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وتقدير   شكر

العمل ذا اتمام ع أعاننا الذي الكث والشكر مد ا العباد لرب ون ت الشكر فاتحة خ إن

ن أجمع ابھ وأ آلھ و هللا، رسول ع والسالم والصالة ا كث مد فا   .املتواضع،

عد   : أما

مل بداية نقطة إ ون ت وال اية ال إ قدار أوصلتنا هللالقد عون لوال لنصل نكن ولم جديد، شوار

أوال عا و   .سبحانھ

الفاضل ستاذ إ متنان وتقدير ل ز ا بالشكر نتقدم القادر''ثم عبد الذي''موزاوي ستاذ ن وال ،

الفاضل ستاذ ا كث ن''ساعدنا أم طاطا ساع'' بن اللذان والعطاء والعمل دية ل رمزا مثال دانااللذان

البحث ذا طيلة والن بالرشد أحاطانا كما ة، الن ما ا   .بتوج

ب قر من عرفنا من ل   .إ

  

  

  

  

ية ز ناصر   بن

  

  

  

  

  

  



داء   إ

مل و ياة ا ي بو و من إ املتواضع د ا ذا ثمرة دي أ وأن الواجب، فوق ما أع أن وشرف فخر

وفاءا و وإحسانا برا وص بحكمة ياة ا سلم ارتقي أن ع ي علمو ومن واملعرفة طالع شغف ع شأة وال

ما زة: ل العز ي ووالد ز العز   .والدي

عونا انوا من محمدوإ الغا وزو ب ب ا أ بحث   .رحلة

ية ز بناصر ي در رفيقة العلمية تنا بمس النجاح نحو معا ق الطر فشق ونحن افئ من   .إ

زاء ا خ ميع ا يجزي وأن الدراسة اتمام عيد أو ب قر من دور لھ ان و ي ساعد من ل إ ا وأخ

خرة و   .الدنيا

  

  

  

  

  

  

رةع    ز

  

  

  

  

  

  



داء   إ

البحث ذا إلتمام عونھ ع وجل عز هللا   أحمد

إ ، املبت لنيل مام نحو قدما يدفع ان من إ آمالھ لھ أحقق ح يملك ما ل ب و الذي إ

ياة ا ول مدر إ علي ع ر س الذي إ قوة، ل ب سانية امتلك الذي   .سان

عمره هللا أطال قل ع الغا ي   .أ

ان و الشدائد، سندي انت و ء ل ع ت ص ال إ نان وا العطاء ل ا كبد فلذة بت و ال إ

أمي نان ا نبع ، عم بخطوة خطوة أتبعت بالتوفيق ا   .دعوا

ي وأحبا عائل   .إ

وأوال  جميلة ا، وأوالد مليكة ي، يعةأخو ر وزوجتھ جمال الغا أ ا،   .د

رة ز ع صديق إ وعائلتھ القادر عبد ليدر العمل ذا ألختم وحكم ي ساند الذي خطي إ

ياة ا عبء م تقاسموا الذين ي صديقا ل و العمل   .زميل

عيد من أو ب قر من ناصر بن عائل ل   .إ

ب قر أو عيد من عرف من ل إ قل م س من ل   .إ

أخرى أشياء ون ت أن قبل أنفسنا و ذواتنا التغي نجاح بذرة ي بأ يؤمن من ل   .إ

  

  

  

  

ية ز ناصر   بن

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ات املحتو رس  ف
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ال ش  قائمة

 

 

  

ل الش   الصفحة  العنوان  رقم

ة  01 التجار املؤسسة املخزون   11  دورة

الصناعية  02 املؤسسة املخزون   12  دورة

املا  03 املحاس النظام ونات   38  م

املالية  04 املؤسسات عمل   46  طبيعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 

 أ  

ر لتطو دولة ل س لذلك ، العال لالقتصاد ا مواكب ملدى مقياسا دولة ل ل الوط قتصاد عت

التنظيمات تجدد ا يجعل ما ذا و العاملية، املنافسة ضمن البقاء لضمان ا ع سر و قتصادية لة ال

الوط ا اقتصاد تحكم ال ن   .والقوان

قتصادي شاط ال سيق وت تنظيم بارزا دورا يلعب الذي املحاس النظام التنظيمات ذه ن ب ومن

استخدام يتم حيث املؤسسة شاط عن الناتجة البيانات ة معا ستعمل كمية تقنية ونھ للمؤسسات

ا خارج أو املؤسسة داخل انوا سواء ن املستخدم عديد من النظام ذا زائرمخرجات ا اعتمدت ولقد ،

عام منذ الوط املحاس موضوعات1975املخطط ور ظ إ أدى عمال قطاع املستمر التطور ولكن ،

والقواعد النظم ر تطو حتمية إ الوقت نفس وتؤدي املحاس الفكر من عة متا تتطلب جديدة

التطور  ظل ديدة ا ات التغ لتلك ستجيب ل ية ديثةاملحاس ا العاملية قتصادية   .ات

معاي وضع إ النظام ذا دف حيث يد، ا املا املحاس النظام تطبيق زائر ا عمدت ولقد

ديدة ا رتباطات مع بدأت وال قتصادية صالحات خالل من تولدت ال ديدة ا ئة الب مع تتكيف

ا قتصادية والتحوالت زائر دورل لديھ والذي املا املحاس النظام ا ن بت زائر، ا ا قامت ال الية

املخزونات ة معا   .ام

تحديد املؤسسة قبل من والتحليل القياس ع القدرة ا أ ع للمخزون ية املحاس ة املعا عت و

العمليا أداء قياس إ اجة ا تمثل ا وأ كما ، املا ا معينةموقع زمنية ة ف الفوائد أو   .ت

باعتباره املخزون يتمثل والذي املحاس النظام عناصر م أ أحد ة معا إ تطرق س بحثنا خالل ومن

ديد ا املا املحاس النظام وفق ذا و للمؤسسة، العادي شاط ال ك تحر م م وعامل سية، رئ   .دعامة

الية   : ش

أن اعتبار طرحوع إ يقودنا ذا فإن املؤسسة شاط ع ومؤثرا حساسا عنصرا عد املخزونات

التا ساؤل   : ال

؟ املا املحاس للنظام وفقا املخزونات لبند والتقييم ية املحاس ة املعا تتم   كيف

تية الفرعية سئلة طرح من البد ساؤل ال ذا ع   : ولإلجابة

 النظام وم مف و ؟ما واملخزونات املا  املحاس

 ؟ باملخزونات اصة ا الدولية ية املحاس املعاي خصائص  ما

 ؟ زائر ا املخزون ة ملعا املتبعة والعمليات جراءات  ما



 مقدمة

 

 ب  

التالية الفرضيات من نطالق تم س سئلة ذه مجمل عن   : ولإلجابة

 للمخزونات ية املحاس ة املعا الدوليةإن ية املحاس املعاي من ا مباد ستمد زائر  .ا

 ة املعا ن تحس إ يؤدي سوف زائر ا ديدة ا الدولية ية املحاس املعاي ع عتماد إن

املؤسسة للمخزونات ية  .املحاس

 د ل عد أو عملية ل عد املخزونات وقيم كميات تحديد املخزونات جرد مية أ  .ورةتكمن

املوضوع اختيار   : اسباب

ي فيما ا نوجز املوضوع اختيار إ أدت أسباب عدة   : ناك

 التخصص مجال يدخل املوضوع  .باعتبار

 التطبيقي انب ا ع النظري انب ا اسقاط منا  .رغبة

 املحاس باملجال الشديد تمامنا  .ا

 امل ع ديد ا املحاس النظام تطبيق ةبداية زائر ا  .ؤسسات

 طرق استغالل ع والعمل ن التخز اليف ت التحكم تتطلب وال املؤسسة ا ش ع ال املرحلة

والطرق داف لأل طبقا املخزون  .تقييم

املوضوع مية   : أ

ميتھ أ املوضوع ذا شمل حيث املخزون، و و أال املؤسسة، أصول عناصر م أ أحد ع تمام ترك

التطبيقات ا تطرح ال ل املشا من د ا أجل من الدولية، ية املحاس املعاي تطبيق نحو الدو تجاه من

امل القوائم استخدام عميم دف الدو املستوى ع ية ااملحاس ل املحدد م والف القراءة خالل من الية

سياق وذلك ، املعاي تلك مع يتوافق جديد ما محاس نظام تطبيق حاليا زائر ا ت تب قد ذا ل

زائري ا قتصاد ا عرض ال   .التحوالت

امل و و أال املؤسسة حركة وذو م م عنصر ع لم نت وننا املوضوع ذا مية أ ذلكوتزداد و خزون،

تھ معا كيفية و النظام ذا الواردة ثار ع   .الوقوف

  

  

  



 مقدمة

 

 ج  

املوضوع داف   : أ

البحث ذا وراء ا تحقيق إ س ال داف   : إن

 الدولية ية املحاس واملعاي املحاس املا بالنظام املتعلقة ساسية يم باملفا حاطة و ف  .التعر

 م املخزوناتابراز ة معا املحاسب ا يقوم ال العمليات  .ختلف

 املوضوع مية أ حول والقارئ الباحث لفت  .محاولة

املوضوع ية   : من

كما ر للظوا والسرد التعب استخدم فالوصف ، التحلي الوصفي سلوب املوضوع دراسة تخلل

امل باملحاسبة يتعلق ما ل وصف التحليالواقع سلوب أما واملخزونات، الدولية ية املحاس واملعاي الية

الدراسة محل املؤسسة طرف من املقدمة البيانات تحليل ب نص لھ ان   .فقد

الدراسة ل   : ي

فصول ثالثة إ العمل ذا بتقسيم سنقوم البحث ذا غطية أجل ع: من يحتوي والذي ول الفصل

نظرة إعطاء من الغاية انت و للدراسة، كمدخل عت و ، املا املحاس والنظام املخزونات حول عامة يم مفا

تخدم يح ل ش ا مي وأ ا خصائص توضيح أجل من يم املفا ذه الدولةعن أو املؤسسة ة   .مص

املؤسسات املا املحاس النظام وفق للمخزونات ية املحاس ة املعا حول تمحور فقد ي، الثا الفصل أما

السنة اية أعمال ناول ن الذي   .املالية

زائر ا املالية واملؤسسات ا وطبيع املالية   املؤسسات

والذي الثالث بالفصل الدراسة ت اروان ا زائري ا البنك حالة دراسة عن عبارة منBEAو ن ز م

ول املحبث تناول مباحث ع ار وذلك املالية، املؤسسة ية املحاس ة املعا مية أ الدراسة خالل

زائري ا ار ا للبنك الفنية للبنكBEAالبطاقة التنظي ل ي ال إ فيھ تطرقنا ي الثا املبحث أما ،

زائريا ا زائريBEAار ا ار ا البنك ن التخز وظيفة فيھ سندرس الذي الثالث املبحث BEAثم

البنك للمخزونات ية املحاس ة املعا فيھ ن ب س الذي ع الرا املبحث ا وأخ   .وإجراءاتھ



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ول املا                                                                                                    الفصل املحاس والنظام  Scfاملخزونات

 

 
4 

يد    :  تم

ة ستمرار إ دف ال شأة امل ع فاظ ا تلعبھ الذي الدور خالل من املخزونات مية أ ز ت

املخزونات عناصر ا أخذ ال مية ولعل اح، ر تحقيق خالل من البقاء و و ، الرئ دف ال وتحقيق

املت اح ر ل ش للمؤسسة ا يحقق ال املضافة القيمة إ اترجع ل العادية شطة من خاصة   .أتية

من للمخزونات النظري انب ا إ الفصل ذا التطرق إرتأينا املخزونات ا تحظى ال مية لأل نظرا

من التحلي انب ا إ التطرق سنحاول كما ا، ووظائف ا وأنواع ا متعلقة يم مفا عدة توضيح خالل

إ باإلضافة رد وا التقييم النظامحيث جاء قد كما الدولية، ية املحاس املعاي حسب املخزونات دراسة

الدولية، ية املحاس واملعاي نظمة با مع زائري ا املحاس النظام وتوحيد للتقرب املا املحاس

امل ونجاح استمرار ة والكب البالغة ا مي وأ املحاس النظام من جزء املخزونات اعتبار قتصاديةو ع شار

موحدة مالية بقوائم روج ا أجل من املؤسسة ا تقوم   .ال

اصة ا الدولية املعاي حول ونظرة ، املا املحاس والنظام املخزونات عن أساسيات عرض تم س لذا

التالية املباحث أك ا نفصل املحاس يل ال وكيفية الشأن،   .ذا
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ول املخزونات: املبحث حول   .عموميات

 ول ا: املطلب مي وأ املخزونات وم  .مف

 ي الثا املخزونات: املطلب ووظائف  .أنواع

 الثالث املخزونات: املطلب  .دورة

ي الثا للمخزونات: املبحث التحليل انب   .ا

 ول رد: املطلب ا ية  .ما

 ي الثا امل: املطلب تقييم املخزوناتطرق وجرد  .خزونات

 الثالث رد: املطلب ا عملية يجة ن ر يظ الذي التفاوت ة  .معا

الثالث رقم: املبحث الدو املحاس املعيار وطبيعة املعاي حول   .املخزونات) 02(نظرة

 ول الدولية: املطلب ية املحاس املعاي ية  .ما

 ي الثا رقم: املطلب الدو  ) .02(املعيار

 الثالث الدو: املبحث املعيار حول يم  ) .02(مفل

ع الرا املا: املبحث املحاس   .النظام

 ول املا: املطلب املحاس النظام ية  .ما

 ي الثا ميتھ: املطلب وأ املا املحاس النظام ف  .عر

 الثالث املا: املطلب املحاس النظام داف  .أ
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ول املخزونات: املبحث حول   عموميات

ول-1 ا: املطلب مي وأ املخزونات وم   .مف

املخزونات: أوال ف   عر

ا م نذكر للمخزونات أعطيت ف عار   .ناك

ف   :  01عر

املخزون وم يع: مف التص دور والبضاعة دوات و ات والتج جزاء و املوارد جميع املخزون شمل

املحالت أو املعامل أو املستودعات أو املخازن ماديا واملتواجدة املنظمة الت لة امل والبضاعة

املنظمة لتلك   .1العائد

وذلك املخزن، س ن مع ان م املؤسسة ا تحتفظ ال واملنتوجات املوارد تلك عن عبارة و فاملخزون

اجات ا   .ن

ف   :  02عر

يتطلب'' جدا عا س وزن وذو قتصادية، الوحدات معظم املتداولة صول أك من املخزون عت

ؤثر و امللكية، حقوق ع يؤثر وكذلك ، املا ا مرطز وع شأة، امل اح ار ع ه لتأث نظرا ة كب دقة قياسھ

البضاعة لفة ت   2'' ع

ف   :  03عر

املخزون''  عرف جلكما ا استخدام انتظار اكمة امل والسلع املواد من مجموعة بأنھ العام لھ ش ف

ع والتوز لإلنتاج املناسب الوقت م احتياجا ضوء ع ن املستعمل د و ب سمح والذي ب،   .3''القر

املتداولة صول من جزء املخزون يمثل ثمرةكما'' ،4كما مس أموال إال و ما   5 ''أنھ

  

                                                             
غداد، 1 جامعة املخازن، إدارة والتطبيق ة النظر اسم، ا اللطيف ص1972عبد ، :17.  
الدانمارك2 املفتوحة ية العر اديمية ية، املحاس النظرة ، با ا نا ص2008وليد ، :18 .  
ع،. أ 3 والتوز شر وال للطباعة اك إي اليف، الت لتخفيض ديثة ا الكمية التقنيات باستخدام املخزون إدارة ن، اليم شارع12فالتة

القا ديدة، ا مصر أملاضة، سليم، امل ن صحس   . 37رة،
زائر،4 ا ثانية، طبعة ول، زء ا امعية، ا املطبوعات ديوان املعمقة، املحاسبة تقنيات جمعة، ص2000وام ، :101.  
امعية،5 ا الدار املخزون، وضبط إدارة توفيق، محمد ة،84ما سكندر يمية، برا غنيم ا زكر ص2006شارع ، :12.  
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ا: ثانيا مي   أ

مية'' أ تصبح نا ومن املؤسسات ثمارات س متوسط نصف إ السل املخزون قيمة تصل قد

سباب ومن الصناعية، وخاصة املشروعات من الكث ة وا املخازن ع واملراقبة شراف و ن، التخز

ا جيب ال نتاجية بالعمليات ا عالق ن التخز مية أ إ تضاف ال دونخرى و ا، استمرار ع لعمل

يات للمش كمساعد أيضا املخازن عمل كما ، السل املخزون ثمارات س ة ضرور غ ادة ز

جزاء شراء يتعلق فيما النصائح تقديم وكذلك ، السل املخزون ع للمراقبة يحة الت حتفاظ

ا يات املش ع للمحافظة والسلع اواملواد م املخزون من يحة   .1'' ل

ما''  و الصناعية املنظمة ن سي رئ ن شاط م أ املخزون ق: يخدم سو وال   .2'' نتاج

سية رئ ات مستو ثالث للمؤسسة سبة بال املخزونات مية أ تتج   3: كما

املخاطر-1 ضد ماية وا ن   : التأم

قية، سو وال نتاجية، ا طط املؤسسة اعداد عند سبان با باملخزون لالحتفاظ اجة ا يجة ن ر وتظ

ي ما املجموعة ذه ضمن تدخل ال سباب   : ومن

 ا عل والتوقع الطلب م ع صناف لبعض الفع الطلب ادة ز  .احتماالت

 املتوسطات عن د التور ة ف طول عناحتماالت ة املطلو املواد وصول تأخ إ يؤدي مما املتوقعة

املؤسسة إدارة عن خارجة ظروف يجة ن التأخ ذا يحدث وقد ا، ل املحددة  .املواعيد

 التلف مثل يع التص الفنية املشكالت عض يجة ن أخرى إ ة ف من املواد من ات حتياج غ

معدالت  نتظام لعدم يجة ن املختلفةأو نتاجية املراحل ن ب  .نتاج

 بتلك الوفاء عدم من يحدث حاقد تجنب ا ورغب ارئة ط لطلبيات املؤسسة تلقي احتماالت

ا مواعيد  .الطلبيات

ستمرار-2 و   : ستقرار

كفاء بأك ا لد املتاحة نتاجية الطاقات استغالل املؤسسة برغبة أساسا تعلق نوعو وتحقيق ممكنة ة

ي ما ستقرار ذا ع ساعد ال العوامل م أ ومن ، س ال ستقرار أو الثبات   : من

                                                             
الشفاوي، 1 وت،صالح ب امعة ا شباب مؤسسة ن، والتخز للشراء العملية ص2000صول ،   . 261م
ص. أ2 السابق، املرجع ، ن اليم   . 37فالتة
الدولية3 املحاسبة ومعاي املالية املحاسبة ن، بوت الزرقاءIAS/IFRSمحمد الصفحات زائر، ا ص2010، ،166 . 
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 التوسعات ملقابلة الالزمة املوارد توف خالل من نتاجية العمليات وجدولة التخطيط املرونة

املناسب بالقدر تبة  .امل

 ا بيم نتاج معدالت ن ب بالكمياتاملوازنة حتفاظ ق طر عن وذلك لالنتاج، املختلفة ملراحل

شغيل ال تحت املواد من  .املناسبة

 نتاج خالل من وذلك نتاج، ومعدالت العمالة م من ل س ال ستقرار أو الثبات تحقيق

ا إل اجة ا ن ضافية بالكميات حتفاظ و ثابتة  .بمعدالت

 خ مستوى ن دونتحس طلباتھ ات التغ ة مواج السرعة ق طر عن م ثق وكسب العمالت دمة

املؤسسة للعمل عطيل او  .تأخ

اقتصادية-3 وفرات   : تحقيق

ل ش أو اح أر ل ش سواء قتصادية املنافع عض تحقيق شأة امل رغبة مية ذه وتكن

امل ضرار و اليف للت يتخفيضات ما ذلك املؤثرة العوامل ن ب ومن باملخزون،   : رتبطة

 العميل قيام حالة البيع اسعار بتخفيض املوردون يقوم ما ا فكث الكمية، خصم من ستفادة

ة كب بكميات الشراء فضل من أنھ شأة امل قد الة ا ذه مثل و ة، كب كميات شراء

ة امل ذه من  .لالستفادة

 ة املضار باسم ن التخز الدافع ذا إ شار ما وغالبا السوق، سعار تقلبات من ستفادة

ا وتخز ا أسعار انخفاض أوقات املواد عض من معينة كميات شراء شأة امل قيام ا ومضمو

السوق سعار ارتفاع عن مستقبال ا بيع  1بقصد

املخزو :  02املطلب ووظائف   ناتأنواع

املخزونات: أوال   أنواع

ع''    التقسيم عرض نكتفي سوف أننا إال املخزون اع ألنو التقسيمات من العديد ناك أن من الرغم ع

حھ اق والذي املخزون ا يؤد ال الوظيفة مجموعات) Perterson ond silver(أساس عة أر من ون يت و و

  : أساسية

الشراء-1 من ناتج ممخزون ا كب دفعات ل ش و: ع املخزون من زء ا ذا ل ساسية والوظيفة

الشراء وفرات   .تحقيق

                                                             
ص1 السابق، املرجع ن، بوت   . 167: محمد
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متوقع-2 الستخدام ة: مخزون ملواج نتاج معدالت عن الطلب انخفاض ات ف اكم م مخزون و و

غ مستوى تحقيق و زء ا ذا ل ساسية والوظيفة الطلب ادة ز ات ف عالطلب نتاج من متذبذب

الطلب مستوى تذبذب من   .الرغم

مان-3 ستخدام: حد معدل ادة ز أو د التور تأخر حاالت استخدامھ يتم الذي املخزون احتياطي و

املخزون نفاذ احتمال وتقليل ن مع مستوى ع فاظ ا لھ ساسية والوظيفة املتوقعة املتوسطات عن

أثر  نتاجيةلتفادي العملية انتظام عدم أو لك املس ع   .ه

شغيل-4 ال تحت خام: مخزون كمواد سواء وقتا ستغرق ال الصناعية العملية لطبيعة الزم مخزون و و

ممكنة، نتاجية العملية جعل و نا ساسية والوظيفة آلخر ان م من منقولة أو شغيل ال تحت أو مخزنة

الق يصعب ه افبغ ق سو أو السلعة بإنتاج   .يام

املخزونات: ثانيا   وظائف

ي فيما ا تجسيد سنحاول وظائف عدة   1: للمخزونات

نتاجية-1 للعملية املختلفة املراحل ن ب التوازن احتمال: إيجاد من د ا املخزون وظائف م أ من

فإ الواد توفر عدم ب س الصناعية العمليات من عملية أي املوجودةتوقف الت لل ا ذا حدث ن

محطات شأ ت ذلك ولتفادي ا، ل التالية بالعملية العمل توقف إ بالتبعية يؤدي ذا فإن املعنية بالعملية

شاء ا يجب ب الس ولنفس ثانية، العم شاط و العملية توقف يؤثر ال بحيث ن، العمليت ن ب ن لتخز

ب ي ا ال للمنتج امخازن نفس نتاجية العملية تتأثر ال ح عية التوز والعملية نتاجية العملية   .ن

للعمالء-2 افضل م: خدمة ل الالزمة الكميات توف ق طر عن للعمالء أفضل خدمة أيضا املخزون يحقق

إ م يدفع قد السوق منتظمة بصفة منتجات توفر لعدم ذلك وقت أي السوق املنتجات من

توفر لعدم ذلك وقت أي السوق منتجات استخدام إ م يدفع قد أو منافسة، ات شر مع التعامل

ا عل املتفق خ التوار للعمالء املنتجات سليم ع املبيعات إدارة املخزون ساعد لذلك البديلة   .املنتجات

والطلب-3 العرض ن ب الطلب:املوازنة ادة ز حالة ففي الطلب، مع العرض ملوازنة وسيلة املخزون عت

إ أ ي حيث العرض عن الطلب انخفض ما حالة و املخزون، ق طر عن ز ال يد إ أ ي العرض ع

الحقة مراحل ستغل املخزون ع   .الفائض

                                                             
ن1 حس لبنان: عادل شر وال للصناعة ية العر ضة ال دار نتاج، وإدارة الصنا ص1988التنظيم   . 273 -271م،
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نتاج-4 ة استمرار ع فاظ م: ا ون ت السلع من ير السوقالكث متواجدة ف التا و عمرة،

التلف، عة سر ون ت خرى السلع عض أن غ شاء، وقت أي ا تقتن أن نتاج إلدارة يمكن باالستمرار

السوق، ا تواجد ناقص ي ثم ا موسم ة كب بكميات ر تظ حيث موس ون ي ا م خر والبعض

باستمر  املصنع د تزو سمحولضمان ظروف ا وتأخذ ، ا موسم ة كب بكميات ا شرا إ أ ي ار

السنة مدار ع نتاجية العملية ة باستمرار سمح مما الطلب عند لالستعمال ا خواص ع فاظ   .با

نتاج-5 اليف ت ح:  تخفيض ة كب كميات بإنتاج نتاجية للمؤسسات سمح الناتجة ن التخز سياسة

الواحدة املنتجة املؤسسة انتاج لفة بتخفيض سمح ما ذا و نتاج، من أقل الطلب ان   .وإن

يجة ن اة املش املؤسسة سعر من يخفف ما ذا و ة كب بكميات الشراء من ن التخز سمح كما

النفقات ومختلف النقل اليف ت انخفاض إ إضافة ة كب بكميات الشراء ب س صومات املتعلقةل

ن   1. بالتخز

املخزونات03املطلب   دورة

ز ت و عة، املتتا طوات ا من ملجموعة وفقا املخزونات ونات م تدقق ا أ ع املخزون دورة عرف

املتداولة صول وعناصر املخزون ن ب العالقة وكذلك ناحية، من للمخزون املختلفة ونات امل ن ب العالقة

ناحي من دورةخرى وتختلف ة خ ذه شاط حسب إ مؤسسة من املخزون دورة وتختلف أخرى ة

املؤسسة نوعية حسب   .املخزون

ة-1 التجار املؤسسة املخزون غرض: دورة البضاعة شراء ة التجار املؤسسة املخزون دورة تبدأ

وتتحول  البيع، عند الحقا املخازن من فتخزن الحقا، ا بيع مرحلةإعادة و ألجل أو نقدا سواء مبيعات إ

ذه ص ون جديدة دورة لتبدأ أخرى بضاعة لشراء أو املوردين سديد ل سواء ستخدم ال التحصيل

التا ل الش من   2: الدورة

  

  

  

                                                             
زائر،1 ا امعية، ا املطبوعات ديوان العمليات، بحوث راتول، ص2006محمد ، :350 – 351.  
ع،2 والتوز شر لل امعية ا الدار ردية، ا ات سو وال رد ا الدولية للمعاي وفقا العامة املحاسبة مبادئ ، ع نصر اب الو عبد

ص2004مصر، ، :16.  
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رقم ل ة) : 01(الش التجار املؤسسة املخزون   دورة

 

 

 

 

 

 

زائر،: املصدر ا ومة دار الدولية، املعاي وفق املالية املحاسبة الوا حنيفة، يع ر ص2010بن ، :

131.  

الصناعية-2 املؤسسة املخزون   : دورة

إ تخزن سابات ا ع أو نقدا واللوازم ولية املواد شراء الصناعية املؤسسة املخزون دورة تبدأ

بنفس املستخدمة العناصر بقيمة املخزون فينخفض املخازن من فتخرج نتاج، عملية ا إل اجة ا ن ح

وم نتاج، لفة ت من كعنصر الصنع قيد املنتج إ تضاف عمليةالقيمة تواصل الصنع قيد نتاج مرحلة ن

إليھ اجة ا ن ح إ ليخزن الصنع منتج إ الصنع قيم املنتج ل تحو دورة1نتاج تمثل أن يمكن كما ،

ي كما املؤسسة   : املخزون

  

  

  

  

  

  

                                                             
ص 1 سابق، مرجع حنيفة، يع ر   . 134بن

بضاعة ن شراء البضاعة التخز  بيع

 نقدية

نقدا  البيع
بأجل  بيع

 تحصيل
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رقم ل الصناعية) : 02(الش املؤسسة املخزون   دورة

  

 

 

 

 

 

  

الوا: املصدر حنيفة، يع ر زائر،بن ا ومة، دار الدولية، املعاي وفق املالية ص2010املحاسبة ،

134 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولوازم مواد  شراء

 نقدية

 تحصيل

ساب ا  ع

ن املخازن  تخز من مرحلة اخراج ل تحو 01عمليات  

منتج ن 1/2تخز  

مصنع نصف منتج  اخراج

مرحلة ل تحو 02عمليات تام  منتج ن تام تخز منتج  بيع اخراج

 نقدا
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ي الثا للمخزونات: املبحث التحلي انب   ا

ول رد: املطلب ا ية   ما

التق بإعادة وذلك الدورة، بداية رد با القيام من البد باملخازن املخزونات وتقييم تحديد أجل ييممن

باملخازن فعال املوجودة والقيم ية املحاس رصدة ن ب املساواة إ   .للوصول

ول رد: الفرع ا ف   عر

حوزة'' ال املواد جميع وضبط وقياس فحص ا خالل يتم إجراءات مجموعة عن عبارة و رد ا

ا جمع ة ج ومن ة، ج من رد ا جداول ا وتبو املخازن، منومسؤولية املواد ذ املتعلقة املعلومات فة

ية، الدف رصدة مع الفعلية رصدة مطابقة مدى من التأكد ثم املخزنة، والدفاتر ندات واملس الت ال

الفع الرقم أساس ع الرصيد ة سو و بھ، س عن والبحث ما بي فرق أي عن   1''والكشف

الدف '' الرصيد وتدقيق الفع املخزون عحصر فعلية بصورة وضبطھ وجودا ونوعا كما منھ والتأكد ي

الفعلية النتائج   .2'' ضوء

التالية النقاط ف التعار ذه يص ت   : يمكن

 ن التخز أنظمة لل ا مواطن ع  .التعرف

 السنة اية للمشروع املا املركز  .معرفة

 الكميات ادة الز أو ز ال أو النقص شاف  .املخزنيةاك

 رقام ة و سالمة من  .التأكد

 ية الدف رصدة مع للمخزون الفعلية رصدة   .مطابقة

ي الثا رد: الفرع ا داف   .أ

ت ي ال الدخل قائمة حسابات أو يجة الن حسابات ن ب الفصل و ردية ا ات سو لل الرئ الغرض

املا املركز وحسابات املالية، ة الف اء بان عادة ا انية(وجود الالحقة) امل ة للف عادة ا وجود ستمر وال

ما ن أساسي ن غرض تحقيق بقصد ذلك   : ل

                                                             
ردن،1 ، شر وال الصفاء داء ن، والتخز الشراء إدارة ،وآخرون، العدوان ص2006محمد ،247 .  
العراق،2 للطباعة، ة ر ا دار املخزون، ورقابة التخطيط دراسات ، الب حمد خضر، ص1997سعود ،213 .  
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أ-1 من داةالتأكد و واملصروفات يرادات من العادل ا نصي ة ار ا ية املحاس ة للف خصص قد نھ

الدخل قائمة أو سائر وا اح ر قائمة الغرض ذا لتحقيق ستخدم ال ية   .املحاس

مطا-2 من قوق ا ذه ع وما ية املحاس ة الف اية ا موجودا أو شأة امل حقوق أن من أوالتأكد لبات

داة و وعادلة سليمة أسس ع ا ع فصاح و ا قياس تم قد املالك اتجاه أو الغ اتجاه سواء امات ال

املا املركز قائمة أو انية امل الغرض ذا لتحقيق املستخدمة ية   .املحاس

 املخزونات ع الرقابة نظام ضعف أي  .توضيح

 اد الز أو النقص م و عدد ن طرقيب كفاءة يو مما رد، ا بواسطة عليھ التوصل يتم الذي ة

عام بوجھ املطبقة والنظم ن  .التخز

 املخازن املوجود الفع بالواقع املخزون رصيد تو ال رقام  1. مقارنة

 املخزنية السيطرة إجراءات أو املخازن نظام القوة نقاط شاف  2. اك

 املخزون وقياس عد والقياسحصر، والعد صر ا يجة ن يل  .و

 ن املسؤول محاسبة يمكن حيث والسرقة القيد دقة من  .التأكد

الثالث رد: الفرع ا   أنواع

ي-1 الدف رد واقع) : املحاس(ا من املخزون أرصدة مراجعة تناول ال جراءات مجموعة و و

ا مراقبة قسم املوجودة ندات واملس الت، املستودعاتال أو املخازن الت ا مثيال مع ملخزون

للمؤسسة عة شأة(التا طأ) م ا يجة ن ا بي فيما نحرافات شاف اك أو ا مطابق من التأكد دف وذلك

سباب من وغ ندية املس الدورة يل ال أو   3.القيد

املفا-2 رد الرقا: ا أو ش التفت منھ دف ال ون بھي يقوم وقد املخزونة صناف حركة ع املباشرة بة

مية أ ك صناف ن ب عشوائيا ا اختيار يتم املواد من عينة ع العليا دارة مسؤولو أو املوارد مدير

شأة(املؤسسة الصرف) امل عمليات سالمة من التأكد دف وذلك للتالعب عرضة أك ون ت ال تلك أو

سل قبلوال يتم قد أنھ بمع رد، ا من النوع ذا إلجراء محدد وقت يجود وال املخازن الت والقيد يم

مستمدا أو ا دور ان سواء الشامل رد ا عد أو اثناء   4. أو

                                                             
عشماوي1 الدين ص: سعد شر، ال سنة بدون السعودية، راء الز دار ن، والتخز   .272الشراء
الص2 ص: محمد سابق،   . 415مرجع
3، عا أبو ش ردن،حمزة ي، الثا زء ا ع، والتوز شر وال للطباعة الفكر دار املحاسبة، ص2000مبادئ ، :15.  
السعودية،4 والطباعة، ع والتوز شر لل املنا دار املخازن، إدارة ، فض ص2006أبو ، :28 .  
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الفع-3 رد ع) : املادي(ا ومنتجات ضاعة و مواد من املخزون لعناصر املادي بالتعداد املؤسسة تقوم

بصورة ا إجراء دف العملية ذه ل العناية ل إعطاء جب و املخزون، ذا قيمة تحديد ثم ا أنواع مختلف

ن سيجعل املدة آخر املخزون لقيمة يم ت ل ألن وذلك وسليمة ادقيقة قيم من أقل ر تظ الدورة يجة

رد ا إجراء املؤسسات من تتطلب املالية الكشوف واعداد يجة الن حساب عملية أن ونالحظ الفعلية،

للمخزون ي حصا أو   1. املادي

ي الثا ا: املطلب جرد وطرق املخزونات   تقييم

املخزونات: أوال   تقييم

 لفة بت واللوازم واملواد البضاعة اليفتقيم الت بجميع ا إل مضاعفا الشراء سعر شمل ال الشراء

املؤسسة إ ا إليصال  .املقتضاة

 لفة ت شمل ال نتاج لفة بت نتاج، قيد والسلع املصنعة واملنتجات الوسيطية املنتجات تقيم

ى خر املباشرة وغ املباشرة اليف الت ا إل مضافا واللوازم املواد املؤسسةشراء ا تحمل ال

املنتجات ذه يع  .لتص

 ع3-123املادة املا املحاس النظام بتطبيق''من نتاج أو الشراء لفة ت تحديد يمكن ال عندما

تقدر أو ت تث ا ل ة مساو أصول انتاج أو الشراء لفة بت ا تقييم يتم املخزونات فإن للتقييم، القواعد

أو لشراء خ تار ورةاقرب املذ صول  .'' انتاج

املادة ان4- 123أما إذا ما حاالت أنھ ع تنص املا املحاس النظام أساس2من ع تقييم أي

املخزونات ل ش صول فإن لإلنجاز قابلة غ أو فراد بالغة قيود عنھ تنجز اليف غ(الت من

نات ينا) التمو تخفيض بتطبيق ا تقييم فئاتيتم من فئة ل الكيان يطبقھ الذي ح الر امش سب

املالية السنة اقفال خ تار حلول عند البيع سعر ع   .صول

املادة باعتبار''ع6-123تنص إما رد ا عند أو املخزن من ا خروج عند املتعاوضة السلع تقييم يتم

روج ا و الدخول و ا)  PEPS oufifo(السلطة انتاج أو ا شرا لفة بمتوسط وإما

ة   H   .3املر

  

                                                             
عطية1 الرحمن حياط: عبد شر، ال دار ، املا املحاس النظام وفق العامة زائر،املحاسبة ا ، ص2009ي ، :141.  
املا2 املحاس النظام وفق السنة اية أعمال واملحاس املا سي ال أمينة، ة بوث صscf بن شر، لل خ تار يوجد ال زائر ا كة : بر

70. 
ص3 سابق، مرجع أمينة، ة بوث   .71: بن
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  : بحيث

للتقييم واحدة قة طر توجد وال ، املا ا ومركز شأة امل أعمال نتائج من ل ع السل املخزون تقييم يؤثر

لفة ت الستخراج م م واحدة تختار أن شأة للم متاحة ية محاس طرق عدة توجد وإنما املحاسبون ا عل يتفق

ا م أ املدة، آخر   1.مخزون

املرجعأسلوب*  لفة الت املتاحة:  متوسط البضاعة لفة ت بقسمة املر لفة الت متوسط استخراج يتم

الستخراج ة الف آخر املتبقية الوحدات عدد ھ ضر يتم ذلك عد و للبيع املتاحة الوحدات عدد ع للبيع

التا ذلك عن التعب يمكن أو ة الف آخر مخزون لفة   : ت

املر لفة الت امل=  متوسط البضاعة لفة للبيعت للبيع/ تاحة املتاحة الوحدات   .عدد

ة الف آخر مخزون لفة املر:  ت لفة ت ة× متوسط الف آخر املتبقية للمخزون الوحدات   .عدد

أوالأسلوب*  صادر أوال أوال: الوارد املخازن إ سلم ال البضاعة اضات اف أساس ع سلوب ذا يقوم

ضما ذا ع و أوال، ألحداثتباع وفقا تقييمھ تم و الشراء، عمليات آخر من ون يت ة القف آخر مخزون أن نا

خر زء ا و املاضية ة الف آخر مخزون بأسعار ا م جزء املباعة البضاعة لفة ت تقيم نما ب سعار،

العام وخالل بداية تمت ال يات املش   2. بأسعار

أو  صادرا ا أخ الوارد يتم: الأسلوب ما أن ة نظر ع عتمد حيث السابقة قة الطر عكس قة الطر ذه و

تم يات مش أول ون ي سوف السنة آخر املتبقي املخزون أن أي أوال، بيعھ أو لإلنتاج صرفھ يتم ا أخ شراؤه

ا شراؤ تم يات مش أقدم من يتألف املدة آخر املخزون أن نجد لذا سعار، بأقدم ا   3. شراؤ

املحددأس التمي عن: لوب مختلف سعر املخازن إ ترد كمية فصل ضرورة ع قة الطر ذه علمت

اة مش انت سواء معينة، بمنتجات اصة ا اليف الت تحديد يمكن طاملا أنھ ذلك ومؤدي خرى، الكميات

الف اية املنتجات ذه من املتبقي تقييم فيجب شأة، امل بمعرفة منتجة أنأو مكن و الفعلية، لفتھ بت ة

                                                             
املالية1 املحاسبة مبادئ وآخرون، كمال يوسف والعمليةص(مصطفى العلمية املجتمع)ول مكتبة ، و الطبعة ي، الثا زء ا ،

ردن، ي، ص2012العر ،285 .  
املتوسطة2 املالية املحاسبة ارم، امل أو الفتاح عبد املحاس(وصفي فصاح و والتقييم مصر،)القياس شر، لل ديدة ا امعة ا دار ،

ص2000 ، :350.  
وآخ3 ا يوسف صمصطفى سابق، مرجع   . 290 – 289: رون،
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والثالجات السيارات تجارة ال ا و كما املخزون بنود عدد قلة حالة مناسبة قة الطر ذه ون ت

مثال ون التلفز زة   1. وأج

املخزون: ثانيا جرد   طرق

الدائم-1 رد ا نظام قة   : طر

الدائم رد ا عدد:نظام ون و يا س مرتفعة لفة بت ا مبيعا تتم ال املؤسسات منتج نظام و

ال املؤسسات حالة ذه و مباع عنصر ع التعرف ل الس من ون ي ذا ول محدود، يوم ل البيع عمليات

السيارات أو ون التلفز الثالجات، املعمرة، زة ج يع البضاع....ت لفة ت يل ان بإم لا ل املباعة ة

النظام ذا س لذا يوميا منھ ب أو لھ تضاف وحدة ل املخزون حساب ل و بيع لفة ت

املستمر   2. املخزون

املخزون'' تفعيل حركة يوميا يل يا محاس يتم الدائم رد ا قة طر مخرجات(حساب حيث) مدخالت،

املخز  ذه ل ية املحاس عة املتا قة الطر ذه يح ساباتت ا لوضعية ع السر التحديد ع ساعد و ونات،

ا ل ة   3.'' الدور

مثال   : نأخذ

ة تجار مؤسسة للمخزونات الدائم رد   ا

املخزونات- يات   4) .التمونيات(مش

ساب ا يجعل خرى، والتمونيات ع البضا يات مش فاتورة استالم املخزنة'' 38عند يات مدينا'' املش

دائنابمبلغ نة ز ا حساب أو املوردين حساب بجعل وذلك ا ل التكميلية ف واملصار يات   .املش

  

  

  

                                                             
دار1 الدولية، املحاسبة ملعاي وفقا املالية القوائم وتحليل وإعداد ردية ا ات سو ال اتة، السيد اتة ، ع نصر اب الو عبد

مصر، ، ام ا ص2015التعليم ، :110 .  
ص2 ، سابق مرجع حنيفة، يع ر   . 135: بن
سي3 ال أمينة، ة بوث السنةبن اية أعمال ، واملحاس املا(املا املحاس النظام ص)وفق سابق، مرجع ،71 .  
املا4 املحاس النظام وفق السنة اية أعمال واملحاس املا سي ال أمينة، ة بوث صScfبن ، سابق مرجع ، :71 – 72. 
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ي كما اليومية دف يل ال ون   : ي

380  

  أو

382  

 512  

  أو

401  

خ   التار

املخزنة ع   البضا

املخزنة خرى   التمونيات

ة ار ا سابات ا   بنوك

دمات وا املخزونات   مورد

أويل البضاعة شراء فاتورة

يات   .التمو

 × ×  

  

 × ×  

  

  

  

 × ×  

 × ×  

 

ح يجعل باملخزن، يات املش استالم ح30/عند أو ع البضا بمبلغ32/مخزونات مدين خرى تمونيات

ح بجعل وذلك املستلمة، يات املخزنة'' 38/املش يات املبلغ'' املش بنفس   .دائنا

ي كما اليومية دف يل ال ون   : و

  

30  

32  

  

  

380  

382  

خ   التار

  

  

  

يات املش استالم عملية   يل

  

 × ×  

 × ×  

  

  

 × ×  

 × ×  

  

انتاجية-4 مؤسسة للمخزونات الدائم رد   1: ا

املحاس*  يل   : ال

املخزونات- يات يات(مش   ) : التمو

ساب ا يجعل خرى، والتمونيات املخزنة واللوازم ولية املواد يات مش فاتورة استالم 38عند

حساب أو املوردين حساب بجعل وذلك ا، ل التكميلية ف واملصار يات املش بمبلغ املدين املخزنة يات املش

دائنا نة ز   .ا

                                                             
1، أمينة ة بوث املا''بن املحاس النظام وفق السنة اية أعمال ، واملحاس املا سي صScfال سابق، مرجع ،74 . 
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ال ا و كما اليومية دف يل ال ون اسمو التغي عتبار ن ع خذ مع ة التجار املؤسسة

ورقمھ ساب حساب(ا ساب30عوض ساب380وحساب31با    381با

لكة- املس خرى والتمونيات ولية املواد   .يل

نتاج، عملية ا الك اس أجل من الورشات إ واللوازم ولية املواد باخراج نتاجية املؤسسة تقوم

ح بجعل املحاس يل ال ون في الك، بالس خرى نات التمو بإخراج تقوم لكة'' 60/كما املس يات '' املش

أو'' 601( ولية خرى 602املواد نات حمدين) التمو وجعل أو'' 31/ا ولية خرى32املواد نات '' التمو

  .دائنا

ساب ا اسم التغي عتبار ن ع خذ مع املؤسسة، ال ا و كما اليومية دف يل ال ون و

حساب(ورقمھ ساب600عوض ساب601با ساب30وا   ) .31با

ا*  إ املصنوعة املنتجات   .ملخزنيل

املخزن*  إ املصنعة املنتجات   .ادخال

ح يجعل املخزن، إ املصنوعة املنتجات ادخال املنتجات'' 35/عند وذلك'' مخزونات ا، انتاج لفة بت مدين

ح املنتجات''  724/بجعل من املخزونات املبلغ'' غ بنفس   .دائن

وا اليومية عة املتا من تمكننا املستمر رد ا قة التامفطر املنتوج حالة يمكننا كذلك للمخزونات ة لدور

نذكر مزاياه ومن املنتظرة بالعوائد ا ومقابل اليف الت   : تقديم

 مسبقة قوائم اعداد إ يحتاج ال املستمر رد  .ا

 قد الت ال ألن وذلك املناسب الوقت تامية ا سابات ا اعداد ع ساعد املستمر رد ا

مسبقا  1. عدلت

املتناوب-2 رد ا قة   ) : الدوري(طر

يع ت ال املؤسسات ناسب ي إذ تداوال، ك النظام و و سنة ل عادة ة دور بصفة املخزون قيمة تتحد

أو الغذائية املواد بيع مساحات حالة ذه و منخفض ا ف الوحدة سعر ون ي كما ومتعددة متنوعة، ع بضا

و ع، البضا من أنواع عدة واحد ون الز املؤسسة يع ت فقد اليومالصيدليات، تتكرر العملية ذه باعتبار

                                                             
ردن،1 الثانية، الطبعة راء، الز دار ن، والتخز الشراء إدارة ، الغدير راشد ص2000حمد ، :346 .  
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ما عادة ذا ل مباعة وحدة ل لفة ت يل و ملعرفة مرة ل و الت لل نرجع أن عقل فال مرات عدة

املباعة البضاعة لفة ت لتحديد ية املحاس الدورة اية ح تظر   1. ي

يا،''  محاس ع تتا ال للمخزون اليومية ركة ا فإن قة الطر ذه والحسب املخزن بواسطة ع تتا لكن

املخزونات حسابات مختلف فإن ة الف أثناء أما ة، املص ذه ي مس قبل من ساب(تمسك 30ا

ساب ساب31ا و....) 32وا ة الف أثناء بھ القيام يتم الذي الوحيد يل وال حركة، أي ا ف ل ال

نات التمو عمليات فوات البض(يل خرى شراء نات والتمو واللوازم ولية واملواد ع   2) ا

ة: مثال تجار مؤسسة املتناوب رد   ا

املحاس- يل   : ال

للمخزونات- سبة نات(بال   ) التمو

ذلك يختلف وال فقط، الفاتورة استالم مرحلة يل يتم ة الف خالل فإن املتناوب رد ا قة طر بإتباع

امل رأيناه الدائمكما رد ا تطبيق عند ة التجار   .ؤسسة

لكة- املس خرى نات والتمو ع للبضا سبة   .بال

إجراء عد و ية، املحاس ة الف اقفال وعند ، ات ال س يخص قيد أي يل يتم ال ية املحاس ة الف خالل

الت للمراحل وفقا ية املحاس يالت بال القيام يتم املحسابة خارج رد   : اليةا

  

  

  

  

  

  

                                                             
ص1 سابق، مرجع حنيفة، يع ر   .136: بن
بوث2 واملحاسبن املا سي ال أمينة، املا(ة املحاس النظام وفق السنة اية ص) Scfأعمال سابق، مرجع ، :77 .  
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و   1: املرحلة

ح يجعل وذلك ة، الف بداية املوجودة باملخزونات اصة ا املدة أول أرصدة ع'' 30/إلغاء البضا '' مخزونات

ح خرى'' 32/و نات ح'' التمو و لكة60/دائنا مس يات املخزونات603(مش ات   .مدينا) غ

  

603  

  

30  

32  

31/12/ N  

ات   املخزوناتغ

ع البضا   مخزونات

خرى نات   التمو

املدة أول رصيد   إلغاء

 

  

 × ×  

  

  

 × ×  

 × ×  

  

الثانية   : املرحلة

ح ع'' 30/جعل البضا ح''  مخزونات خر'' 32/و نات واملحصل'' التمو ة الف اية مخزونات بقديمة مدينا

بجعل املقابل و املحاسبة، خارج رد ا عد ا لكة'' 60/حعل مس يات املخزونات603('' مش ات   .دائنا) غ

30  

32  

   

  

603  

ع البضا   مخزونات

خرى نات   التمو

املخزونات ات   غ

املدة) اثبات(معاينة آخر   رصيد

 × ×  

 × ×  

  

  

 × ×  

الثالثة   : املرحلة

ح املخزنة38/ترصيد يات ح380(/املش ح382/أو بجعل ات603/وذلك بقيمةغ مدينا املخزونات

ساب ا وجعل يات، دائنا38املش املخزنة يات   .املش

  

630  

  

380  

382  

31/12/ N   

املخزونات ات   غ

املخزنة ع   البضا

املخزنة خرى نات   املو

يات املش  ترصيد

  

 × ×  

  

  

 × ×  

 × ×  

  

                                                             
السنة1 اية أعمال ، واملحاس املا سي ال ، أمينة ة بوث املا(بن املحاس النظام صScfوفق سابق، مرجع ،78 .  
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انتاجية: 02مثال مؤسسة املتناوب رد   1ا

املحاس يل   : ال

خر والتمونيات واللوازم ولية املوارد من التمونيات املخزونات يات   .مش

ة الف أثناء ذلك يتم أو ة التجار املؤسسة ا رأينا ال قة الطر بنفس املحاس يل ال ذلك ون   ي

381  

282  

  

512  

401  

خ   التار

املخزنة واللوازن ولية   املواد

املخزنة خرى نات   التمو

ة ار ا سابات وا   البنوك

دمات وا املخزونات   موردو

  

 × × ×  

 × × ×  

  

  

 × × ×  

  

 × × ×  

  

ة الف اية خرى والتمونيات واللوازم املوارد من ة الف ات ال اس   : يل

و   : املرحلة

ح من املرة أول مخزون ح31/إلغاء   .32/و

603    

31  

32  

31/12 / N   

املخزونات ات   غ

واللوازم ولية   املواد

خرى   التمونيات

املرة أول مخزون  إلغاء

  

 × ×  

  

  

 × ×  

 × ×  

  

  

  

  

  

                                                             
ص1 سابق، مرجع أمينة، ة بوث   .80: بن



ول املا                                                                                                    الفصل املحاس والنظام  Scfاملخزونات

 

 
23 

الثانية   : املرحلة

املحاسبة خارج رد ا عد ا عل املحصل ة الف اية مخزون   معاينة

  

31  

32  

  

  

  

603  

31/12/ N   

واللوازم ولية   املواد

خر   التمونيات

املخزونات ات   غ

املدة اية مخزون   معاينة

 

  

 × ×  

 × ×  

  

  

  

 × ×  

  

الثالثة   : املرحلة

ح املخزنة38/ترصيد يات   املش

  

603  

  

  

381  

382  

31/12 /N  

املخزونات ات   غ

واللوازم ولية   املواد

املخزنة خرى   التمونيات

يات املش ساب ح   ترصيد

  

 × ×  

  

  

 × ×  

 × ×  

  

املصنعة املنتوجات   .يل

التالية املراحل اتباع ب ي املحاسبة، خارج رد ا إجراء عد و ة الف   : اية

و   : املرحلة

التا القيد حسب املدة مخزون   : إلغاء

  

724  

  

  

35  

  

31/12 /N  

املنتجات من املخزونات ات   غ

املنتجات   مخزونات

  

 × ×  

  

  

  

 × ×  
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الثانية   : املرحلة

التا القيد حسب املحاسبة خارج رد ا عد املنتجات من ة الف اية مخزون   1: معاينة

  

35  

  

  

724  

  

31/12 /N  

املنتجات   مخزنات

املنتجات من املخزونات   غ

  

 × ×  

  

  

  

 × ×  

  

  

ي ما ا م نورد مزايا املتناوب رد   2: ل

 التطبيق ولة  .الس

 وتحديد تقييم ساعد مما تامية ا سابات ا إعداد قبل املخازن بموجودات الفع صر ا يتم

ة الف اية املخزنة  .املواد

 ات محتو جرد عمليات تتم أن يمكن وال واملتوسطة ة الصغ للمشروعات مناسب رد ا ذا

ة قص ة ف خالل ا  .مخاز

التفاوت:  03املطلب ة ردمعا ا عملية يجة ن ر يظ   : الذي

فإن يا س صل ذا قيمة لك ونظرا ، ات الشر معظم مية أ املتداولة صول أك املخزون عت

الدخل صا قياس الدقة وعدم املا املركز سالمة عدم إ يؤدي قد تقييمھ طأ   .ا

املستمر:أوال أو الدوري رد ا عملية يجة ن تفاوت ور ظ   3: عند

فيمكن سيطة ال ختالفات أما املؤسسة، ع املؤثر التفاوت أو الرئ بالتفاوت تمام يجب فإنھ

العليا، لإلدارة رد ا نتائج رفع قبل فضل و املخازن، ن أم قبل من بالتقص شعور ناك يكن لم إن ا مال ا

أسباب لعدة وذلك ه، تدب ومحاولة التفاوت، ذا لدراسة فرصة املخزن ن أم إعطاء تفاوت وجود حالة

ا م   : أ

                                                             
سابق1 مرجع أمينة، ة بوث   بن
ص2 سابق، مرجع الغدير، الراشد   . 325:  حمد
حالة3 دراسة ية، املحاس املعاي مع ا توافق ومدى ، املا املحاس النظام وفق للمخزونات ية املحاس ة املعا ور، ر بن الرحمن عبد

العل لية ، ماس أطروحة القنطرة، بان، الز مطاحن سكرة،شركة جامعة والتجارة، سي ال وعلوم قتصادية ص2016-2015وم ، :

18 – 19 .  



ول املا                                                                                                    الفصل املحاس والنظام  Scfاملخزونات

 

 
25 

 عند املسؤولون ا إل يصل لم أماكن لكن املخزن موجودة ون ت قد الناقصة املواد عض إن

رد ا  .عملية

 ال املعلومات عض يراد إ ع قدر و املخزن ن أم حيثإن من ختالف و التفاوت ر ت

ادة الز أو  .النقصان

 الفرصة عطى أن أو باب فمن التا و مباشر ل ش ختالف أو التفاوت ذا عن املسؤول و و

النقص ذا جراء املناسبة جراءات بحقھ فنتخذ ذلك من يتمكن لم وإن ير،  .للت

رد: ثانيا ا فعالية   مقومات

التق ون ذلك،ي إ أدت ال سباب و وجد إن التفاوت وكشف رد، ا عملية من اء ن عد دير

لذلك املقدر والثمن باملخزن، الكميات بالدفاتر الكميات النقصان، ا ف املادة يتضمن   1. حيث

التالية الشروط مراعاة من البد ا فاعلي رد ا عملية تؤدي ي   2: ل

 وا ستالم عملية ردإيقاف ا عملية اء ان ن تماما،  .لصرف

 املواد تلك سواء املستخدمة التقسيمات وفق املخازن موجودات جميع رد ا شتمل أن

نوع ل ل سبة بال رد ا يتم أن مراعاة مع التالفة أو القديمة أو املستعملة أو ديدة، ا والسلع

حدا  .ع

 رد ا عملية ن القائم اختصاصات تحدد مسؤوليةأن وتحديد م بي العمل تقسيم يتم بحيث

م م  .ل

 الواردة املستلزمات حصر شمل ال الالزمة ردية ا نات والتمو رد ا عملية ترا أن

ا تقييد أو ا إضاف تم وال املخازن دخلت وال والفحص، ستالم تحت واملوجودات

ولم لإلصالح أرسلت ال املخازن توجدالت ال أو املعارة، تلك أو عد املخازن إ ترد

الت ال تقيد لم ا ولك  .املخازن

 الفعلية املوجودات تقييم حيث من وذلك رد، ا تقييم عملية سليمة علمية أسس اتباع

املخازن دة  .ع

  

  

                                                             
ص1 سابق، مرجع الغدير، راشد   . 327 – 326حمد
مصر،2 ديدة، ا امعة ا دار واملخازن، يات املش إدارة حنفي، الغفار ص2002عبد ، :136.  
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الثالث رقم: املبحث الدو املحاس املعاي حول   :  املخزونات) 02(نظرة

املالية، القوائم إعداد من عمال مؤسسات طرف من ا اعتماد يتم قواعد ية املحاس املعاي إن

لكيفية دليال وتضع ية، املحاس جراءات و والتصرفات عمال تضبط وأسس والقواعد املعاي شمل و

يجب  ال ية املحاس املعلومات لتحديد وكذلك ية املحاس ة املعا املعايتنفيذ أن كما ا، ع فصاح

القانونية املالية ر التقار املالية املعلومات ادراج شأن ا متماس معيارا توفر ية   .املحاس

الصارمة جراءات و ا الدو اف ع و الرفيع ا ملستوا نظرا مضمونة ية املحاس املعاي مصداقية إن

ا وشرح ا اعداد بع ت م1ال نأخذ رقم، املعيار املخزون،) 02(ا وم مف فيھ جاء الذي املخزونات

التوجيھ املعيار قدم و خية، التار لفة الت نظام ظل السل للمخزون ية املحاس ة املعا وصف

كمصروف عد فيما ا ف ع ال املخزون لفة ت قيمة لتحديد   .العل

ول الدول: املطلب املحاسبة معاي ية   .يةما

الدولية: أوال املحاسبة معاي عن خية تار   ملحة

ن املمثل مختلف ات تأث ظل و مغلقا، وطنيا تنظيما منظمة املالية سواق انت العاملية رب ا عد

مراقبات إلغاء خالل من سواق ذه تطورت العال والبنك ، الدو النقد صندوق السيما ن املتعامل

ومحدو  نالصرف للمتعامل املباشر الدخول أي الوساطة، إلغاء إ باإلضافة موال، رؤوس تنقل دية

ا لبعض شاطات ال عض ن ب صلة الفا واجز ا إلغاء مع الوسطاء ع املرور دون املالية سواق

  .البعض

و  مف خوض إ ن باملختص أدى جديد ما منطق ر ظ غرافية، ا ر املظا عن عيدا الشموليةو م

للنظامية وفقا العال قتصاد ضمن شامل ما إطار ور ظ إ بالتا أدى مما العوملة، من بدال املالية

واملخاطرة للتعب املجاالت ل التوحيد ضرورة نتائجھ من انت و ي، ورو و ي مر ن قتصادي

عملية أن باعتبار ميع ا قبل من ومة واملف كة ومنھاملش بالتوحيد، س معيار واستحداث يئة ال

املالية واملعلومة ية للمحاس الدولية املعاي عنھ تولدت املحاس تمثل) IAS/IFRS(التوحيد وال

املقارنة تفضيل قصد وحيد نموذج نحو الدولية ية املحاس املعاي توجيھ إ ادفة ال ية املحاس القواعد

املؤسسا ن ب الدوقتصادية املستوى ع   .ت

                                                             
صمرام1 سابق، مرجع للمخزون، ية املحاس ة املعا ري، ر ا ع   . 34: مكرم
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عام ان1973و و الرائدة د واملعا معيات ا ن ب اتفاق اثر الدولية املحاسبة معاي نة اسست

وقد ا، والتقيد ا قبول تدعم وأن ية املحاس املعاي شر و بإعداد نة ال تقوم أن ذلك من دف ال

ك عدد ا والتحق ا لي بأ واسعا افا اع ت س أدىاك مما العالم دول معظم نية امل معيات ا من ب

ن1982عام للمحاسب الدو تحاد عضوه انت ال نية امل ية املحاس يئات ال ل انضمام إ

بإصدار قامت دوليا41حيث يا محاس   .معيارا

عام وتم2000و ا ل سا والنظام املعاي نة لة ي اعادة املحاسبةتم معاي مجلس سمية

الدولية املعاي نة عن الصادرة ية املحاس املعاي جميع تب حيث املعاي نة من بدال   .1الدولية

الدولية: ثانيا املحاسبة ف   .عر

حول املة و شفافة معلومات إلنتاج   : الضوابط

 ا أدل عن أي للمؤسسة، قتصادي  .الوضع

 ئة حمايةالب دف املؤسسة تواجھ ال باملخاطر املتعلقة املعلومات األخص و قتصادية،

سواق وإعالم العامة املصا ن،  2. الدائن

 ''والقياس فصاح مجال ستخدم ية محاس قياس أدوات تمثل الدولية املحاسبة معاي

القوائم من واملستفيدة املستخدمة طراف ملعظم عام بقبول وتحظى املحاس والتقييم

ما ل ا أ أي ة اختيار أو الزامية ا طبيع انت ما م باملحاسبة املتعلقة القواعد ل ف املالية،

صادرة توصيات أو تنظيمية او عية شر نصوص انت سواء مرجعا أو دليال ل ش أن شأنھ من

املحاس العمل لتنظيم لة مؤ سلطات  3'' عن

ية:ثالثا املحاس املعاي   خصائص

ا م أ صائص ا من بمجموعة ية املحاس املعاي   4: تتم

 صالح عد خاصة جماع، تحقيق ع ا يةقدر املحاس املعاي يئة ا عرف ال ة خ ات

دون ا، تمة امل طراف ل شمل ل املعاي وإعداد شارة س مجال ا ع تج ت ال الدولية

لة املؤ الوطنية يئات ال نظر ات وج مال  .ا
                                                             

الدولية1 املحاسبة معاي ، عالوي صLes page bleuesضر شر، سنة بدون زائر، ا ،26 . 
ص2 سابق، مرجع حنيفة، يع الر   .20: بن
وفق3 العامة املحاسبة تقنيات منصر، العا عبد طرطار زائر،SCFأحمد ا ع، والتوز شر لل جسور النظري، ص2015طار ، :22. 
العلوم4 لية دولة، دكتوراه أطروحة الدولية، التوحيد أعمال ظل للمؤسسات املحاس النظام اصالح مية أ بلغيث، بن ي مدا

شورة م غ زائر، ا جامعة ، سي ال وعلوم ص2004قتصادية ، :64 .  
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 حي ية املحاس املمارسات م الذي التباين ن ب التوفيق خالل من ا سب اك ال ا املواضيعقو ال

للمعاي مجال ون  .ت

 ما س ل ا يم من م أ أن إذ ا، مستعمل مختلف تر حلول من تقدمھ ملا يجة ن ا مرون

تمنعھ ما بل بھ  .سمح

 التنظيمية أو القانونية الصفة سب تك ال ا أل ة إجبار  .غ

عا الدولية: را ية املحاس املعاي اعتماد مية   أ

املعا سم ات باعتبار املحاس للتطبيق قابلة ا أ كما ن سب املحا ن ب العام بالقبول ية املحاس ي

بالديناميكية تتم اقتصادية شطة أ مع تتعامل ا أل التامة باملرونة املحاس العمل أداء لتقييم وسيلة

خالل من العال التناسق ادة وز ن تحس مت سا ولقد املؤسسة،   1: داخل

 للمعايال ية ورو ات الشر عض تطبيق ساعد حيث العاملية املال أسواق إ بالدخول سماح

املالية القوائم مستعم ثقة ادة ز ع عالوة كية، مر املال أسواق من ستفادة  .الدولية

 والدولية املحلية سواق للعمل ن محاسب يل وتأ ن و بت  .السماح

 تصميم انية انفتاحام ذلك يحفز مما سيات، ا املتعددة ات للشر موحدة مالية قوائم

ثمر املس حماية مع ودوليا محليا واملالية نتاجية ستمارات وتنحية الوطنية املالية  .سواق

 لدى للدول التفاو املركز سيدعم املعاي ذه الدول) SASC (اعتماد تلك ممث مشاركة عند

امل الدوليةوضع املنظمات مع التعامل عند ا موقف يدعم كما الدولية ية املحاس عاي

سيات ا املتعددة ات  .والشر

 لفة ت وتخفيض املالية القوائم مقارنة يل قومية(س معاي لوضع الوقت املال، د، ا

 ) .للدولة

 حسب م للتقو ية املحاس البيانات قابلية إ باإلضافة نا ية املحاس املعلومات ة معا

سعار مستوى كتقلبات ية البي ات والتغ  .حتياجات

الدولية: خامسا ية املحاس املعاي وجود   أسباب

ا واملا املحاس املجال وخصوصا دولية معاي وجود سباب أ إجمال التاليةيمكن   2: لعناصر

 العال املستوى ع املال واسواق البورصات  .انفتاح

                                                             
طرطار1 صأحمد سابق، مرجع النظري، طار العامة املحاسبة تقنيات ، :27 – 28 .  
زائر،2 ا بوداود، الشركة مكتبة ول، زء ا الدولية، املحاسبة ملعاي طبقا املؤسسة محاسبة شنوف، ص2009شعيب ،26 – 27 .  
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 املوحدة املالية القوائم قراءة عملية يل  .س

 العال املحاس والتوحيد سيق والت التوافق  .ضرورة

 اليف الت  .تخفيض

 العا دول ن ب التبادل سعر ية جن العمالت خالل من سواق إ املرور اتتدعيم والشر  .لم

 أك بفعالية والتفك ي العقال التفك أجل من ن قتصادي ن املتعامل ن ب تصاالت يل س

داف أ بتحقيق سمح املتكررة ل املشا ل املعايرة عملية ا تطرح ال النموذجية لول ا

محددة  .اقتصادية

 ا اشراك عملية الدولية ية املحاس املنظمات ور الدوليةظ  .املحاسبة

ي الثا رقم: املطلب الدو املحاس   ) 02(املعيار

رقم الدو املحاس املعيار جاء ما ع ي) 02(بناءا كما املخزونات ع   : نتعرف

املعيار نظام:نطاق ظل عد ال املالية القوائم املخزون ع املحاسبة املعيار ذا تطبيق يجب

ي ما عدا فيما خية التار قية   1: ال

ا .1 املتعلقة املباشرة دمات ا ذلك بما شاءات عقود التنفيذ تحت  .عمال

املالية .2  .وراق

والدو  .3 واملوا الدواجن من بصااملخزون ا تقييم حالة ام ا واملعادن الزراعية واملنتجات اب،

الصناعات عض ا عل املتعارف املمارسات بموجب  .القيمة

املعيار   : دف

مبلغ'' تحديد إ يتطرق حيث خية، التار لفة الت ملدخل وفقا للمخزون ية املحاس ة املعا عرض إ دف

ر سيظ ال املخزون لفة وصات لفة، الت لتحديد عملية ارشادات املعيار عرض و العمومية، انية امل ا

عنھ فصاح و املخزون من املنصرف م تقو وطرق لفة الت ومعادالت للتحقق القابلة   2'' القيمة

املعيار الواردة ات املصط ف املحددة:عرر ي باملعا املعيار التالية ات املصط   3: استخدمت

رقم*  الدو املحاس املعيار أصول02عرف ا بأ   : املخزونات

                                                             
مص1 امعية، ا الدار امس، ا زء ا املحاسبة موسوعة حماد، العال عبد ص2003ر،طارق ، :6.  
ص2 سابق، مرجع للمخزون، ية املحاس ة املعا ديدي، ا ع مكرم   . 13مرام
الدولية3 املحاسبة ومعاي املالية املحاسبة محمد، ن زائر،  lafoge blueبوت ا ص2010، ،106 . 
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 شاط لل العادية ة املس البيع لغرض ا حتفاظ يتم  .ال

 البيع لغرض نتاج  .قيد

 خدمات تقديم أو نتاجية العملية لك س ولوازم  .موارد

محاسبة باملخزونات عناصر من عنصر اف ع إذايتم   1: املؤسسة

 للمؤسسة العنصر ذا بملكية املتعلقة واملخاطر املزايا انتقال  .ارتباط

 العنصر ذا رقابة ع املؤسسة تحصلت  .إذا

 بمصداقية العنصر ذا لفة ت تقديم املؤسسة استطاعت  .إذا

 العنصر ذا بملكية املرتبطة املستقبلية قتصادية املزايا من ا استفاد املؤسسة قدرت  .إذا

العادلة التنفيذ:القيمة وراغبة مطلعة أطراف ن ب ام ال ة سو أو أصل مبادلة يمكن الذي املبلغ

بالبيع للقيام املقدرة ة الضرور اليف والت تجاري أساس   2. وع

الق التحصيليةصا ة:يمة لف الت منھ مطروحا نتاج لدورة العادي السياق املقدر البيع سعر

بالبيع للقيام املقدرة ة الضرور اليف والت لإلنجاز   .املقدرة

املخزون شراء اليف أو:ت ضرائب أية أو مركية ا والرسوم ائب والضر الشراء ثمن لفة الت ذه شمل

امل ع أخرى تلكرسوم باقتناء مباشرة ترتبط أخرى اليف ت وأية والتخليص، النقل، لفة وت يات، ش

فروق املخزون لفة ت شمل أن مكن و التجاري، صم وا يات للمش مردودات أية بعد س و يات، املش

ية جن بالعملة الشراء عملية تمت إذا ية جن   3. العملة

ل التحو اليف امل:  ت اليف الت مثلو نتاج بوحدات مباشرة الصناعية: رتبطة اليف الت املباشرة، جور

من ا انفاق تم وال ة، متغ أم ثابتة انت سواء نتاج، وحدات ع منظم ل ش املحملة املباشرة غ

زة جا بضاعة إ ولية املواد   4.أجل

  

                                                             
ص1 سابق، مرجع ، عالوي   . 215ضر
املحا2 معاي نصار، أبو محمد حميدات، ردن،جمعة شر، ال دار ، املا بالغ و ص2008سبة ،66 .  
عالوي3 ص: ضر سابق،   . 216: مرجع
مصر،4 دات، والتور ق سو لل املتحدة ية العر الشركة الدولية ية املحاس املعاي خداش، الدين حسام القادر، عبد ص2013وليد ،

125 .  



ول املا                                                                                                    الفصل املحاس والنظام  Scfاملخزونات

 

 
31 

خرى اليف لفة:الت ت خرى اليف الت وظروفھتدخل انھ م املخزون جعل أجل من فقط املخزون

اليف ت ضمن محددين لعمالء املنتجات تصميم اليف ت أو انتاجية، غ اليف ت إضافة يمكن مثال الية، ا

  1. املخزون

خية التار لفة أصول:الت ع صول ل يقدم آخر مقابل ل ل قيقية ا القيمة أو املدفوع نة ز ا مبلغ

ا خ دفعھتار ض املف من الذي نة ز ا مبلغ أو السند مقابل املستلمة املنتجات مبلغ أو ا، انتاج أو ا قتنا

شاط لل العادي الس أثناء خصوم   .النقضاء

الية ا ا:التكفلة ا الوقت ا ل املطابقة أو ا نفس صول اقتناء حال دفعھ الواجب نة ز ا مبلغ

ا ا الوقت ام ل ة سو ل الزما ون ي الذي ن املع غ نة ز ا مبلغ و   .و

ستغالل استغ:دورة مسار ضمن تدخل الذي ع البضا أو ولية املواد اقتناء ن ب املمتدة ة االف الل

نة ز ا أموال ل ش ا   2. وانجاز

اض ق اليف موال:ت اض الق يجة ن شأة امل ا تتحمل ال خرى اليف والت   3.القواعد

الثالث الدو: املطلب املعيار حول أساسية يم   ) 02(مفا

رقم الدو املحاس املعيار ع تفص) 02(نتعرف أك ل ش ساسيةاملخزونات يم املفا خالل من يل

ا م ل ش ي   .ال

للمخزونات:أوال املحاس رد: التقييم ا عملية القيام وعند ن التخز عند ن مرت العادة املخزون يتم

املحققة القيمة وصا لفتھ ت أساس ع املخزون لفة ت قياس عتمد للتحصيل(حيث اقل) القابلة ما أ

  4: حيث

لفة .1 الت أساس ع ل،:التقييم التحو اليف ت الشراء اليف ت ل ع املخزون لفة ت شمل

وضعھ ان م إ املخزون جلب ع ت ترت ال خرى اليف  .والت

للتحصيل .2 القابلة الصافية القيمة أساس ع يفوق:التقييم بمبلغ املخزونات يل يمكن ال

للبيع املحدد للتحصيل،) ستعمالعند (املبلغ قابلة غ املخزون لفة ت اصبحت إذا أنھ حيث

فتعرف للتحصيل القابلة الصافية والقيمة ن التخز لفة ت ن ب ما مقارنة ادراج إ املؤسسة عتمد

                                                             
ص1 سابق، مرجع ، عالوي   . 217: ضر
ر 2 العددا ة، زائر ا ة ور م ل الرسمية خ19دة بتار الصادر ص25/03/2009، ، املا املحاس بالنظام متعلق ال ،83 .  
ص3 سابق، مرجع حماد، العال عبد   . 13: طارق
ص4 سابق، مرجع عالوي،   . 218: ضر
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املخزون قيمة ادخال(بنقص لفة ت من أقل للتحصيل القابلة القيمة انت ما إذا ور تد

 .املخزونات

و :ثانيا اليفطرق الت قياس التجزئة: تقنيات قة طر أو ة املعيار اليف الت قة طر استخدام عمليا يمكن

حيث الفعلية لفة الت من نتائج عن يفسر ساليب ذه استخدام ان إذا املخزون، لفة ت ساب   1: اح

و - مات وامل املواد من ل ل العادية ات املستو أساس ع ة املعيار اليف الت ومستوىتحسب العمالة

مر لزم إذا ا عديل تم و ة دور بصفة ات املستو ذه مراجعة تم و الطاقة، استغالل ومستوى الكفاءة،

الية ا الظروف   .ضوء

ون- يت الذي املخزون لفة ت لقياس التجزئة تجارة شاط تمارس ال شآت امل التجزئة قة طر ستخدم

عة وسر العدد ة كث بنود استخداممن العلمية الناحية من يمكن ال وال ساوي م حية ر امش وذات التغ

القيمة تخفيض ق طر عن املخزون لفة ت تحديد يتم قة الطر ذه ل وطبقا ا، لف ت لقياس أخرى طرق

مالئمة امش سبة ب للمخزون   .البيعية

املخزون:ثالثا من املخزونات م تقو املحاس: طرق املعيار مننص املخرجات م تقو التالية الطرق ع

  2: املخزونات

 أوال الصادر أوال الوارد قة تباع: طر ال أوال ي ش ال الوحدات فإن قة الطر ذه بموجب

 3.أوال

 ة الر لفة الت متوسط قة املوجودة: طر للوحدات واحد لفة ت سعر استخدام ذه بموجب يتم

ا ذا ستخدم و املدةواملباعة آلخر بضاعة ل سع ل املوحد  .لسعر

 لفة ت تدفق أن اض اف ع املخزون تقييم عند أوال يصرف أخ الوارد قة طر استخدام أن

ا استخدام أو ا بيع تبدأ ال خ اة املش املواد أو السلع أن أساس ع يتم  .املخزون

باختالف املخزونات لفة ت تحديد املخزوناتيختلف من ن نوع ن ب يفرق حيث ا   4: ارتباط

                                                             
ص1 سابق، مرجع حماد، العال عبد   . 19 – 18: طارق
ص2 سابق، مرجع خداش، الدين حسام القادر، عبد   . 108 – 107: وليد
ص3 سابق، مرجع حماد، العال عبد   .25: طرق
مصر،4 نات، والتمو ق سو لل املتحدة ية العر للشركة الدولية ية املحاس املعاي ، خداش الدين حسام القادر، عبد ص2013وليد ، :

111.  
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 ،ا تخز عد ديدة وا القديمة ا وحدا ن ب والتفرقة ا يص صعب و ا، عض عوض مخزونات

ة املر لفة الت ومتوسط أوال الصادر أوال الوارد ن قت الطر أساس ع النوع ذا يقيم  .حيث

 وت يص مكن و ا، عض عوض ال ذامخزونات تقييم تم و ا، وحدا تمي تم و ا، وحدا مي

للوحدة قيقية ا لفة بالت وحداتھ، حسب  .النوع

عا الدورة:را ف مصار ضمن للمخزونات املحاس يل املدرجة: ال القيمة فإن املخزون بيع عند

إ بھ املتعلق يراد ا خالل يتحقق ال ة الف مصروفا عت لصاللمخزون املخزون قيمة تخفيض

أو التخفيض ا خالل حدث ال ة الف تخص ف مصار عت املخزون خسائر افة و التحصيلية، القيمة

بھ اف ع فيجب التحصيلية القيمة صا ادة ز عن شأ تخفيض أي إللغاء سبة بال أما سارة، ا

ة الف كمصروف بھ ف املع املخزون ملبلغ لغاءكتخفيض ا ف حصل   .ال

أن يمكن بااليرادات اليف الت مقابلة كمصروف املباع للمخزون املدرجة لفة بالت اف ع اجراء عن تج ي

شآت وامل ات املمتل كعنصر املخزون استخدام مثل أخرى، موجودات سابات املخزون عض سب ت

امل عت و ا، يد ش ب شأة امل تقوم ال نتاواملعدات العمد خالل مصروفا قة الطر ذه املستخدم خزون

املوجودات   1.لتلك

ا:خامسا ع فصاح الواجب خالل: املعلومات من التالية املعلومات تقديم املؤسسة ع يفرض املعيار إن

ا مخزونا محاسبة حول املالية ا كشوف ق   2: م

  ملخز املؤسسة وتقييم محاسبة وطرق اكيفية  .ونا

 للتحصيل القابلة الصافية ا قيم حسب قومت ال املخزونات  .قيمة

 ا تحديد وكيفية ل امل املخزونات ور وتد قيمة نقص  .مبلغ

 النو ا يف تص حسب للمخزونات ية املحاس  .القيمة

 ة الف خالل كأعباء لة امل املخزونات لفة  .ت

 قيمة سائر ا جاعات اس قيمةمبلغ تخفيض طر عن املؤسسة محاسبة لة امل املخزونات

ة الف خالل كأعباء لة امل  .املخزونات

  

  

                                                             
دلي1 حماد، العال عبد مصر،طارق امعية، ا الدار ديثة، ا الدولية املالية ر التقار معاي تطبيق إ املحاسب ص2006ل ، :488 .  
ص2 سابق، مرجع عالوي،   .212: ضر
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ع الرا املا: املبحث املحاس   : النظام

ول املا: املطلب املحاس النظام ية   ما

املا-1 املحاس النظام ف   : عر

القانون جاء دة25/11/2007املؤرخ11/07لقد ر ا الصادر املا املحاس للنظام املتضمن

العدد مواده47الرسمية ينص الذي التصوري ا وإطار املالية املحاسبة وم مف لنا -8 – 7 -6 – 3(ليحدد

أن) 9 ا'': ع يف وتص قاعدية معطيات ن بتخز سمح املالية املعلومات لتنظيم نظام املالية املحاسبة

ونجاعتھوتقيي الكيان ات وممتل املالية، الوضعية عن صادقة صورة عكس كشوف وعرض ا يل و ا م

املالية السنة اية تھ خز   1'' ووضعية

مالية كشوف بإعداد سمح حسابات ومدونة املالية للمحاسبة ا تصور إطارا املا املحاس النظام يتضمن

عامة ا ف املع املبادئ أساس يةع املحاس املعاي إلعداد دليال املالية للمحاسبة التصوري طار ل ش و

غ خرى حداث من ا وغ املعامالت عض ون ت عندما املالئمة ية املحاس قة الطر واختيار ا ل وتأو

ل تأو أو معيار بموجب ة   .معا

املؤرخ الوزاري القرار صدر ا2008مايو26كما شور الصادرةامل الرسمية دة 2009مارس25ر

سابات19العدد ا مدونة وكذا ا وعرض املالية الكشوف ومحتوى واملحاسبة التقييم قوائم ليحدد ،

ا س   2. وقواعد

ي الثا املا: املطلب املحاس النظام مكونات ات ومم داف وأ مية   .أ

املا-1 املحاس النظام مية ي:أ ما تحقيق املا املحاس النظام مية أ   3: من

 للمؤسسة املالية للوضعية الصادقة الصورة عكس ودقيقة مفصلة املالية املعلومات بتوف  .سمح

 مم املالية القوائم إعداد وكذا والتقيد املحاس يل ال عند ا ومراعا ية املحاس املبادئ توضيح

التالعب حاالت من  .يقلص

                                                             
العدد1 ة، زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر خ74ا القانون2007نوفم25بتار ص07/11، ، املا املحاس بالنظام   . 04املتعلق
مجلة2 املعلومات، تكنولوجيا ظل ية املحاس املعلومات وجودة لفة ت ع املا املحاس النظام تطبيق اثر در، قو حاج ن قور

العدد زائر، ا ورقلة، جامعة ص10،2012الباحث، ،271 – 272 .  
الدولية3 ات للشر سبة بال العال املحاس التوحيد مية أ شنوف، قتصادمجلة(شعيب معية)جديد ا عن تصدر مجلة ،

العدد ن، زائر ا ن لالقتصادي زائر،00الوطنية ا ص2006، ،65 .  
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 م سا و املقارنة بإجراء سمح أنھ كما ن، واملستقبل ن الي ا ن ثمر املس حتياجات ستجيب

القرار اتخاذ أساليب افضل ل ش ال للمعلومات أفضل م ف خالل من املؤسسة س ن  .تحس

 للمؤسسة التنافسية القدرة دعم و ثمار س ع مما اليف الت كم با  .سمح

 عم ل بوضوحس محددة مبادئ ع ترتكز ال سابات ا مراقبة  .لية

 جانب ين ثمر للمس حتياجات الستجابة نظرا املباشر جن ثمار س  .ع

 املؤسسة قبل من وافية مالية وضعية توف خالل من البنوك طرف من القروض س ن  .تحس

  مؤ مع للمؤسسة املالية القوائم بمقارنة أوسمح املؤسسة داخل سواء القطاع بنفس أخرى سسة

الدولية ية املحاس املعاي تطبق ال الدول فتح أي ا  .خارج

 املؤسسة م أموال عة بمتا م ل سمح بحيث ن م املسا ثقة ادة ز إ  .يؤدي

 سطة م مالية محاسبة بتطبيق ة الصغ للمؤسسة  .سمح

 أص تقسيم العادلة القيمة املخططعتمد املعتمدة خية التار لفة الت إ باإلضافة املؤسسة ول

الواقع عكس مالية معلومات بتوف سمح مما الوط  .املحاس

أنھ كما ن، ثمر واملس ن ني امل احتياجات ملختلف ستجيب ونھ بالغة مية أ املا املحاس النظام يك

امل املعاي تطبيق امة خطوة ل التوحيدش إطار الدولية ية إحاس دف والذي   1: املحاس

موحدة .1 ية محاس بلغة املالية القوائم قراءة سيط  .ت

م .2 للشركة والفروع عة التا ات الشر ع رقابة  .فرض

الذي .3 للبلد املحاس النظام من املالية القوائم ل تحو أو ترجمة عملية عن الناتجة اليف الت تقليص

م للشركة املحاس النظام إ والفروع عة التا ات الشر بھ  .عمل

عناصر .4 تقييم اعادة باملخزونات، اصة ا التقييم عملية املعتمدة ية املحاس الطرق توحيد

ح انية، الوصولامل دف ية املحاس جراءات توحيد املؤونات، ة معا كيفية ات، تال ساب

موحدة مالية قوائم  .إ

  

 

                                                             
للنظام1 ي املفا طار حول ملتقى ديد، ا املحاس النظام إ الوط املحاس املخطط من نتقال عنوان مداخلة مراد، ناصر

سنة زائر، ا البليدة، جامعة الدولية، ية املحاس املعاي ظل تطبيقھ وآليات ديد ا ص2009املحاس ، :72 .  
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املا-2 املحاس النظام داف ملختلف: أ ستجيب ي ونھ بالغة داف أ املا املحاس النظام يك

ت امة خطوة ل ش أنھ كما ن ثمر واملس ن ني امل إطاراحتياجات الدولية ية املحاس املعاي طبيق

دافھ أ وتكمن العال املحاس   1: النظام

 الدولية ية املحاس نظمة و ليتوافق زائري ا املحاس النظام  .ترقية

 ية واملحاس املالية املعلومات سي مجال خصوصا الدو النظام مزايا من ستفادة عظيم

املختل ة  .فةواملعا

 ية املحاس الطرق اختالف ل مشا م تجني خالل من زائر ل جانب ن ثمر املس  .جذب

 املوحد املحاس النظام تطبيق املتطورة الدول ة تجر من  .ستفادة

 الدولية واملؤسسات الوطنية قتصادية املؤسسات ن ب ية املحاس املعامالت مختلف يل  .س

 س التقارب ذا أن شفافيةكما ل ب لھ اضعة ا املالية الوضعية تقييم ع املؤسسة اعد

مماثلة ا ع املف املالية القوائم ألن ية جن الكيانات مع لقسط مقارنة انية  .وام

 املالية املنظمات لدى ا وثق ا ان م ز عز خالل من العال قتصاد زائر ا اندماج يل س

الدولية ة  .والتجار

 ترسيخ إ يؤدي مما املعلومات عن فصاح الشفافية إ الوصول خالل من العقالنية تحقيق

ات الشر حوكمت  .اسس

 ال ية واملحاس قتصادية ليات أحسن معرفة خالل من املؤسسات مردودية نمو ع املساعدة

سي ال وكفاءة نوعية ط  .ش

 امل امج ال ن ب كب توافق اصةناك ا اليف الت ي بتد سمح مما املا املحاس للنظام علوماتية

ا ع فصاح و املالية القوائم وإعداد ية املحاس البيانات يل  .ب

املا-3 املحاس النظام ات و: مم جديدة أساسية استحداثات عة بأر املا املحاس النظام   2: يتم

 ي الذي الدو ل ا سمحاعتماد والذي العال للتطبيق املا املحاس النظام تطبيق قرب

معلومة وانتاج ديد ا قتصاد مع تكييف أك ومبادئ ة تصور قاعدة مع بالس للمحاسبة

 .مفصلة

                                                             
تطبي1 متطلبات عاشور، ،كتوش السادس العدد زائر، ا الشلف، جامعة قيا، افر شمال اقتصاد مجلة زائر، ا املحاس النظام ق

ص2009 ، :292 .  
العامة2 املحاسبة عاشور، وفق(كتوش سابات ا س وآليات ومبادئ زائر،)Scf أصول ا امعية، ا املطبوعات ديوان ص2010، ،

58،59 . 
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 ة باملعا الالإداري و داري التدخل مخاطر من يحد والذي املالية والقواعد املبادئ ايضاح

القواع دولية ساباتا ا فحص يل س وكذلك  .د

 ع املؤسسات عن مالية لومات م ون يمل الذين واملحتملة الية ا ن ثمر املس باحتياجات التكفل

القرار واتخاذ باملقارنة سمح و للقراءة قابلة سقة م سواء  .حد

 املؤسسات انية سطة،) الكيانات(ام م محاسبة ع قائم ي معلوما نظام تطبيق ة ذهالصغ و

املا املحاس النظام تطبيق من ابتداء يجب وال للمحاسبة، املتوسط الدور عن ناجمة ات التغ

القانونية ا طبيع عن ا م ك املعامالت اتھ ل قتصادي بالواقع ترتبط  .أن

 عن صادقة صورة عكس معلومات وإعداد الدو قتصاد مع مالئمة أك مبادئ ع يرتكز

للمؤسسة  .الوضعية

 سلطة لنفس عة التا للمؤسسات سبة بال كة املش سابات وا املوحدة سابات ا تقديم ع جبار

 .القرار

 الدولية املعاي وفق ا وتقديم املؤسسة، ا تقدم أن ب ي وال املالية القوائم من ل محتوى  .وصف

 ا تلك ا ف بما العمليات ل وحوسبة قواعد منتوضيح ا شأ املحاس املخطط بھ ين لم ل

مثل ية املحاس ة  : املعا

 كة املش العمليات أو صول قيمة خسائر ية، جن بالعملة العمليات متيازات ة يجار و القروض

 .املنجزة
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املا/ 4 املحاس النظام التا:مكونات ل الش املا املحاس النظام ونات م تمثيل   : يمكن

رقم ل املا:  03الش املحاس النظام   مكونات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املحاس: املصدر النظام مقارنة ، دروا مسعود محمد، قوادري ادي، ال محمد هللا باملعاي) Scf(ضيف

النظام انة م حول ول، الدو امللتقى ية املحاس الدوليةالدولية املعاي ظل زائري ا املحاس

زائر، ا الوادي، جام مركز ية، ص2010املحاس ، :5 .  

ا إل املشار الستة ان ر ع يركز املا املحاس النظام أن يالحظ السابق ل الش من   .انطالقا

 املحاسبة ومعاي التصوري  : طار

التصوري -1 ا:  طار ببعض مرتبطة أساسية ومبادئ داف أ من متماسك نظام أنھ ع اعتباره يمكن

اية ال داف تمثل حيث املالية، والقوائم املحاسبة وحدود دور طبيعة، ن وتب فنية، معاي تؤدي

إطار  وجود عند ة كث امتيازات من ستفادة الوافر ظ ا ا ل ال املحاسبة ا إل تصبو ال

جيدة قة بطر ل ي م للمحاسبة،   1. تصوري

                                                             
مر 1 بلغيث، بن ي صمدا سابقت   . 72جع

املا املحاس  النظام

ومجال ف التعار

 التطبيق

املحاسبة  تنظيم

املبادئ ر التصو طار

 واملعاي

املالية الكشوفات

املالية( ) القوائم  

والطرق التقديرات

ية  املحاس

سابات املجمعةا

املدمجة سابات  ا
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ية-2 املحاس ي:املعاي ما ية املحاس املعاي   : تحدد

ا- عرض وكيفية صوم وا صول تقييم   .قواعد

ا- عرض وكيفية املالية الكشوف   1. محتوى

 املحاسبة جديد: تنظيم ء املا املحاس النظام ي يأ لم انب ا أمورذا إ أشار ألنھ

الوط املحاس املخطط ا ومعمول ا عل متعارف وعلمية  .تقنية

والقواعد املبادئ ام واح مراعاة النظام ذا ل ن اضع وا املؤسسات ع أوجب املا املحاس النظام فنجد

  .التالية

 ،املصادقة ، الدقة إ باإلضافة ية املحاس املبادئ ام اح ب الفصاحي  .الشفافية،

 الوطنية العملة إ ية جن بالعملة املدونة العمليات تحول الوطنية، بالعملة تقاس العمليات ل

ية املحاس املعاي  .حسب

 ،القديمة بالكمية السنة مرة قل ع الدائم رد ل تخضع ان ب ي صول و صوم ا عناصر

ا للوثائق وإحصاء مادي، أساس لألصولع قيقية ا الوضعية رد ا عكس أن يجب لثبوتية،

صوم  .وا

 عملية الزم سلسل ال مراعاة مع املزدوج القيد ملبدأ يخضع أن ب ي محاس يل ل

الكيان شاط ب املتعلقة حداث و املعامالت ل الكشوف عرض أن يجب كما يل  2.ال

 املالية للكشوف:الكشوف سبة املادةبال وفق املا25املالية، املحاس النظام ء م أ عد

بالكيانات اضعة ا املالية الكشوف تتضمن قل ع ا سنو ا بإعداد مطالبة فالكيانات ديد، ا

ي ما  : الصيغة

انية .1 منفصلة:امل بصورة ز وت صوم، ا وعناصر صول عناصر منفصلة بصفة انية امل تصنف

الفصولع ذه تتعلق عمليات وجود عند التالية الفصول  : قل

املخزونات،: صول املالية، صول مات، املسا ات، تال ية، العي يتات التث ة، املعنو يتات التث

ومعدال  يجابية، موال نة خز املماثلة، خرى صول و ن خر ن واملدين ائن الز بة، الضر تأصول

يجابية نة ز   .ا

                                                             
العدد1 ة، زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر خ74ا القانون2007نوفم25بتار ص07/11، ، املا املحاس بالنظام املتعلق ، :4 .  
املحاس2 النظام مقارنة ، دروا مسعود محمد، فوادري ادي، ال محمد هللا ملت) Scf(ضيف ية، املحاس الدولية الدوباملعاي قى

زائر، ا الوادي، جام مركز ية، املحاس الدولية املعاي ظل زائري ا املحاس النظام انة م حول ص2010ول، ، :4 .  
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صوم خرون،: ا والدائنون املوردون فائدة تتضمن ال ة ار ا غ صوم ا اصة، ا موال رؤوس

السلبية نة ز ا ومعدالت السلبية، موال نة خز املماثلة، صوم ول لألعباء املرصودات بة الضر   .خصوم

النتائج-2 املحاس: حسابات النظام املنجزةوفق واملنتوجات لالعباء ص م بيان و دول ا ذا فإن املا

يجة الن بالتم ز و ب، ال خ تار أو التحصيل خ تار ساب ا يأخذ وال املالية، السنة خالل الكيان من

سارة ا أو الكسب ح الر املالية للسنة   .الصافية

نة-3 ز ا سيولة و : جدول دول ا ذا من دف مدىال لتقييم أساسا املالية الكشوف مستعم إعطاء

املالية السيولة ذه استخدام شأن املعلومات وكذلك ا، ونظائر موال توليد ع الكيان   .قدرة

ا شأ م حسب التالية السنة أثناء املالية املوجودات ومخارج مداخيل نة ز ا سيولة يقدم دول ا ذا

ا( إ)مصدر تقسم وال ،.  

 العملياتية شطة ا تولد ال غ(التدفقات شطة من ا وغ منتوجات ا ع تتولد ال شطة ا

ل بالتمو وال ثمار باالس  ) .املرتبطة

 ثمار س شطة ا ا تولد ال املالية موال(التدفقات وتحصيل اقتناء عن أموال ب عمليات

جل لة طو أصول بيع  ) .عن

 دول ا ذا بيانات لعرض ن قت طر  : ناك

 املباشرة قة  .الطر

 مباشرة الغ قة  .الطر

اصة-4 ا موال غ من: جدول فصل ل أثرت ال ات ر ل تحليال اصة ا موال غ جدول ل ش

املالية السنة خالل للكيان اصة ا موال رؤوس ا م ل ش ت ال   .الفصول

ياملعلو  بما املرتبطة ات ر ا تخص دول ا ا تقديم املطلوب الدنيا   : مات

 املالية سبة لل الصافية يجة  .الن

 أموال كرؤوس مباشرة ا تأث ل امل خطاء يحات وت ية املحاس قة الطر ات  .غ

 ي ت إطار ضمن اصة ا موال رؤوس مباشرة لة امل خرى عباء و اخطاءاملنتجات ح

 .امة

 الرسملة سديد(عمليات ال نخفاض،  ) .رتفاع

 املالية السنة خالل املقررة والتخصيصات يجة الن ع  .توز
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املالية-5 الكشوف ق ع: م طا تك املعلومات ذه انت م التالية النقاط تخص معلومات ع شمل

ال الواردة العمليات م لف مفيدة انت أو املاليةام   .كشوف

 املالية الكشوف وإعداد املحاسبة ملسك املعتمدة ية املحاس والطرق للمعاي(القواعد املطابقة

رة وم مفسرة ا ل مخالفة ل و ة،  ) .مو

 وكذلك م الشركة أو والفروع كة املش واملؤسسات املشاركة الكيانات تخص ال املعلومات

قت عند تتم ال املعاملة،املعامالت نمط العالقات، لطبيعة ا مس أو الكيانات ذه مع ضاء

املعامالت ذه تخص ال سعار تحديد السياسية املعامالت ومبلغ  ) .م

 صورة ع صول ل ة الضرور اصة ا العمليات عض ع ال أو العام ع الطا ذات املعلومات

 .وفية

 إلقفال خ تار عقب حوادث طرأت إإذا سبة بال صم ا أو صل وضع تؤثر ولم املالية، السنة

يح ت أي إلجراء ضرورة فال لإلقفال، السابقة ة م(الف موضوع) تقو ون ت وادث ا ذه أن غ

ا يتخذ ال القرارات ا إغفال تؤثر أن يمكن بحيث مية أ ذات انت إذا ق امل ا اعالم

املال الكشوف  .يةمستعملو

املادة مع26وفق مقارنات بإجراء سمح معلومات املالية الكشوفات توفر أن ط ش فغنھ القانون ذا من

عددي وصر سرد ل ش تأخذ مقارنة معلومات ق امل يتضمن السابقة املالية   1. السنة

املدمجة- سابات وا املجمعة سابات دي:  2: ا ا املحاور من النقطة ذه سبةعت بال أنھ حيث دة،

ذا و يات سعي ال بداية مة املسا صناديق شاء إ عند ا تأط إ اجة ا رت ظ املجمعة سابات ل

سبة بال أما ية، جن ات الشر مع الشراكة املتمثلة ا ف املرغوب قتصادية للوضعيات ستجابة دف

جديد ء و ف املركبة أو املدمجة سابات أنل إ اشار حيث ذلك ي القانو النص عرف ولقد املحاسبة

حسابات شر ت يمنة م ي قانو روابط ا بي توجد أن دون خارجھ أو الوط قليم داخل املوجودة الكيانات

واحد بكيان مر علق لو كما   .مركبة

ية- املحاس والطرق التقديرات غي3: غ إ الكيان أ ي أن الطرقيمكن أو ية س املحا التقديرات

غي ع ية املحاس التقديرات غي وتركز املالية الكشوف نوعية ن تحس ا م الغرض ان إذا ية املحاس

                                                             
العدد1 ة وغدار اقتصادي أبحاث الدولية، املحاسبة معاي مع للتوافق زائري ا املحاس النظام اصالح ، رمزي محمد حمودي

، سم د سكرة، جامعة ص2009السادس، ،13 – 15 .  
ص2 سابق، مرجع ، دروا مسعود محمد، قوادري ادي، ال محمد هللا   . 06ضيف

3 Nernord maffournier : les normes comptables intermati onales IAS/IFRS 2émeédétion econnica, France , 2005 ; p ;79. 
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بتقديم سمح وال جديدة معلومات ع أو ة تجر أحسن ع أو التقدير ا أساس ع تم ال الظروف

ا عل صول وا أك موثوقة   .معلومة

الثالث للمؤسسات: املطلب املا املحاس النظام العناصر1: طبيعة حول صالحات عملية تموحرت

  : التالية

 ديد ا املحاس للنظام التصوري طار  .بناء

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

 املحاس التقييم طرائق  .تحديد

 املحاسبةتنظيم نة  .م

 قة امل داول وا يم باملفا خاصة وإيضاحات جداول ووضع تامية ا املالية للقوائم نماذج  .اعداد

 واملجموعات سابات ا  .تحديد

 سابات ا س مات ان ومي قواعد  .تحديد

ح صالحات عملية خالل من للمؤسسات ديد ا املحاس النظام طبيعة حسب أنھ القول وليمكن

عليھ انت مما أك ل ش املحاسبة نة م تنظيم م سا أن يمكن التصوري، طار ناء و الوط املخطط

  .سابقا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
املا1 للغبالغ الدولية للمعاي وفقا املالية، املحاسبة شنوف، املاIFRS&شعيب املحاس امعية،SCFالنظام ا املطبوعات ديوان ،

شر ال رقم زائر، ص5409ا ،19 – 20 . 
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الفصل   : خالصة

قتصادية للمؤسسة سبة بال ا مي أ ومدى عام، ل ش املخزونات وم مف إ تطرقنا سبق ما خالل من

بالتحك املتعلقة وانب ا حيث فراتمن و وكذلك للمؤسسة استقرار من تحققھ ملا ا وحماي ا ف م

الدولية ية املحاس املعاي عتبار ن ع أخذ ال مع املخزونات، وجرد تقييم طرق نا و كما اقتصادية،

رقم الدو املعيار تتج وال باملخزونات، اصة صار 02ا الذي املا املحاس النظام إ باإلضافة ،

وطبيعتھ اتھ، ومم ميتھ وأ دافھ وأ فھ عر فيھ تناولنا حيث ة، زائر ا املؤسسات معظم معتمدا

  .املؤسسات
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يد   : تم

بية املحاس واملعاي نظمة با مع زائري ا املحاس النظام وتوحيد ب لتقر املا املحاس النظام جاء

مع خاصة العاملية، التجارة ومنظمة املفتوحة، العاملية بالسوق نخراط زائر ا سعيا ذا و الدولية،

تنقل دت ش ال ة الكب قتصادية تلعبالتطورات ال املالية املؤسسات ح موال، و اص

ذا عرض تم س لذلك ا، تقدم ال ادفة ال دمات وا ع املشار من ا وغ ثمار س و ل التمو ا دور

ية املحاس ة املعا وكذلك زائر، ا املوجودة املالية واملؤسسات ا وطبيع املالية، املؤسسات حول الفصل

اللمخزونات ل املحاس يل وال ة خ   .ذه

كتا ملباحث الفصل ذا تقسيم تم   : حيث

ول املالية: املبحث املؤسسة حول عام   مدخل

ي الثا زائر: املبحث ا املالية   املؤسسات

الثالث املالية:املبحث املؤسسة املا املحاس النظام وفق للمخزونات ية املحاس ة   .املعا

ع الرار املالية: املبحث املؤسسة املا املحاس النظام وفق للمخزونات املحاس يل   .ال
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ول املالية: املبحث املؤسسة حول عام   مدخل

ز  ا املالية املؤسسة ع تعرف املبحثس ذا خالل من ة   .ائر

املالية:  01املطلب املؤسسة وم   مف

املالية: أوال املؤسسة وم   مف

من بدال املالية وراق و القروض مثل مالية أصول ا أصول تتمثل أعمال شأة م املالية املؤسسة

الصناعية، ات الشر صول تمثل وال ام ا ومواد الت و ي اتاملبا الشر صول تتمثل كما

املختلفة ا بأنواع واملدخرات ع الودا مثل مالية خصوم أيضا ا خصوم تتمثل كما   .الصناعية،

دمات ا من شكيلة إ باإلضافة مالية أوراق ثمر س و للعمالء قروض تقدم املالية فاملؤسسات

ا وغ التقاعد وخطط ن التأم مثل   .خرى

واملعامالتو  للدفع أساسية وسائل ا خصوم تمثل حيث القومي لالقتصاد ة حيو املالية املؤسسات عت

عت ولذلك قتصادية، الوحدات ل ل لالئتمان رئ مصدر ا أصول تمثل كما دمات ا أو للسلع سواء

ومات ح أو أفراد أو أعمال رجال أو ات شر   .ا....سواء

ا عت اولذلك شط أ م وف ا أنواع بمعرفة ل ك قتصاد لنمو ساسية ونات امل أحد املالية ملؤسسات

دارس ل ل ضرورة عت ا، تقدم ال دمات وا ا وخصوم ا أصول وعناصر اض ق أو باإلقراض سواء

املالية واملؤسسات املا   .للنظام

تقوم''    مالية أو مصرفية وحدات عن عبارة شطةف با والقيام متعددة مصادر من املالية املوارد بتجميع

ونقدية(اقتصادية   1'' مختلفة) مالية

ا:  02املطلب ل ة املشا نظمة عن ا وتمي املالية املؤسسات   طبيعة

ف املالية:  1عر املؤسسات   طبيعة

امات ال أو املالية صول من أساسية بصفة ا أصول ون تت حيث أعمال ات شر املالية املؤسسات

كما ولية واملواد زة، ج و ي املبا املادية صول من بدال قروض سندات، م، أس الغ لدى ومستحقات

املال سوق املطروحة عمال شآت   .م

                                                             
ع1 والتوز شر لل يام ار د ردن، واملصرفية، املالية املؤسسات إدارة ي، دا الش فرحات خالد العبيدي، هللا عبد الق، ا عبد ،رائد

ص2013 ، :24.  
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املالي املؤسسات ياةوتقدم ا ع ي الوقا ن التأم تحت تندرج وال خرى املالية دمات ا من العديد ة

املالية الت والتحو واملعاشات ق ر ا مخاطر ضد ن والتأم السرقات   1. وضد

رقم ل املالية:  01الش املؤسسات عمل طبيعة   .2يو

الفائض وحدات

  املا

  

  

  

ووحدات القروض

  دخار

ة ثانو مالية أوراق

خرى دمات   وا

                                     

ة جار حسابات

ة انجاز   ودوافع

ن تأم   بوالص

املدخرات   تدفق

  

ة تجار   بنوك

ن تأم ات   شر

دخار   صناديق

ثمار س و

خرون   والوسطاء

أولية مالية   أوراق

سندات( م، أس

  ) كمبياالت

    

ثماراتقروض اس

مالية خدمات

  أخرى

  

املا ز ال   وحدات

  

  

  

  

  

ي ا ال ض   املق

  

من الكث حاجة إ بحاجة املخزون

موال ن   : املقرض

جل-السيولة- لة طو   قروض

ع- املالئمة- تبة امل املخاطر تحمل

قراض   عملية

ة - صغ وحدات ل ش املا صل ع صول ا انية ئتمان-ام من د   .املز

ا: ثانيا ل ة املشا نظمة عن املالية املؤسسات   تمي

النقدية/ 1 املؤسسات عن املالية املؤسسة   تمي

األخص و املا السوق من كجزء تمثل اقتصادية مصرفية وحدات ا أ ع النقدية املؤسسات عرف

القروض، ومنح ع الودا قبول خالل من ذا و البنوك، ن ب ما العمليات ط بر تقوم ف املالية املؤسسات

                                                             
ثمار1 س ات شر املالية، وراق أسواق ة التجار بنوك املالية واملؤسسات سواق اقص، فر رسمية حنفي، الغفار ة،عبد سكندر ،

ع، والتوز شر لل امعية ا ص2001الدار ، :12.  
مرجع2 ثمار، س ات شرا ن، التأم ات شر املالية وراق أسواق ة تجار بنوك املالية سواق اقص، قر رسمية الغفارحنفي، عبد

ص   . 19سابق،
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باملؤسسات ف التعر ممكنة اح ار أع مع اصة وا العامة املنفعة تحقيق يمكننادف بالنقود شتغل ال

ذا يومنا إ ا شأ منذ املبادلة اقتصاديات تلعبھ الذي الدور خالل من تھ               1. رؤ

والنقدية املالية املؤسسات ن ب الفروق م أ استخراج يمكن نا   .ومن

النقد املؤسسات عت كما النقدية املؤسسات من أوسع املالية املؤسسات وم املؤسساتمف من جزء ية

  .املالية

البنوك ل يضم كب ما كسوق ف املالية املؤسسات أما البنوك، ن ب ما يتم النقدية املؤسسات عمل أن

املؤسسات محتواة النقدية املؤسسات أن أي املبادلة اقتصاديات خرى املصرفية الوحدات من ا وغ

  .املالية

و و واحد دف وتحقيق لتلبية عمل و داف نفس با تقر ا ل والنقدية املالية واملؤسسات املالية للوساطة

املؤسسات وان املالية سواق وسيط م أ املالية املؤسسات عت كذلك قتصادي، والتطور النمو

النقدية سواق وسيط م أ   .                         النقدية

املصرفية/ 2 املؤسسات عن املالية املؤسسات   : تمي

املادة نص قانون115حسب سية90/10من والرئ العادية ا م م ة معنو اص أ املالية املؤسسات فغن

ور م ا من موال تلقي عدا ما املصرفية باألعمال مؤسسات....القيام شاء إ أتاح والقرض، النقد فقانون

جا إ املصرفيةمالية بالعمليات للقيام البنوك تخضع2نب ال اصة ا والشروط س املقاي لنفس تخضع ،

من البنوك خالفا املالية املؤسسات ذه ع يمنع حيث ا، شاط ا ممارس عند أو ا س تأس عند البنوك ا ل

أجل من ا، وإدار ائن الز تصرف تحت الدفع وسائل وتضع العموم، من موال املودعةتلقي م اموال سي

جانب إ الدفع وسائل وإدارة الغ من موال تلقي انية إم للبنوك خول املشرع أن حيث البنك، لدى

أصبح الذي القرض عمليات ا شاط املشرع حصر ال املالية املؤسسات ع ذلك وخطر القرض، عمليات

قانون إلغاء قبل عليھ ان بما مقارنة تحتكر90/10ضيقا ال البنوك انت حيث والقرض بالنقد املتعلق

ور م ا من موال تلقي عملية   سوى

ل ش لھ تمو مصادر عتمد فالبنك التوظيف، أو ستخدام مصادر حيث من ما بي التمي يتج كما

ا املؤسسة عتمد حيث ع ودا ل ش الغ من ا عل يتحصل ال موال ع رؤوسأسا ع ملالية

                                                             
ي1 دا املش فرحات أحمد خالد العبيدي، الق ا عبد امل: رائد صإدارة سابق، مرجع واملصرفية، املالية   . 28 – 27 – 28: ؤسسات
لية2 رشيد روايمية جيجل، جامعة شورة، م غ ، املاجست ادة ش لنيل مذكرة ، املصر شاط لل ي القانو النظام طباع، نجاة

قوق، ص20005/2006ا ، :26 .  
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ئتمان عمليات عادة البنك يقوم أخرى ة ج ومن ل التمو ة كب مية أ تمثل ال اصة ا ا 1أموال

ثمار س ع مشار تمول ال املالية املؤسسات خالف ع جل   .قص

تحت ا ائ لز بنكية حسابات تفتح أن البنوك خالف املالية املؤسسات ع يخطر ارتباطكما دام ما ل ش أي

ي البن ساب با املتعلقة للمواد قراءتنا عند رتباط ذا تج و البنكية، سابات وا املصرفية ع الودا

والقرض النقد قانون   .الوارد

س التأس عند ا مال لرأس ى د د ا تحديد مستوى ع املالية املؤسسات عن البنوك تم أخرى ونقطة

املصرفيةباإلضافة ع الودا نظم ام ل املالية املؤسسة دون البنك عاتق ع يقع ذلك نص2إ الذي

رقم مر   . 03/11عليھ

املالية:  03املطلب املؤسسات داف   أ

س الذي دف ال و املالك ثروة عظيم أو حية الر دف أن ع املالية املؤسسات كتابات معظم ترتكز

اتخاذمديروا مجاالت من بالعديد تمام من البد دف ال ذا ولتحقيق تحقيقھ، إ املؤسسات ذه

قية سو ال السياسات املصروفات، ع الرقابة املال، رأس إدارة صوم، وا صول إدارة مثل   .القرارات

صوم) 1 وا صول   : إدارة

ا لفة الت ن ب الفرق ادة ز ع نا دارة منترتكز املتحقق العائد ن و ن املودع أو ن للمدخر ملدفوعة

ثمار س أو   .القروض

الفائدة صا امش أو ح الر صا امش س الفرق   .ذا

ل ول ن، ض املق من عائد أع ع وتحصل ن، للمدخر عائد أقل تقدم أن تحاول مالية مؤسسة ل ف

د خرى املالية املؤسسات من ذلكاملنافسة ع ا قدر   3. من

السوق تظل ح لفة والت العائد ن ب موجب امش ال ع فاظ ا دارة مة م ون ت التا   .و

                                                             
املصر1 ئتمان ا: عرف تصرف تحت بوضع املصر قيام نو مع عائد لقاء توقيع ل ش أو نقدي ل ش أموال م، ف ثقتھ لعمالء

ادة ش لنيل أطرحة ، املصر ئتمان ، شام ليندة أنظر د للمز ستحقاق، خ تار ا سديد تم و والعموالت القواعد يتمثل

قوق، ا لية عرب، صب زائر، ا جامعة شورة، م غ ص2011 – 2010الدكتوراه، ، :19 .  
رقم2 النظام الشعبية، الديمقراطية ة زائر ا ة ور م دة2004مارس04املؤرخ04/03ا ر ا املصرفية، ع الودا بضمان املتعلق ،

عدد لية2املؤرخة35الرسمية،   . 2004جو
وآخرون3 حنفي الغفار ات : عبد شر البنوك، البورصات املال رأس املالية امعية،سواق ا الدار ة، سكندر ثمار، ص2006س ، :

21.  
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تتطلب صوم وا صول وإدارة التنظيم م ادة وز امش، ال ذه ادة لز الفرص من العديد دارة وأمام

يمكن ال املخاطر درجة عتبار فالسخذ وخطر السيولة، خطر مثل ا   .التعرض

ا-أ إل اجة ا أو الطلب عند السائلة موال أو النقدية تواجد عدم ع السيولة   .خطر

الغفالس- ب ل: خطر الطو جل الديون غطية ع القدرة عدم و   .و

املال-2 رأس   : إدارة

اي م تمام ا ناك تجعل فالس انمخاطر م بقدر املالية املؤسسات مالك فيحاول املال، رأس بإدارة د

ما و و عليھ يحصلون الذي العائد الزائدة الغ اموال ع عتماد و ممكن حد ى أد إ املال رأس تخفيض

م ادة لز يجة ن طر ا درجة من د تز الغ أموال ادة ز ولكن املا الرفع أو بامللكية باملتاجرة عدمس خاطر

أموال الستخدام يجة ن للمالك املتحقق العائد ن ب املوازنة أيضا دارة ع التا و السداد، ع القدرة

بھ املرتبطة املخاطر ودرجة   1. الغ

املصروفات-3 ع   : الرقابة

املؤسسا ن ب املنافسة أن رغم حية الر ادة لز م م عامل املصروفات ع الرقابة ذنعت املالية ت

ناك أن إال ن للمدخر املدفوعة الفائدة معدالت ادة لز يجة ن املصروفات ادة ز إ تؤدي ما غالبا املدخرات

ليات استخدام ادة وز املباشرة غ املصروفات أو العمالة تقليل مثل أخرى يل الس ذا طرق

املصروفات تخفيض ع ساعد قد ديثة، ا   2.  والتكنولوجيا

قية-4 سو ال   : السياسة

عن عالن و ديدة، ا سواق و العمالء رغبات معرفة ع ك وال املالية دمات ا سع تتضمن وال

القروض وتقديم املدخرات ذب وسائل ديدة ا دمات   . ا

والسعر العميل مع التعامل سانية والعالقات املقدمة دمات ا عن وموقعفاإلعالن دمة، ل املناسب

املقدمة دمة ا جودة لتضمن املالية املؤسسة ا توفر أن يجب عناصر ا ل املادية يالت س وال املؤسسة

ا ع العميل   3. ورضا

  

                                                             
وآخرون1 حنفي الغفار ص: عبد سابق، مرجع ثمار، س ات شر البنوك البورصات، املال رأس أسواق املالية،   . 23: سواق
واملص2 املالية املؤسسات إدارة ي، دا املش فرحات أحمد خالد العبيدي، هللا عبد الق، ا عبد صرائد سابق، مرجع   . 26: رفية،
وآخرون3 حنفي الغفار ص: عبد سابق، مرجع ثمار، س ات شر البنوك، البورصات، املال، رأس املالية   . 23: سواق
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ي الثا زائر: املبحث ا املالية   املؤسسات

ول   البنك: املطلب

البنك-1 وم   : مف

ا ا ا حاجات عن الفائضة موال أو املوارد تجميع ع سية الرئ ا عمليا تنصب مالية شأة م و

الدولة( مؤسسات، مأخوذة) افراد، لمة فالبنك مجاالت ا ثمار اس أو معينة أسس وفق ا اقراض وإعادة

يطالية مص'' banco''عن ثم الص طاولة التا و املقعد   1. رفبالضبط

نجد البنوك يفات تص   : ومن

ة/ أ التجار عمليات'': البنوك وتزاول محددة آلجال أو الطلب عند تدفع ع ودا بقبول تقوم ال البنوك

الوط قتصاد ودعم التنمية خطة داف أ يحقق بما وخدمتھ ار وا الداخ ل  '' التمو

زائري .1 ا الوط البنوك:  BNAالبنك املستقلةأول زائر  .ا

زائري .2 ا الشع سھ) : CPA (القرض تأس  . 1967ماي14تم

زائري .3 ا ار ا املصر) : BEA( البنك التأميم إلجراءات وفقا سھ تأس  .يتم

املحلية .4 التنمية رقم30/04/1985تاسس) : bdl(بنك  . 85-85مرسوم

فية .5 الر والتنمية الفالحة املرسوم) :  BADR(  بنك بموجب  . 82-206تأسس

بنك .6 حتياط و للتوف الوط رقم) : cnel banque(الصندوق املرسوم وفق  .64/277تأسس

الفالحية .7 للتعاضدية الوط النظام) :  C.R BANQUE(الصندوق بموجب 28) 95/01(تأسس

 .1995فيفري

اصة/ ب وا العمومية   : البنوك

العمومية- اقتصادية: البنوك عامة   .مؤسسات

اصة- ا ا: البنوك شؤو إدارة تولوا و ن، معنو أو ن طبيعي انوا سواء اص أ ا يمتلك بنوك

الدولة إزاء واملالية القانونية ا   2. مسؤوليا

  

                                                             
ع،1 والتوز شر لل للدراسات امعية ا املؤسسة لبنان، القانونية، ات املصط م م القا منصور ترجمة ورنو، ا ص1997ج ،

1517 .  
2 https :sqarra. Nordpress.com / bon 03/12/2015 02 . 
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املركزي- الضبط(البنك البالد) سلطة املصرفية املؤسسة راس ع ي يأ بنط   1. و

ع: سالميةالبنوك-2 صراحة سا ا ونظام ا شا إ القانون ينص ال املؤسسات أو البنوك تلك

عطاءا او أخذا بالفائدة التعامل وعدم عة الشر بمبادئ ام   2. ل

ي الثا زائر: املطلب ا ن التأم وإعادة ن التأم ات   شر

التأ دمة ا بتقديم تقوم مؤسسة ن التأم عشركة تتحصل مالية مؤسسة ا أ كما ا يطل ملن ية مي

غ أو مباشرة قة بطر إما وذلك فيھ، ون شار عائد مقابل ا ثمار اس لتعيد م، ل املؤمن من موال

  3. مباشرة

طر ا ذا تحمل ع ر اقد أخرى ة ج إ طر ا من جزء نقل و ن التأم   4. وإعادة

ة زائر ا الشركة نجد نبحث التأم وإعادة ن   .CAATللتأم

للتأمينات- الوطنية   SAA                                        الشركة

للتأمينات- ة زائر ا  CAATالشركة

املحروقات- ن لتأم ة زائر ا   CADHالشركة

للتأمينات-   CARAMAكرامة

ياةشركة- ا ع ن التأم وشركة ة وال حتياط و ن   TALAالتأم

ا بي من خاصة ن تأم ات شر نجد   كما

زائر- ا   Truatalgériaترست

ن- التأم وإعادة ن للتأم الدولية   CIARالشركة

                                                             
وسرايا1 السيد امعية،: محمد ا املطبوعات دار ة، سكندر ن، التأم ات وشر ة التجار البنوك املالية شآت امل ص2008املحاسبة ،

 :94.  
سعيفات2 سعيد ن وحس ن حس هللا عبد ن أم سال : خالد املصرفية ردن،العمليات الثانية، الطبعة ديثة، ا ية املحاس الطرق مية

ع والتوز شر لل ص2011داروائل ، :31.  
يم3 إبرا ن: من التأم ات شر اسالمية، بنوك املالية، وراق اسواق ثمار اس صناديق ة تجار بنوك املالية وأسواق املالية شأة امل إدارة

، املعارف شأة م ة، سكندر املشتقات، ص2006أسواق ،365 .  
مو4 نوري ي شق سالم، عزمي الطبعة : أسامة ن، والتأم طر ا ع،إدارة والتوز شر لل حامد دار ردن، ، ص2010و ، :163.  
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للتأمينات- ة زائر   2Rا

مان- و كة ال   شركة

التعاونية- ا)التعاضدية(املؤسسات ف نجد ،.  

الفال*  للتعاون الوط   CNMAالصندوق

والثقافة*  بية ال عمال ن لتأم ة زائر ا   MATECالتعاونية

ا- ف نجد املتخصصة   .املؤسسات

الصادرات*  لضمان ة زائر ا     CAGEXالشركة

ثمار*  س قروض لضمان ة زائر ا   AGCI  الشركة

ة*  العقار القروض ضمان   SQCIشركة

  البورصة: الثالثاملطلب

البورصة-1 ف   : عر

وتبادل محددة مواعيد ون واملش عون البا ا ف يجتمع منظمة سوق ا بأ البورصة ف عر يمكن

والقروض السندات دين حقوق أو م س ملكية حقوق وشراء بيع   .صفقات

الذي ان امل العام ا معنا بالبورصة املقصود ون ي ذا وكوع ص أو حاصالت ع التعامل فيھ يتم

تتم ال العمليات مجموع ع للداللة بورصة لفظ استخدام وأحيانا العامة السلطات اشراف تحت معينة

متماسكة أو ادئة البورصة إن مثال يقال ولذلك ا،   1. ف

  

  

  

  

                                                             
ال1 أحمد امعة: عصام ا دار ة، سكندر ، و الطبعة ية، العر عات شر ال املالية وراق لبورصة القانونية املوسوعة

ديدة، ص2009ا ، :17 .  
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الثالث املا: املبحث املحاس النظام وفق للمخزونات ية املحاس ة املاليةاملعا   .املؤسسة

ا ل ساسية ة الرك عت ف ا تقوم ال العمليات م أ من املؤسسات ية املحاس ة املعا   .عت

مستمر، ل ش ا تقوم ال والعمليات املؤسسة داخل يجري بما املة ال الدراية تلعبھ الذي للدور وذلك

الشر  عملية العمليات ذه ن ب اومن وغ نقل ف مصار من ا قة امل العمليات أو   .اء

ة خ ذه تقييم داف وأ ا وتقييم للمخزونات ية املحاس ة املعا وم مف ع ستعرض املبحث ذا   .و

ول ية: املطلب املحاس ة املعا وم   مف

قي ل ش تنعكس ال ندات واملس الوثائق تلك ية املحاس ة محتوىاملعا عن حسابات وأرصدة ود

تلك اية نتائج محصلة وكذلك الواحدة، املالية الدورة اعتماد ع املؤسسة بھ تضطلع الذي شاط ال

املالية   1. الدورة

ي الثا التقييم: املطلب داف وأ املخزنات   تقييم

املخزونات: أوال   تقييم

ل وتختلف مختلفة طرق عدة املخزونات منحلتقييم املخزونات بتقييم قصد و البعض، ا عض عن الطرق

عن آخر عت و مدة آخر رد ا عملية من اء ن عد سعر و قيمة وخدمات ومواد السلع من بقى ي ما

ع شمل التقييم عملية أن حيث ا م املتبقي الرصيد حيث ا م املتبقي الرصيد وكذا املخزونات، التقييم

التال طوات   .يةا

 املخزونات كمية  .تحديد

 التقييم إلجراء املناسب السعر  .اختبار

 املخزون عناصر قيمة لتحديد سعار و الكميات  .استخدام

قيمتھ، من وأك أقل مخزون ع صول ا إ تؤدي السابقة طوات ا من خطوة اي الدقة عدم إن

تق أخطاء وجود ن الت ا عليھ تب ي إما ذا لفةو ت أو ن التمو لفة ت اختالف أن كما املخزون ييم

اختالف إن كذلك للمخزون، مادية حركة ل خالل التقييم الية اش يطرح آلخر وقت ومن ما، ب لس نتاج

املخزون من الصادر قيمة اختالف إ محالة ال يؤدي التقييم وطرق   .أسس

  

                                                             
1 http://busiress.uohala.edu.iq.com  
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املخزونات: ثانيا تقييم داف وأ مية   1أ

فإنإن ولذلك للمؤسسة املا املركز وكذا الدورة من يجة ن ل ع مباشرة ينعكس املخزون تقييم

ي فيما تتمثل التقييم داف   : أ

 التحديد غرض وذلك ا املرتبطة اليف والت ة الف إيرادات ن ب مقابلة إجراء املؤسسة محاولة

للدورة  .السليم

  املخزو حركة عن مفيدة بيانات للمؤسسةتقديم املالية بالقوائم ن تم للم  .ن

 املخزون تقييم أخطار وجود ع تبة امل  .ثار

الثالث املا: املطلب املحاس النظام ن ب للمخزون Scfاملقارنة ية املحاس ة املعا الدولية   .واملعاي

تق ما خالل من للمخزونات ية املحاس ة املعا بمقارنة نقوم املعايسوف من ل بھ جاء ما م أل دم

ي ما ل ا يل و ا وتقييم املخزونات ف بتعر يتعلق فيما املا املحاس والنظام الدولية ية   : 2املحاس

 رقم الدو املحاس املعيار ف بتعر مقارنة ف التعر نفس املا املحاس النظام  . 02اعتمد

 اعتمد املخزونات تقييم املحاسبخصوص املعيار املعتمدة املرجعية نفس املا املحاس النظام

التقييم ة املعيار لفة الت أو قيقية ا لفة الت واعتماد لفة الت ونات م ا باعتبار الدو

ة دور بصفة ا يح  .وت

 الص أوال الوارد أو حة املر الوسطية لفة الت قة طر املا املحاس النظام تقييماعتمد أوال ادر

الدو املحاس املعيار شأن ذلك  .شأنھ

 بنفس املخزونات لتقييم أقل ما أ إلنجاز الصافية والقيمة لفة الت املا املحاس النظام اعتمد

رقم الدو املعيار ا عل نص ال  . 02الكيفية

 تد وم مف املحاس النظام اعتمد ذر، وا يطة ا مبدأ ناد كعبءاس يلھ و املخزونات قيم ور

الدولية للمعاي سبة بال ال ا عليھ و كما النتائج  .جدول

  

  

                                                             
الصبان1 سم محمد ن، ال محمد الفتاح ص: عبد مصر، ة، سكندر جامعة املتوسطة،   . 100: املحاسبة
جمال2 العام: عمورة املحاس واملخطط الدولية، ية املحاس املعاي ن ب مقارنة دراسة ا، تقييم وكيفية للمخزونات ية املحاس ة املعا

بالوادي، ام ا باملركز املحاس النظام حول دو ملتقى زائري، ا املا املحاس والنظام ص2010جانفي17 – 16والفر ، :

14.  
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ع الرا املالية: املبحث املؤسسة املا املحاس النظام وفق للمخزونات املحاس يل   ال

امل املؤسسة للمخزونات املحاس يل ال إ املبحث ذا ناول ن نسوف ب الفرق معرفة وكذا الية،

مطالب ثالث إ املبحث ذا قسمنا لذلك مالية، مؤسسة ا باعتبار والبنوك ة التجار ات الشر املخزون

ي   : اآل

ول املحاس: املطلب يل ال وم   مف

ي الثا مالية: املطلب كمؤسسة والبنوك ة التجار ات الشر املخزون ن ب   .الفرق

ع: الثالثاملطلب البضا شراء لعملية املحاس يل املالية) مخزونات(ال   .املؤسسة

ول املحاس: املطلب يل ال وم   مف

لليومية قيود ل ش مالية وعمليات أحداث ا بوصف قتصادية حداث تلك و املحاس يل ال

صو  حداث تلك ب تبو ثم اليومية قيود ستاذ،دف دف إ اليومية قيود حيل ب وذلك حسابات، رة

مراجعة ات م ل ش ا يص ت  1ثم

ي الثا مالية: املطلب كمؤسسة والبنوك ة التجار ات الشر املخزون ن ب   الفرق

ح ر امش ع صول ا لغرض الصنع تامة بضاعة العادة السل املخزون ا ف ون ي ة التجار ات ،الشر

العمل، سي لغرض ستعمل ال املتبقية البضاعة من املخزون ون ي دمي ا والقطاع املصارف أما

مات وامل دوات مثل بضاعة شراء   .فيتم

سل كمخزون صول ضمن انية امل ر يظ اصل ا م املتبقي ون ي بأن ا وغ   .والقرطاسية

مواد ة التجار ات الشر مخزون عبارةكذلك ون في البنك املخزون أما ومعدات حاالت سلع منتجات أولية

ندي املس عتماد مصروفات مثل البضاعة باقتناء ترتبط أخرى اليف ت واية واملناولة والنقل يص ت عن

البنك وعمولة بالبضاعة   2. املتعلقة

  

  

                                                             
1 http://business.uogerbala.edu.iq.com . 
2 https://specialties,bayt.com 2015/03/05. 
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الثالث ع:املطلب البضا شراء لعملية املحاس يل املالية) املخزونات(ال   املؤسسة

الشراء-   : عملية

املورد: أوال من الفاتورة وصول   1: مرحلة

التا اليومية قيد  ل

ساب ا   املبالغ  البيان  رقم

  دائن  ميدن  دائن  مدين

380    

  401أو

  512أو

53  

يات املخزنةمش ع   البضا

املخزونات   موردوا

البنك   أو

  الصندوق. أو

الفاتورة وصول   قيد

 ×  ×  ×    

 ×  ×  ×  

 ×  ×  ×  

 ×  ×   ×  

  

ح ساب:  401/نضع ا ع الشراء عمليات تتم   .عندما

ح البنك:  512/نضع ق طر عن سديد ال   .عند

ح نقدا:  53/نضع الفاتورة سديد   .عند

للمخازن: ثانيا البضاعة وصول   2مرحلة

التا القيد   : ل

  املبالغ  البيان  

  دائن  مدين  دائن  مدين

30    

380  

ع البضا من   املخزونات

ع البضا يات   مش

البضاعة وصول   قيد

 ×  ×  ×    

 ×  ×  ×  

  

                                                             
حسي1 ن: منال ب املقارنة البليدة، scfو pcnدراسة جامعة ، ماجست رسالة ص2000، ، :149 . 
با2 ا الدانمارك،: وليد املفتوحة ية العر اديمية شورات م ول، زء ا املالية، املحاسبة ص2007أصول ،169 .  
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ساب ا أن يبدو كذا ع380و يازة ا ومرحلة امللكية، ع يازة ا مرحلة ن ب وسيط حساب إال و ما

السنة خالل يات املش حركة يرصد و ف يات   .املش

املخزونات: ثالثا   مردودات

ا- م جزء أو البضاعة امل ل يات املش   : مردودات

ا جزئيا ا يا مش عيد ان للمؤسسة ية،يمكن املحاس الدفاتر ا يل عد وذلك عديدة، ألسباب ليا و

الفعلية املردودات قية و الشراء، لعملية صلية القيود عكس املردودات قيد ون ي الة ا ذه   1. و

التا القيد ون   2: و

ساب   املبالغ  البيان  ا

  دائن  مدين  دائن  مدين

380    

401  

يات   املخزنةاملش

املخزونات   موردو

يات املش   ارجاع

 ×  ×  ×    

 ×  ×  ×  

نخزنة  3  38 يات   مش

املع   املخزون

املخازن من   اخراج

 ×  ×  ×    

 ×  ×  ×  

  

عا املضافة: را القيمة ع الرسم:الرسم دفع قد ون ي الفاتورة لقيمة دفعھ عند ي مش   ل

ي كما الشراء مرحلة املضافة القيمة ع الرسم ل   : و

للمؤسسة املخزون يدخل جاع، لالس قابلة املضافة القيمة ع الرسم وجود مع املخزون شراء حالة

انب ا ل و الضرائب ة مص تجاه كحق فيعت املضافة القيمة ع الرسم أما الرسم، خارج لفة بت

سابات ا   : التا4456املدين

  

  

                                                             
عاشور1 السادس،: لتوش العدد زائر، ا شلف، جامعة قيا، إفر شمال اقتصاد مجلة زائر، ا املحاس النظام تطبيق متطلبات

ص2009 ، :153.  
طرطار2 وفق: أحمد التطبيقي انب ا العامة املحاسبة ، scf تقنيات زائر ا ع، والتوز شر لل ص2015جسور ،66 . 
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ساب   املبالغ  البيان  ا

  دائن  مدين  ائند  مدين

380  

4456  

  

  

401  

يات   مش

للتحصيل قابل املضافة القيمة ع   الرسم

املخزونات   موردو

رقم الفاتورة   (...) استالم

 ×  ×  ×    

 ×  ×  ×  

 ×  ×  ×  
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الفصل   : خالصة

زائر، با املوجودة املالية املؤسسات وذكرنا ا، وطبيع املالية املؤسسة ع عرفنا سبق ما خالل من

ة تجار مؤسسة املخزون ن ب الفرق عرفنا و بدقة، املخزون عناصر يحدد املا املحاس النظام بأن وات

املحا يل ال ع عرفنا بحيث املالية، املؤسسة اواملخزون باعتبار املالية املؤسسة يات للمش س

ما مقارنة إ تطرقنا وكذا صناعية أو ة تجار انت سواء خرى املؤسسات عكس فقط الشراء ع تقوم

انية امل ام عنصر ا و باملخزونات خاص إطار الدولية املحاسبة ومعاي املحاس النظام عليھ  .نص
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التقييم كيفية البحث ذا موضوع املاشمل املحاس النظام ظل للمخزونات اس ا ة ،)Scf(واملعا

الذي التقييم ذا مالية، ح أو صناعية أو ة تجار انت أ سواء شأة، امل أصول م أ من عت فاملخزونات

يدرج كأصل ف ع أن يجب ال املخزون لفة ت عت حيث شأة، امل شاط بطبيعة اساسا انيةيرتبط امل

املخزونات محاسبة سية الرئ القضية و ا، املتعلق يراد يتحقق   .ح

ناسب ت للمخزونات، املحاس والتقييم ة للمعا وأساليب طرق اختيار املؤسسة ع يتوجب وعليھ

النظا عت حيث وشفافية، مصداقية ذات مالية قوائم ع صول ا أجل من املؤسسة املحاسوطبيعة م

ا مستعمل ميع ة ووا ومة مف مالية قوائم نتائج أجل من املؤسسات ا عل ند س أساسية كأداة   .املا

للمخزونات املحاس التعليم ساليب و الطرق أحسن وتوف املا املحاس النظام تطبيق خالل ومن

التقييم حيث من املخزونات ملحاسبة يمكن ا، ماليةومعا قوائم ع صول ا م سا أن يل وال

ا مقارن ل س و ة وا بصورة للمؤسسة املالية الوضعية عن ن   .تب

ملوضوع تناولنا خالل املالية''ومن املؤسسة املا املحاس النظام وفق للمخزونات ية املحاس ة '' املعا

ال املطروحة الية ش ة معا تناولنا التاحيث   : انت

؟ املالية املؤسسة املا املحاس النظام وفق املخزونات ة معا يتم   كيف

النتائج الفرضيات اختبار نتائج عرض يمكن ، ساسية الفروض من وانطالقا الدراسة فص خالل ومن

ي كما البحث وآفاق املقدمة التوصيات ائية،   .ال

الدراسة   : نتائج

 الوارد ة املر لفة الت تتمثل للمخزونات طرق ع ة والتجار الصناعية املؤسسة من ل عتمد

فقط الشراء عملية ع عتمد املؤسسة أن ن ح صادرا،  .أوال

 ،املخزونات أنواع جميع حركة املتناوب أو املستمر رد ا ع ة والتجار الصناعية املؤسسة اعتماد

ا، سي فقطوحسن الشراء ع املالية املؤسسة عتمد ن ح ا،  .ورقاب

 خاصة وأخرى عمومية ا م مالية، مؤسسات عدة زائر با  .توجد

 املالية باملؤسسة مقارنة ة والتجار الصناعية املؤسسات ن ب املخزون غروق  .وجود

  

  



 خاتمة
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  التوصيات

ل أك فائدة إلعطاء وسعيا للدراسة التطرق خالل التاليةمن التوصيات تقدم أن يمكن البحث   : ذا

 املخزونات لفة ت تحديد وأسس قواعد وكذلك للتقييم، سب الطرق اختيار املؤسسات ع يجب

ومن املؤسسات، طرف من املستعمل املخزون طبيعة حسب وذلك ، املحاس النظام واملحددة

ال و وصادقة، ومة، مف مالية قوائم ع صول ا القوائمأجل ذه مستخدمي ثقة كسب  .تا

 عليھ نصوا بما الدولية ية املحاس املعاي وكذا ة زائر ا املؤسسات املا املحاس النظام تطبيق

ية املحاس ة املعا ا انيا ام ر وتطو ديثة ا التكنولوجيا استخدام خالل من ومبادئ قواعد من

امليدا العمل التطورات  .يومواكبة

 النظام تطبيق تحقيق لضمان ا املحيطة ئة الب ومالئمة التكيف ع العمل املؤسسات ع يجب

املا  .املحاس
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