األصول،��:إدارة�حرة�

  .و�دفعون��يجار�����ل�كمية�موزعة

GDملك�النفطال�تدار�من�قبل�موظف��ا���محطات��:إدارة�مباشرة�.  

  

  :شركة�نفطالأ�شطة�

� �ال���يم�لشركة �وز�وت �الوقود �النفطية �املنتجات �و�سو�ق �الرئ���� �التوز�ع ��شاط نفطال

  ).املنظفات�والشامبو�واملاء�املقطر�لغسل�السيارات( و�طارات�و�كسسوارات�...)والقار

� �التحو�ل �مثل �أخرى �عمليات �يؤدي �فإنھ �ذلك، �إ�� �القول،��Sirghazو�اإلضافة ��و و�ذا

  ).الب��ين( الغاز�وقود�بديل�وال��كيباتاملي�انيكية�من�

  .الرسم�البيا�ي�لتحديد���شطة�الرئ�سية�لنفطال): IV - 04(الش�ل�

  
 :التدفقات�املختلفة�من�املجمع�نفطال

�بي��ا� �من �نفطال، �والواردة �الصادرة �تدفقات �لد��ا �الشركة �فإن �الشر�ات، �من �غ���ا مثل

و�مكن�ل�ذه�التدفقات�أن�،�)أو�القطاعات�املختلفة�س�القطاع�من�نف�CDS( التدفقاتب�نداخل�وخارج�نفطال�

  .ي�ون��ل�من�الكمية�والنقدية
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� �الشركة �خالل �من �املنتجات �تلقي �(و�� ��م �) نفطال �النقدية�)خرى أ�CDS(أو�نقل �والصناديق ،

  .من�الشركة��م�ل�سديد�النفقات،�وكذلك�الدفعات�املستلمة�من�العمالءالواردة

  : التدفقات�الصادرة

نقل�ا�إ����خر�ن،�و�مقدمي�خدمة�الدفع�أو�املنتجات��CDGيتم��سليم�املنتجات�للعمالء�و�املنتجات�  

  .ال���تدفع�للفرع�العام) رقم��عمال(املس��لكة�و�تور�د�مس��ل�ات�و�صناديق�أسواق�املال�

  الرسم�التخطيطي�للتدفقات�املختلفة��):IV - 05(الش�ل�
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  ال�ي�ل�التنظي���ملؤسسة�نفطال�مستغانم�): IV - 06(الش�ل�

  
 ال�ي�ل�التنظي���للمؤسسة�ا��اصة�باإلدارة�و�املال�): IV - 07(الش�ل�
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 شرح�مختلف�املصا��

  .اتخاذ�القرارات��دار�ة�و�التجار�ة:املسؤول��ول�ع����ل�أمور�الشركة�من�بي��ا�:مدير�مؤسسة�نفطال�

  .الب��وليةمسؤولة�عن�توز�ع�املوارد� -

  .تطبيق��نظمة��دار�ة�للشركة -

  .م�ام�ا��مانة�العامة�استقبال�املراسالت�و�الرد�عل��ا�و�التص�يف�و�ا��فظ�:السكرتار�ة�

� �الصنا�� ��من �أماكن��:مسؤول �و �الب��ين �ملحطات �الصنا�� ��من �توف�� �ا��رصع�� �بم�ام م�لف

  .توف��املنتوجات�الب��ولية

  املشرفع���توز�ع�امل�ام�ع����عوان�الداخلية�للمؤسسة�من�اجل�توف����من:��مسؤول��من�الداخ�

 . للمؤسسة

  :مص��ة��دارة�و�املالية

  :مص��ة��دارة

  .تقوم�بإعداد�يومية�حضور�للعمال�و�إعداد�مختلف�الوثائق����مجال�أجور�العمال�:رئ�س�فرع��دارة�

  .مال�و�التنقيط�و�الغيابات�و�العطل�املرضيةيقوم�بإعداد�أوراق�حضور�الع�:مس����جور�

  ).أبو�ة�ع����طفال�و�ممثل�العمالبطاقة�الشفاء�و�منحة�( يقوم�بإعداد�تأمينات�للعمال��:مس����جتماعية�

  :مص��ة�املالية

� �ا��و� �:املحاسب �و �البن�ي �الشيك �بمراقبة �ذلك �و �املحاسبة �يومية �ا��اصة�مراقبة �التخفيضات �و ت

  .ملاليةو�املداخيل�و�املخروجات�ا��اصة�باملخزونابا��ز�نة

  .املقار�ة�مع�البنوك�و�تحليل�ا��سابات�املحاس�ية��:رئ�س�فرع�املحاسبة�و�املالية�

  .مراقبة�يومية�املحاسب�و�الوثائق�الرئ�سية�:إطار�املحاسب�

  .إخراج�يومية�ا��ز�نةيقوم�بقبض�الشي�ات�و�مراقب��ا�و�ترصيد�ا����حساب�البن�ي�للمؤسسة�و�:الصندوق 

� �السندات �برنامج��:مراقبة ��� �و���ز�ا �الشيك �من �وخصم�ا �العون �طرف �من �الب��ين �السندات مراقبة

  .ا��اصباملؤسسة

 :مص��ة�التجارة

  .يقوم�باستقبال�طلبات�الز�ائن�:مستقبل�الطلبات�

  .يقوم�بإعداد�برنامج�التوز�ع��:موزع�الب��ين�

  .الفاتورات�للز�ائن�من�خالل�برنامج�التوز�ع�اليومي�للمؤسسةيقوم�بإعداد��:املفوتر�

  يقوم�بت�ب�ت�تحر�ات�املنتوج�:حركة�املنتوج�

  .يقوم�باستقبال�الشي�ات�من�الز�ائن�و����يل�ا����برامج�املؤسسة�:الصندوق�

  :مص��ة�التقنية

� �الصيانة �عطب�تق������ا�:فرع �حالة�وجود �طلبات�التصليح��� �إعداد �طلب��شرافع�� �فيتمإعداد ملحطات

  .عمل�فتقوم�املص��ة�بالتدخل

  .تقوم�ب��كيب�قارورات�الغاز�للسيارات�:ورشة�الغاز�

املعا��ة�املحاس�ية�للمخزونات����الوحدة:املبحث�الثا�ي
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 ���يل�العمليات�املختلفة: املطلب��ول�

� �شراء �من �الوحدة ��� �مختلفالعمليات ����يل �املطلبإلىكيفية ��ذا �و��6نتطرقفي إدخال

  اس��ال�املخزونات،�و�كذلك�مختلف�العمليات�ال���تتم�ب�ن�الوحدات

  .سند�قيد�العمليات�املختلفة: الفرع��ول�

  :���يل�اقتطاع�الضمان - 1

�ب�سديد�ا� �تقوم �ال �الفاتورة �مبلغ �من ��سبة �باقتطاع �ا��االت ��عض ��� �الوحدة �تقوم �وذكرنا، �سبق كما

  حتىالتأكد�من�مطابقة�السلع�للشروط�املتفق�عل��ا

  :مثال

فحررت�سند�الطلبية�ل�ذه�16/04/2020: بتار�خ�) naftal(قامت�وحدة�الصيانة��شراء�مواد�أولية�من�مؤسسة�

  :املواد،�و�ي�ون�ال���يل�املحاس���ل�ذه�العملية�كما�ي��

  

38221  

44510  

  

  

  

40100  

40425  

16/04/2020  

  النفط��–مش��يات�مواد�و�لوازم�/ح

  الرسم�ع���القيم�املضافة�املش��يات/ ح

  موردو�املخزونات�/ ح

  الضمانات��اقتطاعات/ح

  04/2020: فاتورة�رقم�شراء�مواد

  

115000.00  

19550.00  

  

  

  

127822.50  

6727.50  

�5و��عد�التأكد�من���ة�و�سالمة��ذه�السلع�تقوم�الوحدة��ب�سديد�اقتطاع�الضمان�و�املقدر�ب�  

  : ش�ر،�و�ال���يل�املحاس����اآل�ي��عد�مدة�أقصا�ا�

  
 :�دخال�للمخزن� - 2

�عد�إدخال�املخزون�للمخزن�و�التأش���عليھ�من�طرف�املس���و�رئ�س�املخزن�و�ا��صول��عد�ذلك�ع���

  : سند�الدخول،�و�ي�ون�ال���يل�املحاس����اآل�ي
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 : �سديد�املش��يات - 3

  �سدد�الوحدة����الغالب�عمليات�الشراء�عن�طر�ق�البنك�

  : أحد�املوردين��شيك�بن�ي،�و�ي�ون�ال���يل�كما�ي����سديد:مثال

  
 : �خراج�من�املخزن  - 4

تقوم�بتقديم�طلب�إ���املخازن�����حالة�احتياج�الورشات�أو�إحدى�مصا���الوحدة�لبعض�املستلمات

�مص��ة� �الغيار����ل �أو�قطع �و�لوازم �لواد �املخزن �من �ا��روج �و�عند �الذكر، �السالفة ��جراءات و�ت�بع

  .املحاسبة�ذلك����سند�قيد�العمليات�املختلفة

  : خروج�لوازم�مكتب�من�املخزن،�و�ي�ون�ال���يل�املحاس����التا�������25/04/2020:مثال
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 �دوات�املستخدمة: املطلب�الثا�ي�

�خالل�ف��ة� �06تم�القيام�ب��بص�تضمن�ز�ارات�ميدانية�لوحدات�و�مصا���املؤسسة�محل�الدراسة

�الوثائق� �و �املصادر �جمع �أجل �من �املختصة �ل���ات �ومقابالت �مناقشات �الف��ة ��ذه ��� أش�ر،وقمنا

�طر�قة �املعرفة ��� �للمساعدة �تحليل�ا �قصد �����ا��اصةباملؤسسة �للمخونات �املحاس�ية �و�املعا��ة التقييم

الشركة�من�أجاللتقيم،�و�معرفة�دور�قواعد�التقييم����ا��صول�ع���قوائم�مالية�تفيد�مستخدمي�القوائم�

  .املالية،�و�قد�حصرناالدراسة����ش�ر�مارس

  املعا��ة�املحاس�ية�إلدخاالت�املؤسسة: الفرع��ول�

اسة،�و�ال������م�شأة�توز�عية،�تب�ن�لنا�أن�مخزونات�املؤسسة��عد�التعرفع���املؤسسة�محل�الدر 

ب��ين�عادي،�ب��ین�ممتاز،�ز�ت�الغاز،�ب��ين�من�دون�( تتمثل�فيمجموعة�من�العناصر�تتمثل����املواد��ولية�

�)رصاص �مثل �أخرى �الغاز�: ،و�مواد �قارورات �التقييمو��6الز�وت �سوفنتطرقإلىطرق �املبحث ��ذه �خالل و�من

��عتمد�املعا �الشركة �أن �العلم �مع �بھ، �املتعلقة �للعمليات �العناصر�تبعا ��ذه �عنصر�من �ل�ل �املحاس�ية ��ة

�املواد� �من �شرائھ �يتم �ما ��ل �أن �حيث �ل�ا �بال�سبة �العملية �لس�ولة �نظرا �و��ذا ����يال��ا، ��� ا��ردالدائم

��سيط �ل�ا �بال�سبة �ا��رد �عملية �فإن �و�التا�� �مباشرة، �يتماس��الکھ �كذلك��ولية ��� �املنطلق ��ذا �و�من ة،

  ،�ألنھ�عمليا�تتم��ش�ل�أ�����ذه�الطر�قة�)FIFO( �ستخدم�طر�قةالوارد�أوال�الصادر�أوال�،

  مخزونات�مؤسسة�نفطال�مستغانم����ش�ر�مارس: أوال�

  :باعتبار�أن�املؤسسة�متخصصة����توز�ع�النفط�و�مشتقاتھ�املتمثلة���

  ل����Essence Normal :3523.6ب��ين�عادي�

  ل����Essence Super :7221ب��ين�ممتاز�

  ل���Sans Plan :1015دون�رصاص�
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  ل���Gasoil :3200ز�ت�الغاز�

  :التا���يو���مخزونات�من�املواد��ولية�من�حيث�النوع�املخزون�و�الكمية�و�القيمة�) IV - 01(و�ا��دول�

  

  املواد

  القيمة��جمالية�للمخزون  الكمية�  النوع

  Essence Normal  6347.4  1447207200ب��ين�عادي�

  Essence Super  7221.1  927911350ب��ين�ممتاز�

  

 مش��يات�الش�ر: ثانيا�

كما�ذكرنا�سالفا�فإنا�امل�شأة��عتمد�أساسا�ع���النفط�و���مادة�أساسية�إلنتاج�ب��ين�دون�رصاص،�

من�طرف�املوردالذي�)  Transfertالتحو�ل�(الغاز،�الب��ين�العادي�و�الب��ين�املمتاز�و�تتم�عملية�الشراء�أي�ز�ت

�و�يمثل�املقاطعة�و�سوفنو���كيفية�ال���يل�املحاس���ل�ذه�العملية،�من�خالل�نموذج�فوات���بيع�وشراء�

  .2020 املواد����ش�ر�مارس

  
  

  :فاتورة�استالم�مادة�ب��ين�عادي�بدون�

  
  :استالم�مادة�ب��ين�عادي�بدون�فاتورة�



 دراسة�حالة�وحدة�نفطال�مستغانم:                                              الفصل�الرا�ع

 

97 
 

  
  :  استالم�مادة�ب��ين�عادي�بدون�فاتورة

  
  

  :استالم�مادة�ب��ين�ممتاز�بدون�فاتورة

  
  :وصول�فاتورة�مادة�الب��ين�املمتاز�بتار�خ�
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  :عملية��سديد�الفاتورة�

  
  11/04/2020: استالم�مادة�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�
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  :استالم�مادة�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�

  
  

  

  :استالم�مادة�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�

  
  :استالم�مادة�الب��ين�املمتاز�و�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�
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  استالم�مادة�الب��ين�العادي�

  
  20/04/2020: وصول�فاتورة�شراء�املواد��ولية�بتار�خ
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  : امل��ق) 2020-64: (�سديد�فاتورة�رقم�عملية

  
  

  

  23/04/2020: استالم�مادة�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�بتار�خ

  
  24/04/2020: استالم�مادة�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�بتار�خ
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  25/04/2020: استالم�مادة�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�بتار�خ

  
  

  

  

  

  25/04/2020: مادة�الب��ين�العادي�بدون�فاتورة�بتار�خ�استالم

  
كما��علم�أنھ��ان�للمؤسسة�مخزون����بداية�الش�ر�متمثل����املواد��ولية�الب��ين�املمتاز�و�الب��ين�العادي�و�

  : سوف�نو���الكمية�و�رصيد�املخزون������اية�الش�ر

  :الب��ين�العادي�

  دج��3504223200=  1550947200+  1084003200+  869272800

  : الب��ين�املمتاز

  دج��4998341600=  1897713700+  1087958100+  2012669800
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  واد�املوجودة����مخازن�املؤسسةيو���كمية�امل): IV - 02(ا��دول�

  املجموع  �دخاالت  مخزون�أو�املدة  البيان

  21716.8  15369.4  6347.4  الب��ين�العادي�

  46118.7  38897.6  7221.1  الب��ين�املمتاز�

 :يتم����يل�القيمة�النقدية�للمخزونات�بت�لفة�اقتنا��ا،�و�ت�لفة�الل���الواحد����:مالحظة�

  .دج،�و����أسعار�ثابتة��س�يا�128500دج�و�الب��ين�املمتاز��و��228000الب��ين�العادي��و�

و�من�خالل�ا��دول��خ���الذي�يو���كمية�املخزون�من�الب��ين�العادي�و�الب��ين�املمتاز،�تظ�ر�لنا�

  :قيمة�رصيد�املخزونات�من�املواد��ولية��التا��

  دج�5926252950: الب��ين�املمتاز

  دج�4951430400: الب��ين�العادي

 مستغانم��التقييم�املحاس���للمخزونات�املؤسسة�نفطال: الفرع�الثا�ي�

  مخزونات�املؤسسة�للمواد��ولية����بداية�الش�ر: أوال�

كما�سبق�و�أن�ذكرنا�أن�مواد��ولية�للمؤسسة�متنوعة�من�حيث�النوع�و�الكمية،�بحيث�أن�املؤسسة�

�وصوال�إ��� �محطات �من �طالب��ا ���ميع �املادة �لتوف����ذه �دائما ��س�� ��ساسية �املواد �ل�ذه فيإطار�توز�ع�ا

  .ل�سيط�و�ا��دول�التا���يب�ن�مخزونات�أول�الش�ر�للمؤسسة�من�املواد�الب��ين�العادي�و�الب��ين�املمتازالفردا

  مخزون�أول�مدة�  البيان�

  3200  الب��ين�العادي�

  1015  الب��ين�املمتاز�

  مرحلة�الدخول�للورشات: ثانيا�

�املحاس�ية �و��عرضالقيمة ��ولية �املواد �خروج �مرحلة ��عرض�ناك �املواد��سوف ��ذه �تقييم و�كيفية

  )FIFO.(ا��ارجة�مناملخازن�إ���الورشات،�مع�العلم�أن�تقييم�املؤسسة�خروج�مخزونات�بطر�قة�

  :خروج�مادة�الب��ين�املمتاز�و�الب��ين�العادي�من�املخازن�إ���الورشات

�نفطال �ملؤسسة �التوز�عية �الطاقة �أن ��علم ��كما ��� �و��1000مستغانم �عادي، ل����2500ل���ب��ين

  : ب��ينممتاز����اليوم،�و�أن�الكمية�امل��محة�لش�ر�مارس�تقدر�ب

  .من�الطاقة�التوز�عية%67الب��ين�العادي�

  .من�الطاقة�التوز�عية% 58الب��ين�املمتاز�

 ) ل��X 1000 X 28 0.67 = 18923 (رج�من�الورشات�إذا�كمية�الب��ين�العادي�ا��ا

  )ل��X 2500 X 28 0.58 = 40600 (�ين�املمتاز�ا��ارج�من�الورشات�إذا�كمية�الب�

 و�منھ�فإن�ت�لفة�الب��ين�العادي�الداخل�إ���الورشات��ساوي 

415826400 = 22800 X 18932.8)دج(  

  الداخل�إ���الورشات��ساوي �متاز الب��ين�املو�ت�لفة�

5217100000 = 128500 X 40600)دج(  
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  : املنتوج�ال��ا�ي�الب��ين�العادي�و�الب��ين�املمتاز

  الت�لفة��جمالية�  سعر�الوحدة�  الكمية�  البيان�

  1750402.5  10.67  164038  الب��ين�العادي�

  1883427.9  13.29  141680  الب��ين�املمتاز�

 

 )BIU(سند�قيد�ما�ب�ن�الوحدات�: الفرع�الثا�ي�

 bon de transfert prestation BTP: سند�تحو�ل�ا��دمات�

�ع��� �تصليح �عملية ��ناك �ت�ون �عندما �و�يحرر �املستقبلة �للوحدة �تبعث �گفاتورة �السند �عت����ذا

  .مستوىالورشات�ل�يا�ل�تا�عة�للوحدات��خرى 

طرف�تم�استقبال�معدات�نقل�تا�عة�للوحدة�التجار�ة�و�ران،�و�عند��عي�ن�العطب�من����16/04/2020:مثال�

دج،�مع�العلم�أن�عدد�ساعات�العمل�فيالورشة� 722313.65اس��الك�قطع�غيار�بقيمة�رئ�س�الورشة،�تم�

 :ساعة،�و�ي�ون�ال���يل�املحاس���كماي���60بلغت�
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  Bon De Transfert Magasin (BTM)سند�تحو�ل�مخز�ي

املواد�و�اللوازم�من�املخزنو�يتم�تحر�ر��ذا�السند�عندما�ت�ون��ناك�عملية�خروج�لقطع�غيار�أو�مختلف

� �و�الصيانة �التصليح �ورشات �املرور�ع�� �دون �املستقبلة �الوحدة �إ�� �مباشرة �شراء�(توج��ا ��عت���كعملية أي

 .)ماب�ن�الوحدات

ع���إ���وحدة�الصيانة�من�أجل�ا��صول�تقدمت�الوحدة�التجار�ة�التا�عة�لوالية�و�ران�����17/04/2020:مثال

� �ع�� �غيار�و�ذلك �قدرتقطع �الغيار�وقد �لقطع �املركزي �املخزن ��مستوى �ب �عل��ا �حصلت �الغيار�ال��  :قطع

  :دج،�و�ي�ون�ال���يل�املحاس����التا��� 62316.23

  
 ���يل�قيود�ال�سو�ة: املطلب�الثالث�

���مطلبنا��ذا�إ����عض�ا��االت�ا��اصة�و�كيفية��عامل�املؤسسة�مع�ا،�م��ا�حالة�استالم��نتطرق 

  .الفاتورة�فقطو�حالة�استالم�البضاعة�فقط

  

  استالم�الفاتورة�فقط: الفرع��ول�

  ����ذه�ا��الة��ستلم�الوحدة�فاتورة�الشراء�فقط�دون�حصول�ا�ع���املش��يات

  دج�،�مع�العلم�أن�الرسم 36350.02أجل�شراء�قطع�الغيار�ال���قدرت�ب�تم�تحر�ر�سند�طلبية�من��:مثال�

  :لكن�تم�استالم�الفاتورة�و�لم��ستلم��عد�قطع�الغيار،�ال���يل�املحاس����التا���% :17ع���القيمة�املضافة�
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  : مش��يات�مخزنة،�ي�ون�ال���يل�كما�ي���38/و�من�أجل�ترصيد�حساب�

  
  : استالم�املش��يات�من�املورد�و�وصول�ا�إ���الوحدة،�ي�ون�ال���يل�كما�ي���و��عد

  
  

 استالم�املش��يات�فقط: الفرع�الثا�ي�

  وفقا�ل�ذه�ا��الة��س�سلم�الوحدة�املش��يات�دون�حصول�ا�ع���الفاتورة

��:مثال �ب �الغيار�قدرت �قطع �الوحدة ��230411.84:اش��ت �(دج �املضافة �القيمة �ع�� استلمت�) %17الرسم

  :الفاتورة�املقتصدة�و�املش��يات�لكن�الفاتورة�الرسمية�لم�تصل��عد�ال���يل�املحاس���ي�ون��التا���
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 املخزونات�مئونات���يل�ا��رد�و�:املطلب�الرا�ع�

  نتطرق�����ذا�املطلب�إ���طر�قة�س���أعمال�ا��رد�بالوحدة�و�كيفية����يل�املؤونات

  أعمال�ا��رد�بالوحدة�:الفرع��ول�

  :طر�قة�ا��رد

� �من �مت�ونة �مجموعة �بتعي�ن �الوحدة ��� �املخزونات �ا��رد �عملية �من��4تبدأ �فر�ق ��ل �يت�ون فرق،

و�تتم�مقارنة�جرد�الفر�ق��ول�) Verificateur(م�مة�الفر�ق�ن����إحصاء�و�عد�املخزونات�: ��ص�نحيث�

�ا �دور �يأ�ي ��خ�� ��� �و �الثا�ي، �الفر�ق �م��رد �) controleur(ملراقب ��قل �ع�� �يراقب من�% 25الذي

� ��و�امل�سق ��ؤالء �ب�ن �ير�ط �و�الذي �مختلف�) cordinateur(قيمةاملخزون �ب�ن �التنظيم ��عملية �يقوم الذي

  .م�امالفرق�السالفة

  

  

 �سو�ة�فوارق�ا��رد

،�حيث�توجد��عد����يل�قيم�ا��رد�للمخزونات،�يتم�مقارن��ا�بما��و�م��ل����الدفاتر�املحاس�ية

إم�انيةوجود�الز�ادة����املخزون�أو�النقصان�فيھ�ن�يجة�س�و����ال���يل�عند�دخولھ�و�خروجھ�من�املخزن�أو�

  . ن�يجة�السرقة

  :حالة�ا��رد�الفع���أك���من�املحاس��  - أ

�إيرادات�خارجاالستغالل�،�75783/ي�ون�الفرق�موجب�و�ذا�ينعكس�إيرادا�ع���املؤسسة�و�يتم����يل�ا����ح

  :و�ي�ون�القيد��التا���
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 :حالة�ا��رد�الفع���أقل�من�املحاس���  - ب

�فيح ����يل�ا �و�يتم ��ستغالل �ت�اليفخارج ��ناك �أن �أي �سالب �الفرق �ي�ون �ا��الة ��ذه �عباء��65783/��

  :�ست�نائية�لل�سي���ا��اري�و�ي�ون�القيد�كما�ي��

  
 تد�ي�قيم�املخزونات�مئونات: الفرع�الثالث

  .ؤسسة��عد�عملية�ا��رد�بتحديد��سبة�املؤونة�ل�ل�مخزون�ع���حدى�تقوم�امل

  :تكو�ن�املؤونة

� �املحاس�� �ال���يل �ح�للمئونةيتم �يجعل �باملخزونات �اللوازم��مئونات 392250/ا��اصة �قيم تد�ي

�ة��صول�ا��ار �-و�خسائر�القيمة��املئوناتاملخصصات�لال�تالك�و��685/القابلةلالس��الك�مدينا�،�و�جعل�ح

  :دائنابقيمة�النقص�و�ي�ون�القيد�كماي��

  
 خفض�املؤونة

  : عندما�تالحظ�الوحدة������اية�السنة�أن�ا��سارة�أقل�من�املؤونة�امل�ونة،����ل�القيد�التا��
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  خاتمة�الفصل

�مجرد�   �ل�ست �املؤسسة ��� �التخز�ن �وظيفة �بأن �القول �يمكن �ال��بص ��ذا ��� �تناولناه �ما �خالل من

ن����أماكن�معينة�فقط،�و�إنما����عملية�متا�عة�مستمرة�و�متجددة�بحالة�تجعل�منھ�املفتاح�الذي�من��خز ت

�ذه��خ��ة�من�التحكم�ا��يد����مخزونا��ا�البد�من�خاللھ�تتم�جميع���شطة����املؤسسة،�و�ل�ي�تتمكن�

أن�ت�ون�ع���معرفة،�بما�ليد�ا����وجد�عالقة�ب�ن�مختلف��دارات�ال���ل�ا�ا�تمام���ذا�املخزون،�كما�البد�

  .املخزن،�و�ل�ذا�الغرض�تقوم�املؤسسة�بجرد�مخزونا��ا�و�مراقبة�موجودا��ا
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�ال�شاط� �انواع �مختلف ��� �حتمية �ظا�رة �املخزونات �وجود �أن �يظ�ر�جليا �بھ �تقدمنا �ما �خالل من

� �و��ستع�ن�بھ�جميع�املؤسسات ��سي���املحزون��و�عامل�حاسم����العمل�ع���. �قتصادي�، و�بالتا���فان

  .تحقيق�أ�داف�امل�شاة��قتصادية

العمل�ضمن�رأيناأ�ميةتحقيق�أ�داف�املؤسسة�و �إطار وح���ت�ون�عملية�ال�سي���نا��ة�و�عمل����

� �و�الذي�يتطلب �ما �تتعلق���حاطة�طار�العل���ال��يح �معرفة�نظر�ة �من �التخز�ن �موضوع �جوانب بجميع

وطرق�تقييمھ�و�تنظيمھ�،�و�م�انة�و�أثر�وظيفة�التخز�ن�ع����شاط�املؤسسة��أنواعھبتحديد�مف�وم�املخزون�و�

اس�يا�ح���ي�ون�تقییمھ�سليما�و�الذي��ع���فعال�عن�قيمة�املؤسسة�الفعلية�،�ثم�،�وطرق�معا��ة�املخزون�مح

�و  �القرار �اتخاذ �فيعملية �التحكم ��س�ل �ح�� �املخزون �يتحمل�ا �ال�� �الت�اليف �ملختلف �حصر ذلك�عملية

  .باالستعانة�بدراسة�الطلب

� �وفقا �تتم �أن �يجب ��سي���املخزون �عملية �أن �امل�م �و�ت�أدواتو��ألساليبوال��� �دقيقة حليلعلمية

�م� �ال�� �املمكنة �و�الر�اضية ��حتمالية �التقنيات �بتوظيف ����أ��ش�ستعانة �استخدام�ا �يمكن �نماذج �تقدم ا

  . عملية��سي���املخزونات�

  تاست�تاجا

  : من�خالل��ذه�الدراسة�توصلنا�إ���است�تاج�النقاط�التالية�

 .لبة�ال�سي���ملعرفة�املت�املة�لطموضوع�ال�سي���املخزونات��عت���من�أساسيات�ت�و�ن�ا - 1

بھ�،�كما�ل�ا�عالقة��الوظائف�داخل�املؤسسة�نظرا�للدور�الذي�تقوم�أ�م��وظيفة�التخز�ن�من���عت - 2

 . درات��خرى�حيث�ال�يمكن��ستغناء�ع��امن�مختلف�� 

 .  أنواع�ا�ات�املخزونات�بمختلف�وجود�مجموعة�من��جراءات�للتحكم����مستو � - 3

 ت�املحافظة�ع���املخزونءاو�اتخاذ�اجر��نتاج�سي���املخزونات�تضمن�استمرار�ة��إدارة - 4

 .عملية�الرقابة�بمختلف�انواع�ا�ووسائل�ا��عمل�ع���اك�شاف�ومنع��خطاء�باملؤسسة� - 5

املخزونات�تدفع�باملؤسسة�إ���القيام��عملية�ا��رد�عتاد�ان��اء��ل�دورة�مالية�مما��ستوجب��إنأ�مية - 6

 . خراجات�� �دخاالتأويم�تلك�املخزونات�سواء�عملية�تقي

 . تتم�عملية�ا��رد�وفق�الشروط�والقوان�ن�املعمول���ا�بصفة�منتظمة� - 7

  FIFOتقييم�املخزونات�يتم�وفق�طر�قة�الت�لفة�الوسطية�املر��ة�و�طر�قة��إن - 8

  : ماي����من�خالل��ذه�الدراسة�وانطالقا�من�الفرضيات�ال���وضع��ا����البداية�يمكن�أن�تؤكد

املبحث��ول�من�الفصل����ة�ذلك����اأكدنمحكمة�ال�سي���املخازن�و�قد�وضع�اس��اتيجيات�: 01الفرضية�

  .الثا�ي

  .فصل�الثا�ي�لاملبحث��ول�من�ا�وظيفة��سي���املخزونات�بال�سبة�للوظائف��خرى����أ�مية: 02الفرضية�

� �: 03الفرضية �خالل �من ��سي���املخزونات �ع�� �املحاس�� �املا�� �النظام ��سي����إسقاطتطبيق �ع�� ذلك

  .املخزونات����املبحث��ول�من�الفصل�الثالث�

� عمليات�ا��رد�ع���املخزونات�من�خالل�دراس�نا�لذلك����املبحث�الثالث�من�الفصل��اطإسق:04الفرضية

  .الثالث�

  :التوصيات�و��ق��احات�
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�درا �خالل �إلىتوصيات�من �حولنا�ا �ال�� �النتائج ��عض �إ�� �توصلنا �والتطبيقية �النظر�ة س�نا

  :  �األ�يو�ق��احات�

 ت�حول�النظام�املا���املحاس���ملتقيا�إعدادرس�لة�املحاسب�ن�من�خالل�دورات�ت�و��ية�و إعادة - 1

 . مسايرة�الطرق�العلمية�املستحدثة����عملية��سي���املخزونات� - 2

  :تحليل�املواضيع�التالية�كما�تق��ح�مناقشة�و�

 .اثر�تطبيق�النظام�املا���املحاس���ع����سي���املخزونات� -

 . ملخزونات�و�املؤسسات�الفالحية�دراسة�تخصيص�ا -

  دراسة�عملية�ا��رد����النظام�املا���املحاس��� -
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