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  مقدمة عامة:

شهدت السنوات االخرية تطورا ملحوظا يف احمليط االقتصادي للمؤسسات نتيجة التطور التكنولوجي     
اهلائل وتوجه اقتصاديات الدول حنو اقتصاد السوق وظهور مفاهيم جديدة كالعوملة وما شابه باإلضافة 

ة هذا التطور واليت اىل التقنيات احلديثة يف االتصال والتواصل مما فرض على املؤسسات ضرورة مساير 
شهدت بدورها ايضا تطور وتنوع من حيث الشكل واحلجم والعمليات اليت متارسها ضمن نشاطها 

ا مواكبة هذا التطور .   االستغاليل، مما ادى اىل وجوب اصالحات مالية واقتصادية من شا

اسبية الدولية اليت أعطت ولقد اهتم النظام احملاسيب املايل اجلديد باملخزونات شأنه شأن املعايري احمل
حيث تناولت بالدراسة ملوضوع املخزونات يف املعيار احملاسيب الدويل  اهتماما بالغا ملوضوع املخزونات

وذلك لكون املخزونات تعد عنصرا حساسا ومؤثرا على نشاط املؤسسة مهما كان I.A.S.0)  (  الثاين
ا املؤسسة بغرض بيعها أو استخدامها يف إنتاج نوعها، حيث تعترب من األصول املتداولة اليت حتتفظ 

أن العمليات احملاسبية املتعلقة باملخزونات كثرية ومتشعبة وأن أي خطأ أو سهو  السلع املعدة للبيع، كما
 )املخزونات و قيد التنفيذ  (عام  تعترب املخزونات بشكل، قد يؤدي إىل تغيري نتائج أصول املؤسسة

داخل املؤسسة االقتصادية مهما كان جمال نشاطها. كما تعترب  من أهم العناصر املـستخدمة
اجلارية، و اليت تعرب عن موضوع نشاط املؤسسة من خالل قسطها  العنصر الـسلعي يف األصـول

  .األكرب

النظام احملاسيب هلا ، خاصة منها اإلنتاجية فقد أو  من أهم األصول يف أي مؤسسة اتن املخزونمبا او 
قر طرقا كانت من قبل، كطريقة التكلفة أملعاجلة احملاسبية هلا حيث أنه أمهية من حيث التقييم وا املايل

خرى على غرار و ألغى أ *  * FIFO طريقة الوارد أوال صادر أوالو  * CMP  *الوسطية املرجحة
السوق وأيهما أقل بطريقة القيمة كما عوض طريقة سعر  * LIFO * طريقة الوارد أخريا صادر أوال

  وعلى هذا االساس ولالملام بكافة جوانب املوضوع سنطرح االشكالية التالية: الصافية القابلة للتحقيق

وللمزيد من التفاصيل  النظام احملاسيب املايلاالشكالية: فيما تتمثل املعاجلة احملاسبية للمخزونات يف ظل 
  نطرح االسئلة الفرعية التالية:

 ا؟تصنيفاماهي املخزوات وماهي  -
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 كيف يتم معاجلة املخزونات وفق هذا النظام و نظام احملاسيب املايلماوهو ال -
ا. -  هل تعتمد املؤسسة اجلزائرية على النظام احملاسيب املايل يف تقييم خمزونا
 ولمعالجة االشكالية الرئيسية والتساؤالت الناجمة عنها نضع الفرضيات التالية؟    -

 وطريقة ABCتصنيف وفق طريقة وتصنف اىل للنشاط االصول احملازة للبيها حبسب السعر العادي املخزونات هي 

(الكمية   wilsonمنوذج ويلسونو حسب  حسب معدل دوران املادة و حسب دوران املخزون و   80/ 20
  االقتصادية للطلب)

يتم معاجلة  قاعدية،نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات هو نظام احملاسيب املايل ال -
 املخزونات وفق هذا النظام من خالل تقييمها ومعاجلتها حماسبيا

ا. نظام احملاسيب املايلتعتمد املؤسسة اجلزائرية على ال -  يف معاجلة خمزونا
  اسباب ودوافع اختيار الموضوع: -
الختيار هذا املوضوع اىل اسباب ذاتية وموضوعية تتلخص فيما  تكمن امجاال املربرات اليت دعت -

  يلي:
  االسباب املوضوعية: -
  يندرج املوضوع ضمن اختصاصنا وتكويننا. -
  حديث النشأة.النظام احملاسيب امللي ندرة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع كون  -
ا  عاجلةاحلاجة املاسة للمؤسسات اجلزائرية مل -   النظام احملاسيب املايلعتماد على من خالل االخمزونا
  االسباب الذاتية: -
  املسامهة قدر املستطاع يف اثراء البحث العلمي باجلزائر مبثل هذه املواضيع. -
ا. -  امليول الشخصي حنو مهنة احملاسبة وكل ما يرتبط 
  اهمية البحث: -
 تكمن امهية البحث يف ما يلي:  -
املنشأة, أال وهي املخزونات, حيث أن عدم التحكم تركيز االهتمام على احدى أهم عناصر أصول  -

تقييمها حماسبيا و معاجلة السليمة هلذا العنصر اهلام يؤدي إىل اعطاء صورة غري صحيحة عن  يف
 وبالتايل كافة خمرجات النظام؛، للمنشأة الوضعية املالية
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نظرا حلداثة تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر, ويف اطار اجلهود املبذولة من طرف أهل  -
يف تفعيل و تسهيل املمارسة احملاسبية, تندرج هذه الدراسة لتوضيح املصطلحات  االختصاص

وطرق التقييم القوائم املالية السيما املخزونات, مثل القيمة العادلة  املتعلقة مبختلف عناصر الجديدة
 و املعاجلة احملاسبية

  اهداف البحث: -
 ابراز أمهية املخزونات اقتصاديا وحماسبيا بالنسبة للمنشأة االقتصادية وحميطها اخلارجي؛ -   
 فيما خيص عنصر املخزونات؛SCF) (توضيح آلية تطبيق النظام احملاسيب املايل   -
وما ورد يف  ،)SCF(النظام احملاسيب املايلابراز مدى التوافق احلاصل بني ما نص عليه  -   

  خبصوص التقييم املعاجلة احملاسبية للمخزونات(IAS2) الدويل املعيار احملاسيب

 : منهج البحث و األدوات املستخدمة
   لقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من أجل وصف و حتليل العالقة    

      و ذلك يف اجلزء النظري بني املخزونات وكيفيات تقييمها حماسبيا يف ظل النظام احملاسيب املايل 
تكرير السكر فقد إعتمدنا على أسلوب دراسة احلالة يف مؤسسة  أما يف اجلزء التطبيقي  ،يف البحث

 مبستغامن

 : مرجعية الدراسة -
وعة من البحوث العلمية وأبرزها مذكرات ماسرت قمنا بإجراء هذه الدراسة اعتمادا على جمم     

الت البحث  وماجستري ومقاالت ملتقيات دولية حول النظام احملاسيب املايل إضافة اىل الكتب و ا
  العلمي والقوانني واجلرائد الرمسية املعلقة مبوضوع الدراسة

 : صعوبات البحث -
 .املخزوناتقلة الدراسات اليت تتناول موضوع تقييم      -
 .ضيق الوقت إلجراء تربص    -
         صعوبة املوضوع واختالف الفي كيفيات والطرق اليت يتم من خالهلا التقييم من مؤسسة     -

  .اىل مؤسسة أخرى
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 : حدود الدراسة
 : مت تقسيم الدراسة اىل جانب نظري و جانب تطبيقي و قد متثلت الدراسة يف  
 : احلدود املكانية  
مبنطقة مدينة مزغران ، الكائن مقرها اإلجتماعي تكرير السكر مبستغامنشركة لقد متت هذه الدراسة يف    

 مبستغامن. غرب والية
 : احلدود الزمنية  
لقد متت هذه الدراسة من خالل اإلطالع على الوثائق احملاسبية والقوائم املالية للشركة خالل الفرتة من    

 يوما 15ملدة  2016شهر جوان  شهر فيفري إىل غاية بداية
  تقسيمات البحث:

  يتم تقسيم هذا البحث اىل ثالث فصول رئيسية كااليت:
ا - ا و تصنيفا   الفصل االول: يشمل املفاهيم االساسية للمخزونات، و مسؤوليات وظيفة التخزين وعالقا
   يمه للمخزونات ومعاجلتها حسابياوأهدافه و تقي النظام احملاسيب املايلالفصل الثاين: يشمل مفاهيم حول  -
ستغامن تكرير السكر مبمؤسسة  حول النظام احملاسيب املايل يفالفصل الثالث: خصصناه لدراسة ميدانية  -

  .وكيف تطبقه املؤسسة
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  الفصل األول: أدبيات نظرية حول المخزونات.

 تمهيد :

ا وسيط للمبد الت التجارية وتعترب  تعترب وظيفة التخزين وظيفة أساسية داخل املؤسسة الستمرار النشاط كو
ا ترتبط و  عنصر حساس ا املؤسسة كما أ ا هي تعترب األصول املتداولة اليت حتتفظ  مؤثر على نشاط املؤسسة أل

 بالكثري بالعمليات احملاسبة هلذا اهتم النظام احملاسيب املايل باملخزونات.

هلذا حاولنا يف هذا الفصل إعطاء نظرة حول املخزونات، وقمنا بتقسيم الفصل إىل ثالث مباحث رئيسية 
تصنيف  حيث تناولنا يف املبحث األول أساسيات حول املخزونات ويف املبحث الثاين وظيفة التخزين ويف الثالث

  املخزونات.

 تناولنا هذا يف الفصل لنتطلع على العمليات احلسابية املرتبطة للمخزونات.

 املبحث األول: أساسيات حول املخزونات.

  املطلب األول: مفهوم املخزونات.

حسب ما جاء يف النظام احملاسيب املايل فاملخزونات هي االصول احملازة للبيها حبسب السعر العادي للنشاط، 
و اليت هي قيد االنتاج ملثل هذا البيع، أو يف شكل مواد أولية أو لوازم من املقرر استهالكها ضمن مسار االنتاج أو أ

وتشمل املخزونات السلع املقتنات، احملتازة لبيعها، مبا يف ذلك على سبيل املثال البضائع اليت يشرتيها تقدمي اخلدمات 
ا لغرض بيعها، كما  تشمل املنتوجات التامة بائع التجزئة وحيوزها لبيعها، أو األرا ضي أو أي أمالك عقارية تتم حياز

قيد االجناز كمنتجات من املنشأة وتشمل على املواد األولية واللوازم املوجودة قيد االستعمال يف   الصنع أو االشغال
  مسار االنتاج.

حالة القيام بتقدمي اخلدمة فإن املخزونات تدرج ضمن كلفة اخلدمة اليت مل تقم املنشأة بإدراج املنتجات  ويف
   1املطابقة هلا يف دفاتر احملاسبة.

  وهي: IAS2)(وحسب املعيار احملاسيب الدويل  - 2

                                                             
  19. 90ص,  العدد رقم ,الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة – 1
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ا من األصول اجلارية ومدة بقائها) IAS2(عرف املعيار احملاسيب الدويل يف املنشأة، مهما طالت ال تتعدى  املخزونات بأ
من املعايري احملاسبية الدولية كل ) 02(شهرا (دورة استغالل) اذ تتحول اىل نقود وجتدد، وهي حسب املعيار)12( اثنا عشر

ا، مثل البناءات قيد االجناز املعيار  ، )39(الوسائل املالية املعيار ) 11(املخزونات ما عدا اليت حظيت مبعيار خاص 
 1 ،....اخل.)04(املعيارصول البيولوجية العائدة للنشاط الفالحياأل

 2 هي: )02(وعليه فإن املخزونات حسب املعيار

دف بيعها أثناء النشاط العادي. -  خمزونات مت احلصول عليها 
 خمزونات االنتاج قيد االجناز، تباع بعد االنتهاء من انتاجها. -
االستهالك واللوازم اليت تشرتي لتستهلك يف العمليات االنتاج أو تستهلك يف تقدمي خمزونات املواد األولية واملواد  -

 3اخلدمات.
 .اشهر  12مدة بقائها ال تتعدى  -

 املطلب الثاين: أنواع املخزونات.

تتعدى أنواع املخزونات بتعدد طبيعة نشاط املؤسسة، فاملؤسسة التجارية تقوم بشراء السلع من أجل أعادة 
ا هو البضاعة، أما املؤسسة االنتاجية فتقوم عادة بشراء مواد أولية بيعها على حا هلا وبالتايل فأهم عنصر يف خمزونا

ولوازم من اجل  تصنيعها وبيعها يف شكل منتج تام الصنع أو نصف مصنع، غري أنه وكما رأينا أنفا فاملخزون هو 
، ويف هذه النقطة قد توجد بعض الوحدات اليت مل السلع املوجودة داخل املؤسسة أو خارجها يف نقطة زمنية معنية

يكتمل إنتاجها ومتثل خمزون قيد التصنيع أو حتت التشغيل، إضافة إىل ما تبقى من خملفات العملية االنتاجية من 
  فضالت ومهمالت اليت تدخل ضمن املخزونات، وميكن توضيح هذه االنواع من املخزونات كما يلي:

 اعة.املخزونات يف شكل بض -   

 املواد األولية -   

 الفضالت واملهمالت منتجات نصف مصنعة، منتجات قيد التصنيع، منتجات تامة الصنع، املنتجات وتشمل: -   
                                                             
1  - Stéphane BRUN, Guide d'application des Normes IAS/IFRS, Alger:BERTI Editions,2011,p109. 
 

  166ص , 2010 ,الجزائر الصفحات الزرقاءIAS/IFRS, :المحاسبة المالیة ومعاییر المحاسبة الدولیة  ,محمد بوتین  -2
3  - Mc Belaid et autres, Comtabilité &Suivie des Stoks Conforme au nouveau(SCF),Alger:Pages Bleus 
Editions,2011,p14 
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  المطلب الثالث: أهمية المخزونات

  1 تتجلى أمهية املخزونات بالنسبة للمؤسسة يف ثالث مستويات رئيسية هي:

   : التأمني واحلماية ضد املخاطر1

نتيجة احلاجة لالحتفاظ باملخزون يف احلسبان عند اعداد املؤسسة خلططها االنتاجية والتسويقية، ومن اهم وتظهر 
موعة ما يلي:   االسباب اليت تدخل ضمن هذه ا

  احتماالت زيادة الطلب الفعلي لبعض االصناف على حجم الطلب التوقع عليها -
مما يؤدي إىل تأخري وصول املواد املطلوبة عن املواعيد احملددة هلا، احتماالت طول فرتة التوريد عن املتوسطات املتوقعة  -

  وقد حيدث هذا التأخري نتيجة ظروف خارجة عن إدارة املؤسسة
تغري االحتياجات  من املواد من فرتة إىل أخرى نتيجة بعض املشكالت الفنية يف التصنيع مثل التلف أو نتيجة لعدم  -

  املراحل االنتاجية املختلفة  االنتظام  يف معدالت االنتاج بني
    احتماالت تلقي املؤسسة لطلبيات طارئة ورغبتها يف جتنب ما قد حيدث من عدم الوفاء بتلك الطلبيات يف مواعيدها. -

  االستمرار و  : االستقرار2

قيق نوع من ويتعلق أساسا برغبة املؤسسة يف استغالل الطاقات االنتاجية املتاحة لديها بأكرب كفاءة ممكنة وحت       
 الثبات أو االستقرار النسيب، ومن أهم العوامل اليت تساعد على هذا االستقرار واالستمرار ما يلي:

املرونة يف التخطيط وجدولة العمليات االنتاجية من خالل توفري املواد الالزمة ملقابلة التوسعات املرتتبة بالقدر -   
   املناسب

ني املراحل املختلفة لإلنتاج، وذلك عن طريق االحتفاظ بالكميات املناسبة من املواد املوازنة بني معدالت االنتاج ب -   
 حتت التشغيل

حتقيق الثبات أو االستقرار النسيب يف كل من حجم العمالة ومعدالت االنتاج، وذلك من خالل االنتاج مبعدالت  -   
  ثابتة واالحتفاظ بالكميات االضافية حلني احلاجة إليها  
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ني مستوى خدمة العمالت وكسب ثقتهم عن طريق السرعة يف مواجهة التغريات يف طلباته دون تأخري أو حتس -   
  تعطيل للعمل يف املؤسسة.

  : حتقيق وفرات اقتصادية 3

ومتكن هذه االمهية يف رغبة املنشأة يف حتقيق بعض املنافع االقتصادية سواء يف شكل أرباح أو يف صورة ختفيضات    
  الضرار املرتبطة باملخزون، ومن بني العوامل املؤثرة يف ذلك ما يلي:للتكاليف وا

االستفادة من خصم الكمية، فكثري ما يقوم املوردون بتخفيض أسعار البيع يف حالة قيام العميل بشراء كميات كبرية،  -
  امليزة ويف مثل هذه احلالة قد جتد املنشأة أنه من االفضل الشراء بكميات كبرية لالستفادة من هذه 

ا قيام املنشأة  - االستفادة من تقلبات االسعار يف السوق، وغالبا ما يشار إىل هذا الدافع التخزين بإسم املضاربة ومضمو
بشراء كميات معينة من بعض املواد يف أوقات اخنفاض أسعارها وختزينها بقصد بيعها مستقبال عند إرتفاع االسعار يف 

  السوق.

  تخزيناملبحث الثاين: وظيفة ال

  املطلب األول: مفهوم وظيفة التخزين

تعترب وظيفة التخزين من احليوية للكثري من املؤسسات فهي تكتسب أمهية متزايدة يف املؤسسات الصناعية والتجارية    
احملافظة على و  كذلك ختتص باالستقبالو  املعداتو  وكذلك تقوم بتوفري مستلزمات االنتاج من مواد أولية، وقطع الغيار

  .1السلع النهائية حلني احلاجة إليها

  فوظيفة التخزين ليست جمرد مكان ترص فيه البضائع فقط بل هي أكثر من هذا   

فالتخزين وظيفة إقتصادية وأول هدف إقتصادي رئيسي هلا هو يتعلق بالعمل على ختفيض رأس املال املستثمر يف 
احلاجة إليها مع مدار العام أو يف و  اف اليت يتم إستهالكهااحلفاظ على املوجودات فهناك العديد من االصنو  املخازن

  أوقات إنتاجها ومن مث يأيت التخزين لتحقيق تلك املنفعة الزمنية. 

عندما تريد املنشأة أن حتتاط و  هي املنفعة الشكلية أو التمويليةو  ويساهم التخزين يف تكوين إحدى املنافع االقتصادية   
  االسعار يف املستقبل فإن التخزين هو أحد وسائلها الرئيسية لتحقيق ذلك. ضد إحتماالت إرتفاع

                                                             
  .2004/2005غريب يوسف ،توت مجال ، املؤسسة وتسيري املخزون ،مذكرة لنيل شهادة الليسانس السنة اجلامعية  -    1
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  المطلب الثاني: مسؤوليات وظيفة التخزين 

  .1يقصد مبسؤوليات وظيفة التخزين األنشطة اليت تؤديها هذه الوظيفة وما حيققه كل نشاط منها من هدف   

مسؤوليات وظيفة التخزين وخاصة إذا كان حجم االستثمار توفري النفقات: تأخذ هذه املهمة مكان الصدارة يف جممل  - 1
، ويكون مصدر الوافرات من خالل:    يف جمال التخزين كبريًا

  االحتفاظ بأقل ما ميكن من املواد يف املخازن، وعدم جتميد رأس املال. -

  ضمان إستمرار اإلنتاج، وضمان تدفق املواد.   -       

  أو الفقدان.الفاظ على املخزون من التلف،   -   

  التخزين اجليد واالستخدام الكفأ للمساحات املخزنية.  -   

آالت ومعدات و  إستالم املواد: تعد مسؤوليات االستالم بداية العمليات املخزنية، فهي تستلم كافة املواد من السلع - 2
  وجيهها للزبائن كبضاعة جاهزة.األالت، أو تو  ومواد أولية، إنتظارًا إلرسال ملوقع االنتاج بالنسبة للمواد األولية

تؤدي هذه املهمة و  التحقق من وفاء املورد بإلتزاماتهو  التفتيش: تتعلق هذه املسؤولية بضمان جودة املوادو  الفحص- 3
  داخل املخازن سواء عند 

  اإلستالم أو قبل إرسال املواد لعملية اإلنتاج للتأكد من عدم تلفها.

خزين بإعداد دليل يضم توصيفا كامال لألصناف املختلفة من املواد املخزنية، توصيف املخزون: تقوم وظيفة الت - 4
ا التفصيلية لتسهيل عملية اإلستدالل عليها.    وحتديد موقعها، وبيان مواصفا

صرف املخزون: وتتم هذه العملية عند إستالم وظيفة التخزين لطلبات رمسية من أقسام وظائف املؤسسة املختلفة  - 5
اجة ملواد خمتلفة من أجل القيام بأعماهلا، والذي يكون إما داخل املخازن أو لن تقوم وظيفة التخزين اليت هي حب

  بإيصال الطلبية إىل اجلهة الطلبية.

                                                             
 1999    اإلسكندرية ،     دار اجلامعية،      إدارة املوارد و اإلمداد ،  د/ حممد توفيق املاضي إمساعيل ، -  1
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محاية املخزون من أخطار التلف والسرقة وإضافة و  احملافظة على املخزون: وذلك بتوفري الظروف املخزنية املالئمة - 6
  املؤشرات الطبيعية املختلفة.إىل محايته من 

امللفات ذات العالقة باملواد املخزنية ملعرفة و  البياناتو  نعين بالسجالت جمموعة املستنداتو  مسك السجالت: - 7
أرصدة كل مادة مما يساعد وظيفة التخزين على القيام بعملها و  الطلبيات املنفذة،و  حركة املواد، أي الكميات الواردة

  بشكل مناسب.

  مقارنة األرصدة الفعلية باألرصدة الدفرتية.و  د املواد: ونعين به اجلرد الفعلي للموادجر  - 8

ا الرقابة على أرصدة املخزون - 9 مدى و  الرقابة على املخزون: وتعترب املهمة التقليدية لوظيفة التخزين، ونعين 
  بطريقة إقتصادية.و  لموارد املاليةحماولة تقليله لتحقيق اإلستثمار األمثل لو  إنسجامها مع حاجات اإلستهالك،

ا و  كما تتضمن الرقابة على املخزون مراقبة كيفية صدور أوامر الشراء    أوقت إصدارها لضمان وصول املواد يف أوقا
  احملددة لضمان عدم توقف اإلنتاج.

  األخرى إداراتو   المحاسبةإدارة التخزين ب إدارة المطلب الثالث: عالقة 

إن نظام أي مؤسسة إنتاجية هو نظام مفتوح، ويتكون من أنظمة فرعية حيث أن جناح أي نظام فرعي ال يعتمد    
ثر على كفاءة كل منها على نفسه فقط، بل يعتمد على العالقات املتبادلة اليت تربط كل نظام فرعي بأخر واليت تؤ 

عليه و  األخرى، اإلداراتمتنوعة مع و  القات خمتلفةتربطها ع اليتو  التخزين إحدى هذه النظم الفرعية إدارة إدارة ومتثل
  األخرىواإلدارات  احملاسبة إدارةالتخزين ب إدارةة فإننا سوف نستعرض هنا عالق

 التخزين تقوم بتقدمي كل املعلومات اخلاصة باملوردين والزبائن إدارةهو أن : احملاسبة إدارةالتخزين مع و إدارة عالقة    
املتبقية وهذا من أجل تقليل التكاليف وحتسني و  اخلارجيةو  قيمته، الكميات الداخلةو  املخزون، حجمهكذا حالة و 

املستثمر يف اخلزن واألمر األمر األساسي الذي تقوم به و  كذا إخبار إدارة احملاسبة على رأس املال العاملو  مستوى اخلزينة
  .1لتخزينا إدارةىل هو تسديد الفواتري الواردة إو  هذه األخرية

  عالقة إدارة املخازن باإلدارات األخرى 
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سيتم التطرق من خالل هذا املطلب اىل عالقة إدارة املخازن باإلدارات األخرى لشركة وذلك وفق النقاط 
  التالية
عالقة إدارة املخازن بإدارة الشراء :كثريا ما يتم مجع اإلدارتني يف إدارة واحدة بالنظر إىل العالقة  -

 : ما يلي ذلك على أساس و  بينهماالوثيقة 
ا بإدارة املخازن و  إن إدارة الشراء ال ميكنها تنفيذ الشراء إال إذا ما حتققت لديها • من خالل اتصاال

 .عدم توفر املواد
كما أن إدارة الشراء هي اليت ترسل أوامر الشراء البد أن خترب إدارة املخازن بذلك لتكون على  •

 .استعداد لالستالم
ظروف التخزين قبل وصول الشحنة لذلك من و  كما البد أن حتيط إدارة الشراء إدارة املخازن بأحوال •

 ذلك لكي يتم اختاذ اإلجراءات املناسبة للمحافظة على املواد ,و  تأثري يف احملافظة على جودة البضاعة,
 لتجنب توقف اإلنتاجو 
التصرف باملواد و  الطلبيات الطارئةو  بالفواتري تقوم اإلدارتني بعمليات التدقيق يف احلسابات اخلاصة •

 .الفائضةو  الراكدة
عالقة إدارة املخازن بإدارة اإلنتاج : تعترب إدارة اإلنتاج العمل الرئيسي إلدارة التخزين حيث أن هناك عالقة   -

 : تقوم هذه العالقة على عدة اعتبارات يتمثل أمهها فيما يليو  مباشرة بينهما
قطع و  أدواتو  املخازن السبل من املواد األولية الستمرار اإلنتاج إىل جانب توفر اآلالتتوفر إدارة  •

 .متطلبات الصيانةو  الغيار
 .التالفو  خملفاته من العادمو  كما أن إدارة املخازن هي املالذ األخري لفضالت اإلنتاج •
ا بإدارة املخازن للتعرف على موجو  • ا من املوادكما تقوم إدارة اإلنتاج باتصاال مدى التزام املورد و  دا

ا ,و  مقاديرهاو  حالتهاو  يف توريد املواد من املألوف أن تقدم إدارة املخازن بإعالم إدارة اإلنتاج بأحوال و  جود
 .التفتيشو  نتائج الفحصو  التوريد من استالم

ات تنسيقية مع إدارة اهلندسة : إن إدارة املخازن ترتبط بعالقو  عالقة وظيفة التخزين بإدارة التصميم -
ميكن توضيح العالقة و  اهلندسة , كون إدارة اهلندسة هي اإلدارة املسؤولة عن تصميم السلعة ,

 : اإلدارة اهلندسية من خالل ما يليو  التنسيقية ما بني إدارة املخازن
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األصناف اليت كذلك و  األمناط املستخدمةو  مواصفاتهو  املخزونات  احلاجة لتبادل املعلومات عن فائض  •
 .أصبحت متقادمة

وضع الرتتيبات للتأكد من وجود تعديالت أو طرق االستخدام يف العملية اإلنتاجية قبل إدخال أي  •
 .تصميم جديد

 .اإلبالغ عن املواد اخلاصة بالتصميم القدمي حىت ميكن فادي التقادم •
 املتقادمة للتخلص منها.د اهلندسة عندما يتم إدراج بعض األصنافو  استشارة إدارة التصميم •

العون ملصلحة الفحص و  عالقة إدارة املخازن بإدارة الفحص : على كل اإلدارات أن تقدم املساعدة  -
 .اخلدماتو  ذلك عن طريق تقدمي املعلوماتو  (التفتيش)

 : تكمن هذه العالقة يفو  و من الضروري إقامة عالقة جيدة بني اإلدارتني
 .ضمان بلوغ فحص كل األصنافو   املختصني بالتفتيشتوفري التسهيالت للفنيني •
 .تقدمي عينات منها لفحصهاو  قيام رجال التخزين حبجز البضائع الواردة •
 .تساعد إدارة املخازن على إدارة السلع املرفوضة من طرف إدارة التفتيش إىل املوردين •

ذلك عند و  بتقدمي املخازن يف ين احلاجة إليهاعالقة إدارة املخازن بإدارة الصيانة :تقوم إدارة املخازن   -
 الطلب, أما إدارة الصيانة فتقوم بإعداد جدوال زمنيا تفصيليا يتضمن مواعيد الصيانة الدورية للتجهيزات اآللية

حىت تكون جاهزة لتلبية احتياجات و  هذا قصد تسهيل العمل على إدارة املخازنو  ذلك قبل فرتة من الزمنو 
 .ت املناسبالصيانة يف الوق

 السلع من املخازنو  عالقة إدارة التخزين بإدارة النقل : إن املهمة األساسية إلدارة النقل هي نقل املواد  -
لكن عندما تكون هناك إدارة مستقلة و  يف بعض احلاالت قد يعهد إىل إدارة املخازن مبسؤولية النقلو  إليها و 

 وم وظيفة التخزين بتوفري املعلومات التفصيلية عن الشخصفمن الضروري أن يعمل كالمها بطريقة منسجمة فتق
 مناطق التفريغ كما تقوم وظيفة النقل بتوفري املعدات الالزمة لذلك مثل الشاحناتو  مناطق التحميلو 
 .غريهاو  الناقالتو 
املالية حيث اإلدارة و  عالقة إدارة املخازن بإدارة التمويل : هناك تبادل مستمر للمعلومات بني إدارة املخازن -

 بطاقات املخزونو  تعطي هذه املعلومات التفاصيل الالزمة للتحقق من القيود الدفرتية للموجودات من الفواتري,
  .تقوم اإلدارة املالية يف العادة بإرسال قوائم مالية دورية إىل املخازن توضح تكلفة عمليات التخزينو 
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عالقة إدارة التخزين بإدارة املبيعات هي عالقة خاصة بتقدير : إن   عالقة إدارة املخازن بإدارة املبيعات   -
يف الوقت املناسب, فإدارة املبيعات تقوم و  دراسة السوق حىت تتوفر هلا املنتجات بالكمية املناسبةو  املبيعات

 .وظيفة التخزين تعترب ممون بالنسبة إلدارة املبيعاتو  بتسويق املنتوجات املوجودة باملخازن
ما   ارة املخازن بإدارة التجارة : إن املؤسسات التجارية تعترب وظيفة التجارة املؤشر األول بكل عالقة إد  -

بصفة مستمرة بكل التغريات اليت و  خيص املعلومات اخلاصة بالطلبيات فمن الضروري أن تكون على علم دائم
ة املوجهة للبيع, فينتظر من هذه خاصة بأحوال املخزون املتمثل يف السلع اجلاهز و  قد تطرأ يف شروط املورد ,

ا التجارية , التوسع يف األسواق, عقد و  الوظيفة تقدمي كل املعلومات اخلاصة بأهداف التسويق اسرتاتيجيا
 .الصفقات مع كبار الزبائن, احلمالت اإلشهارية

بذلك ميكن و  التخزين,فكل هذه املعلومات تعطي لوظيفة التخزين القدرة على التنبؤ باملخاطر اليت قد تواجه 
   .اختاذ االحتياطات الالزمة لتفادي هذه املخاطر

  .المبحث الثالث: تصنيف المخزونات

التصنيف على أنه الرتتيب املنهجي لعدد من املفردات املرتبطة وفق خطة أو تسلسل معني، وعلى وجه  يعرف     
  1.التحديد فإن التصنيف ميكن أن ميثل نظاما لرتتيب عناصر املخزون وفقا لطبيعتها أو خصائصها املميزة

ا أمهية وسرعة دوران املادة امل    خزنة وعليه سنتطرق يف هذا وهي عبارة عن مناهج وطرق عملية حتدد 
  املتمثلة يف: و  املبحث إىل أهم الطرق الشائعة يف تصنيف املخزونات

  80/20) وABCاملطلب األول: تصنيف املخزونات وفق طريقة (

  ) ABCتصنيف المخزونات وفق طريقة ( -1

(أ، ب، ج ) على  يعترب من أهم الطرق، ووسيلة حتليل فعالة لضمان السري احلسن للمخزون، حيث يعمل املنحىن
سرعة دوران املواد، وعادة ما يطلق عليه إسم ( و  مسامهتها يف النتائج النهائية للمؤسسةو  تصنيف املواد حسب أمهيتها

ذه الطريقة يف وم أ على يدي اإلقتصادي اإلطايل    Ville Frdo Pareto حتليل فئات املخزون) وقد بدأ العمل 
ة هو القيمة اإلستخدام السنوي وميكن التفريق بني املواد اإلسرتاتيجية اليت ال ومن الشائع أن يكون معيار األمهي

                                                             
ائر، حيي أمحد، بابا خترج لنيل شهادة الدراسة اجلامعية التطبيقي، تقنيات تسيري احملزونات، كلية العلوم االقتصادية والتسيري دائرة احملاسبة، جامعة اجلز  مذكرة - 1

  .19-18، ص2002حاجي حممد اهلامشي، دفعة 
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سرتاتيجية اليت تستدعي رقابة تستهلك بكثري لكنها من حيث القيمة ذات أمهية وجوهر الدراسة يتمثل يف عزل املواد اال
  فعالة عن املواد اليت تستدعي يف رقابة أقل وتصنف هذه املواد إىل ثالث فئات:

موعة أ: هي املواد األقل إستعماال (بطيئة احلركة ) من حيث الكمية ومن حيث القيم هلا أمهية كبرية فضياعها تلفها و  ا
  من قيمة اإلستخدام.  75% تقابلها من الكمية املواد، 10 %يكلف الكثري وهي متثل

موعة ب: هي املواد متوسطة اإلستعمال ( متوسطة احلركة ) تمام مركز وليست مكلفة كثريا متثل ال تتطلب إهو  ا
  من قيمة اإلستخدام السنوي. 20%من كمية املواد، تقابلها %25

موعة ج: هي املواد األكثر إستعماال (سريعة احلركة ) غري مكلفة، ويتم شراؤها بكميات  و  ذات معدل دوران مرتفعةو  ا
  1اإلستخدام السنوي. من قيمة 5%تقابلهاو  كبرية املواد

  20/80المخزونات وفق طريقة تصنيف  -2

  إىل التصنيف وفق هذه الطريقة يعرف جمموعتني أساسيتني مها: تقريبا تشبه الطريقة السابقة 20/80إن طريقة 

موعة األوىل: هي عبارة عن      من اإلستخدامات بالقيمة 80%من املواد املتواجدة باملخزن واليت متثل  20%ا

موعة ا موعة الثانية: هي ا من  20%من املواد املتواجدة باملخزن واليت متثل  80  %ملتبقية وهي عبارة عنا
    .اإلستخدامات بالقيمة

  المطلب الثاني: التصنيف حسب دوران المخزون 

ا ومن ذلك مثل:و  األجزاء إىل جمموعات خمتلفة تبعا لطبيعتهاو  يقوم على تصنيف املوادو       فائد

ائي.و  أجزاء تدخل يف العملية الصناعيةو  هي املوادو  جمموعة املواد اخلام -   حتويلها إىل منتوج 
  هي نوعان:و  قطع غيار داخلية يف تر كيبات أو جتميعات -
  أجزاء مشرتات تامة الصنع.  - 1
     أجزاء تصنع داخل الوحدة اإلنتاجية. - 2

                                                             
  .125، ص1983مصطفى زهري، ادارة املشرتيات واملخازن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،   - 1
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الصناعة، التوريدات لكنها ضرورية له، ومن أمثلتها (الزيوت، الشحم، معدات و  العناصر غري املباشرة يف اإلنتاج -
  املكتبية).

 األجزاء غري التامة أو املنتجات نصف مصنعة أي تلك األجزاء أو التجميعات اليت ختزن مؤقتا حلني إمتام صنعها. -
 منتجات تامة الصنع. -

الفائدة من هذا التصنيف أنه يسهل الوصول إىل و  الغايات،و  فإختالف التصانيف يكون حسب إختالف األهداف
فهو يساهم يف التعرف على القيم احلقيقية للجرد فنلجأ إىل الرصيد عن طريق  إىل جانب معرفة طبيعة املادةو  املواد،

لكن و  الصادر من املخزون ومن مث حساب الرصيد فهذه الطريقة سهلة التطبيقو  بطاقة املخزون اليت توضح الوارد
 باملواد إذا كانت يف مكان واحد إذ ال ميكن التفرقة بينهما. الصعوبة تكمن يف اإلعتناء

  .  المطلب الثالث: التصنيف حسب معدل دوران المادة

يتم تصنيف املخزون يف هذه احلالة، وفق معدل تكرار طلبها، أي حسب سرعة دوران املادة حيث ميكن 
ا   1تتمثل يف ما يلي:و  تقسيمها إىل أربع أنواع حسب تواز

ذا فهي متثل املواد الضرورية لتموين عملية اإلنتاج هلذا و  سريعة الدوران: تتمثل يف املواد الرئيسية مواد - 1 املستهلكة بكثرة 
  فإن مستوى 

 ختزينها يكون عايل أي معدل الشراء والتخزين متكرر. 

  مواد عادية الدوران: معدل دوران هذه األخرية عادي خالل العام.  - 2
 د اليت يتكرر طلبها حسب اإلدارة اليت حتتاج إليها. مواد خاصة: وهي املوا - 3
 مواد بطيئة احلركة: تكون نسبة ختزينها أقل، وقد تطلب حسب احلاجة - 4

  (الكمية اإلقتصادية للطلب).Wilsonتصنيف ويلسون.   المطلب الرابع:

ا ويلسون يعترب من أهم النماذج اليت تستعمل يف الرقابة على املخزون وسهلة االستعمال واليت     ، 1928جاء 
حيث أن اهلدف الرئيسي  من هذا النموذج هو حتديد الكمية اليت تكون عندها التكاليف اإلمجالية للطلب والتخزين 

ا، ويف سبيل صياغة هذا النموذج فان الكمية املثلى للشراء تتحدد عن د نقطة تساوي تكلفة الطلب يف ادىن مستويا

                                                             
  ,20لعباسي خالد، جبار ابوبكر الصديق، قيبوعة صاحل، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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ا ويبين هذا النموذج على عدة فرضيات، من تكلفة التخزين فعند هذه ال نقطة تكون التكلفة االمجالية يف أقل مستويا
  1 نذكر منها:

 فرضية منوذج ويلسون. -
 معدل استخدام الصنف الثابت، ولذلك فان مستوى املخزون يتناقص بعدد ثابت مع مرور الوقت. -
 عند التاريخ املتفق عليه. عدم تأخر التموينعند وصول املخزون اىل الصفر سوف تصل الطلبية اجلديدة ويعين ذلك  -
 يتم متويل الطلبية يف دفعة واحدة، وليس على دفعات. -
 هنالك فرتة متيل ثابتة وحمددة، ويقصد بفرتة التموين الفرتة الزمنية املنقضية بني اصدار امر الشراء وتسليم البضاعة من املورد. -

ابت، ويرجع ذلك اىل ثبات معدل االستخدام، كذلك يتضح يف هذا من خالل هذا الشكل نالحظ تناقص املخزون بشكل ث
الشكل أن اقصى مستوى من املخزون ممكن هو الكمية االقتصادية، الن الغرض االساسي هنا هو أن يتم متوين الطلبية عند 

 نفاذ املخزون بالكامل ليس قبل وليس بعد.
  :حتديد املتغريات االساسية

  ليكن لدينا:
C  - االستهالك السنوي    
U - السعر الوحدوي 
A- تكاليف اصدار الطلبية 
T - نسبة تكلفة االحتفاظ باملخزون 
N -  عدد الطلبيات االقتصادية  

CPA - تكاليف الطلب 
CPO - تكاليف االحتفاظ باملخزون 

Y - تكاليف التخزين السنوية 
PC- .نقطة اعادة الطلبية 
Q -  الكمية االقتصادية 
P-   الزمنية الفاصلة بني الطلبية واالخرى,الفرتة 

  : Qتحديد الكمية االقتصادية 
  cpa et cpoتكون عندما يتساوى  Qأن الكمية االقتصادية نعلم 

                                                             
  .47، ص2003يف التكوين املهين، احملمدية، دفعة  بوفلوح عمر، قاتر نصر الدين، مذكرة تقين سامي، تسيري املخزونات، م وم - 1
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  أي:
 cpa=cpo 

  لدينا:
(cpo=Qut /2) و) cpa= ac/Q( 
Cpa=cpo ____ Ac/Q= Qut/2 
Q²= 2ac/ tu 
Q*= 2ac/tu 

 Q*=2ac/tuالكمية االقتصادية = 
 y=0غري ان هناك طريقة أخرى الستخراج الكمية االقتصادية وهي أن تكون مشتق التكاليف السنوية للتخزين يساري الصفر 

  لدينا:
Y=cpa+ cpo  y= ac/Q+ Aut/2= 2ac+TuQ²/ 2Q 
Y=0  2ac+ tu Q²/2Q 
2tuq (2Q)- 2(ac+ tuQ²)/(2Q)² = 0 
4tuq²- 4ac-2tuQ²/4Q²= 0 
2tuq²- 4ac/4Q²= 0 
TuQ² -2ac /2Q²= 0 
tuQ²= 2ac  Q²= 2ac/tu 
Q*= (2ac/tu) 

 *Nحتديد عدد الطلبيات االقتصادية: 
 cpa = cpoاقتصادية البد من  *Nلكي تكون 

 لدينا: 
cpo= tcu/2N وcpa=aN 
Cpa= cpo  aN= tcu/2N 
N²= tcu /2a 
N= tcu/2a  

  عدد الطلبيات االقتصادية:
N* = tcu/2a 
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 *Pحتديد الزمن الفاصل بني الطلبية واالخرى: 
  : هو عبارة عن حاصل قسمة عدد االشهر على عدد الطلبياتشهرباأل

P* = 12/N* 
  : باأليام

P* = 360/N* 
 pcمستوى اعادة الطلب:  حتديد

فان كان من املفرتض يفرتض هذا النموذج ثبات الطلب وفرتة التموين وعله فانه ال توجد هنالك ضرورة لوجود خمزون االمان 
ان الطلبية سوف تصل عند نفاذ املخزون فان مستوى اعادة الطلب جيب أن يكون عبارة عن الكمية من املخزون اليت تكفي 
لالستخدام خالل فرتة التموين مؤكدة ومعدل االستخدام للصنف وثابت خالل فرتة التموين فان مستوى اعادة الطلب هي 

  معدل االستخدام.عبارة عن فرتة التموين يف 
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  الفصل: ةصالخ

ا هي عبارة عن أصول حمازة للبيع حبسب  من خالل ما درسنه يف الفصل األول تعرفنا على املخزونات أ
ا تنقسم إىل عدة أنواع وتتعدى حبسب نشاط املؤسسة، ونظرا ألمهيتها بالنسبة  السعر العادي للنشاط، حيث أ

        واجلوانب املتعلقة بالتأمني عليها ومحايتها، حيث تبني لنا أن أمهية املخزونات ال تكمن فقط يف  للمنشأة اإلقتصادية
تمع.   اجلانب اإلقتصادي هلا من حتقيق لقيمة مضافة تدعم وجود وإستمرار للمنشأة، وتلبية إلحتياجات أفراد ا

حيث أصبحت هلا وظيفة ختصها وهي ما تعرف بوظيفة التخزين، وتقوم هذه الوظيفة بتوفري مستلزمات اإلنتاج وهلا    
مسؤوليات تؤديها، ونظرا إلحتياجات احملاسبية أصبحت لوظيفة التخزين عالقة مباشرة مع احملاسبة كون أن وظيفة 

 التخزين تقدم الفواتري

ا أن التصنيف ميثل نظاما لرت     تيب عناصر املخزون وفق لطبيعتها وخصائصها املميزة، وهناك عدة طرق تصنف 
ا املنشأة وهذا من أجل معرفة املخزون املتواجد نوعا وكما وأين  املخزونات، وما تتبعها من عمليات حماسبية تقوم 

 يتواجد.
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 .النظام المحاسبي المالي الثاني: المعالجة المحاسبية في ظلالفصل 
  هيد:مت

ومن خالل هذا ظهرت التحوالت احملاسبية يف السنوات األخرية، نتيجة لعدم مالئمة قواعد املخطط احملاسيب 
تقييمها عمد أهل االختصاص يف احملاسبة إىل اجياد معايري تناسب طبيعة وحجم هذا العنصر، و كيفية 

ومعاجلتها حماسبيا من أجل احلفاظ عليها وإعطائها الصورة احلقيقية والصادقة اليت متثلها بكل عناية ودقة تربز 
  من أجل توفري معلومات تليب احتياجات مستعملي القوائم املالية  ملستخدمي القوائم املالية الوضعية احلقيقية هلا

الذي يسند يف مرجعيته على املعايري احملاسبية  07 11 -بإصدار النظام احملاسيب املايل رقم  و لذلك قامو
 .الدولية

بصورة صادقة عن الوضعية  شوف مالية حتتوي على معلومات مالية تعربك املايل كذلك يوفرالنظام احملاسيب 
 .املالية للكيان وتساعد يف اختاذ القرار

  .النظام احملاسيب املايل الثاين: املعاجلة احملاسبية يف ظلالفصل 
 .النظام احملاسيب املايل املبحث األول:

  .1املطلب األول: مفهوم النظام احملاسيب املايل
إن النظام احملاسيب املايل أو احملاسبة املالية هو نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات  - 1

قاعدية، تصنيفها، تقييمها و تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات 
اية السنة املالية.   الكيان وجناعته، و وضعية خزينته يف 

جلديد على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك احملاسبة يطبق النظام ا
ا، يستثىن األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية.   املالية مع مراعاة األحكام اخلاصة 

  : كما تلتزم املؤسسات التالية مبسك حماسبة مالية و هي
  نون التجاري؛الشركات اخلاضعة ألحكام القا -
  التعاونيات؛ -
األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية و غري التجارية ادا كانوا ميارسون  -

  نشاطات اقتصادية مبينة على عمليات متكررة؛

                                                             
 .13، ص 2008، اجلزء األول، مكتبة الشركة بوداود، اجلزائر، محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية شعيب شنوف، -    1
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انات أو و كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لدلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي، أما الكي -
املؤسسات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا و عدد مستخدميها و نشاطها احلد املعني أن متسك حماسبة 

  مالية مبسطة.
نوفمرب  25ذو القعدة املوافق ل  15املؤرخ يف  07 11-صدر النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون رقم  - 2

وطبقا هلذا القانون فإن احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية   2007
عددية و تصنيفها، و تقييمها ، و تسجيلها ، و عرض كشوف مالية تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية 

  . 2اية السنة املالية و ممتلكات الكيان، و جناعته، ووضعية خزينته يف
  .طار التصوري لنظام المحاسبة المالياال  المطلب الثاني:

حيتوي النظام احملاسيب املايل على مفهوم و اإلطار التصوري الذي يعترب إضافة بارزة مقارنة باملخطط احملاسيب 
املالئمة عندما الوطين، حيث عرف على أنه دليل إلعداد املعايري احملاسبية ، وتأويلها واختيار الطريقة احملاسبية 

ويعرف االطار . تكون بعض املعامالت و غريها من األحداث األخرى غري املعاجلة مبوجب معيار أو تأويل
  :3التصوري

  .جمال التطبيق -
  .احملاسبيةالفرضيات املبادئ و  -
 .األصول واخلصوم واألموال اخلاصة واملنتجات واألعباء -

يشكل اإلطار التصوري للمحاسبة املالية اإلطار املرجعي النظري الذي يستعمل كدعامة ودليل لوضع مقاييس  
احملاسبية وتفسريها، وحيدد مجلة من األهداف والتصورات والعناصر اليت تشكل أساس إعداد البيانات املالية 

  . يالتوحيد احملاسيب العاملو حيث يسمح بالتوافق والتنسيق  وتعريفها،
جمـال التطبيـق يطبق النظام احملاسيب املايل على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو  أوال:

. ال األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العموميةتنظيمي بإقامة حماسبة مالية، ويستثىن يف هذا ا
       :ومنه يلتزم مبسك حماسبة مالية كل من

 اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛الشركات  -

                                                             
  .13، ص 2008، مرجع سبق ذكره  شعيب شنوف - 1
  03ص03املايل ،املادة ،املتعلق بالنظام احملاسيب 07-11القانون 2007نوفمرب ،25بتاريخ 74اجلريدة الرمسية ،العدد ، 2
 .ص07مرجع سبق ذكره،املادة ،74اجلريدة الرمسية، العدد ،  3

 



 الفصل الثاني                            المعالجة المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي المالي
 

20 
 

 التعاونيات؛ -
األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع واخلدمات التجارية وغري التجارية، إذا كانوا  -

 ميارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة؛
 .كل األشخاص الطبيعيون أو املعنويون اخلاضعون لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي -

كما ميكن للكيانات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني أن متسك 
  .حماسبة مالية مبسطة

  .ثانيا: الفرضيات والمبادئ المحاسبية
  حيتوي اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل على فرضيات ومبادئ حماسبة أساسية، وهي كما يلي:

  :احملاسبية الفرضيات  - 1
  :هناك فرضيتان إلعداد القوائم املالية مها

حماسبة االلتزام: حتضر القوائم املالية اعتمادا على صفقات وأحداث متت فعال ، بتعبري آخر تسجل العمليات 
التاريخ وتظهر  واألحداث احملاسبية عند حدوثها وليس عند الدفع أو القبض للمبالغ املقابلة، تسجل يف ذلك

  .وائم املالية للدورات اليت وقعت فيهايف الق
استمرارية النشاط: هي فرضية أساسية خاصة يف تقييم األصول واخلصوم، على اعتبار أننا نفرتض أن املنشأة  -

، ا ليست حتت ضغط جيربها على التوقفا ال ترغب وليس هلا النية يف التوقف وأمواصلة لنشاطها أل
أما يف حالة عدم االستمرارية يف النشاط ، خلصوم حسب قواعد التقييم املعتادةوعندها تقييم عناصر األصول وا

  .فإن تقييم تلك العناصر يتم حسب قيمة التصفية، وهذا التغيري له أثر كبري يف حتديد النتيجة
  : تتمثل املبادئ احملاسبية األساسية فيما يلـي :املبادئ احملاسبية األساسية - 2
  الوحدة احملاسبية؛ -
  الوحدة النقدية؛ - 
  األمهية النسبية؛ -
  استقاللية الدورات؛ -
  احليطة واحلذر؛ -
  دميومة تطبيق الطرق واملبادئ احملاسبية؛ -
  التكلفة التارخيية؛ -
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  عدم املساس بامليزانية االفتتاحية؛ -
  تغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين؛ -
  الصورة الصادقة؛ -
  عدم املقاصة؛ -
  .القيـد املزدوج -

  املطلب الثالث: أهداف النظام احملاسيب املايل.
  :4يهدف النظام احملاسيب املايل اجلديد اىل حتقيق مجلة من األهداف نلخصها فيما يلي  

 .ليتواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية املالية ةاحملاسباالرتقاء ب -
 .صورة صادقة عن الوضعية املالية وأداء الكيان إعطاء -
 .تحقيق العقالنية من خالل الوصول اىل الشفافية يف عرض املعلوماتلالعمل  -
 .بني املؤسسات على املستويني الدويل والوطينو قابلية مقارنة املؤسسات لنفسها عرب الزمن  -
لقوائم معرفة الوضعية املالية قواعد التقييم يف النظام احملاسيب املايل تسهل على مستخدمي ا -

 .للمؤسسة
  المبحث الثاني: المعالجة المحاسبية للمخزونات.

  .مفهوم املعاجلة احملاسبية :األولاملطلب 

  .اجلرد الدوري املطلب الثاين:

 يتم تسجيل عمليات الشراء
 :5واإلستهالك وحتديد لسزون آخر مدة وفق ىذه الطريقة بإتباع اخلطوات اآلتية

                                                             
 مييھاملفا اإلطار حول دويل داف،ملتقيھأيت امحد مراد، أحبري سفيان، مداخلة بعنوان النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر حتديات و أ - 4   

  07ص2009أوكتوبر  15اىل 13جامعة سعد دحلب البليدة،من IAS-IFRS الدولية احملاسبية املعايري ظل يف ھتطبيقللنظام احملاسيب املايل اجلديد وأليات 
  03ص03املتعلق بالنظام احملاسيب املايل ،املادة ،07-11القانون 2007نوفمرب ،25بتاريخ 74اجلريدة الرمسية ،العدد ،  - 5 
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 مشرتيات مدينا بتكلفة الشراء38خالل الفرتة (الدورة احملاسبية) جيعل حساب  :األولى الخطوة 

 ) أو  401 واخلدمات (حـ املخزوناتمتضمنة كل النفقات الضرورية للشراء جبعل حساب موردو 

 : دائنا وفق القيد اآليت)53أو حـ 512حسابات اخلزينة: البنك أو الصندوق (حـ 

380 

381 

382  

 

 

 

401  

 حـ/ مشرتيات بضاعة

 حـ/ مشرتيات مواد أولية ولوازم

 حـ/ مشرتيات متوينات

 خزونات واخلدماتحـ/ موردو امل                   

  تسجيل فاتورة الشراء                          

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

  

  

اية الفرتة أو الدورة احملاسبية البد من إجراء  :الخطوة الثانية وجود يف خزون املعملية إلغاء امليف 
 متوينات اخرى دائنة وجعل 32مواد أولية ولوازم أو حـ  31بضاعة أو حـ  30الفرتة جبعل حساب  بداية

 مستهلكة متوينات 602مواد أولية ولوازم مستهلكة أو حـ  601بضاعة مستهلكة أو حـ  600حساب 
                            :مدينا وفق القيد اآليت
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600  

 601 

 602  

 

 

 

30  

 31  

 32  

 حـ/ بضاعة مستهلكة

 حـ/ مواد أولية ولوازم مستهلكة

 حـ/ متوينات مستهلكة

 حـ/ بضاعة                                

 حـ/ مواد أولية ولوازم                               

 حـ / متوينات أخرى                                

  إلغاء خمزون أول مدة            

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

  

اية الفرتة يف اجلانب املالبد من توضيح امل :الخطوة الثالثة  واددين حلساب البضاعة أو املخزون يف 

 380شرتيات (حـوجعل حساب امل) 32أو حـ  31أو حـ  30ألولية واللوازم أو التموينات األخرى (حـ 

  :دائنا وفق القيد اآليت) 382أو حـ  381أو حـ

30 

31 

32  

 

 

 

380  

381  

382  

 حـ/ بضاعة

 حـ/ مواد أولية ولوازم

  حـ / متوينات أخرى

 حـ/ مشرتيات بضاعة                             

 حـ/ مشرتيات مواد أولية ولوازم                      

 حـ/ مشرتيات متوينات                              

 

 

  زون آخر مدةخمتثبيت               

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX  

XXX  

XXX  
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مشرتيات لسزنة) جبعلو دائنا وجعل حساب 38( البد من ترصيد باقي حسابات :الخطوة الرابعة
  :مشرتيات مستهلكة مدينا ، وىذا من أجل حتديد إستهالكات الفرتة وفق القيد اآليت 60

380  

381  

382  

  
  
  

  

 

 

600 

601 

602  

 حـ/ مشرتيات بضاعة

 حـ/ مشرتيات مواد أولية ولوازم

 حـ / مشرتيات متوينات أخرى

 بضاعة مستهلكة/حـ                     

 حـ/ مواد أولية ولوازم مستهلكة                   

 حـ/متوينات مستهلكة                    

 

  حتديد إستهالكات الفرتة          
  

XXX 

XXX 

XXX 

 
 
 
 

XXX 

XXX 

XXX  

  .الجرد المستمر المطلب الثالث:

خزونات بصفة دورية، فيتم معاجلة احملاسبية اجليدة اليت تسهل معرفة وضعية امل تابعةذه الطريقة باملهسمح ي
  :6يلي الطريقة كما ذههخزونات وفق امل

مشرتيات مدينا وحساب  38ذا جبعل حساب هالشراء بصفة دورية و ري تسجيل فوات :الخطوة األولى -
 :خزونات واخلدمات دائنا وفق القيد األيتموردو امل 401
380  

381  

382  

  

  

 

 

 حـ/ مشرتيات بضاعة

 حـ/ مشرتيات مواد أولية ولوازم

 حـ/ مشرتيات متوينات

XXX 

XXX 

XXX 

 
 
 
 

                                                             
  .  ص07ذكره،املادة ،مرجع سبق 74اجلريدة الرمسية، العدد ،  -  6
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401 

  
  واخلدمات املخزوناتحـ/ موردو               

  تسجيل فاتورة الشراء        

XXX 

  

إدخال،  خازن عن طريق مذكراتامل واد أو التموينات األخرى إ ىليتم إدخال البضاعة أو امل :الخطوة الثانية
أو حـ  380حـ ( شرتياتمدينة وترصيد حسابات امل) 32ـ أو ح 31أو حـ  30ذه احلسابات (حـ هذا جبعل هو 

  :جبعلها دائنة وفق القيد األيت) 382أو حـ 381
30  

31  

32  
  
  

  

 

 

380  

381  

382  

  

 حـ/ بضاعة

 حـ/ مواد أولية ولوازم

 حـ / متوينات أخرى

 حـ/ مشرتيات بضاعة                         

 حـ/ مشرتيات مواد أولية ولوازم                 

 حـ/ مشرتيات متوينات                        

  زوناتخملامذكرة إدخال 

XXX 

XXX 

XXX 

 
 
 
 

XXX 

XXX 

XXX 

  

يا عند ملزااقيد اإلجناز فتسجل  صنعة أونصف امل صنعة التامة أوللمنتجات ا مل أما بالنسبة
 :خازن وإخراجها منها كما يليامل إدخال إىل

  خازنمعملية اإلدخال من الورشات إلى ال -
331  

335  

341  

345  

351  

  

  

  

  

  

 اهنتجات اجلاري إجناز حـ/ امل

 اهحـ/ األشغال اجلاري إجناز 

  اهالدراسات اجلاري إجناز  حـ/

 اهحـ/ اخلدمات اجلاري إجناز 

 نتجات الوسيطةحـ/ امل

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX  
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355  

358  

  

  

  

723 

724  

 صنعةنتجات املحـ/ امل

 سرتجعةواد املامل تبقية أونتجات املحـ/ امل

 خزونات اجلاريةامل ريحـ/ تغ                     

 نتجاتخزونات من املامل ريحـ/ تغ                

  إدخالمذكرة                    

XXX 

XXX  

 

 

XXX 

XXX  

 :خازنلمعملية اإلخراج من ا -

 
723  

724  

  

  

  

331  

335  

341  

345  

351  

355  

358  

 خزونات اجلاريةامل ريحـ/ تغ

  نتجاتخزونات من املامل ريحـ/ تغ

 اهنتجات اجلاري إجناز حـ/ امل                   

 اهاجلاري إجناز حـ/ األشغال                    

  اهحـ/ الدراسات اجلاري إجناز                    

 اهحـ/ اخلدمات اجلاري إجناز                    

 نتجات الوسيطةحـ/ امل                   

 صنعةنتجات املحـ/ امل                    

 سرتجعةواد املامل تبقية أونتجات املحـ/ امل            

                    

  جا ر مذكرة إخ                   

XXX 

XXX 

  

 

 

XXX 

XXX 

XXX  

XXX 

XXX 

XXX 

XXX  
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  املعاجلة احملاسبية يف ظل النظام احملاسبية املايل. املبحث الثالث:

  املعاجلة احملاسبية للبضائع واملواد األولية. املطلب األول:

تعد عملية الشراء بداية لدوران املخزون : بالبضائع والمواد األوليةالمعالجة المحاسبية للمشتريات الخاصة 
ا على البضائع إلعادة  يف كل من املؤسسة التجارية والصناعية، فإذا كانت املؤسسات التجارية تركز يف مشرتيا

ا على املواد واللوازم وتكون املعاجلة احملاسبية يف  بيعها دون حتويل فإن املؤسسات الصناعية تركز يف مشرتيا
  :7حالة الشراء كما يلي

  .يف حالة الشراء واالستالم أوال:

عملية الفوترة: تعترب الفاتورة عقد نقل ملكية البضائع واملواد األولية إىل املشرتي بغض النظر عن  -
 .استالمها أو ال

380    

401  

 ح/ مشرتيات بضاعة 

 ح/ موردو                                   

 املخزونات 

  .. استالم الفاتورة رقم     

XXX  

XXX  

  

عملية االستالم: وهي احلالة اليت تتم مبوجب وصل استالم وتعترب السلع داخل املخازن وعليه وعند 

وجيعل دائنا ويقابله يف اجلانب املدين حساب  38× وصول املشرتيات إىل املخازن يرصد حساب 

متوينات أخرى، وهذا حسب نوع  32مواد ولوازم أو حساب  31بضائع أو حساب  30

 :املشرتيات، ويكون القيد كما يلي

30  

31  

  

  

  ح/ خمزونات بضاعة

  ح/ مواد ولوازم  

XXX 

XXX 

 

 

                                                             
  .ص2009لبوز نوح، مخطط النظام المحاسبي المالي الجدید، مؤسسة الفنون المطبعیة والمكتبیة لوالیة بسكرة، الجزائر، ،  - 7 
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32    

..38 

  ح/ متوينات أخرى 

شرتيات م ح/                             

  البضاعة 

  ..وصل استالم رقم

XXX  

XXX  

 :ويكون التسديد بالقيد التايل
401 

  

 

512  

53 

 ح/ مورد املخزونات

 ح/ البنك                                       

ح/                                        

 الصندوق

  .. رة رقماستالم الفاتو 

XXX 

 

 

XXX 

XXX  

  30إحدى احلسابات، حساب: يف حالة البيع: ويف حالة وجود خروج للمخزونات جيعل ثانيا
متوينات أخرى دائنا ويقابله يف اجلانب املدين   32مواد ولوازم أو حساب 31بضائع أو حساب 

مواد ولوازم مستهلكة أو  601بضائع مستهلكة أو حساب  600إحدى احلسابات، حساب 
  :ويف هذه احلالة يكون القيد كما يلي6 متوين آخر مستهلك، 602حساب 
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600  

601  

602  

  

  

  

  

30  

31  

32  

  ح/ مشرتيات البضاعة املباعة 

  ح/ مواد أولية مستهلكة 

  ح/ متوينات أخرى مستهلكة 

  ح/ بضاعة                                       

  ح/مواد ولوازم                                       

ح/ متوينات                                       

  أخرى

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX  

ثالثا: يف حالة عدم االستالم: وهذه احلالة تعترب السلع خارج خمازن املؤسسة ويف حالة عدم دخوهلا 

خمزونات باخلارج مدينا ويرصد  37من السنة جيعل حساب  12/31خالل الفرتة احملاسبية أي قبل

  :وجيعل دائنا ويكون القيد يف هذه احلالة كما يلي 38× حساب 

37  

  

  

38  

  ح/ خمزونات باخلارج 

 ح/ مشرتيات بضاعة

XXX 

 

  

XXX  

  واالغلفة. المعالجة المحاسبية للمنتجاتالمطلب الثاني: 

: أما املعاجلة احملاسبية حلركة املخزونات املعاجلة احملاسبية للمنتجات التامة واملنتجات قيد الصنع - 1

منتجات تامة،  35اخلاصة باملنتوجات يتم أثناء الدورة احملاسبية تسجيل حساب املخزوحنساب 

(حبيث جتعل هذه احلسابات  منتجات قيد اإلنتاج 33خدمات قيد اإلنتاج، حساب  34حساب 

دائنا، ويكون التقييد احملاسيب كما 72× وجيعل حساب  )مدينة عند دخول املنتجات إىل املخازن

  8:يلي

                                                             
  .ص2009الجزائر، ، نفس المرجع السابق،لبوز نوح، -    8
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33  

34  

35  

  

  

  

  

72.. 

 ح/ منتجات قيد اإلنتاج 

 ح/ خدمات قيد اإلنتاج 

 ح/ منتجات تامة 

  ح/ إنتاج خمزن                                     

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

  

XXX  

 :مدينا، وذلك كما يلي72 × وحسابويف حالة خروج املنتجات جتعل هذه احلسابات دائنة  -

..72  
  

  

33  

34  

35  

 

 ح/ إنتاج خمزن

                       قيد االنتاجح/ منتجات                     

                            اإلنتاج ح/ خدمات قيد

                                                    

  ح/ منتجات تامة        

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

  

  املعاجلة احملاسبية لألغلفة:- 2
 ً  دراسة الغالفات التجارية و معاجلتها حماسبيا

 تعترب الغالفات التجارية تلك املواد املتجهة أساسًا الحتواء املخزونات بشكل عام سواء
 كـذاكانت بضائع أو منتجات، املباعة للعمالء. و الغرض منها احملافظة على تلك الـسلع، و  

 سهولة تسليمها لتجنب عطبها أو تلفها للزبائن، مثل أوراق التغليف و غالفات املـصربات، و
 9الزجاجات ... .إخل

 :و من الناحية التجارية البحتة، منيز بني نوعني من الغالفات
 ) القابلة لالسرتجاع (الغالفـات املتداولة 2- ،الغالفات التالفـة1-

 الغالفات التالفة1-4
 تعترب الغالفات التالفة تلك الغالفات اليت تباع مع البضائع أو املنتجات إىل الزبائن بنية

                                                             
  ، 2004.احملاسبة املالية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ط حسام الدين اخلداش، وليد زكريا صيام، عبد الناصر إبراهيم نور، أصول -   9
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 عدم االسرتجاع. حبيث يكون سعر بيع السلعة املباعة ميثل يف نفس الوقت سـعرها اإلمجـايل
 .املغلف

 :و يتم تسجيل و تقييم الغالفات التالفة عند الشراء بتكلفة شرائها إما
 التغليفـات " إذا كانـت قابلـة326 "متوينات أخرى و بالضبط يف احلـساب باعتبارها  -

 لالستعمال على حالتها دون إجراء أي تغيري أو حتويل عليها، و ذلك وفقا للمعاجلة احملاسـبية
 .املذكورة يف هذا الفصل32 " " العادية للحساب

 تعمال على حالتها، و بالتايل يتطلبأو باعتبارها مواد أولية و لوازم إذا كانت غري قابلة لالس -
 إجراء عليها حتويل أو عدة تغيريات مثل الغالفات املعدنية و الغالفات املقولبـة...إخل و ذلـك

 مواد أولية و لوازم " السابقة الذكر. و يتم اسـتهالكها31 "بنفس املعاجلة احملاسبية للحساب 
 .ازمبنفس شروط و طرق استهالك املواد األولية و اللو 

 ) القابلة لالسرتجاع (الغالفات املتداولة 2-4
 ذهاو اتعترب الغالفات املتداولة تلك الغالفات اليت تبقى ملكا للمؤسسة أو يف حياز 
 تثبيتات عينية218 "الصفة فهي عبارة عن تثبيتات خاصة باملؤسسة و تسجل ضمن حسابات 

 اج عند إجنازها داخل املؤسسة، و بـنفسأخرى " ، بتكلفة شرائها عند الشراء أو تكلفة اإلنت
 .شروط و طرق معاجلة التثبيتات

14 

 غري أن هذا النوع من الغالفات املتداولة جيب اعتبـاره غالفـات حمـددة و معرفـة
 ( identifiable)احلاويات ، الرباميل املسجلة... و إذا كانت هذه الغالفات غري معرفة  مثل

 فإن هذا النوع من الغالفـات تعتـرب bouteilles en verre )، – مثل الزجاجات(وغري حمددة 
 .متوينات و بالتايل جيب ختزينها

 ) القابلة لالسرتجاع(إذا مت االتفاق بني البائع و املشرتي على إعادة الغالفات املتداولة 
 .خالل مدة معينة، فعلى املشرتي التقيد بذلك

ا، حينئذ تعترب العملية صفقة تنازل، و يتمو يف حالة عدم االلتزام باملدة و مل يت  م إعاد
 .معاجلتها حماسبيا وفق القواعد السابقة للتنازل عن التثبيتات
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 و عمومًا عند إثبات العمليات املتعلقة بالغالفات املتداولة، جيب التمييز بـني ثـالث
 .حاالت ممكنة: عند البيع ، عند الشراء ، حالة العطب

 :أ حالة البيع-
 تظهر قيمة الغالفات لدى البائع باعتبارها أمانات حتت التسديد أو ديـون الغالفـات

 4196 /الزبائن الدائنون ..." و ليكن حـ419 "املؤمنة. و ذلك بفتح حساب فرعي للحساب 

 ." ديون الغالفات املؤمنة أو أمانات حتت التسديد "
 مـع غالفـات12.000تها ،تكلف15.000فإذا فرضنا أن املؤسسة باعت بضاعة بقيمة 

 .على أن تعاد خالل أسبوع500برسم األمان )غالفات متداولة معرفة و حمددة( تكلفة شرائها ،(
 :فيكون التسجيل احملاسيب كما يلي

  :تاريخ البيع *
414   

 
700  

4196  

                    ح/ الزبائن
     

  ح/ املبيعات من البضائع            
 ح/ ديون الغالفات املؤمنة            

  بيع بضائع مع غالفات برسم االمان   

xxx   
  

xxx  
 
 Xxx  

15  
  

600   
 

30 
  

 ح/ مشرتيات البضائع املباعة
  

 ح/ خمزونات البضائع            
    

  خروج البضاعة بتكلفة الشراء

xxx   
  

xxx 

  
15  
  :تاريخ االسرتجاع *
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4196    
411  

  املؤمنة ديون الغالفاتح/ 
  ح/ الزبائن                        

  اسرتجاع الغالفات املتداولة

xxx  
xxx  

  
 

 ا تعتربأما إذا انقضت املدة املتفق عليها، و مل يتم اسرتجاع الغالفات املتداولة احملددة، فإ
 حال التنـازلو يتم معاجلتها وفقا ملا مت التطرق له سابقا يف )البيع (مبثابة تنازل عن التثبيتات 

 " ديون الغالفات املؤمنـة4196 "عن التثبيتات، مع األخذ بعني االعتبار عملية غلق حساب 
 ً  .بدال من وضع أحد احلسابات املستقبلة لقيمة التنازل مدينا

 و إذا كانت الغالفات املتداولة غري حمددة و غري معرفة فتتم عملية البيع مبثابة تنازل عن
  متوينات.

 708بوضعه يف اجلانب املـدين، و وضـع احلـساب 4196 ' ' ق حسابحبيث يغل 

" .   إيرادات األنشطة امللحقة " دائنًا
 )326غلق حساب (مع مراعاة إثبات قيد خروج التغليفات 

  التغليفات  –
 ."متوينات أخرى مستهلكة602 " بوضع التكلفة املقابلة يف اجلهة املدينة حلساب - 

 :حالة الشراء -ب
 احلالة اليت تكون فيها املؤسسة هي اليت قامت بعملية شراء البضائع املغلفة، و هـييف 

 اليت تعهدت بإعادة الغالفات املتداولة خالل املدة املتفق عليها، فيتم تـسجيل ، يف دفاترهـا
 و ذلك بفتح حساب أمانـات )،باختاذ نفس معطيات املثال السابق  (احملاسبية، القيود التالية 

 .اوعة أو حقوق الغالفات الواجب إعادمدف
 :تاريخ الشراء
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380 
4096  

 
 
 

401  

 مشرتيات البضائع املخزنة /حـ
 أمانات مدفوعة - املوردون املدينون /حـ

 موردو املخزونات /حـ                           
  شراء بضاعة مع غالفات برسم اإلعادة

Xxx 
xxx 

 
 

xxx  

 
16 

 
 

30   
380  

  البضائع ح/ خمزونات
  ح/ مشرتيات بضائع خمزنة                               

  
  دخول البضاعة بتكلفة الشراء

xxx  
xxx  

 

 :تاريخ اإلعادة *
401   

4096  
 موردو املخزونات401 /

  املوردون املدينون ح/                           
  

  اعادة غالفات متداولة

xxx  
xxx  

 
 االغالفات خالل املدة املتفق عليها، أو مت االتفاق على عدم إعادأما إذا مل يتم إعادة هذه 

 ا تقوم بإدراج هذه الغالفات ضمن أصـوهلاللبائع، و بقيت الغالفات يف حوزة املؤسسة، فإ
 326 /غالفات معرفـة " أو حــ2186 " /اجلارية أو غري اجلارية حسب الظروف. أي حـ

 اه املؤسسة مناسبًا هلا. و يف نفس الوقت غلق احلـسابالتغليفات " ، أو أي حساب آخر تر "
 .ا " يف اجلهة الدائنةأ.م.م مانات مدفوعة أو حقوق الغالفات الواجب إعاد4096 "

 :فيكون وفق املثال السابق
 500غالفات متداولة 2186 /من حـ

 500أمانات مدفوعة 4096 /إىل حـ
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 ة و اعتبارها غالفات متداولة حمددةاعتبار الغالفات برسم اإلعادة يف حكم املشرتا
 حالة العطب –ج 

 ميكن أحيانًا إعادة الغالفات املتداولة معطوبة، حبيث يقبل التاجر أن بعيـدها و لكـن
 بسعر أقل من السعر األصلي. فالفرق بني السعرين يعترب تكلفة بالنسبة للتاجر الـذي اسـتلم

 ا. و يعترب إيراداً بالنسبة للتاجر الـذي يـستعيد، و يتوجب عليه إعاد)املشرتي  (الغالفات 
 ). البائع (غالفاته 

 ضمن غالفات برسم اإلعادة4.000فإذا فرضنا أن التاجر ' أمحد ' اشرتى بضاعة بقيمة 
 :من املورد ' حممد ' فإنه يسجل عند االستالم القيود التالية500قيمتها 

 
 

380  
4096  

  

  
  
  

401  

  ةح/مشرتيات البضائع املخزن
 موردون مدينون: أمانات مدفوعةح/

  موردو املخزونات /حـ                   
  

  شراء بضاعة مع غالفات برسم اإلعادة

Xxx 
 

xxx  

 
 
 

xxx  

30    
  

380  

  ح/خمزونات البضائع
  مشرتيات البضائع املخزنةح/                 

  
  دخول البضاعة بتكلفة الشراء

Xxx   
xxx  

 

 :فإن القيد يكون100معطوبة، و قدر العطب بقيمة  و إذا أعاد الغالفات

  اإلجراءات املتعلقة بتسجيل مصاريف نقل املخزونات. المطلب الثالث: 
من األمور املهمة املرتبطة بعملية املخزون هي االتفاق بني البائع (املورد) واملشرتي (الزبون) 

صاريف شحن البضاعة، ومن على شروط شحن البضاعة واالتفاق على من يتحمل مسؤولية دفع م
  الشروط املتعارف عليها هي:
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التسليم حمل البائع: إن هذا الشرط يعين أن مسؤولية البائع تنتهي عندما يضع البضاعة على ظهر  -
وسيلة النقل أي تكون مسؤولية املشرتي بتحمل تكلفة نقل البضاعة املشرتاة، وكذلك حتمل كافة 

 خماطر النقل قانونا إىل حمالته.
تسليم حمل املشرتي: يعين هذا الشرط أن البائع يتحمل كافة املصاريف واملخاطر إىل أن تصل ال -

البضاعة إىل حمالت املشرتي، أي أنه ال يرتتب على املشرتي دفع أية مصاريف تتعلق بنقل وتأمني 
 البضاعة املشرتاة حلني وصوهلا إىل حمالته.

ملشرتاة إىل خمازن املشرتي وذلك عندما يكون فقد ال يتضمن سعر الشراء تكلفة نقل البضاعة ا -
أن تكون شروط التسليم (حمالت املشرتي)، ووفق هذا النوع من االتفاق يتحمل االتفاق مع البائع 

البائع مصاريف نقل البضاعة إىل حمالت املشرتي، وبالتايل ال ميكن اعتبار البضاعة كأصول 
 ىل حمالته، ويكون القيد كما يلي: (مشرتيات) يف دفاتر املشرتي إال عند وصوهلا إ

30  

31 

32  

  

  

 

  

..38   

 ح/ خمزونات بضاعة 

 ح/ مواد ولوازم 

 ح/ متوينات أخرى 

ح/ مشرتيات                                   

  البضاعة 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX  

 
وتفريغ وما إىل أما إذا كان سعر الشراء يتضمن تكاليف النقل وما قد يصاحبها من نفقات تأمني  -

، فهذا يعين أن املشرتي هو املسؤول عن دفع هذه »حمالت البائع  «ذلك لكون شرط التسليم هو 
التكاليف اإلضافية على سعر الشراء، وأن البضاعة تعترب ملكا للمشرتي مبجرد استالمها أو شحنها 

من حمالت البائع، تعاجل مصاريف نقل املشرتيات يف هذه احلالة كجزء من تكلفة البضاعة املشرتاة إذ 
. وقد دج80000اشرتت مؤسسة مواد أولية بسعر  :مثال .سعر البضاعة املشرتاةجيب إضافتها إىل 

 4000دج . النقل، تأمني أخطار  دج2500بـتضمنت الفاتورة مصاريف النقل 
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381    

401 

  

 

 ح/ مشرتيات بضاعة 

 ح/ موردو املخزونات                           

           

  استالم الفاتورة رقم               

86500  

86500  

 
 .نالحظ أن كل املصاريف محلت لتكلفت الشراء -
وخبالف احلالتني السابقتني فقد يتفق البائع واملشرتي على أن يسدد البائع بنفسه مصاريف نقل  -

 .البضائع املباعة

دج نقدا، علما أن شرط 4000دج، ونقلها ناقل خاص بـ 10000باعت مؤسسة بضاعة بسعر  :مثال
 .املشرتيالتسليم حمالت 

 .التسجيل احملاسيب يف دفاتر العميل -
380    

401 

  

 

 ح/ مشرتيات بضاعة 

 ح/ موردو املخزونات                           

           

  استالم الفاتورة رقم               

10000  

10000  

  .تسجل املشرتيات بثمن الشراء فقط واملصاريف يتحملها املورد
 :دفاتر املوردالتسجيل احملاسيب يف  -
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411  

624  

  

  

700  

53  

 

  ح/ العمالء 

  ح/ نقل األمتعة واألشخاص 

  ح/ مشرتيات البضاعة املباعة                          

  الصندوق  /ح                         

  إرسال الفاتورة للمورد، وتسديد

  مصاريف النقل نقدا 

10000  

4000 

 

  

10000  

4000  

املورد والعميل على أن يتكفل املورد مبصاريف النقل، على أن يسرتجع املورد كما أنه قد يتفق 
  :مصاريف النقل املدفوعة من الزبون وذلك كما يلي

 .نقل األمتعة واألشخاص624يقوم املورد بتسجيل املصاريف املتعلقة بالنقل يف حساب  -
 .مث يقوم بتسجيل فاتورة البيع بتحميل هذه املصاريف للزبون -
  38×وعند الزبون تعترب هذه املصاريف، كمصاريف ملحقة بالشراء وتسجل ضمن حساب -

دج سددها املورد 20000دج، ونقلها ناقل خاص بـ 150000باعت مؤسسة بضاعة بسعر  :مثال
  .نقدا، علما أنه مت اإلتفاق على أن يسرتجعها من العميل وهذا ما أظهرته الفاتورة يف اليوم املوايل

  .اسيب يف دفاتر املوردالتسجيل احمل
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624  
  

  
53  

 ح نقل األمتعة واألشخاص/

 ح/ الصندوق                                         

  اليوم املايل                         

2000    
2000  

411  

  

  

700  

624  

  ح/ الزبائن 

  ح/مشرتيات بضاعة مباعة                   

  ح/ نقل األمتعة واألشخاص                     

  ارسال الفاتورة رقم ...                     

170000    

150000  

2000  

  :التسجيل احملاسيب يف دفاتر العميل

038    

401 

  

 

 ح/ مشرتيات بضاعة 

 ح/ موردو املخزونات                                       

  استالم الفاتورة رقم                         

  

17000

0 
 

17000

0  

  خالصة الفصل:
 احملاسيب يف املؤسسة من بني املايل و تغريات واصالحات على الواقع احملاسيب املايل بعدة  لقد جاء النظام

 هذه التغريات، تغريات يف املفهوم وأهداف و  اإلطار التصوري هلذا النظام وجمالتطبيقه وقواعد التقييم اليت أتى
تلك املعايري احملاسبية  ا هذا النظام ، الذي هو عبارة عن القانون الذي يرتجم بصورة مباشرة وغريمباشرة

احملاسبية اليت قامت والفروض ، والذي من خالله ميكن من تكريس املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،الدولية
، أي اجلوهر املضمون يف املعلومة احملاسبية وتغليب احلقيقة االقتصادية على اجلانب القانوين، على أساسها

والذي ميكن من احلصول ,واملالية على القيود القانونية اليت حتد من شفافيتها وصدقها يف الكثري من األحيان
على قوائم املالية بشكل واضح وصادق ما أمكن, ويبقى بالرغم من كل هذا اجلهد جيب حتسني بعض األمور 

 سابق خاصة فيما يتعلق بفك االرتباط مع النظام اجلبائي وحتسني أداءاليت خلفها النظام ال
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  تكرير السكر بمستغانم الفصل التطبيقي: دراسة ميدانية لمؤسسة 

  التعريف بالمؤسسة وهيكلها التنظيمي وأهدافهاالمبحث األول: 

    التعريف بالمؤسسة المطلب األول:

حمددة بنظام قانوين يضبط حسن تسيريها، فهذه  فرع من املؤسسة الوطنية للسكر تعترب شركة تكرير السكر   
تأخذ تسمية املؤسسة العمومية اإلقتصادية شركة ذات أسهم، شركة تكرير السكر مبستغامن   Sorasucreالشركة

 من جملس اإلدارة حسب املادة الرابعة ميكن حتويلها إىل أي مكان آخر مبوجب قرار من اجلهة العامة وبقرار
ها مسبقا طبقا ألحكام القانون سنة إبتداءًا من تاريخ قيدها بالسجل التيجاري ويكمن حل 99تستمر ملدة و 

 16/05/1970أنشئت وحدة مستغامن لتكرير السكر بتاريخ  ،5التجاري والقانون األساسي حسب املادة 
  .23/05/1969بتاريخ  ND/DI/355/69وبالقرار األحادي رقم KAB/49باملرسوم الوزاري رقم

  دج.  16400000000 دج للسهم الواحد برأمسال يقدر ب: 100سهم مببلغ  164000شركة ذات أسهم  

 11الرابط بني وهران مستغامن وتشغل مساحة تقع الوحدة يف غرب مدينة مزغران على الطريق 
والشركة اإلطالية   . COCR . FCB . FIVES . CAIL . BAHهكتار، وسامهت يف إجنازها الشركة الفرنسية 

RENGEININE  1970حيث كان وضع احلجر األساس يف سنة  

ا بتاريخ     واهلدف من إنشائها هو تكرير السكر األمحر املستورد  18/05/1974إنطلقت العملية اإلنتاجية 
  من اخلارج إلنتاج سكر املوجه لإلستهالك املتمثل يف :

      MELLASSEبقايا السكر    1- 

     سكر قطعة   2- 

  كغ 5سكر مبلور بوزن  -3   

بالتنسيق مع املركزية (مقر املركزي خبميس   BADRتتعامل املؤسسة مع البنك اجلزائري للتنمية الريفية  -4  
  مليانة)

  المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي.
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  الهيكل التنظيمي لمؤسسة تكرير السكر بمستغانم

  

    

    

    

  

  

  

  

  

    

 

  

  

  

 املصدر: من وثائق املؤسسة.

  

  

 مدیریة اإلستغالل مدیریة التجارة

 المدیریة العامة

 مدیریة اإلدارة المالیة

 الوقایة

مصلحة 
 التمویل

قسم المحاسبة 
 المالیة

مصلحة 
 المخابر

قسم 
 الصیانة

قسم 
 اإلنتاج

المحاسبة 
 والمالیة

التحلیل 
 والمراقبة

قسم 
 الصیانة

قسم 
 اإلنتاج

 التدخالت

 

مكتب  المخازن
 المستخدمین

المخزن 
 العام

مصلحة 
 البیع

مصلحة 
 الصیانة

مصلحة  
 التصنیع

المصلحةا
 إلداریة

 مكتب

التكوین   

محاسبة 
 الموارد

مصلحة 
النظافة 
 واألمن

 الخزینة

 

مصلحة 
 الكھرباء

 األمانة
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  شرح املصطلحات - ب

 إىل ثالث مصاحل:اليت تتفرع و  مديرية التجارة: - 1

األمن الداخلي وتظم جمموعة من الفرق لى األمن: تعتمد بشكل كبري عو  مصلحة النظافة 1- 1
  عليه هناك مسؤول واحد عن األمن. و  املتناولة خاصة وإن العملية اإلنتاجية ال تتوقف حىت الليل

  مصلحة البيع: خاصة بتسويق أو بيع املنتوج. 2- 1    

  مصلحة التموين: متوين املؤسسة. 3- 1  

 واليت تتفرع إىل:املالية: و  مديرية اإلدارة - 2
 املصلحة اإلدارية: حيث تتكون من: 1- 2

اإلدارية، اإلجازات، ة املواضيع مكتب املستخدمني الذي تتمثل صالحيته يف التنصيب، دسرت 
  املكافأة.و  التقدم، ساعات إضافيةو  الرتقيةو  اإلنتقالو  التكليف باملهمة

 تدريبهم على العمل.و  مكتب التكوين يهتم بتكوين العمال اجلدد -

 .حضرية السياراتو  مكتب املصاحل

  قسم احملاسبة واملالية: 2- 2

وتضم مكتب احملاسب، مكتب خاص  احملاسب عامةاملالية تتم فيها عمليات و  نقسم إىل: احملاسبةت      
ا يف املؤسسة حماسبة مواد اخلزينة.   بامليزانية املعمول 

  اليت تتفرع إىل:و  ستغالل:رية االمدي - 3

 قسم املخابر: حيث يتم فيه معاينة عينات من السكر األمحر كما يقوم املخربيون باملتابعة املستمرة 1- 3
  حتليل السكر.و  بصفة خاصة مراقبة سكرالعينة ملختلف مراحل تكرير الو 
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صيانة قطع الغيار الضرورية و  هي املسؤولة عن ضمان اإلنتاج بصيانة التجهيزاتو  قسم الصيانة: 3-2   
يف هذا القسم هناك مسؤولني إثنني على و  لآلالت، ففي حالة تعطل أي آلة جتد املهندسني يف اخلدمة السريعة

  جمموعة امليكانيك.

  التصنيع و  تضم هذه األخرية قسمني: اإلنتاجو  قسم اإلنتاج: 3-3 

  مهندسنيو  هي متكونة من آالت، عمال تقنينيو  هي املنطقة اليت فيها خمتلف عمليات اإلنتاجو  التصنيع:   

 املطلب الثالث: أهداف املؤسسة

غامن يف هدف أساسي واحد و مبست تتمثل أهداف مؤسسة تكرير السكرو إن ألي مؤسسة أهداف تسعى لتحقيقها   
  هو إنتاج السكر األبيض وهي ما تعرف بعملية تبييض السكر ولكن نعترب أهداف أخرى كأهداف ثانوية وهي:

ً هلا عالقة بنشاطها األساس تنمية - ة األخرى اليت     .نشاطات إنتاج السكر وكل النشاطات الصناعٌ
ق املخططات املتعددة  - ن لتتمكن من حتٌق ٌ خص اإلنتاجضمان التمو ما ٌ   .ٌف
ة اإلنتاج - انة حبٌث ترتفع مرد ودٌ اكل الصٌ ر هٌ ٌ   .تنٌظم و تطو

  مبؤسسة تكرير السكر مبستغامن )SCF(: واقع املعاجلة احملاسبية للمخزونات وفق املبحث الثاين

 مبؤسسة تكرير السكر مبستغامن )(SCFتبين نظام احملاسيب املايل  املطلب األول:

احملاسيب الوطين  يف اجلزائر يف السنوات األخرية، نتيجة لعدم مالئمة قواعد املخطط يةاحملاسبظهرت التحوالت   
دف إىل جتاوز ا اليت تبنته الدولية احلديثة املستمرة، حيث اجلزائر يف سياق اإلصالحاتو  للظروف االقتصادية احمللية

مع معايري احملاسبة الدولية، حيث  بشكل متوافقإعداده مت تداعيات هذه الظروف بتطبيق " نظام حماسيب مايل " 
وعليه فإن االنتقال من مرحلة إىل مرحلة البد   2010جانفي01أصبحت املؤسسات اجلزائرية ملزمة بتطبيقه ابتداء من 

 نهاسليم يف تطبيقه ،كون عملية االنتقال مهمة ومرحلة حامسة ل أن تقدم إجراءات وخطوات حمددة لتكفل انتقال
؛ وبطبيعة احلال فإن ارتدادات 35حوايل  من إىل، من خمطط حماسيب دام تطبيقهنتقال إ سنة إىل نظام ال تعلم عنه شيئًا

انعكاس تطبيق و  بشكل كبري على البيئة واحمليط احملاسيب اجلزائري، سوف يؤثر وينعكس احملاسيب املايل تطبيق النظام
 املؤسسة.  النظام احملاسيب املايل على خمرجات

  2010جانفي01ابتداء من بدأت مؤسسة تكرير السكر مبستغامن العمل بالنظام احملاسيب املايل وهلذا  
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 املراحل القانونية والتنظيمية املتعلقة باعداد النظام احملاسيب املايل و ينبغي إتباع
 نوفمرب سن25هـ املوافق لـ 1428ذي القعدة عام 15املؤرخ يف 07-11قانون رقم   1- 

 .واملتضمن النظام احملاسيب املايل 2007
 على سبعة فصول تضمنت هذه2007) نوفمرب74اجلريدة الرمسية رقم 11/07 (احتوى القانون

الفصول على العديد من املفاهيم والتعاريف اجلديدة تناولت ألول مرة موضوع التوطيد حملاسيب، وتضمن 
ي املادة الثالثة من هذا القانون عرف احملاسبة املالية على القانون تعريفًا للمحاسبة من الوجه واملنظور املايل فف

ا "نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها وتسجيلها،  أ
 اية ووضعية خزينته يف وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان ،وجناعته

 ".اليةالسنة امل
هذا  تضمن القانون إطارًا تصوريًا للمحاسبة الذي يعترب دليال إلعداد املعايري احملاسبية وتأويلها، وقد حدد  

 .اإلطار املبادئ احملاسبية ويعترب اإلطار التصوري جديدا مقارنة باملخطط احملاسيب الوطين
وعدد  الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلاحدد النظام للكيانات و  كما حيدد هذا األخري عن طريق التنظيم.  

 .مستخدميها احلد املعني، مسك حماسبة مالية مبسطة
 ركز النظام على جمموعة من القواعد واملبادئ احملاسبة على وجه التحديد يف إعداد الكشوف املالية        

 للفهم، الداللة، املصداقية، القابليةالقابلية ات االستمرارية يف االستغالل ،ذ ، د االلتزاموهي : حماسبة التعه
 للمقارنة، التكلفة التارخيية وأسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوين ؛ ملا هلذه القواعد واملبادئ أمهية

 .كبرية يف التأثري على القوائم املالية
 لية أو املتعلقة بأعمال اجلرد معكما وعاجل هذا النظام التنظيم احملاسيب سواء املتعلق بوحدة النقد احمل -        

 واملتعلق أيضا بعدم ملقاصة، كذلك توفر دعامة ثبوتية ،  –ية احلقيقية مليزانية الكيان وجوب أن يعكس الوضع
 يستند إليها عند كل تسجيل حماسيب ؛ كما وحيتوي هذا التنظيم على الدفاتر املعتمدة يف تسجيل األحداث

 .احملاسبية
 جدول سيولة للكشوف املالية ألزم القانون الكيانات بإعداد كل من امليزانية ، حساب النتائج،بالنسبة   

 اخلزينة، جدول تغري األموال اخلاصة، وملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ومعلومات مقارنة عدديا
، مع ضرورة أن تضمن كل هذه القوائم أمكانية املقارنة مع الس  .نة املالية السابقةأو وصفيًا

معة واحلسابات املدجمة، تضمن هذا القانون أيضًا كيفية التعامل     مع العمليات املتعلقة باحلسابات ا
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 .املهيمن هو الذي يعد وينشر الكشوف املالية املدجمةفالكيان 
 :اآليتتضمن هذا القانون عشر إحاالت على نصوص تنظيمية اليت ستنشر يف أوقات الحقة وهي كو    

 تعاجل احملاسبة املالية املبسطة ؛05:املادة رقم 1-
 تناولت اإلطار التصوري ؛07 :املادة رقم 2-
 حول املعايري احملاسبية ؛08 :املادة رقم 3-
 ا وقواعد سريها ؛مدونة احلسابات وضمنه09 :املادة رقم 4-
 مسك الضبط اليومي للنفقات واإليرادات ؛:  22 املادة رقم5-
 مسك احملاسبة عن طريق األعالم اآليل ؛24:املادة رقم 6-
 حمتوى وطرق إعداد الكشوف املالية ؛25:املادة رقم 7-
 شهر؛12حاالت استثنائية ختتلف فيها السنة عن 30:املادة رقم 8-
 معة ؛شروط وكيفيات وطرق وإجراءات إعداد ونشر احلسابات ا36:املادة رقم 9-

 خذ تغيري التقدير والطرق احملاسبة بعني االعتبار ضمن الكشوف املالية ؛كيفيات أ40: املادة رقم10-
  .2009 بعد أن كان مقرر تطبيقه مع بداية سنة 2010جانفي 01تأجل تطبيق النظام احملاسيب املايل إىل غاية 

 من األمر رقم 62يف مادته رقم  2008وهذا حسب التغيري الذي أحدثه قانون املالية التكميلي لسنة 
 .2008يوليو سنة  24 08-02
 ماي 26املوافق لـ  1429مجادى األوىل عام  20مؤرخ يف 08-156املرسوم التنفيذي رقم  2-
 .املتضمن النظام احملاسيب املايل 07-11املتضمن تطبيق أحكام قانون  2008سنة 

 أحاهلا إىل التنظيم يفكيفية تطبيق املواد اليت 2008-ماي  27اجلريدة الرمسية رقم  -عاجل هذا املرسوم 
ناحية أهدافه  وتناول هذا املرسوم اإلطار التصوري من )5،7،8،9،22،25،30،36،40املادة، 07-11 ( القانون

معايري جديدة  التصوري مرجعا لوضع فاإلطار التصوري يعرف املفاهيم واملبادئ احملاسبية كما يشكل اإلطار
يف الكشوف  للمستعملني. وقد ركز املرسوم على خصائص املعلومة الواردة،كما يسهل تفسري املعلومة املالية 

ونالحظ واملكونات)  العناصرض املرسوم أيضا الكشوف املالية (املالية واملبادئ احملاسبية والطرق احملاسبية، وعر 
 : ذلك من خالل اآليت

 اهلدف من اإلطار التصوري ؛02-03 :املادة رقم 
 التنظيم احملاسيب ؛تتعلق ب04 :املادة رقم 
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 حماسبة االلتزام ؛06 :املادة رقم 
 استمرارية االستغالل ؛07 :املادة رقم 
 ذكر اخلصائص النوعية للمعلومة املالية ؛08 :املادة رقم 
 الوحدة احملاسبية ؛09 :املادة رقم 
 وحدة القياس النقدي ؛10 :املادة رقم 
 مبدأ األمهية النسبية ؛11 :املادة رقم 

 استقاللية السنوات املالية ؛12 :ة رقم املاد
 حالة ربط حدث بالسنة املالية املقفلة ؛13 :املادة رقم 
 مبدأ احليطة ؛14 :املادة رقم 
 ثبات تطبيق الطرق والقواعد احملاسبية ؛15 :املادة رقم 
 التكلفة التارخيية ؛16 :املادة رقم 
 تطابق امليزانية االفتتاحية ؛17 :املادة رقم 
 أسبقية الواقع االقتصادي على الشكل القانوين ؛18 :املادة رقم 
 شرح حالة عدم الثبات ؛19 :املادة رقم 
 مكونات األصول ؛20 :املادة رقم 
 عناصر األصول ؛21 :املادة رقم 
 مكونات اخلصوم ؛22 :املادة رقم 
 تصنيفات اخلصوم ؛23 :املادة رقم 
 اصة (اخلصوم )رح رؤوس األموال اخلش24 :املادة رقم 
 النواتج ؛25 :املادة رقم 
 األعباء ؛26 :املادة رقم 
 رقم األعمال ؛27 :املادة رقم 
 النتيجة الصافية للسنة املالية ؛28 :املادة رقم 
 وحتتوي هذه املادة على مكونات األصول ؛ املعايري املتعلقة باألصول،30 :املادة رقم 
 عن مدونة احلسابات ؛31 :املادة رقم 
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 عن القوائم املالية ؛32 :املادة رقم 
 حمتوى ومنوذج امليزانية ؛33 :املادة رقم 
 حساب النتائج؛34 :املادة رقم 
 جدول سيولة اخلزينة اخلاصة ؛35 :املادة رقم 
 جدول تغري األموال اخلاصة ؛36 :املادة رقم 
 ملحق الكشوف املالية ؛37 :املادة رقم 
 ؛12/31نة ليس حالة إقفال الس38 :املادة رقم 
 متعلقة باحلسابات املدجمة واحلسابات املركبة ؛39-40-41: املادة رقم
 اخذ الكشوف املالية باالعتبار التغيري يف التقدير والطرق احملاسبية ؛42 :املادة رقم 
 الكشوف املالية اخلاصة باحملاسبة املبسطة ؛43 :املادة رقم 
واملواد  :4-16-18-25-26-30-31-33-34-35-36-37-38-41-42-43واملواد رقم

 رقم
 حتتوي على احالة إىل قرارات تصدر عن الوزير املكلف باملالية ؛

 حيدد قواعد التقييم 2008جويلية سنة  26 هـ املوافق لـ  1429رجب عام  23القرار املؤرخ يف  3-
جاء هذا القرار بالتفصيل  ،واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها

حتديد كيفيات تطبيق أحكام سيب املايل؛ ويهدف هذا القرار إىل الشامل ملوضوع احملاسبية املالية والنظام احملا
كما حيوي هذا القرار على  احملالة إىل الوزير املكلف باملالية؛ 08-156املواد السابقة من املرسوم التنفيذي 

والنواتج حمتوى الكشوف  د قواعد التقييم وحماسبة األصول واخلصوم واألعباءثالث مالحق امللحق األول حيد
الثاين للقرار نظام احملاسبة املالية  املالية وطريقة عرضها وكذلك مدونة احلسابات وقواعد سريها، وحيدد امللحق
 ً املصطلحات التقنية  يتضمن تعاريف املبسطة املطبقة على الكيانات الصغرية، اما امللحق الثالث فيحوي معجما

 .احملاسبية
 : مقسم هذا القرار إىل أربعة أبواب حتتوي على

 الباب األول : قواعد تقييم األصول، اخلصوم، األعباء والنواتج، وإدراجها يف احلسابات، -
 الباب الثاين : عرض الكشوف املالية ؛ -
 الباب الثالث : مدونة احلسابات وسريها ؛ -
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 .اسبة املبسطة املطبقة على الكيانات الصغريةالباب الرابع : احمل -
 حيدد أسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني والنشاط 2008جويلية  26مؤرخ يف 72قرار رقم  4-

 .املطبق على الكيانات الصغرية بغرض مسك حماسبة مالية مبسطة
 رقم أعماهلاميكن للكيانات الصغرية اليت ال يتعدى  2009مارس19حسب اجلريدة الرمسية رقم 

مسك حماسبة مالية  ،-وذلك خالل سنتني متتاليتني-وعدد مستخدميها ونشاطها أحد األسقف اآلتية، 
 :مبسطة

 : النشاط التجاري 1-
 .ماليني دينار 10رقم األعمال   -
 .أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل 09عدد املستخدمني   -
 : النشاط اإلنتاجي واحلريف 2-
 ماليني دينار ؛ 06رقم األعمال   -
 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل؛ 09بالنسبة لعدد املستخدمني   -
 : نشاط اخلدمات ونشاطات أخرى 3-
 ماليني دينار ؛ 03رقم األعمال   -
 .أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل 09بالنسبة لعدد املستخدمني   -
 .أول تطبيق للنظام احملاسيب املايلحول  2009أكتوبر  29الصادرة بتاريخ  02التعليمة رقم  5-
إىل  تتضمن هذه التعليمة، الطرق واإلجراءات الواجب اختاذها ألجل االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين  

بدء تطبيق  على(CNC)- لس الوطين حملاسبة د مت التأكد من وزارة املالية االنظام احملاسيب املايل، ويكون ق
 01وهو  بعد أن تأجل يف السابق عن التاريخ املقرر 2010جانفي  01 ابتداء من تاريخ النظام احملاسيب املايل

واملتضمن  2007نوفمرب  25الصادر بتاريخ  07-11كما نص على ذلك القانون رقم  2009  جانفي
 .النظام احملاسيب املايل

مهمة  عميقا مبا أدخله من تغرياتوحسب ما ورد يف التعليمة فإن هذ املرجع احملاسيب اجلديد سيحدث حتوال   
  جدا على مستوى التعاريف، املفاهيم، قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب وكذلك طبيعة حمتوى القوائم

 ولقد جتسدت هده التغريات.املالية اليت يقع واجب إعدادها على عاتق املؤسسات امللزمة مبسك حماسبة مالية 
 :أساسا يف 
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 اليت تقرب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر إىل املمارسة احملاسبية العاملية، وهو ما يسمح تبين احللول الدولية  -
 بإجياد حماسبة تعمل بشكل متوافق مع االقتصاد احلديث ؛

 توضيح املبادئ والقواعد الذي حيد من خماطر التدخل يف املعاجلات اليدوية يف القواعد وكذا فحص  -
 .احلسابات

 جات املستثمرين احلاليني أو املستقبليني من خالل متكينهم مبعلومات مالية حول املؤسسةالتكفل باحتيا  -
 تكون موحدة تسمح وتتيح إمكانية املقارنة وتساعد على اختاذ القرارات ؛

 .متكني املؤسسات الصغرية من اعتماد حماسبة مبسطة  -
دور احملاسبة الذي جيب أن يرتبط  عن -حسب نص التعليمة-يعتقد أن نتجت هذه التغيريات          

االقتصادي ملعامالت املؤسسة أكثر من ارتباطه بالطبيعة القانونية هلذه املعامالت، ) وهو املبدأ املعتمد  بالواقع
 ) "يف الثقافة احملاسبية االجنلوسكسونية، "مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوين العمل به

التعليمة باخلصوص مبادئ عامة حول االنتقال حبيث جيب أن يتم إعداد وعرض  ولقد تضمنت          
اوكأن الكيانات أوقفت ح 2010املالية لسنة  القوائم استنادا للنظام احملاسيب املايل وبالنتيجة فإن هذا  سابا
 .يطبق بأثر رجعي النظام

 2009أفريل  07هـ املوافق لـ 1430ربيع الثاين عام  11مؤرخ يف  09-110املرسوم تنفيذي رقم  6-
 .حيدد شروط وكيفيات مسك احملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل

 احتوى املرسوم على اإلجراءات التنظيمية اليت تطبقها الكيانات وذلك عندما تكون حماسبتها ممسوكة    
 بصفة مباشرة أو غري بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل، وعندما تساهم هذه األنظمة يف إثبات تسجيل حماسيب

 ومتسك احملاسبة بواسطة اإلعالم اآليل كما يف حالة العادية )عدم إدخال األنظمة ،( سواء من حيث مباشرة،
 …وجوبية الدعامة الثبوتية، واإلجراءات الشكلية األخرى ) عدم الشطب والتعديل واحلذف، وتعريف الكيان

 .بيةوكذلك إجراءات حفظ البيانات واملعطيات احملاس
 م2010جوان سنة  29هـ املوافق 1431رجب عام  16املؤرخ يف  10-01القانون رقم  7-

 : احملاسب املعتمدو  حمافظ احلساباتو  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب
   يهدف هذا القانون إىل حتديد شروط وكيفيات دارسة مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

للخرباء  خبري حماسب أو حمافظ حسابات أو حماسب معتمد، التسجيل يف جدول املصف الوطيني ال ميكن أ



التطبیقي                                  دراسة میدانیة بمؤسسة تكریر السكر بمستغانمالفصل   
 

51 
 

املعتمدين مل  احملاسبني أو يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو يف جدول املنظمة الوطنية للمحاسبني
  .ما يعتمد مسبقا من الوزير ا ملكلف باملالية

 التقييسو  بة حتت سلطة الوزير املكلف باملالية، يتوىل مهام االعتمادتتم إنشاء جملس وطين للمحاسو    
 .متابعة املهن احملاسبيةو  تنظيمو  احملاسيب،

لو  اسبني املعتمدين،احملو  حمافظي احلساباتو  حيل املصف الوطين للخرباء احملاسبني  س الوطينيتم انتخاب ا
 الوطين للمنظمة لساو  للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات،لس الوطين او  للمصف الوطين للخرباء احملاسبني،

 :الوطنية للمحاسبني املعتمدين
  

 تتكفل هذه التنظيماتو  يتم تسيري التنظيمات املهنية املذكورة أعاله من طرف جملس وطين ينتخبه مهنيون،
 :اآليت

 حسن ممارستها ؛و  السهر على تنظيم املهن •
  استقالليتهم ؛و  الدفاع عن كرامة أعضائها •
 أعرافها ؛و  السهر على احرتام قواعد املهن •
 ينشرها يف أجل شهرين من تاريخ إيداعها؛و  إعداد أنظمتها الداخلية اليت يوافق عليها الوزير املكلف باملالية •
 إعداد مدونة ألخالقيات املهنة ؛ •
 حسن سريها ؛و  ذه املهن إبداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة •
 .املنظمات األجنبية املماثلةو  متثل مصاحل املهنة إزاء الغري •

شركات  احملاسبني املعتمدين أن يشكلوا شركات أسهم أوو  حمافظي احلساباتو  ميكن للخرباء احملاسبنيو  كما
األخرى  ذات مسؤولية حمدودة، أو شركات مدنية أو جتمعات ذات منفعة مشرتكة، باستثناء األشكال

 سة مهنهم كل على حدى، شريطة أن حيمل كل الشركاء اجلنسية اجلزائرية،للشركات، ملمار 
 : مراسيم تنفيذية متعلقة بتنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر وهي 07أن هناك حوايل  اكم
لحيدد تشكيلة  27-01-2011مؤرخ يف  2011مؤرخ يف  11-25مرسوم تنفيذي رقم   - س الوطين ا

 .مادة بينت كل اجلوانب املتعلقة باملوضوع 23وصالحياته وقواعد سريه وتضمن املرسوم  للخرباء احملاسبني
 لس الوطين للغرفة الوطنيةدد تشكيلة احي 27-01-2011مؤرخ يف  11-26مرسوم تنفيذي رقم   -

 .مادة 23حملافظي احلسابات وصالحياته وقواعد سريه وتضمن 
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 لس الوطين للمنظمة الوطنيةحيدد تشكيلة ا 27-01-2011مؤرخ يف  11-27مرسوم تنفيذي رقم   -
 .مادة 23للمحاسبني املعتمدين وصالحياته وقواعد سريه وتضمن املرسوم 

 يهدف إىل حتدد تشكيلة اللجنة اخلاصة 27-01-2011مؤرخ يف  11-28مرسوم تنفيذي رقم  -  
احلسابات  احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظيلس الوطنية للمصف الوطين للخرباء املكلفة بتنظيم انتخابات ا

اجلوانب التفصيلية  مادة تطرقت إىل 23ا، وتضمن املرسوم واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين وصالحيا
 .املتعلقة باملوضوع

 يهدف إىل حتدد رتبة ممثلي الوزير املكلف 27-01-2011مؤرخ يف  11-29مرسوم تنفيذي رقم   -
 للمصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنيةلس ى اباملالية لد

 .مواد 05م، تضمن املرسوم الوطنية للمحاسبني املعتمدين وصالحيا
 يهدف إىل حتديد شروط وكيفيات االعتماد 27-01-2011مؤرخ يف  11-30رسوم تنفيذي رقم م  -

 .املرسوم مواد من 07اسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ومت تبيان ذلك خالل ملمارسة مهنة اخلبري احمل
اخلبري  يتعلق بالشروط واملعايري اخلاصة مبكاتب 27 -01-2011مؤرخ يف  11-31مرسوم تنفيذي رقم   -

 . مواد 07احملاسب وحمافظ احلسابات احملاسب املعتمد، ومت توضيح اجلوانب املتعلقة باملوضوع يف 
 حبيث يهدف هذا املرسوم إىل حتديد كيفيات 27-01-2011مؤرخ يف  11-32مرسوم تنفيذي رقم   -

 مادة تشرح اجلوانب التفصيلية 16تعيني حمافظي احلسابات على أساس دفرت الشروط، تضمن املرسوم 
 .للموضوع

 :مبوجب هذا القانون
 ير املالية ؛أصبح منح االعتماد ملمارسة املهنة من صالحيات وز   -
إىل  احملاسبني املعتمدين حتولو  حمافظي احلساباتو  التقنية ألعمال اخلرباء احملاسبنيو  مراقبة النوعية املهنية  -

 وزير املالية ؛
املالية  حمافظي احلسابات من طرف مؤسسة تعليم خمتصة تابعة لوزارةو  لتكفل بتكوين اخلرباء احملاسبنيا -

 .املعتمدين من طرف املؤسسات التابعة لوزارة التكوين املهين والتكفل بتكوين احملاسبني
 05)( يتطلب االنتقال مخس، - ذا كان مبثل التشريع احملاسيب خاصة إ -املعروف أن منهجية تطبيق أي قانون 

 :مراحل
  ؛)القانونإصدار النص اإلطار العام (1-
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 ،)وم التنفيذي املرسقي، والذي يشرح بعض مواد القانون(إصدار النص التطبي2-
 إصدار املعايري احملاسبية، اليت هي املوجه األساسي للعمل احملاسيب ؛3-
 إصدار مدونة احلسابات اليت تضمن التجانس يف املعاجلة احملاسبية ؛4-
 إصدار توجيهات املنظمة املهنية اليت تكمل النقص الذي ظهر أثناء التطبيق ؛5-
 07-11 حيث صدر القانون رقم  املستويات األربعة األوىل،صدرت  2009حىت منتصف سنة ،          

 -07 املتضمن تطبيق أحكام قانون 08-156املتضمن النظام احملاسيب املايل، وصدر املرسوم التنفيذي رقم 
  مواحملدد لقواعد التقيي 2008 جويلية  26املتعلق بالنظام احملاسيب املايل، والقرار الوزاري املؤرخ يف  11

 واحملاسبة وحمتوى الكشوفات املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات ؛
 صدر مقرر يوضح اإلجراءات الواجب إتباعها لالنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب   

 ستكون حسب 2010أي عملية املقابلة بني احلسابات القدمية واحلسابات اجلديدة ألن ميزانيات سنة  املايل،
 .النظام احملاسيب املايل

احملاسب املعتمد، و  حمافظ احلساباتو  املتعلق مبهن اخلبري احملاسب 10-01كما صدر قانون رقم          
 .واملراسيم األخرى التابعة هلذا القانون والقرارات

 لمطلب الثاني: دراسة بعض األمثلة الحسابية في المؤسسةا
  تبين جميع العمليات الحسابية وتبين مجموع العمليات والفوارق 01إن ورقة الملحق رقم 

 19/01/2016 بتاريخو 7مللحق رقم  السكر األمحر و امللحرة شراء املواد األولية وصول فاتو   -
  

3811 

  
  
  
  
  

  
    

3811  

  (سكر أمحر) مواد أولية  ـ/ح 

  (امللح) مشرتيات مواد أوليةح/ 

  
  

 321050/382150فاتورةشراءإستالم   

143000    
  
  

143000  
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  07/01/2016و بتاريخ 05وصول فاتورة شراء املواد الكمياوية مللحق رقم 

3811  
  

3811  
  
  
  

  
  
  
  

3811  
  

  ح/ مواد كيمياوية
  

  ح/ مواد كيمياوية
  

  مشرتيات مواد كيماويةح/                 
  

  445110 /38105/38105 فاتورة رقمإستالم            

143000  
  
  

24310  

  
  
  
  
  

167310  

  

   07/01/2016وبتاريخ  04وصول فاتورة شراء السكر األمحر و امللح مللحق رقم 

3811  
  

3811  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

3811  
  

  (سكر أمحر) مواد أولية  ـ/ح
  

  ح/ مواد كيمياوية
  

  ح/ مشرتيات مواد كيماوية                
  

  382105/445110/401000فاتورة  رقم إستالم
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متكنا من  ملؤسسة تكرير السكرمن خالل الدراسة اليت قمنا بإجرائها على مستوى مديرية اإلدارة واملالية 

 :إىل النتائج األتية التوصل
الصورة  تقدمياليت يعتمد عليها يف  تكرير السكريعترب النظام احملاسيب املايل البنية األساسية ملؤسسة 1 -

 .الصادقة واحلقيقية عن الوضع املايل للمؤسسة
  ،تتم عملية التسجيل احملاسيب للمخزونات وفق ما أقره النظام احملاسيب املايل، فهي ال تتميز بتعقيد2 -

 .هذا األمر جيعل من املعاجلة احملاسبية أكثر دقة
اتبع املؤسسة يف تقييم حركة خمزونت3 -  وما يساعدها على) FIF( ال الصادر أوالطريقة الوارد أو  ا

 ذلك هو شكل خمزينها اخلاصة مبواد األولية ، وهي بالتايل تطبق ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل
( IAS2). 

 ، وإعتبارها أحدائي اإلهتمام البارز لدى املؤسسة لعناصر املخزونات سواء من مواد أولية أو منتوج4 -
 .املنشأة ساهم يف إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية أهم األصول داخل هذه

 يتم اإلعرتاف بالقيمة املسجلة هلذا املخزون على) البيع( ية الصرف النهائي للمخزونعند القيام بعمل5 -
 .أعباء يف الفرتة اليت يتم فيها اإلعرتاف باإليرادات ذات الصلةأما 

لصعوبة التفرقة من أي مادة  كلفة الوسطية املرجحة، وهذابت السكرتقيم املؤسسة تكلفة إنتاج مادة6 -
 .خاصتا عند وضعها يف املخازن السكرإستخرجة مادة
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 تسعي املؤسسة دائما لتكوين عماهلا فيما خيص اجلانب احملاسيب، وهذا من خالل املشاركة يف7 -
ال.ى عماهلا يف هذا ة لتحسن مستو بالعمل احملاسيب ، ملا له أمهييتم  التجمعات وامللتقيات اليت   ا
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 : خالصة
 و متابعة سري العمل احملاسيب، وتقييم تكرير السكرمن خالل الدراسة اليت أجريناها على مؤسسة 

اومعاجلة احملاسبية   :يف ظل النظام احملاسيب املايل إستطعنا أن نستخلص األيت ملخزونا
 يعترب النظام احملاسيب املايل أداة أساسية تستند عليها املؤسسات من أجل إنتاج قوائم مالية مفهومة وواضحة  -

 .جلميع مستعمليها
 يلعب النظام احملاسيب املايل دور فعال ومهم يف طرق التقييم واملعاجلة احملاسبية للمخزونات من خالل  -

 .وفري أحسن املوارد من أجل أن يقدم هذا النظام أمثل النتائجاإلهتمام الذي حيظى به من طرف املؤسسة وت
 تطبيق النظام احملاسيب املايل قدم إضافات كبرية وعديدة للمؤسسة مكنتها من معرفة الصورة احلقيقية للوضع  -

 .املايل للمؤسسة والقدرة على حل العديد من املشاكل التقنية
احتسني طرق وأساليب تقييم املخزونات بفضل   التوظيف السليم للنظام احملاسيب املايل يف وسط على قدر

 مصلحة املالية واحملاسبة هو ما أعطي للقوائم املالية أكثر مصداقية وسهولة لفهمها و كذلك مكن من كسب
 .ثقة مستخدمى هذه القوائم

 احملاسبية الدولية، وتتمثل هذهتواجه املؤسسة بعض املعوقات عند تطبيق النظام احملاسيب املايل واملعايري   -
املعيار  املعوقات يف بيئة اإلقتصاد اجلزائري، مما يصعب على املؤسسات تطبيق كل تلك املعايري و خاصتا منها

 ) الذي يهتم باملخزونات2(احملاسيب الدويل رقم 
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  الخاتمة

ل موضوع هذا البحث كيفية التقييم واملعاجلة احملاسيب للمخزونات يف ظل النظام احملاسيب املايل مش
)SCF ،( فاخمزونات تعترب من أهم أصول املنشأة، سواء أكانت جتارية أم صناعية، هذه التقييم الذي

ا كأصل يدرج يف d أن يعرتف نشاط املنشأة، حيث تعترب تكلفة املخزون اليت جيب يرتبط أساسا بطبيعة
 .، وهي القضية الرئيسية يف حماسبة املخزوناتا املتعلق امليزانية حيت يتحقق األيراد

وعليه يتوجب على املؤسسة إختيار طرق وأساليب للمعاجلة والتقييم احملاسيب للمخزونات، تتناسب 
افيه، حيث يعترب النظام احملاسيب املؤسسة من أجل احلصول على قوائم مالية ذات مصداقية وشف وطبيعة

أساسية تستند عليها املؤسسات من أجل إنتاج قوائم مالية مفهومة وواضحة جلميع  املايل كأدة
 .مستعمليها

ومن خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل وتوفري أحسن الطرق واألساليب يف تقييم احملاسيب للمخزونات 
من حيث التقييم والتسجيل أن تساهم يف احلصول على قوائم مالية ميكن حملاسبة املخزونات  ومعاجلتها،

 .املالية للمؤسسة بصورة واضحة وتسهل مقارنتها تبني عن الوضعية
 "التقييم احملاسيب واملعاجلة للمخزونات يف ظل النظام احملاسيب املايل "ومن خالل تناولنا ملوضوع 

، حيث تناولنا معاجلة اإلشكالية املطروحة ر مبستغامنمبؤسسة تكرير السكقمنا بدراسة ميدانية مبؤسسة 
 :كاآليت واليت كان سؤاهلا الرئيسي

هل ميكن حملاسبة املخزون من حيث التقييم و املعاجلة يف ظل النظام احملاسيب املايل أن تفيد مستخدمي 
 سة ؟املؤس وضعية حول م املالية يف إختاذ قرار القوائم

وإنطالقا من الفروض األساسية، ميكن عرض نتائج إختبار الفرضيات، و من خالل فصلي الدراسة 
 :للدراسة، التوصيات املقدمة وأفاق البحث كما يلي النتائج النهائية
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 :نتائج إختبار الفرضيات1 .
بعد إستعراضنا ملختلف جوانب املوضوع، من خالل الدراسة النظرية من جهة ودراسة حالة مؤسسة 

 :، توصلنا أثناء إختبار الفروض إىل النتائج األتيةتغامنتكرير السكر مبس
خبصوص الفرضية األوىل واليت تقول أن النظام احملاسيب هو نظام لتنظيم املعلومة املالية للمنشأة، أ. 

الدورة احملاسبية مت اية  بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة، ووضعية خزينتها يف ويسمح
ا ث أن املؤسسة متكنت من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل من معرفة الصورة احلقيقية حي ،إثبا

وذلك بالتقيد بالقواعد احملاسبية اليت نص عليها هذا النظام، حيث أن مصلحة اإلدارة املالية  للوضع املايل
متكنت من تنظيم املعلومات املالية للمنشاة وكذلك وصوهلا لكشف  تكرير السكريف مؤسسة  و احملاسبية

الدورة احملاسبية بشكل واضح وسهل وهذا من خالل تطبيق اية  الوضعيةاملالية ووضعية خزينتها يف
 الذي خيص وضعية شهر مارس) 10( احملاسيب املايل، ومما يبني هذا امللحق رقم النظام
اليت تنص على أن املخزونات هي عنصر من عناصر أصول املنشأة،  أما خبصوص الفرضية الثانيةب. 
حماسبيا حسب احلدث اإلقتصادي املرتبط به، وفق ما نص عليه النظام احملاسيب املايل و املرجعية  تعاجل

االدولية فقد مت  احملاسبية ، وهذا من خالل تطبيق املؤسسة ملا نص عليه النظام احملاسيب املايل إثبا
الذي يعترب أن املخزونات من أحد أهم ، )2ية خاصتا املعيار الدوىل رقم (احملاسب ية الدوليةواملرجع

 التطبيقي اجلانب خالل ومن ا، تعاجل حماسبيا حسب احلدث اإلقتصادي املرتبط  األصول داخل املؤسسة
كبري لعنصر املخزون وتعتربه أحد أهم األصول داخل   هلا إهتمام تكرير السكرمؤسسة  أن لنا تبني لدراسة

من معاجلة حماسبية اىل طريقة القييم و تقومي  ية يعاجل وفق ما أفره النظام و املرجعية الدول هذه املنشأة و
 .حركته
أما خبصوص الفرضية الثالثة اليت تنص على أن طرق تقييم املخزونات وفق النظام احملاسيب املايل ت. 

ااية الدورة مت d عند اإلدخال ومرة عند جردها يف رةمرتني م ، حيث أن املخزونات تقييم عند إثبا
لفة حتويله + تكاليف أخرى ناجته عن حالة تك+ كلفة احلصول عليه (تة املخزون بتكلف اإلدخال

اية ومرة عند اجلرد )، تواجده املخزون ومكان الدورة حيث تدرس املؤسسة مدي تدهور قيم يف 
 .القيمة الصاصية القابلة لتحقق للمخزون املعين مع تكلفة إدخاله خزونات وذلك مبقارنةامل
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 :عرض النتائج 2.

سبيا وفق احلدث اإلقتصادي تتمثل املخزونات يف املؤسسة كأصل من إحدى أصوهلا، تعاجل حما -أ
ا املؤسسة وكذلك ملا حتققه من وفرات  ، وتتنوع أمهية املخزونات ملا يقدمه من تأمني إلستمراراملرتبطة 
 .إقتصادية

إستخدام قواعد النظام احملاسيب املايل يف طريقة التقييم واملعاجلة والتسجيل احملاسيب يزيد من دقة  - ب
 .املالية ويساهم يف احلصول على ثقة مستخدمي تلك القوائم القوائم

فيما 2( ) ايل وما ورد يف املعيار الدويل رقمهناك توافق كبري بني ما نص عليه النظام احملاسيب امل -ج
طرق وأساليب التقييم واملعاجلة احملاسبية للمخزونات وهذا من خالل تطرقنا للجانب النظري  خيص

 .تكرير السكر مبستغامنبعدما أسقطنا هذا يف اجلانب التطبيقي يف مؤسسة  للدراسة كذلك
اب أو السلب أي كلما كان اإلهتمام أكثر كلما زادة ؤثر درجة إهتمام املؤسسة باملخزونات باإلجيت -د

املالية من الشفافية وتكسب ثقة مستخدميها، وذلك لدرجة تأثري املخزونات على تلك القوائم  القوائم
ا كل فرتة من دخول من خالل تنظيم وضعيا تكرير السكر مبستغامنإليه مؤسسة  وهذا الشئ تسعى

 أولية أو منتجات تامة الصنع دوخروج املخزونات سواء أكانت موا
   : إقرتحات الدارسة3 .

  .ضرورة حتديث األطر التشريعية للقوانني التجارية واجلبائية لتتناسب مع النظام احملاسيب املايلأ.

السعي والعمل من طرف اجلميع على متكني املؤسسات من تطبيق النظام احملاسيب املايل يف أحسن  ب.  
 .آلفضل النتائجمن أجل الوصول  الظروف

ج. إهتمام مجيع املؤسسات بعنصر املخزونات يزيد من قدرة املؤسسات يف البقاء يف السوق وسيكون له 
 .كثرية ومفيدة للمؤسسات اإلقتصادية بصفة عامة عوائد

 :. أفاق البحث4
زونات يف هذا البحث حولنا إعطاء صورة واضحة على كيفيات و طرق التقييم واملعاجلة احملاسبية للمخ

وكذلك ألية تطبيق هذا النظام فيما خيص املخزونات يف املنشأة )SCF( النظام احملاسيب املايل يف ظل
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 .األقتصادية
  

وما هذه الدراسة إال لبنة وخطوة يف هذا اإلطار، ويف نفس السياق تربز عدة مواضيع جديرة بالدراسة 
 والبحث

 :نذكر منها
 احملاسبية الدولية يف النظام احملاسيب املايل؟إىل أي مدى مت اعتماد املعايري  -
 النظام احملاسيب املايل والبيئة االقتصادية يف اجلزائر -
 .اشكالية تطبيق القيمة العادلة يف ظل السوق املايل يف اجلزائر -
  املعاجلة احملاسبية للتثبيتات وفق النظام احملاسيب املايل يف املنشأة االنتاجية  -


