
 

ي اطي الشع ق ي الدي وري الجزائ يالج اطي الشع ق ي الدي وري الجزائ   الج
ي حث الع يم العالي  ال يار التع حث الع يم العالي  ال   ار التع

يد بن   جامعـجامعـ د الح يد بن ع د الح --  مممستغانمستغان  --يس يس ااببع
و  ي الع و ك ي الع اعيك اعياالجت     االجت

و  قسمقسم والع   اإلنسانياإلنساني  الع
تخصص اتصال صورة والمجتمع تخصص اتصال صورة والمجتمع 

  

  
رج كر ت رجم كر ت و اإلعال  م ستير في ع و اإلعاللنيل ش م ستير في ع ل تحت عنوا  لنيل ش م ل تحت عنوااالتص   االتص

  
ار  تأثي ع ق اإلبداع اإلعالني 

قي ت اء ال   ش
  

  
  ::تحـت إشرافتحـت إشراف                                              ::لبةلبةمـن إعـداد الطمـن إعـداد الط  
  بلعياشي بومدين  بلعياشي بومدين                                                نة حسنى  نة حسنى  ييبن عومر امبن عومر ام  
بن عنتر مريم  بن عنتر مريم    

 
 

 22013013//20122012  السنة الجامعية:السنة الجامعية:

ي الدي وري الجزائ ي الديالج وري الجزائ يالج اطي الشع يق اطي الشع   ق
ي حث الع يم العالي  ال يار التع حث الع يم العالي  ال   ار التع

يس     جامعـجامعـ يد بن با د الح يس ع يد بن با د الح   --  مممستغانمستغان  --ع
و  ي الع و ك ي الع يك ياالقتصا و     االقتصا و الع و التسييالع ع و التسييالتجاري   ع     التجاري  

و مالي  محاس و مالي  محاسقسم ع   قسم ع
  
  

  
  

كر  كر م رجم رجت ن متط   ت ن متط ض يش ش   نيلنيلض ي ستر أك يم ي ستر أك   م
    تدقيق محاسبي و مراقبة تسييرتدقيق محاسبي و مراقبة تسييرتخصص: تخصص: 

  
 

ا  ل إعت ا في  نا  آفاق ز محاس ال
لي عايي الد  ال

ل  ل اس ح غر  OORRAAVVIIOOمؤسس مؤسس اس ح اجن ل ع تربي الد غرمج اجن ل ع تربي الد   مج
  

  ::األستاذاألستاذ    تحـت إشرافتحـت إشراف                                                              ::لبةلبةاامـن إعـداد الطمـن إعـداد الط
    موزاوي عبد القـادرموزاوي عبد القـادرأ.أ.                                                                                  بن منصور أمالبن منصور أمال

        
قب الصف  االسم  ال

ال رئيسا  بن يامي ك
را ر مق د القا ا ع  مو
اقشا ي سفيا م  شارف بن ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20120177//20120166: : الس الجامعيالس الجامعي
 



 إهداء:
ٙبي. ٙبي علګ كثي فضلڊ ڣجميل عطائڊ ڣجڤدڅ . . . الحمٖ هلل   أڣال لڊ الحمٖ 

 ڣمهما حمٖنا فلن نستڤفي حمٖڅ، ڣالصالع ڣالسالم علګ من ال نب بعٖه.

ٙتڤيت  لګ الت بحنانها ا ٚقغ ڣالحناڗ،  ٚف الالمتناهي من الحظ ڣال ڣبٖفئها احتميت ، لګ ٗلڊ الح

ٚقت  ٚق لګ من يشته اللساڗ بنطقها، ڣت ٚها اقتٖيت، ڣلحقها ما ڣفيت،  ڣبنڤٙها اهتٖيت، ڣببص

تي ه٘ا اليڤم،  يت ڣأنا أحقڄ ه٘ا النجاح، ڣشاء هللا أڗ ي عين من ڣحشتها، ڣالت كانت تتمن ٙ

 أهٖڬ ه٘ا العمل غلګ امي الغاليغ.

ٙعي ال٘ڬ بڢ احتميت، ڣفي الحي لګ من غلګ د اع بڢ اقتٖيت، ڣال٘ڬ شڄ لي بحٚ العلږ ڣالتعلږ، 

، ڣالٖڬ أطاڋ  ٚامت يائي ڣك ٙ اماني ڣكب ٚڬ، ڣصٖ ع عم ٙكي ٙب النجاح،  ء لنا د قت شمڤعڢ ليض  احت

ٚه.  هللا في عم

ٚها،  ٚػ أتقاسږ معڢ ه٘ه الحياع من حلڤها ڣم لګ من ص ٚه القلظ قبل أڗ يكتظ القلږ،  لګ من ي٘ك

.ال٘ڬ أعيش معڢ تح ٛڣجي الغالي علګ فلب  ت سقف ڣاحٖ، غلغ 

ٚع عين  ٚحت األڣلغ في ه٘ه الحياع، غلګ نڤٙ قلب ڣق لګ ف لګ من تحيين بسمتها، ڣتميتن دمعتها، 

ٚاء". ٜه ٙدتي "فاطمغ ال بنت الغاليغ ڣڣ ٚع دنياڬ،  ه ٙڣحي ٛڣ  ڣحبيبغ 

ٛڣجغ عمي ڣعميڗ الل٘اڗ ٙأسهږ  ٛڣجي ڣأبڤه،  لګ كل من يحمل لقظ "بن منصڤٙ" ڣعلګ  هما أم 

ٙه من أبناء ه٘ا  لګ شمڤع البيت ڣأنڤا نجاٛ ه٘ا العمل، ڣ ڣالل٘اڗ مٖا لي كل الطاقغ من أجل 

 البيت الجميل.

خڤاني ڣأخڤاتي.  لګ كل من ڣقف بجانب ڣمٖ لي يٖ املساعٖع سڤاء ماديا أڣ معنڤيا 

ٙكهږ قلمي، اقڤڋ لهږ: بعٖتږ ڣلږ يبعٖ عن القلظ اد حضڤٙ. لګ كل من لږ يٖ  حبكږ، ڣأنتږ في الف

 

 



 

ٚ ڣتقٖيٚ  كلمغ شك
ٙسڤڋ هللا صلګ هللا عليڢ ڣسلږ   قاڋ 

ليكږ   " من لږ يشكٚ الناٝ لږ يشكٚ اللهشن ڣمن أهٖڥ 

ٚڣفا فكافئڤه، فإڗ لږ تستطيعڤا فادعڤ لڢ".  مع

افا بالجميل، نحمٖ هللا عٜ ڣجل   ڣعمال به٘ا الحٖيث ڣاعت

ٚه علګ أڗ ڣفقنا إلتمام ه٘ا  العمل املتڤاضع. ڣنشك

ٛڬ عبٖ   ٚف "مڤا لګ األستاٗ املش ٜيل  ڣنتقٖم بالشكٚ الج

ٙافقنا طيلغ ه٘ا البحث، ڣأمٖنا باملعلڤماػ  القادٙ" ال٘ڬ 

ٜ ڣجل أڗ يسٖد خطاه ڣيحقڄ  ٙاجيڗ من هللا ع ڣالنصائح القيمغ، 

. ٜاه هللا عنا كل خي  مناه، فج

ا ال يفڤتنا أڗ نعب عن بالغ تحياتنا، غلګ كل  خي من  ڣ

ٛ ه٘ا العمل املتڤاضع. نجا ٚيظ أڣ من بعيٖ في   ساعٖنا من ق
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 أ

: م ع مقدم

ال  سب تح ، عرف تطبي المح لم ال دي  االقتص جي  ل را التكن تط نظرا ل

لمي،  عال المحيط ال لي الذ أفرزته ت د الد ر يميزه الب ، أه م ص رع جذري متس

ر  ل دفع انتش سبي بين الد رس المح ، غير أن اختالف المم ددة الجنسي الشرك المت

ن  اعد لم ق ضع أسس  د تنص ع  ، فبدأ الج رس ري هذه المم ت حيد  إل ت

، مم نتج  لي ائ الم عرض ال س لتغيير طر التسجيل  ج الم ر الح هن تظ  ، سب المح

يير  لم رف ب ي عن م ي دف إل تح التي ت لي،  يير اإلبال الم م لي  سبي الد المح

لمي  ف ع ن قراءة  لي لضم ى الد سبي ع المست د المح حيد المب ت اف  الت

ري  التي أصبح أمرا ضر سبي التي تتضمن  م المح الم لي  ائ الم حدل م

قدرت دي  حدا االقتص رار ال ي الست س الميدان.حي فس مع مثيالت في ن   ع المن

لي  سبي الم ن النظ المح ، فك را ع البيئ الجزائري بشكل ع مع هذه التط قد ت

د اهت النظ  ل  ، دي تكف مع البيئ الجديدة التي أفرزت اإلصالح االقتص الجديد أداة ل

نه ش ، ش ن لمخز لي الجديد ب سبي الم لي التي أعط المح سبي الد يير المح ن الم

ني ) لي الث سبي الد ر المح ي ن في الم ع المخز ض لغ لم م ب ذل I.A.S 2اهتم  )

أصبح تشكل في   ، سس ط الم ثرا ع نش م س  د عنصرا حس ن ت ن المخز لك

د في  ن االقتص يه ف ع  ، ع الجزء األكبر من الن ليف التخزين الكثير من الصن تك

ظ ب  ل التي تحت ل المتدا تبر من األص ح، حيث ت ي األرب سي في تح أصبح عنصرا أس

ي  م بيع، كم أن ال دة ل ع الم ج الس سس بغرض بي أ استخدام في إنت االم

د إل تغيير  أن أ خط أ س قد ي  ، ب متش ن كثيرة  لمخز سبي المت ب المح

.ن سس ل الم ئج أص  ت

سس  ن في الم ص ليه المخز ر الذ  الد ى من التنظي  إن هذا المست

سس الجزائري في رفع  سه في الم رض ن ي رة  صرة أصبح أكثر من ضر الم

د  ل إل اقتص د االنت ص ب فسي في الس خ نت التن فظ ع مك المح ديت  مرد

.  الس
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الدرا لي :إشك س

: لي لي الت ع، قمن بطرح اإلشك ض ان الم  لإللم بج

 .؟ لي يير الد د الم ن في ظل اعتم سب المخز لج مح  كيف يت م

الفرعي  :األسئل

: لي رعي الت غ األسئ ال  قمن بصي

 ؟ ن  م هي المخز

  ئف األخرى ظ فيم تتمثل أهميت بين ال ظي التخزين،  ؟.م هي  سس م  ل

 .لي؟ سبي الم ن في النظ المح مخز سبي ل لج المح ي الم  م هي كي

: الفرضي

لي هي أصل من  سبي الد يير المح الم لي  سبي الم ن حس النظ المح المخز

د  ت ي  لي يج أن ت م سبي  م مح دق كم خذ الص الص لكي ت ة،  ل المنش أص

د  محددة.ف مب ي  رف ع سبي مت  مح

: لي رعي الت رضي ال ء ال سي أعاله، يمكن إعط رضي األس  من خالل ال

o ( لي سبي الم ة، S C Fالنظ المح منش لي ل م الم ه نظ لتنظي الم  ،)

ي  ض عت  نج ة  لي المنش ي الم ض دق عن ال رة ص ء ص عط يسمح ب

ي  .خزينت في ن سبي رة المح  الد

o  سبي حس الحدث لج مح ة، ت ل المنش صر أص ن هي عنصر من عن المخز

ي  المرج لي  سبي الم يه النظ المح ف م نص ع د المرتبط فيه،  االقتص

. لي سبي الد  المح

o  مرة عند ل  ف النظ الجديد مرتينن مرة عند اإلدخ ن  يي المخز طر ت

رة ي الد  .ن
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أهدافالموضوع:

 : دف من خالل هذا البحث إل  ن

 .ن ريف المخز  ت

  ن بذل ظي ت ج إل  أهمي الح ن  لمخز ظ ب رف ع أسب االحت الت

. سس  داخل الم

  دي  محيط ة االقتص منش لنسب ل سبي ب مح دي  ن اقتص إبراز أهمي المخز

رجي.  الخ

 ضيح آلي تطبي النظ ال لي )ت سبي الم ( فيم يخص عنصر S C Fمح

. ن  المخز

 ( لي سبي الم يه النظ المح صل بين م نص ع اف الح ( S C Fإبراز مدى الت

لي ) سبي الد ر المح ي رد في الم لج I.A.S 2م  الم يي  ص الت ( بخص

. ن مخز سبي ل  المح

الموضوع: أهمي

ع في  ض :تكمن أهمي دراس الم ل ط الت  الن

  ل ره أه أص عتب ن ب سب المخز ن التي تحت مح ترتكز األهمي ع المك

نصر  ذا ال يم ل لج الس الم سبي  ييم مح ة، بحيث أن عد التحك في ت المنش

ة. منش لي ل ي الم ض رة غير صحيح عن ال ء ص د إلل إعط  ال ي

  د نظرا لحداث تطبي النض ر الج في إط لي في الجزائر،  سبي الم المح

 ، سبي رس المح يل المم تس يل  ص في ت ل من طرف أهل االختص المبذ

صر  ف عن ح الجديدة المت بمخت ضيح المصط تندرج هذه الدراس لت

. سبي لج المح الم يي  ، مثل طر الت ن ، ال سيم المخز لي ائ الم  ال
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ا رالموضوع:أسب ختي

 . سي ل من حيث الت صر األص لج أه عن ع ي ض  أهمي الم

  ين االطالع ع كل تغيير يطرأ ع ع التخصص الذ ندرس فيه يحت ع ن

سبي.  النظ المح

 .ل رفت في هذا المج دة م ع لزي ض سع في الم  الرغب في الت

 ن في النظ المح مخز سبي ل رف التسجيل المح لي الجديد.م الم  سبي 

هيكلالبحث:

ي. فصل تطبي ين نظريين  جي البحث، قسمن بحثن إل فص  حس من

ن.  لمخز ظ ب االحت ن  ل المخز م ح رة عن نظرة ع ل ف عب صل األ  أم ال

لي   سبي الد يير المح لم ريف ب سع فيه من خالل الت د ت الت ني ف صل الث أم في ال

ر أهداف ي المتمثل في الم  ، ن لمخز سبي المت ب ر المح ي ، كم قمن بدراس الم

ني ) لي الجديد.I.A.S 2الث سبي الم سبي في النظ المح من ث التسجيل المح  ) 

 . ن مخز لجت ل طري م م  ي الذ يتضمن نظرة ش صل التطبي  في األخير ال

البحث: صعوب

o فر الك ال ع.عد ت ض س من المراجع الجديدة في الم  من

o . ن ع المخز ض ل م  ق الدراس التي تتن

o  يي الطر التي يت من خالل الت ي  االختالف في الكي ع  ض ب الم ص

سس أخرى. سس إل م  من م

o . ء تسيير المكتب  س

o .ق إلجراء تربص  ضي ال

 



 

 الفصل األول
مخزون هيمي ل ر المف  اإلط
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 تمهيٖ ثلفصل ثألڣڋ: 

هږ  ع، ڣمن  لګ ثعتنا بمختلڀ ثلڤظائڀ ثملڤجٕڤ سساػ  ٕڥ بامل ڗ ثلتقٖم ثلصناعي ثل٘ڬ ڣصل لعالږ ثليڤم 

سسغ مهما كانـ طبيعتها ثالستغنا عنڢ.ه٘ه ثلڤظائڀ نجٖ ڣظيفغ  ٜڣڗ، ثل٘ڬ ال تستطيع ثمل  ثالحتفاٱ باملخ

ٙئيسيغ تتمحٙڤ حڤڋ:  ڣعلګ ضڤ ه٘ث قمنا بقسيږ ه٘ث ثلفصل لثالف مباحن 

 :نڤثعڢ ڣڣظائفڢ. ثملبحن ثألڣڋ ٜڣڗ ڣ  مفهڤم ثملخ

 :ٚڥ. ثملبحن ثلثاني ٙثػ ثألخ ٜين ڣعالقتها مع ثإلٕث ٙع ثلتخ ٕث ٜڣڗ ڣ  تسييڇ ثملخ

 :ٜڣڗ. ثملبحن ثلثالن ٕٚ عن ثملخ ٚځ ثلج  ط
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ٜڣناػ. ٙ ثملفاهيمي للمخ  ثلفصل ثألڣڋ: ثإلطا

 تمهيٖ:

ٚ ثملحاسبيغ ثملهمغ ثلت تتطلظ ثالهتمام ألنڢ يمثل جهغ من ٙٝ ثملاڋ ثلعامل للم  حٖ ثلعناص ٜڣڗ  سسغ يعتبڇ ثملخ

ٚڥ تًڇتظ عنڢ عملياػ ثلتسييڇ ڣثالحتفاٱ ڣثلنفاٗ ڣثلتكالڀ  خ ڗ يبقى مجمٖث لفًڇع طڤيلغ، ڣمن جهغ  ڣثل٘ڬ ال يجب

ٜم منا  ع ڣفعالغ، فيستل لڊ بالعمل علګ تسييڇه بكفا سسغ، ٗڣ ٚ سلبا علګ نتائٌ ثمل ث ثلت يجظ ثلتحكږ فيها حت ال ت

لګ جڤثنظ عٖع تتعلڄ بڢ، ڣقٖ لخصنا  ٚځ   ه٘ه ثلجڤثنظ في ثملبحن ثڣڋ.ثلتط

ٜڣناػ.  ثملبحن ثألڣڋ: عمڤمياػ حڤڋ ثملخ

 ثملطلظ ثألڣڋ: مفهڤم ثملخڤٛناػ ڣأنڤثعڢ ڣأهميتڢ:

ٜڣناػ ٚيڀ ثملخ ٚٵ ثألڣڋ: تع  .ثلف

ٚ منها: ٜڣناػ، ن٘ك عطيـ للمخ ٙيڀ   هناڅ عٖع تعا

ٚيڀ  : 1 ثلتع

ٙ ثلعإڬ  صناف محتفٴ بها للبيع في ثإلطا ٙع عن  ٜڣڗ عبا ڣ " ثملخ جل ثلبيع،  ع ڣفي عمليغ ثإلنتاه من  لعمل ثملنش

ٕث ثلخٖماػ" ڣ في  يٖثػ سيتږ ثستهالكها في عمليغ ثإلنتاه  ڣ تٙڤ ع مڤثٕ   .1في صٙڤ

ٚيڀ  : 2ثلتع

ڗ نسب عالي جٖث، يتطلظ قياسڢ  ڣ ٛڣ كٌڇ ثألصڤڋ ثملتٖثڣلغ في معظږ ثلڤحٖثػ ثالقتصإيغ، ٗڣ ٜڣڗ من  يعتبڇ ثملخ

ٚث لت ٚ في تكلفغ ثلبضاعغ ٕقغ كبيڇع نظ ث ٚ علګ حقڤځ ثمللكيغ ڣي ث ٜها ثملالي، ڣك٘لڊ ي ٚك ع ڣعلګ م ٙباٍ ثملنش ٚه علګ  ث

 .2ثملباعغ"

                                                           

ٙ ثلجامعيغ،  -  1 ٚ ثملاليغ ثلٖڣليغ ثلحٖين، مصٚ، ثلٖث ٙي لګ تطبيڄ معايي ثلتقا ٙځ عبٖ ثلعاڋ حماد، دليل ثملحاسظ   467، 2006٥طا

ٙڅ  -  2 ٚبيغ ثملفتڤحغ، ثلٖنما ٚيغ ثملحاسبيغ، ثألكاديميغ ثلع   .18، ٥ 2008ڣليٖ ناجي ثلحيالي، ثلنظ
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ٜڣناػ  ٚف ثلنظام ثملالي ثملحاسب ثملخ ساٝ يع ٙ علګ  طا سسغ ڣتكڤڗ مڤجهغ للبيع في  صڤڋ تمتلكها ثمل

ٛم مڤ  ڣ لڤث ڣليغ  ڣ مڤثٕ   ٛ ڣ قيٖ ثإلنجا ٙڬ   ڣ تقٖيږ خٖماػ. ثإلنتاهجهغ لالستهالڅ خالڋ عملياػ ثالستغالڋ ثلجا

ٙقږ  ٙ ثلٖڣلي  ٚيڀ ثملعيا ٜڣناػ في ثلنظام ثملالي ثملحاسب هڤ مطابڄ لتع ٚيڀ ثملخ ڗ تع ٚفها كما  2يالحٴ  ڣثل٘ڬ ع

 يلي:

ٜڣناػ أصڤال  :تمثل ثملخ

ٙ ثالستغالڋ ثلعإڬ. - طا  يمتلكها ثلكياڗ، ڣتكڤڗ مڤجهغ للبيع في 

ٚ بيعها الحقا.منتجاػ قيٖ  -  ثلصنع ينتظ

ڣ تقٖيږ خٖماػ. - ٛم مڤجهغ لالستهالڅ خالڋ عمليغ ثإلنتاه  ڣ لڤث ڣليغ   مڤثٕ 

ٚثٕثتها. - ي ٜڣڗ كتكلفغ ثلخٖمغ ثلت لږ سجل ثلكياڗ بعٖ   في عمليغ تقٖيږ ثلخٖماػ، يعٖ ه٘ث ثملخ

ڣ ثل ٙصٖع  ٜڣڗ كلفٴ عام ال يقتصٚ فقٰ علګ ثأل ڗ : ثملخ ڗ نستخل٨  كمياػ ثلت تحتفٴ بها ڣمنڢ يمكن 

جلغ ثالستخٖثم لحيڗ ثلحاجغ  ٚڥ، م يضا جميع ثملڤثٕ ثألخ نما يشمل  ٚڣف ثملقبلغ، ڣ ع بيڗ ثملڤثٕ ملڤثجهغ ثلظ ثملنش

ٚيغ ڣثالحتياطاػ ثملختلفغ من ثآلالػ ڣثملعٖثػ ڣمصإٙ ثلطاقغ ڣغيڇها من  ٙصٖع ثملاليغ ڣثلبش ليها، بما في ٗلڊ ثأل

 ثملڤثٕ.
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ٚٵ  ٜڣڗ.ثلف  ثلثاني: أنڤثٵ ثملخ

كٌڇ ثألس٠  ٚڥ، ڣفيما يلي نع٩ٚ  ع ألخ ٜڣڗ من منش تختلڀ ثألس٠ ثلت يمكن ثالعتمإ عليها في تصنيڀ ثملخ

ٜڣڗ.  شيڤعا في تصنيڀ ثملخ

ٜڣڗ.  أڣال: نڤٵ ثملخ

ٜڣڗ  لګ:  1طبقا له٘ث ثألسلڤب، غالبا ما يتږ تقسيږ ثملخ

 ثملڤثد ثألڣليغ: -1

ٚ عن تڤثجٖها في ڣهي ثملڤثٕ ثألساسيغ ثلت  ڣليغ، ڣبغ٬ ثلنظ تسهږ في صناعغ ثلسلع، ڣتعتبڇ ثملإع مإع 

ٚڥ. خ ع  ڣليغ في منش ع معينغ ڣمإع  ٚحلغ ثإلنتاه، ڣعليڢ فقٖ تكڤڗ ثملإع سلعغ نهائيغ في منش  م

ثع: -2 ٜث ثملشت  ثألج

ڣ  ڣ إلعإع بيعها كقطع ثلغياٙ  ٜڗ لتصنيعها  ٜث كاملغ يحتفٴ بها في ثملخ ج ٜث مصنعغ كصناعغ  ڣهي  ج

ٙثػ.  ثملصابيح ڣبيعها ملصانع ثلسيا

 ثملعٖثػ ڣقطع ثلغياٙ: -3

 ڣهي تشمل علګ ثملاكناػ ڣثلناقالػ ڣثآلالػ ڣقطع ثلغياٙ.

 ثلعٖد: -4

ٙځ ڣثملناشيڇ.  ڣتشمل ثألٕڣثػ ثليٖڣيغ كاملطا

 ثملڤثد تحـ ثلتشغيل: -5

ٛثلـ تحـ ثلتصنع ڣتڤجٖ في مڤثقع ثلعمل، ڣهي مڤثٕ تستخٖم ٚثحل  ڣهي ال  ٜث في مختلڀ م في تجميع ثألج

 ثلعمليغ ثلصناعيغ.

 ثلنفاياػ ڣثلفضالػ: -6

ٜڣثئٖ من ثملڤثٕ ثملستخٖمغ في ثلنشا٭ ثلعإڬ.  ڣهي مخلفاػ ثلعمليغ ثإلنتاجيغ ڣثل

 
                                                           

ٙدڗ، ثلطبعغ ثلثانيغ،  -  1 ٙ ثلفكٚ، ثأل ٜين مٖخل كمي، دث ٚث ڣثلتخ ٙع ثلش دث ٛديلڀ،    .149، 148، ٥: 2006مهٖڬ حسيڗ 
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 مڤثد ثلتغليڀ: -7

ٚم، ڣثلصنإيڄ ڣثلبڇثميل. ځ ڣمڤثٕ ثلخ  كالٙڤ

8- :  ڣدثئع ثلعمال

ٚث عملياػ  عها إلج  صناعيغ عليها.ڣهي مڤثٕ لعميل يٕڤ

ٜڣڗ:  ثانيا: ثلغ٩ٚ من ثملخ

سساػ. سساػ حسظ ثختالف نڤٵ ه٘ه ثمل ٜڣڗ ثملتڤثجٖع في ثمل نڤثٵ ثملخ  في ه٘ث ثلتطبيڄ يمكننا ثلتمييڈ بيڗ 

 :ٜڣڗ ثلتشغيل  مخ

ٙيغ كافغ لتشغيل ثلنظام ثإلنتاجي  ٚڣ ٜڣڗ يشمل ثألصناف ثلض ڗ له٘ث ثلنڤٵ من ثملخ يتضح من ثلتسميغ 

صنافڢ،  ع من ه٘ه ڣ ڗ ثلكمياػ ثلت تحتفٴ بها ثملنش ٜڣڗ ثلتصنيفاػ حسظ ثلنڤٵ، غيڇ  ڣيحتڤڬ ه٘ث ثملخ

ڗ ثلكمياػ تتحٖٕ ڣفقا للمتڤسطاػ  ثألصناف، ڣيتږ تحٖيٖها في ضڤ ثلخطٰ ثإلنتاجيغ ڣثلتسڤيقيغ، ڣ

ٚث ع ثلش يٖ، ڣهي تتغيڇ خالڋ ٕٙڣ  .1ثلعامغ لكل من حجږ ثلطلظ، ڣفًڇع ثلتٙڤ

  ٜڣڗ  :نىثألدثملخ

ڬ مإع عن ه٘ث ثملستڤڥ، فهڤ ثل٘ڬ يسمح  ڗ ال يقل فيڢ من  يقصٖ بڢ ثلحٖ ثل٘ڬ يجظ ثالحتفاٱ بڢ ڣ

جيلڢ  ليڢ ڣت ٕنى ڣصل  ٜڣڗ  ٛڗ ڣصڀ كل مخ ميڗ ثملخا ٙ ثلعمل في فًڇع ثلتمڤين، ڣكه٘ث يجظ علګ  ٚث باستم

سسغ ٚ ثمل  .2في ٕفات

 :ٜڣڗ ثألماڗ  مخ

 ٚ ٙ ثلطلظ ڣثحتماالػ خط خطا سسغ ملڤثجهغ ثحتماالػ  نسم ثلكمياػ من ثملڤثٕ ڣثلسلع ثلت تحتفٴ بها ثمل

نما يتږ ثالحتفاٱ بڢ بكمياػ  ثلثمن نڢ غيڇ مخص٨ لالستخٖثم ثلعإڬ، ڣ ٜڣڗ ثألماڗ، ڣبطبيعغ ثلحاڋ ف بمخ

قص  من  ٙئغ، ڣيستعمل كحٖ  ٚڣف طا ڬ ظ ل 15محٖٕع ملڤثجهغ   .3شهٚ 6 ګيڤم 

                                                           

ٛڗ، جام -  1 ياػ ڣثملخا ٙع ثملشت دث ، ٜ جميل مخي ٜي ٚ ثلعملي ڣثملطابع سنغ عبٖ ثلع  .186،185، ٥ 1997عغ ثمللڊ سعڤد ثلنش
ٜثئٚ،  -  2 ٚع نيل شهادع ثليساسن، جامعغ ثلج ٛڗ، م٘ك ٙع ثملخا دث ، بڤشامغ ياسٚ،   . 87، ٥:  2002بن بلقاسږ بجاڣڬ سمي
ٚع لنيل شهادع ليسانس تطبيقي، جامعغ  -  3 ٜڣڗ ڣثملڤثد ثلصيٖالنيغ، م٘ك ، تسي ثملخ عياس ي خالٖ. جاباٙ أبڤ بكٚ ثلصٖيڄ. قيبڤعغ صاٍل

ٚثهيږ، دفعغ  ٚ دثلي ثب ٜثئ  .20، ٥: 2001ثلج
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 :ٜڣڗ ثلعادڬ ٜڣڗ ثلعمل أڣ ثملخ  مخ

ڣ  ٜڗ من ثجل تلبيغ ثلطلظ ثليڤمي  ٚع في ثملخ يمثل تلڊ ثلكمياػ ثالقتصإيغ من ثلسلع ڣثلبضائع ڣثملڤثٕ ثملتڤف

عإع ثلتمڤين ٙئ  لګ تا ڗ تصل  ٜمن علګ  ٙ ثل ٚڣ ڣ ثلسنڤڬ، ڣثلت تتناق٬ مع م ٚڬ  1ثلشه

 

 :ٜڣڗ ثلٖثئږ  ثملخ

ٜڣڗ ثل٘ڬ اليمثل ثملستڤڥ ثل٘ بٖث ڣيبيڗ ثملخ ٜڣڗ ڣثل٘ڬ ال يهبٰ عنڢ  لڢ ثملخ ٗث هڤ معبڇ  ڬ ڣصل  يستخٖم، 

ٜڣڗ. ٚكيغ ثملخ  عن حقيقغ ح

 :ٜڣڗ ثلتقلباػ  مخ

ٙع. ٚڣ ٚع في طلباػ ثملستهلكيڗ عنٖ ثلض ٜڣڗ ملڤثجهغ تقلباػ ثلغيڇ ثملنتظ  ڣيستعمل ه٘ث ثلنڤٵ من ثملخ

 :ٜڣڗ ثلتڤقع  مخ

ٜڣڗ من ثلب ٙع عن ٗلڊ ثملخ ، ثلسنغضائع ثملعٖع لالستهالڅ حسظ ثلتڤقع بنسظ تكڤڗ متغيڇع خالڋ عبا

ٜڣڗ  ٚثكږ ثملخ ٚيڄ ت ٜڣڗ لحفٴ ه٘ه ثلتغيڇثػ عن ط ثالستفإع بٖال من ثلتغييڇ في  ڣ ڣيستخٖم ه٘ث ثملخ

ٝ ثملاڋ. ٜثئٖع ٙڣ  معٖالػ ثإلنتاه ثملتمثلغ في متطلباػ ثلعمال ڣثحتياجاػ ثلطاقغ ثل

 :ٜڣڗ ثملڤثد ثألڣليغ  مخ

نتاجيغ، ڣقٖ تكڤڗ منتجغ  ٚها ال يكڤڗ هناڅ عملياػ  هږ عڤثمل ثإلنتاه، ڣبٖڣڗ تڤف تعتبڇ ثملڤثٕ ثألڣليغ من 

ٙه. ٕع من ثلخا ڣ مستٙڤ  محليا 

 :ڬ ٜڣڗ ثلٖٙڣ  ثملخ

ٜڣڗ ثلنشيٰ ثل٘ڬ ٕٙڣ ڣتحٖٕ.  هڤ نصڀ ثملخ

 :ٜٚڣڗ ثملتڤف  ثملخ

ٜڣڗ ثملڤجٕڤ حاليا مع ثبعإ ثلطلباػ ثلت لږ تلظ   بعٖ.يساڣڬ ثملخ

 :ٜڣڗ ثمليـ  ثملخ

هميغ. ٙع لسلعغ ما، تصبح ثلعملياػ ٕڣڗ  ٕٙع ڣثلصإ  عنٖما تكڤڗ ثلتٖفقاػ ثلڤث

 

                                                           

ٙ ثملحمٖيغ ثلعامغ، طبعغ  -  1 سسغ، دث ٚ عٖڣڗ، ثقتصاد ثمل ٜثئٚ، ٥: 2دثدڬ ناص  .89، ثلج
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 :ٜڣڗ ثلفائ٬  ثملخ

 يتمثل في سلع غيڇ مهمغ ڣثلت يف٩ٚ تصنيفها.

ساٝ ثلتڤظيڀ ثلسلڤكي للنظام ثإلنتاجي كاآلتي: ٜڣڗ علګ   1كما يمكن تصنيڀ ثملخ

ٚڅ "ثلٖيناميكي": -1 ٜڣڗ ثملتح  ثملخ

يغ بع٬ ثلعملياػ مثل  ٜم مقابل كميغ ثلطلظ ثلناتجغ بسبظ ٕٙڣ ٜڣڗ ثلل يقصٖ بڢ ٗلڊ ثلجٜ من ثملخ

ٜڣڗ ثل٘ڬ  نڢ ثملخ ڬ  ٚٙع،  نتاه ثملنتجاػ ثلتامغ في ٕفعاػ متك ڣ  ٛمنيا،  ٚث في شكل طلباػ متابعغ  عملياػ ثلش

يٖ  ٚف منڢ ڣثلتٙڤ ٜنيغ ثلٖثئمغ للمڤثٕ بالص ٚكغ ثملخ لڢ، بحين يساڣڬ مجمڤٵ كل من يستخٖم لتحقيڄ ثلح

ٚف. ٕٙ ڣثملنص  ثلڤث

ٜڣڗ ثالحتياطي: -2  ثملخ

ٜڣڗ  ڬ صنڀ عنڢ، ڣعنٖما  ثالحتياطييقصٖ باملخ ٜڣڗ من  ٙصيٖ ثملخ ڗ يقل  ٗلڊ ثملستڤڥ ثل٘ڬ ال ينبغي 

ٜڣڗ من  ٚيعغ للحصڤڋ علګ ثلكمياػ ثإلضافيغ، ڣه٘ث ثملخ ثػ س ٚث ج ڗ ثألمٚ يتطلظ ثتخاٗ  ليڢ ف نصل 

ٜڣڗ ثلعإيغ، ڣثلت من  ٚكغ ثملخ ليڢ ح ٜڣڗ ڣال تمتٖ  ڗ يظل ساكنا في ثملخ ٚڣ٩ في ثألحڤثڋ ثلعإيغ  ثملف

ٜڣڗ ث ڗ يستخٖم ه٘ث ثملخ ٚڅ، علګ  ٜڣڗ ثملتح ڗ تقتصٚ علګ ثملخ ٚڣ٩  ٚڣف ثلغيڇ  كاحتياطيملف ملڤثجهغ ثلظ

 عإيغ.

ٜڣڗ ثالحتياطي كما يلي:  ڣتحسظ قيمغ ثملخ

  ٚڬ ٜڣڗ ثالحتياطي = معٖڋ ثالستهالڅ ثلشه ع ثالنتظاٙ Xمعٖڋ ثالحتماالػ  Xثملخ  فت

  ٜڣڗ ثالحتياطي = ثملعٖڋ ثالحتمالي ٚثفاػ.متڤ  Xثملخ  سٰ ثالنح

 

 

 

                                                           

ٙدڗ، محمٖ ثلص -  1 يع، ثلطبعغ ثألڣلګ، ثأل ٚ ڣثلتٛڤ ٙ ثملنهاه للنش ٜين ثلسلعي، دث في، بشي عالځ: ثلتخ  .15، 14، ٥: 2002ي
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ٜڣڗ:  ڣظائڀ ثملخ

ٜڣناػ عٖع ڣظائڀ سنحاڣڋ تجسيٖها فيما يلي:  للمخ

ٚثحل ثملختلفغ للعمليغ  (1 ٛڗ بيڗ ثمل  :ثإلنتاجيغيجاد ثلتڤث

ڗ  ٚ ثملڤثٕ، ف ڬ عمليغ من ثلعملياػ ثلصناعيغ بسبظ عٖم تڤف ٜڣڗ ثلحٖ من ثحتماڋ تڤقڀ  هږ ڣظائڀ ثملخ من 

لګ تڤقڀ ثلعمل بالعمليغ ثلتاليغ لها، حٖف ه٘ث ثلخلل في ثآلالػ  ٕڬ بالتبعيغ  ڗ ه٘ث ي ع بالعمليغ ثملعينغ ف ثملڤجٕڤ

ٚ تڤقڀ ثلعمليغ ثألڣلګ في نشا٭ ثلعمليغ ثلثانيغ،  ث ٜين بيڗ ثلعمليتيڗ، بحين ال ي ڣلتفإڬ ٗلڊ تنش محطاػ للتخ

ٛڗ للمنتٌ ثلنهائي بيڗ ثلعمليغ ثإلنتاجيغ ڣث نشا مخا ثٚ ثلعمليغ ڣلنف٠ ثلسبظ يجظ  يعيغ حت ال تت لعمليغ ثلتٛڤ

 ثإلنتاجيغ نفسها.

2) :  خٖمغ أفضل ثلعمال

ڬ  ٛمغ لهږ من ثملنتجاػ في ثلسڤځ في  ٚيڄ تڤفيڇ ثلكمياػ ثلال فضل للعمال عن ط يضا خٖمغ  ٜڣڗ  يحقڄ ثملخ

ٚكاػ ثملنا لګ ثلتعامل مع ثلش لڊ لعٖم تڤفٚ منتجاػ بصيغغ منتظمغ في ثلسڤځ قٖ ٕفعهږ  ڣ قٖ ڣقـ ٗڣ فسغ، 

ٜڣڗ  ٚ ثملنتجاػ ثلبٖيلغ، ل٘لڊ يساعٖ ثملخ لڊ لعٖم تڤف ڬ ڣقـ، ٗڣ لګ ثستخٖثم ثملنتجاػ في ثلسڤځ في  يٖفعهږ 

ٙئ ثملتفڄ عليها. ٙع ثملبيعاػ علګ تسليږ ثملنتجاػ للعمال  في ثلتڤث  ٕث

ٛنغ بيڗ ثلع٩ٚ ڣثلطلظ: (3  ثملڤث

ٛنغ ثلع٩ٚ مع ثلطلظ، ففي ح ٜڣڗ ڣسيلغ ملڤث ٚيڄ يعتبڇ ثملخ ٜ عن ط لګ سٖ ثلعج ٛيإع ثلطلظ علګ ثلع٩ٚ يلج  الغ 

ٜڣڗ ٚثحل  ثملخ ٜڣڗ ليستغل في م لګ حالغ ثلفائ٬ علګ ثملخ ٗث ثنخف٬ ثلطلظ عن ثلع٩ٚ، يلج  ، ڣفي حالغ ما 

 الحقغ.
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ٙيغ ثإلنتاه: (4 ٚث  ثلحفاٱ علګ ثستم

ڬ ڣقـ  ڗ تقتنها في  ٙع  ٙ ڣيمكن لإلٕث ٚث ٚع، ڣبالتالي فه متڤثجٖع في ثلسڤځ باستم ثلكثيڇ من ثلسلع تكڤڗ معم

ٚعغ ثلتلڀ، ڣثلبغ٬ ثآلخٚ منها يكڤڗ مڤسميا، حين تظهٚ بكمياػ  ٚڥ تكڤڗ س ڗ بع٬ ثلسلع ثألخ ، غيڇ  تشا

ٜڣيٖ ٚثئها بكمياػ  خمغ خالڋ مڤسږ ثلجن ثږ يتناق٨ تڤثجٖها في ثلسڤځ، ڣلضماڗ ت لګ ش ٙ يلج  ٚث ثملصنع باستم

ٙيغ  ٚث ٚڣف تسمح بالحفاٱ علګ خڤثصها لالستعماڋ عنٖ ثلطلظ، مما يسمح باستم خ٘ في ظ كبيڇع في مڤسږ ثلجن ڣت

ٙ ثلسنغ. ثإلنتاجيغثلعمليغ   علګ مٖث

 تخفي٬ تكاليڀ ثإلنتاه: (5

سساػ  ٜين ثلناتجغ تسمح للم نتاه كمياػ كب ثإلنتاجيغسياسغ ثلتخ قل من ثإلنتاه، ب ڗ كاڗ ثلطلظ  يڇع، حت ڣ

سسغ ثملنتجغ ثلڤثحٖع. نتاه ثمل  ڣه٘ث ما يسمح بتخفي٬ كلفغ 

سسغ  ٚث بكمياػ كبيڇع، ڣه٘ث ما يخف٬ من سعٚ ثلتكلفغ للم ٜين من ثلش نتيجغ  ثملشًڇيغكما يسمح ثلتخ

ٚث  لګ ثنخفا٩ تكاليڀ ثلنقل ڣمخت بكمياػثلخصڤماػ بسبظ ثلش ضافغ  ٜين.كبيڇع،   1لڀ ثلنفقاػ ثملتعلقغ بالتخ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٜثئٚ،  -  1 : بحٖف ثلعملياػ، ديڤثڗ ثملطبڤعاػ ثلجامعيغ، ثلج ٙثتٙڤ  .351، 350، ٥: 2006محمٖ 
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ها. ٜڣناػ ڣدٙڣ  ثملطلظ ثلثاني: أهميغ ثملخ

ٜڣناػ.  أڣال: أهميغ ثملخ

ٚثٙ ثلعمليغ ثإلنتاجيغ بال تڤقڀ  سساػ مهما كاڗ نڤعها ڣحجمها بمڤثٕ مختلفغ تساعٖها في ثستم تحتفٴ ثمل

ٜڣڗ  ٚثمجها ثإلنتاجيغ ثملخصصغ لها، ثل٘ڬ يستٖعي ڣجٕڤ ثملخ هميتڢ تكمن في ثملحافظغ علګ حسظ ب ه ڣ ألڗ ٕٙڣ

سسغ ڣثلت نلخصها كما يلي:  ثلسيڇ ثلحسن للم

ٚڣٵ حين تمثل  -1 ٚ في ثقتصإياػ ثملش ث نڢ ي ٚع، ف جمالي حجږ ثألمڤثڋ ثملستثم ٚتفعغ من  ٜڣڗ نسبغ م يمثل ثملخ

ٚتفعغ ال يستهاڗ بها. ٜڣڗ نسبا م  تكلفغ ثالحتفاٱ باملخ

حغسعنٖما تكڤڗ هناڅ سيا -2 نڢ تخفي٬ حجږ  غ ڣث ڗ ه٘ث من ش س٠ عمليغ، ف ٜڣڗ مبنيغ علګ  للمخ

لګ ثلحٖ ثل٘ڬ يسمح  ٛڗ  ثػ ثملخا ٙثػ في مڤجٕڤ ٙ ثالستثما ٚث ڣال يكڤڗ هناڅ فائ٬ في  ثإلنتاجيغثلعمليغ  باستم

ٛڗ. ٛڗ بيڗ متطلباػ ثلعمليغ ثإلنتاجيغ ڣبيڗ ما هڤ مڤجٕڤ في ثملخا ڬ تحقيڄ ثلتڤث ٜڣڗ،   ثملخ

ٕث -3 ٙتبا٭  ٚث ال ٙتفاٵ نظ ٜڣڗ ڣث ڗ حجږ ثملخ ٚڣٵ، ف ع في نف٠ ثملش ٚڥ ثملڤجٕڤ ٙثػ ثألخ ٜڣڗ بمختلڀ ثإلٕث ٙع ثملخ

جمالي ثلتكاليڀ ثلكليغ لإلنتاه، ڣبالتالي علګ تكلفغ ثلسلع ثملڤجهغ تسڤيقها  ثٚ علګ  تكاليڀ ثالحتفاٱ بڢ ي

ثٚ علګ ثستم ٙها ثلنهائيغ، ثألمٚ ثل٘ڬ ي سعا كيٖ علګ  ٚڣٵ، ڣبالت ٚڣٵ لعمال ثملش ٚثٙ ثالحتفاٱ بعمال ثملش

 ڣقطاعاتڢ ثلتسڤيقيغ.

لګ قسږ ثإلنتاه،  -4 ٙيغ لعمليغ ثلتحڤيل  ٚڣ سسغ، حين يسمح بتٖفڄ ثملڤثٕ ثألڣليغ ثلض ٙ نشا٭ ثمل ٚث ضماڗ ثستم

ٙيغ. سسغ ثلتجا ٜبائن بالنسبغ للم شباٵ طلباػ ثل سسغ ثإلنتاجيغ، كما يسمح ب  في حالغ ثمل

ٜڣڗ في مڤثجهغ ثلن -5  ق٨ ثل٘ڬ يحٖف في ثلتمڤين، ڣيعمل علګ تجنظ كل ثالختالالػ.يساهږ ثملخ

ٜٙثعيغ( بينما  -6 ٚ في مڤسږ معيڗ )مثال: ثملڤثٕ ثل ٚڣٵ تتڤف ٜين، فبع٬ ثحتياجاػ ثملش تعتبڇ ثملڤسميغ سببا للتخ

ڣ مڤسږ معيڗ،  ٚڥ قٖ يتږ ثإلنتاه خالڋ فًڇع معينغ  خ ٚڬ ثستخٖثمها في ثإلنتاه طڤثڋ ثلعام، ڣمن ناحيغ  يج

لګ ه٘ه ثملنتجاػ طڤثڋ ثلعام إلمٖثٕ ثلسڤځ باحتياجاتڢ.بين  ما يحتاه ثلسڤځ 
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ٚڣف ثلجيٖع يتستط -7 ٙبغ باستفإتها من ثلظ سسغ ثالحتفاٱ باحتياطي من ثملڤثٕ ڣثلبضائع لغ٩ٚ ثملضا ع ثمل

ثم ثماڗ منخفضغ ڣتعيٖ بعها ب ٚث ثملڤثٕ ب ڗ تقڤم بش ٚڣف ثالقتصإيغ ك ٚث ڣثلبيع، فقٖ تستغل ثلظ اڗ للش

ٚ ثلسڤځ في ثألڣقاػ ثملعينغ. ٚتفعغ، حسظ سع ڣ م  معتٖلغ 

ٗث  -8 ٙع  ٚعغ، ڣسڤ ثإلٕث ٙتڢ ال يمكن معالجتها بس ٕث ڗ ثألخطا ثملتعلقغ ب قل ثألمڤثڋ سيڤلغ، ف ٜڣڗ  ٚث ألڗ ثملخ نظ

ٚڣٵ. لګ نهايغ ثملش ٕڬ ٗلڊ   ٛثٕ عن حٖه في ه٘ث ثملجاڋ فقٖ ي

ٜڣڗ للح -9 سسغ علګ تشكيل ثملخ ٚ بع٬ ثلسلع ڣثملنتجاػ في ثملستڤڥ ثلثابـ.كما تعمل ثمل  فاٱ علګ سع

لګ  -11 سسغ  ، ڣتلج ثمل ڣ ثملڤسم ث منظما في ثستهالڅ ثملڤثٕ ٗثػ ثإلنتاه غيڇ ثملنتظږ  سسغ ٕٙڣ قٖ تعمل ثمل

ٚثئها بكمياػ هائلغ. ٚ ثلڤحٖع عنٖ ش ٜڣناػ الستفإتها من ثلتخفيضاػ ثلت تحٖف في سع  تشكيل ثملخ

ع  ٜڣڗ.ثانيا: دٙڣ  ثملخ

ٜڣڗ ڣفقا ملجمڤعغ من ثلخطڤثػ ثملتتابعغ، ڣهي تبڇٙ ثلعالقغ بيڗ ٚ تع نها تٖفڄ مكڤناػ ثملخ ٜڣڗ علګ  ع ثملخ ف ٕٙڣ

ٜڣڗ من  ٚڥ من ناحيغ ناحيغثملكڤناػ ثملختلفغ للمخ ٜڣڗ ڣعناصٚ ثألصڤڋ ثملتٖثڣلغ ثألخ ، ڣك٘لڊ ثلعالقغ بيڗ ثملخ

ٚڥ  سسغ ألخ ٜڣڗ من م ع ثملخ ٚڥ، ڣتختلڀ ٕٙڣ ٜڣڗ حسظ نڤعيغ خ ع ثملخ حسظ نشا٭ ه٘ه ثألخيڇع، ڣتختلڀ ٕٙڣ

سسغ.  ثمل

ٙيغ: -1 سسغ ثلتجا ٜڣڗ في ثمل ع ثملخ  دٙڣ

ٛڗ   ٚه من ثملخا ٜڗ، لتخ عإع بيعها الحقا فتخ ٚث ثلبضاعغ بغ٩ٚ  ٙيغ بش سسغ ثلتجا ٜڣڗ في ثمل ع ثملخ تبٖ ٕٙڣ

ٚح ڣ ألجل، ڣفي م لګ مبيعاػ سڤث نقٖث  ٕين الحقا عنٖ ثلبيع، ڣتتجڤڋ  لغ ثلتحصيل ثلت تستخٖم سڤث لتسٖيٖ ثملٙڤ

ع في ثلشكل ثلتالي: ع جٖيٖع، ڣنلخ٨ ه٘ه ثلٖٙڣ ٚڥ، لتبٖ ٕٙڣ خ ٚث بضاعغ  1ڣ لش

 

 

 

 

                                                           

يع، مص -  1 ٚ ڣثلتٛڤ ٙ ثلجامعيغ للنش ٚديغ، ثلٖث ٚد ڣثلتسڤياػ ثلج ٚ علي، مبادئ ثملحاسبغ ثلعامغ ڣفقا للمعايي ثلٖڣليغ في ثلج ٚ، عبٖ ثلڤهاب نص
2004 :٥ ،16. 
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ٙقږ ) ٙيغ01ثلشكل  سسغ ثلتجا ٜڣڗ في ثمل ع ثملخ  (: دٙڣ

 

 

 

 ٚ ٜثئ ٙ هڤمغ، ثلج ٙبيع حنفيغ، ثلڤثضح في ثملحاسبغ ثملاليغ ڣفڄ ثملعايي ثلٖڣليغ، دث  131، ٥: 2010ثملصٖٙ: بن 

سسغ ثلصناعيغ: -2 ٜڣڗ في ثمل ع ثملخ  دٙڣ

ليهافي  ڣ علګ حساب لحيڗ ثلحاجغ  ٛم نقٖث،  ٚث ثملڤثٕ ثڣليغ ڣثللڤث سسغ ثلصناعيغ بش ٜڣڗ في ثمل ع ثملخ تبٖ ٕٙڣ

لګ ثملنتٌ قيٖ  ٚ ثملستخٖمغ بنف٠ ثلقيمغ تضاف  ٜڣڗ بقيمغ ثلعناص ٛڗ فينخف٬ ثملخ ٚه من ثملخا عمليغ ثإلنتاه، فتخ

ٚحلغ ثإلنتاه قيٖ ثلصنع تڤثصل عمليغ ثإلنتاه في تحڤڋ ثملنتٌ قيٖ ثلصنع  ٚ من تكلفغ ثإلنتاه، ڣمن م ثلصنع كعنص

ليڢ لګ حيڗ ثلحاجغ  ٜڗ  ٜڣڗ كما يلي:، كم1لګ منتٌ تام ثلصنع، ليخ ع ثملخ ڗ تتمثل ٕٙڣ  ا يمكن 

ٙقږ ) سسغ ثلصناعيغ2ثلشكل  ٜڣڗ في ثمل ع ثملخ  .( دٙڣ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سابڄ ٗك ٙبيع حنفيغ، م  .134بن 

ع  شراء بض

 نقدي

 تحصيل

 البيع نقدا

 بيع بأجل

ع التخزين  بيع البض

ى الحس ع ع ي تحويل  تخزين منتج ت إخراج منتج ت يب مرح عم
 

 تحصيل نقدا

 نقدي

شراء مواد 
زن تخزين ولواز  إخراج من المخ

 إخراج منتج نصف مصنع

منتج  تخزين  

ي تحويل مرح  عم
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ٜڣڗ  .ثملطلظ ثلثالن: أسباب ڣتكلفغ ثالحتفاٱ باملخ

ع، ڣثلتكاليڀ ثلناجمغ عن ٗلڊ. ٜڣڗ في ثملنش لګ ثألسباب ثلت تجعلنا نحتفٴ باملخ ٚځ في ه٘ث ثملطلظ   نتط

ٚٵ ثألڣڋ: أسباب ثالحتفاٱ  ٜڣڗ.ثلف  باملخ

ٙئيسيغ هي: ٜڣڗ في ثالف مجمڤعاػ  سباب ثالحتفاٱ باملخ جماڋ   1يمكننا 

 أڣال: ثلتأميڗ ڣثلحمايغ ضٖ ثملخاطٚ:

هږ ثألسباب: ٚڣف غيڇ ثملتڤقعغ، ڣمن  ع في ثالحتيا٭ للظ ٙغبغ ثملنش ٜڣڗ نتيجغ  لګ ثالحتفاٱ باملخ ٚ ثلحاجغ   تظه

 ٛيإع حجږ ثلطلظ ثلفعلي علګ حجږ ثلط  لظ ثملتڤقع.ثحتماالػ 

 .يٖ عن ثملتڤسطاػ ثملتڤقعغ  ثحتماالػ طڤڋ فًڇع ثلتٙڤ

 .ٚڥ  تغيڇ ثالحتياجاػ من ثملڤثٕ من فًڇع ألخ

 .ٙئغ ع لطلبياػ طا  ثحتماالػ تلقي ثملنش

ٚثٙ. ٙ ڣثالستم ٚث  ثانيا: ثالستق

ع ممكنغ، ڣتحقيڄ كبڇ كفا ع في ثستغالڋ ثلطاقاػ ثإلنتاجيغ ثملتاحغ لٖيها ب ٚغبغ ثملنش ٙ  تتعلڄ ب ٚث نڤٵ من ثالستق

هږ ثألسباب نجٖ:  ثلنسب في عملياتها، ڣمن 

 .ٚتقبغ ٛمغ ملقابلغ ثلتڤسعاػ ثمل ٚڣنغ في تخطيٰ ڣجٖڣلغ ثلعملياػ ثإلنتاجيغ من خالڋ تڤفيڇ ثملڤثٕ ثلال  ثمل

 ٚثحل ثإلنتاجيغ ثملختلفغ ٛنغ بيڗ معٖالػ ثإلنتاه بيڗ ثمل  .ثملڤث

  ڣمعٖالػ ثإلنتاه.تحقيڄ ثلثباػ ف كل من حجږ ثلعمالغ 

 .ٚعغ في مڤثجهغ ثلتغيڇثػ في طلباتهږ ٚيڄ ثلس  كسظ ثقغ ثلعمال عن ط

 

                                                           

ٚ ثلعلمي للمطابع، جامعغ ثمللڊ سعڤد،  -  1 ٜڣڗ، ثلنش ياػ ڣثملخ ٙع ثملشت دث ٜيي مخيمٚ،   .1997عبٖ ثلع
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ثػ ثقتصاديغ.  ثالثا: تحقيڄ ڣفٙڤ

ع في  ٙغبغ ثملنش هږ ثألسباب ل٘لڊ:ثقتصإيغمنافع  تحقيڄتتمثل   ، ڣمن 

 .ٚث بكمياػ كبيغ ٕ ف حالغ ثلش ٚف ثملٙڤ  ثالستفإع من خصږ ثلكميغ ثملقٖم من ط

 .)ٙبغ ٙ )ثملضا  ثالستفإع من تقلباػ ثألسعا

 .ع ثػ ثلناتجغ عن تحسن مستڤڥ ثلجٕڤ  ثالستفإع من ثلڤفٙڤ

ٜڣڗ. ٚٵ ثلثاني: تكلفغ ثالحتفاٱ باملخ  ثلف

لګ مجمڤعتاڗ  ع لبع٬ ثلتكاليڀ، ڣثلت يمكن تصنيفها  ٜڣڗ تحمل ثملنش ٙ ف ثملخ ٙ ثالستثما ٚث ٚتظ علګ ثتخاٗ ق ت

 1ٙئيسيتاڗ:

ٚديغ.أڣال: تكاليڀ ٗ  ثػ عالقغ ط

همها: ٜڣڗ، ڣمن  ٙ في ثلخ ڣ نق٨ حجږ ثالستثما ٜيإع  ڣ تنق٨ تبعا لل ٜٕثٕ   تشمل ثلتكاليڀ ثلت ت

ٙأٝ ثملاڋ: -1  تكلفغ 

ٛم لتڤفيڇ ثحتياجاتهږ من ثملڤثٕ ثملختلفغ. ع بع٬ ثلنفقاػ في مقابل تڤفيڇ ٙٝ ثملاڋ ثلال  حين تتحمل ثملنش

ٜين: -2 ٜماػ ثلتخ  تكلفغ أماكن ڣمستل

ٜڣڗ. ماكن ثالحتفاٱ باملخ ع في سبيل تڤفيڇ ڣتجهيڈ   تشتمل ثلنفقاػ كافغ ثلت تتحملها ثملنش

ٚثئظ ڣأقسا٭ ثلتأميڗ: -3  تكلفغ ثلض

ٚقغ ڣغيڇها . . .  ميڗ ضٖ ثلس قسا٭ ثلت ٜڣڗ، ڣك٘لڊ  ٚع في ثملخ ٚثئظ علګ ثألمڤثڋ ثملستثم  تشمل ثلض

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سبڄ ٗك ٜيي مخيمٚ، م  .195 – 191عبٖ ثلع
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 تكلفغ ثلتلڀ ڣثلتقادم: -4

ڗ بع٬  قٖ تتع٩ٚ بع٬ ثألصناف للتلڀ ٜين، كما  ڣ نتيجغ عمليغ ثلتخ ٚعغ نتيجغ لطبيعغ ثلصنڀ  بس

يالػ جٖٕع. ٙ ثلڤقـ لظهٙڤ مٕڤ ٚڣ  ثألصناف تتقإم مع م

 ثانيا: تكاليڀ ٗثػ عالقغ عكسيغ:

هږ مكڤناتهږ: ٜڣڗ، ڣمن  ٙ في ثملخ ٛيإع حجږ ثالستثما لګ ثلتناق٬ مع   تضږ ثلتكاليڀ ثلت تتجڢ 

 تكلفغ ثلطلظ / ثإلعٖثد: (1

ڣ ثالنتاه. مصٖٙ  ٛيإع كميغ ثلطلظ  ڣ ثلتشغييل نتيجغ  يٖ  ٚ ثلتٙڤ ڣثم  ثلتخفي٬ في ه٘ه ثلتكلفغ هڤ تناق٨ عٖٕ 

نتاه ثلڤحٖع: (2 ٚث /   تكلفغ ثلش

نتاه ثلڤحٖع نتيجغ  ٚث بكمياػ كبيڇع، ڣفي حالغ ثإلنتاه تنخف٬ تكلفغ  ٚث ثلڤحٖع نتيجغ ثلش تنخف٬ تكلفغ ش

يع ثلتكاليڀ ثلتامغ علګ عٖٕ   كبڇ من ڣحٖثػ ثإلنتاه.تٛڤ

 تكلفغ ثملبيعاػ ثملفقڤدع: (3

لګ  ٕڬ  خيڇ تسليږ ثلعمال الحتياجاتهږ، ڣثل٘ڬ ي ٜڣڗ يقلل من ف٥ٚ ت ٙ ثملناسظ من ثملخ ع بالقٖ ثحتفاٱ ثملنش

ٙباٍ، كما يمكن ثالستفإع منها. ػ منافسغ، ڣبالتالي فقٖثڗ جانظ من ثأل لګ منش ٚثف   ثالنص
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ٜينثملبحن ثلثاني:  ٙع ثلتخ دث ٜڣناػ ڣ ٚڥ. تسيي ثملخ ٙثػ أخ دث  ڣعالقتها مع 

ثيڇث كبيڇث علګ  ٚ ت ث نڤثعها، ڣهي ت ػ علګ ثختالف  ٜين من ثلڤظائڀ ثلحيڤيغ للكثيڇ من ثملنش تعتبڇ ڣظيفغ ثلتخ

ع، ڣتعتمٖ ثألهميغ بالنسبغ له٘ه ثلڤ  ثيڇ علګ ثلنشا٭ ثلتسڤيقي للمنش ڗ لها ت ظيفغ علګ ثلعملياػ ثإلنتاجيغ، كما 

ٚيقغ تتفڄ مع ثلحاجاػ ثملطلڤبغ  ڗ تنظږ بط ڣ ثلنشا٭ ثملعيڗ، ڣلكن في جميع ثألحڤثڋ يجظ  طبيعغ ڣحجږ ثلصناعغ 

ع ثلت تستخٖمها.  للمنش

ٜڣڗ ٜين ڣ ثملطلظ ثألڣڋ: مفهڤم تسيي ثملخ  ڣأهٖثفهما. ثلتخ

ٜڣڗ. ٚٵ ثألڣڋ: مفهڤم تسي ثملخ  ثلف

ٜڣڗ ثستعماڋ  ٙع تسييڇ ثملخ ٛمغ للمحافظغ علګ ثلتخطيٰ ثألمثل يقصٖ بعبا ڣتطبڄ كل ثملبإ ثلعلميغ ثلال

ڣ  ٛڗ،  ٚڣه ثملڤثٕ من ثملخا ٚعغ خ ٛيإع س مكانيغ ثلڤقڤٵ في مشاكل مستقبليغ بسبظ  ٕٙ، ڣثلقضا علګ  ڣثلفعاڋ للمڤث

 عٖم ثحًڇثم مٖع ثلتمڤين من ثملمڤنيڗ.

ٙ ع ٜڗ قإ ٚيقغ تجعل من ثملخ ٜڣڗ يعن ثلعمل بط ٜنغ فتسييڇ ثملخ ڣ ثملستعمليڗ للمڤثٕ ثملخ ٜبائن  لګ تلبيغ طلباػ ثل

 .1ڣه٘ث في كل ثألڣقاػ

ٚڣف ثقتصإيغ عقالنيغ. بضاثلسيڇ ثلجيٖ يعن  ٜڣڗ يلب ثالحتياجاػ في ظل ظ  ڗ ثملخ

ٜڣڗ: ٚٵ ثلثاني: أهٖثف تسيي ثملخ  ثلف

  ٖال عن ٚڥ ثلت ال يمكن تمڤينها  ٜين، ڣثألخ ٙ ثلسلع ثلت تتطلظ ثلتخ  ثلحاجغ.ثختيا

 .يغ للمبيعاػ ڣثالستهالڅ ٙثسغ ثلتنب  ثلٖ

 .لياػ ثلتمڤين ٚځ ڣ ٚف بط ٚثٙ، لتع ٙ ثلق  معالجغ ثملعلڤماػ ڣتڤصلها ملصٖ

 

 

                                                           

ٚع ليسانس، كليغ ثالقتصاد  -  1 ٜڣناػ، م٘ك ٜثئٚ،  –عڤثلي حساڗ، تسي ثملخ  .25، ٥: 2002جامعغ ثلج
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ٜين. ٚٵ ثلثالن: مفهڤم ثلتخ  ثلف

حٖثف تغيڇ مطلڤب  ڣ  ٜمن ڣثملحافظغ عليها بحالتها،  ٜڣنغ لفًڇع من ثل ٜين هڤ عمليغ ثالحتفاٱ باملڤثٕ ثملخ ثلتخ

ٕيغ ه٘ه ثلخٖمغ. ڣقـ ثلحاجغعليها، ڣتڤفيڇ ه٘ه ثملڤثٕ  قل تكلفغ ممكنغ لت ٙ ممكن ڣ ٕنى ثستثما  ليها حقڄ 

ٜين. ٚثبع: أهٖثف ثلتخ ٚٵ ثل  ثلف

همها:هناڅ مجمڤعغ من ثلٖڣثفع ث ٜين، ڣمن   ملتميڈع ڣثألهٖثف ثألساسيغ لڤظيفغ ثلتخ

 أڣال: دثفع تنظيمي.

ٚٙع مقٖما مع ثستغالڋ كڀ للطاقغ  ٚثمٌ ثلعمل ثملق ٙ تنفي٘ ب ٚث ڣثلبيعيغ، بما يحافٴ علګ  ثإلنتاجيغلضماڗ ثستم

. ٚكٕڤ ڣ ثل ٚ ثلنفاٗ  ع، ڣعٖم ثلتع٩ٚ ملخاط  سمعغ ثملنش

 ثانيا: دثفع ثلتحفٴ ڣثالحتيا٭.

ع.ث ڬ طاٙ ، ڣيحقڄ ٗلڊ سمعغ طيبغ للمنش ٜڣڗ ملقابلغ  ٚغبغ في ثالحتفاٱ باحتيا٭ من ثملخ  ل

ٙبغ.  ثالثا: دثفع ثملضا

ڣفيڢ يتږ ثلحصڤڋ علګ ثملڤثٕ ڣثلسلع في ڣقـ عٖم ثالحتياه ثلفعلي لها نتيجغ ثنخفا٩ ثألسعاٙ، لڤجٕڤ نسبغ 

لڊ لالستفإع منها مستقبال.يخصږ كب  ڇع، ٗڣ
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ٜين.ثملطلظ   ثلثاني: مهام ڣظيفغ ثلتخ

هٖثف: ٕيها ه٘ه ثلڤظيفغ ڣما يحققڢ كل نشا٭ منها من  ٜين ثألنشطغ ثلت ت  1يقصٖ بمهام ڣظيفغ ثلتخ

 .أڣال: تڤفي ثلنفقاػ 

ٙ في  ٗث كاڗ حجږ ثالستثما ٜين، ڣخاصغ  ڣلياػ ڣظيفغ ثلتخ ٙع في مجمل مس خ٘ ه٘ه ثملهمغ مكاڗ ثلصٖث ت

ٜين كبيڇث، ڣيكڤ  ثػ من خالڋ:مجاڋ ثلتخ ٙ ثلڤفٙڤ  ڗ مصٖ

o .ٛڗ، ڣعٖم تجميٖ ٙٝ ثملاڋ قل ما يمكن من ثملڤثٕ في ثملخا  ثالحتفاٱ ب

o  ٙ ٚث  ڣضماڗ تٖفڄ ثملڤثٕ. ثإلنتاهضماڗ ثستم

o .ٜڣڗ من ثلتلڀ ڣثلفقٖثڗ  ثلحفاٱ علګ ثملخ

o .ٜنيغ ٜين ثلجيٖ ڣثالستخٖثم ثلكڀ للمساحاػ ثملخ  ثلتخ

 .ثانيا: ثستالم ثملڤثد 

ڣلياػ  ٜنيغ، فه تستلږ كافغ ثملڤثٕ من ثلسلع ڣثآلالػ ڣثملعٖثػ ڣثملڤثٕ تعٖ مس ثالستالم بٖثيغ ثلعملياػ ثملخ

ٜع. ٜبائن كبضائع جاه ڣ تڤجيهها لل ٙسالها ملڤقع ثإلنتاه بالنسبغ للمڤثٕ ثألڣليغ ڣثآلالػ،  ٙث إل  ثألڣليغ، ثنتظا

 .ثالثا: ثلفح٨ ڣثلتفتي٤ 

ڣليغتتعلڄ ه٘ه  ع ثملڤثٕ  ثملس ٕڬ ه٘ه ثملهمغ ٕثخل بضماڗ جٕڤ ٕ بالًڈثماتڢ، ڣت ڣثلتحقڄ من ڣفا ثملٙڤ

كٖ من عٖم تلفها. ٙساڋ ثملڤثٕ لعمليغ ثإلنتاه للت ڣ قبل  ٛڗ سڤث عنٖ ثالستالم   ثملخا

 .ٜڣڗ  ٙثبعا: تڤصيڀ ثملخ

ٜنيغ ڣتحٖيٖ  عٖثٕ ٕليل يضږ تڤصيفا كامال لألصناف ثملختلفغ من ثملڤثٕ ثملخ ٜين ب تقڤم ڣظيفغ ثلتخ

 ثلتفصيليغ لتسهيل عمليغ ثالستٖالڋ عليها. مڤثصفاتهامڤثقفها، ڣبياڗ 

 

                                                           

ڣػ،  -  1 ٙ ثلجامعيغ للطباعغ ببي ٛڗ، ثلٖث ٙع ثملڤثد ڣثملخا دث ياػ ڣ ٚقاڣڬ، ثملشت  .228، ٥: 1994علي ثلش
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 .ٚف ثملڤثد  خامسا: ص

ع ثملختلفغ ثلت هي بحاجغ ملڤثٕ  قسام ڣظائڀ ثملنش ٙسميغ من  ٜين لطلباػ  ڣتتږ عنٖ ثستالم ڣظيفغ ثلتخ

ڗ تقڤم ڣظيفغ  ڣ  ٛڗ  ما ٕثخل ثملخا عمالها، ڣثل٘ڬ يكڤڗ  جل ثلقيام ب يصاڋ ثلطلبيغ مختلفغ من  ٜين ب ثلتخ

 لګ ثلجهغ ثلطالبغ.

 .ٜڣڗ  سادسا: ثملحافظغ علګ ثملخ

لګ حمايتڢ من  ضافغ  ٚقغ،  ٙ ثلتلڀ ڣثلس خطا ٜڣڗ من  ٜنيغ ثملالئمغ ڣحمايغ ثملخ ٚڣف ثملخ لڊ بتڤفيڇ ثلظ ٗڣ

ٚثػ ثلطبيعيغ ثملختلفغ. ث  ثمل

 .جالػ  سابعا: مسڊ ثل

جالػ هي مجمڤعغ ثملستنٖثػ ڣثلبياناػ ڣثمل ڬ ثل ٚكغ ثملڤثٕ،  ٚفغ ح ٜنيغ ملع لفاػ ٗثػ ثلعالقغ باملڤثٕ ثملخ

ٜين علګ ثلقيام بعملها بشكل  ٙصٖع كل مإع، مما يساعٖ ڣظيفغ ثلتخ ٕٙع ڣثلطلباػ ثملنف٘ع، ڣ ثلكمياػ ثلڤث

 مناسظ.

 .ٚد ثملڤثد  ثامنا: ج

ٙصٖع ثلٖفًڇيغ. ٙصٖع ثلفعليغ باأل ٙنغ ثأل ٕٚ ثلفعلي للمڤثٕ، ڣمقا  ڣنعن بڢ ثلج

 ٜڣڗ.تا ٚقابغ علګ ثملخ  سعا: ثل

جامها مع حاجغ  ٜڣڗ ڣمٖڥ ثن ٙصٖع ثملخ ٚقابغ علګ  ٜين، ڣنعن بها ثل تعتبڇ ثملهمغ ثلتقليٖيغ لڤظيفغ ثلتخ

ٚيقغ ثقتصإيغ. ٕٙ ثملاليغ ڣبط ٙ ثألمثل للمڤث  ثالستهالڅ، ڣمحاڣلغ تقليلڢ لتحقيڄ ثالستثما
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ٛڗ ڣأنڤثعها ٚيڀ ثملخا  .ثملطلظ ثلثالن: تع

ٜڗ  ٚ ما هڤ مقصٕڤ باملخ لګ ٗك ٚځ في مطلبنا ه٘ث  ٜڣڗ. ڣكيڀنتط  يمكننا تقسيږ ه٘ث ثألخيڇ بحسظ نڤعيغ ثملخ

ٛڗ  ٚيڀ ثملخا ٚٵ ثألڣڋ: تع  ثلف

ٚفها ڣثالحتفاٱ بها، ڣهڤ يمثل  ٚڣثتها ڣص ٜڣڗ ٗلڊ ثملكاڗ ثلخا٥ باستالم ڣحفٴ ثملڤثٕ ڣثلعمل علګ ث يقصٖ باملخ

 .1ثملستعملغ له٘ث ثلغ٩ٚ مختلڀ ثألماكن ثملسقفغ ڣثملكشڤفغ

ٛڗ. ٚٵ ثلثاني: أنڤثٵ ثملخا  ثلف

لګ ثألنڤثٵ ثلتاليغ: ٜڣڗ فيها  ٛڗ بحسظ نڤعيغ ثملخ  2يمكن تقسيږ ثملخا

ٛڗ ثملڤثد.  أڣال: مخا

ع، ڣقٖ يكڤڗ هناڅ  ٜڗ فيها جميع ثملڤثٕ ثألڣليغ ثلخام ڣغيڇ ثلخام ثلت تستخٖم في ثلعمل ثإلنتاجي في ثملنش ڣتخ

ٛڗ خاصغ علګ ٙثػ ثألمن ڣثلحمايغ، ڣه٘ث  مخا ٚڣ لڊ لض شكل حاڣياػ ٗثػ تصميږ خا٥، تڤضع في مكاڗ خا٥ ٗڣ

ٜينها.  يحكمڢ طبيعغ ثملإع ڣمتطلباػ تخ

ٛڗ ثلڤقڤد.  ثانيا: مخا

ٜثناػ ٗثػ تصميږ خا٥ تڤضع في باطن  ٛڗ خاصغ علګ شكل خ ٚڣقاػ في ثلعإع مخا ٜين ثملح يستخٖم لتخ

ٙثػ ثألمن ڣ ثلحما ٚڣ لڊ لض ٩، ٗڣ  يغ.ثأٙل

ٛڗ ثلعٖد ڣقطع ثلغياٙ  ثالثا: مخا

ٜڗ فيها جميع ثلعٖٕ ثلت تستخٖم في ثلعمل ثملصنعي، ڣثحتياجاػ قسږ ثلصيانغ من قطع ثلغياٙ.  ڣيخ

 

                                                           

ٙدڗ، طبعغ  -  1 ٙ قنٖيل، ثأل ٚيغ ڣثلتطبيڄ ثلكمي، دث ٜين بيڗ ثلنظ ٚث ڣثلتخ ٙع ثملڤثد ڣثلش دث في،   .253، ٥: 2002محمٖ ثلصي
ٚڣڗ. -  2 خ ٚ ڣصفي عقيلي ڣ  عم
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ٛڗ ثملنتجاػ تامغ ثلصنع.  ٙثبعا: مخا

ٚيڀ  يع، ثلت تقڤم بتص ٚثكٜ ثلتٛڤ ٜڗ لحيڗ طلبها ڣبيعها في م تحتڤڬ علګ جميع ثلسلع منتهيغ ثلصنع ثلت تخ

ع.  منتجاػ ثملنش

ٛڗ مخلفاػ ثإلنتاه.  خامسا: مخا

ٚفها. ٜڗ تمهيٖث لص ڗ تصنڀ ڣتخ  ٚ ٝ بها مما يستٖعي ثألم ٙقاما ال ب  قٖ تبلغ قيمغ بع٬ ثملخلفاػ ثإلنتاجيغ 

ٛڗ ثملڤثد ثملتنڤعغ.  سادسا: مخا

ٕڣثػ ثلنظافغ  ٜڗ فيها جميع ثألصناف ثلت ال تٖخل في ثلعمل ثإلنتاجي مثل ثملڤثٕ،  لخ.ڣيخ  . . . 

ٛڗ مڤثد ثلتغليڀ.  سابعا: مخا

ځ، ڣثلخشظ، خيڤ٭  ٜع مثل: ثلٙڤ نڤثٵ ثملڤثٕ ڣثلعبڤثػ ثلت تستخٖم في تغليڀ ثلبضائع ثلجاه ٜڗ فيها جميع  يخ

ٜم، ڣثلبڇثميل ، ڣثلشمع . . . ثلخ.  ثلح

لڊ حسظ نڤعيغ  - ڣ ثلتجهيڈ ثلٖثخلي، ٗڣ ٚيقغ ثلبنا  ٛڗ من حين ط ٚثٕ ڣبشكل عام، تختلڀ ثملخا ثملإع ثمل

ٜنغ. ٜڗ تصميږ خا٥ يناسظ طبيعغ ثملڤثٕ ثملخ ڣ نصڀ ثملسقفغ، ڣقٖ يكڤڗ للمخ ٜينها، فهناڅ ثملصانع ثملكشڤفغ   تخ
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ٚڥ. ٙثػ ثألخ ٜين باإلدث ٙع ثلتخ دث ٚثبع: عالقغ   ثملطلظ ثل

ع في ما يلي: ٚڥ للمنش ٜين مع ثلڤظائڀ ثألخ  1تتمثل طبيعغ ثلعالقغ بيڗ ڣظيفغ ثلتخ

ٜين ڣثإلنتاه. أڣال:  ثلعالقغ بيڗ ثلتخ

ٜين هي ثلت  ڗ ڣظيفغ ثلتخ  ٙ ٚع بينهما، علګ ثعتبا ٜين، حين هماڅ عالقغ مباش ٙع ثإلنتاه لڤظيفغ ثلتخ ٕث تعتبڇ 

بالغها عن مختلڀ ثلصعڤباػ ثلت تحڤڋ ٕڣڗ  ٙع ثإلنتاه، فه ثلت تقڤم ب ٕث ٜڗ جميع ثحتياجاػ  مٖثٕها بشكل تخ

ڣ ثلقطع ثلتالفغ( مخلفاػ ثلعملياػ ثلصناعيغ )ثمل بتخليصها من تقڤمثلڤقـ ثملحٖٕ، كما في منتظږ باحتياجاتها  ڤثٕ 

.١ ڣ ثلٙڤ ٚكغ ٕثخل ثألقسام   ثلت قٖ تعيڄ ثلح

ڬ  ٜين عن  عالم ثلتخ ٙع ثإلنتاه  ٕث ڣ ثلسلع غيڇ منتهيغ ثلصنع لحيڗ ثلحاجغ لها، ڣعلګ  ٜڗ لها ثلقطع  ڣك٘لڊ تخ

ٛمغ حياڋ ثلتعٖيالػ.تعٖيل في ثلجٖثڣڋ ثإلنتاج ثػ ثلال ٚث ٚڥ علګ ثتخاٗ ثإلج  يغ لتعمل هي ثألخ

ٜين ڣثلتصميږ ثلهنٖس ي.  ثانيا: ثلعالقغ بيڗ ثلتخ

ٙ ڣظيفغ ثملشًڇياػ  خبا ٜڣڗ ثملتقإم قبل  نڤثٵ ثملخ ٙع ثلهنٖسغ ببع٬  ٕث ڗ تستشيڇ  ٜين  يجظ علګ ڣظيفغ ثلتخ

ڣ  ٚيقغ ثإلنتاه  ٜين قبل تغييڇ ط كٖ مقٖما من ڣظيفغ ثلتخ ڣ ثلتصميږ ثلت ٙع ثلهنٖسغ  ٕث للتخل٨ منڢ، ڣيجظ علګ 

ٛڗ ثلخا ڗ ثملڤثٕ ثألڣليغ ثملتبقيغ في ثملخا لڊ لتجنظ تعٖيلها من  ٙصٖع كبيڇع، ٗڣ صغ بالتصميږ ثلقٖيږ ال تڤجٖ منها 

ٜڗ تخل  ٜڣڗ قٖيږ ڣكبيڇ في ثملخ ٚغږ من ڣجٕڤ مخ نڢ بال لګ  ٙع  ٙ ثإلشا ٚ ثلناشئغ عن تعٖيل ثلتصميږ، لكن تجٖ ثلخسائ

ٙع ثلهنٖسغ ثلتصميږ ثلجٖيٖ  ٙع ثال  لالستخٖثمٕث ع تفڤځ خسا ستغنا في حالغ كڤڗ ثلفڤثئٖ ثلت ستعٕڤ علګ ثملنش

ٜڣڗ ثلقٖيږ.  عن ثملخ
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ٜين ڣثلصيانغ.  ثالثا: ثلعالقغ بيڗ ثلتخ

ليها ڣعنٖ ثلطلظ، ڣلتسهيل  ٛڗ لحيڗ ثلحاجغ  ٜين باالحتفاٱ بقطع ثلغياٙ ڣثملعٖثػ في ثملخا تقڤم ڣظيفغ ثلتخ

ٛمن تفصيلي يتضمن  عٖثٕ جٖڣڋ  ٙع ثلصيانغ ب ٕث يغ  مڤثعيٖ ثلصيانغتقٖيږ ه٘ه ثلخٖمغ، تقڤم  للتجهيڈثػ ثلٖٙڣ

ٜمن. لڊ قبل فًڇع من ثل  ثآلليغ، ڣثالحتياجاػ ثملطلڤبغ، ٗڣ

ٜع لتلبيغ ثحتياجاػ ثلصيانغ في مڤثعيٖها ثملحٖٕع.  ٜين ڣلتكڤڗ جاه ڗ تستعٖ ڣظيفغ ثلتخ  ڣثلغ٩ٚ من ه٘ث 

ٙع ثملاليغ. ٜين ڣثإلدث  ٙثبعا: ثلعالقغ بيڗ ثلتخ

ٜين ڣثإلٕ ٚ للمعلڤماػ بيڗ ڣظيفت ثلتخ ٛمغ هناڅ تبإڋ مستم ٙع ثملاليغ، حين تعطي ه٘ه ثملعلڤماػ ثلتفاصيل ثلال ث

ٚقابغ علګ ٙٝ ثملاڋ  ٜڣڗ، ڣثل ٜنيغ ڣثملعلڤماػ ثملتعلقغ بتكلفغ ثملخ ثػ ثملخ للتحقڄ من ثلقيٕڤ ثلٖفًڇيغ للمڤجٕڤ

 ٚ ٜين، تڤضع تكلف ثملستثم لګ ڣظيفغ ثلتخ يغ  ٙساڋ قڤثئږ ماليغ ٕٙڣ ٙع ثملاليغ في ثلعإع ب غ ثلعمل في فيڢ، ڣتقڤم ثإلٕث

ٚثػ في نڤثٍ معينغ. ح باالتجاه ناحيغ ثلڤف ٛڗ ، ڣتن  ثملخا

ٜين باملبيعاػ.  خامسا: عالقغ ثلتخ

ڗ تقڤم  ٜين ثملنتجاػ ثملنتهيغ ثلصنع ڣثملحافظغ عليها لحيڗ ثلطلظ عليها، كما يمكن  ٜين بتخ تقڤم ڣظيفغ ثلتخ

ع جي ٕڬ ه٘ه ثلخٖمغ بكفا ٚكغ ثملبيعاػ عن بتعبئغ ڣتغليڀ ه٘ه ثملنتجاػ، ڣلكي ت ڗ تتنب بح ٙع ثملبيعاػ  ٕث ٖع علګ 

ٚف في ثملڤثعيٖ ثملحٖٕع. ثملقبلغثلفًڇع  ٜين كي تقڤم بتهيئغ طلباػ ثلص عالم ڣظيفغ ثلتخ  ڣ

ٚكغ )ثلنقل(. ٜين بالح  سادسا: عالقغ ثلتخ

ٚڥ  خ ػ  ٜڣنغ في منش ڣلغ عن مناڣلغ ڣنقل ثملڤثٕ ثملخ ػ مس ٜين في بع٬ ثملنش ٙع  تكڤڗ ڣظيفغ ثلتخ ٕث تڤجٖ 

ٚكغ  ٚثعاع ٗلڊ عنٖ ثلح ڣ ثلبضاعغ ثملنقڤلغ مل ٜين بتحٖيٖ مڤثصفاػ ثملڤثٕ  ٚكغ، حين تقڤم ڣظيفغ ثلتخ مستقلغ للح

ٚعغ في ثلنقل ڣفي مناڣلغ  ٚكغ تڤفيڇ ثلتسهيالػ ثملطلڤبغ لتحقيڄ ثلس ٙع ثلح ٕث ٚڥ يجظ علګ  خ ڣثلنقل، ڣمن جهغ 

ڣ ثلتجميع.ثملڤثٕ، ڣتڤفيڇ معٖثػ ثلنقل ڣثملناڣلغ، ڣت ٚ ثلتسليږ  خ ٚڣف ثلت قٖ ت  ڤضيح ثلظ
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ياػ. ٜين باملشت  سابعا: عالقغ ثلتخ

ٚػ عمليغ  ٚث ملا ظه ع للش ٚ ثملنش ٚڣف ثلت تضط ٜين عالقغ قڤيغ، فلڤال ثلظ ٜينثلعالقغ بيڗ ثملشًڇياػ ڣثلتخ  ثلتخ

ٜين، ڣمهما قيل عن ڣظيفغ  ٚع ملا ثحتاجـ للتخ ٚث ڣثالستخٖثم مباش مكنها ثلش ع تشًڇڬ لالستخٖثم، فلڤ  فاملنش

ڣلغ عن ثلنڤثحي  ٜين، فه ڣظيفغ تمڤينيغ، ڣڣظيفغ ثملشًڇياػ هي ثلجهغ ثملس ڗ يكڤڗ ثلتمڤينيغثلتخ ، ڣمن ثږ يجظ 

لڊ تكامال مع عملها. ٜين ٗڣ ٚثف علګ ثلتخ  لها ثإلش
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ٜڣڗ. ٚد عن ثملخ ٚځ ثلج  ثملبحن ثلثالن: ط

غما عن ه٘ه  ٜڣڗ ڣثلعنايغ بڢ، ٙڣ ٜڣڗ يمثل جٜ من ٙٝ ثملاڋ ثلعامل، ل٘لڊ البٖ من حمايغ ه٘ث ثملخ ثملخ

ٚع في  ٙ ثلكافي ثل٘ڬ تستڤجبڢ ثملبالغ ثملستثم ٕٚ بالقٖ ٚڣ٭ ثلج ثػ ڣش ٚث ج ٚڣعاػ بتحٖيٖ  ثلحقيقغ، ال تهتږ بع٬ ثملش

 ٜ  ڣڗ.ه٘ث ثملخ

ٚد ڣأهٖثفڢ.  ثملطلظ ثألڣڋ: مفهڤم ثلج

ٚثعاتها لتحقيڄ ه٘ه ثألهٖثف. هٖثفڢ ڣثالشًڇثطاػ ثلڤثجظ م  ٚ ك ٕٚ ٗڣ ٚيڀ ثلج لګ تع ٚځ في ه٘ث ثملطلظ   نتط

ٚد. ٚٵ ثألڣڋ: مفهڤم ثلج  ثلف

ٜماػ ثملختلفغ بتلڊ  -1 ٛڗ من ثملستل ثػ ثلفعليغ باملخا ٙنغ ثملڤجٕڤ ٙع عن مقا ٛڗ هڤ عبا ٕٚ ثملخا ع في "ج ثملڤجٕڤ

ٚ ڣثلعٖ ڣثلقياٝ" جيل نتيجغ ثلحص ٜڣڗ ڣت ٚ ڣعٖ ڣقياٝ ثملخ ٕٚ تستهٖف حص جالػ، ڣعمليغ ثلج  .1ثل

ثػ يتږ خاللها فح٨ ڣقياٝ  -2 ٚث ج ٙع عن مجمڤعغ  ٕٚ هڤ عبا ڣليغ  ڣضبٰ"ثلج ع ڣمس جميع ثملڤثٕ ثلت في حٛڤ

جالػ  ٙصٖع ثلٖفًڇيغ، ڣثلكشڀ  ڣثملستنٖثػثل ٙصٖع ثلفعليغ مع ثأل كٖ من مٖڥ مطابقغ ثأل ٜنغ، ثږ ثلت ٚ ثملخ ڣثلٖفات

ٚقږ ثلفعلي" ساٝ ثل ٚصيٖ علګ  ٚځ بينهما ڣثلبحن عن سببڢ، ڣتسڤيغ ثل ڬ ف  .2عن 

ع فعليغ علګ  -3 ع، ڣضبطڢ بصٙڤ كٖ منڢ كما ڣنڤعا ڣجٕڤ ٚصيٖ ثلٖفًڇڬ ڣثلت ٜڣڗ ثلفعلي ڣتٖقيڄ ثل ٚ ثملخ " حص

 .3ثلنتائٌ ثلفعليغ" ضڤ
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ٙ ثلجامعيغ، مصٚ،   -  1 ٛڗ، ثلٖث ياػ ڣثملخا مٖثد ثملشت ٙع ثملڤثد ڣث دث ٙ حنفي،   .187، ٥: 2007عبٖ ثلغفا
ٚڣڗ ،   - 2 خ ٙدڗ، ‘محمٖ ثلعٖڣثڗ ڣ ٙ ثلصفا للنشٚ، ثأل ٜين، دث ٚث ڣثلتخ ٙع ثلش  .247، ٥: 2006دث

ٚثځ،  -  3 ٚيغ للطباعغ، ثلع ٙ ثلح ٜڣڗ، دث قابغ ثملخ ٙثساػ في ثلتخطيٰ ٙڣ ٚڗ حمٖ ثلكيس ي، د  .213، ٥: 1997سعڤد خض
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 .ٜين نظمغ ثلتخ ٚف علګ مڤثطن ثلخلل في   ثلتع

 .ٚڣٵ في نهايغ ثلسنغ ٜ ثملالي للمش ٚك ٚفغ ثمل  مع

 .ٜنغ ٜيإع في ثلكمياػ ثملخ ڣ ثل  ٜ ڣ ثلعج  ثكتشاف ثلنق٨ 

 .ٙقام كٖ من سالمغ ڣصحغ ثأل  ثلت

 ٙصٖع ٙصٖع ثلٖفًڇيغ. مطابقغ ثأل ٜڣڗ مع ثأل  ثلفعليغ للمخ

ٚد. ٚٵ ثلثاني: أهٖثف ثلج  ثلف

ٜڣڗ فيما يلي:  1يمكن تلخي٨ ثألهٖثف ثألساسيغ للمخ

  ٙصٖع ثلٖفًڇيغ لهاتڢ ثألصناف، كما ٜڣڗ من ثألصناف ثملختلفغ مع ثأل ٙصٖع ثلفعليغ للمخ كٖ من مطابقغ ثأل ثلت

ٚتبٰ به٘ث ثلهٖف ثكتش ٜڣڗ، ڣي حها سجالػ ثملخ ٚقغ ڣغيڇها تڤ ڣ ثلغ٤ ڣثلس جالػ  اف حاالػ ثلتالعظ في ثل

ٛمغ ملعالجتها. ثػ ثلال ٚث مكانيغ ثتخاٗ ثإلج ٚثفاػ، ڣمن ثږ   من ثالنح

  ڣ تٖثڣڋ ثألصناف ٚف  جيل عملياػ ثلتسلږ ڣثلص جالػ ڣثملستنٖثػ ثملستخٖمغ في ت كٖ من سالمغ ثل ثلت

ڣ جهاػ ثالستخٖثم ث ٚعيغ  ٛڗ ثلف ٜڣنغ بيڗ ثملخا كٖ من صحغ ثلقيٕڤ ثملخ ٙع ثلت ٚڣ ٚتبٰ به٘ث ثلهٖف ض ملختلفغ، ڣي

ها بما يتفڄ مع  ع باملستنٖثػ ڣثلنماٗه ثملستخٖمغ ڣثلعمل علګ تطٙڤ ٚثػ ثملڤجٕڤ ٚف علګ ثلثغ ثملحاسبيغ، ڣثلتع

ٜڣنغ. ثػ ثملتبعغ في تٖثڣڋ ثألصناف ثملخ ٚث  ثإلج

 .ٜڣناػ ٚقابغ علګ ثملخ ڬ ضعڀ في نظام ثل  تڤضيح 

 ٜين  يبيڗ عٖٕ ڣحجږ ٚځ ثلتخ ع ط ح كفا ٕٚ، مما يڤ ليڢ بڤثسطغ ثلج ٜيإع ثل٘ڬ يتږ ثلتڤصل  ڣ ثل ثلنق٨ 

 ڣثلنظږ ثملطبقغ بڤجڢ عام.

 .ٛڗ ٜڣڗ بالڤثقع ثلفعلي ثملڤجٕڤ في ثملخا ٙصيٖ ثملخ ح  ٙقام ثلت تڤ ٙنغ ثأل  مقا

 .ٜنيغ ٚع ثملخ ثػ ثلسيط ٚث ج ڣ في  ٛڗ   ثكتشاف نقا٭ ثلقڤع في نظام ثملخا

 ڣثلعٖ ڣثلقياٝ.حصٚ، عٖ ڣقيا ٚ جيل نتيجغ ثلحص ٜڣڗ ڣت  ٝ ثملخ

ڗ هناڅ بع٬ ثالشًڇثطاػ ثلڤثجظ  ٙها، ف تي ثما هٖثفها ڣت  ٕٚ   1ڣتشمل: تباعهاڣلكي تحقڄ عمليغ ثلج

                                                           

ڣػ، بٖڣڗ سنغ نشٚ، ٥:  -  1 ، ثلسعڤديغ، بي ٚث ٜه ٙ ثل ٜين، دث ٚث ڣثلتخ  .271سعٖ ثلٖين عشماڣڬ، ثلش
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- .ٕٚ ٚف تماما لحيڗ ثالنتها من عمليغ ثلج  يقاف عمليغ ثالستالم ڣثلص

ٛڗ ڣفقا -ب ثػ في ثملخا نڤثٵ ثملڤجٕڤ ٕٚ جميع  نڤثٵ ثلعٖ، سڤث في  ڗ يشمل ثلج للتقسيماػ ثملستخٖمغ ڣلجميع 

ٕٚ كل نڤٵ  ٚثعاع ج ڣ ثلتالفغ، مع م ڣ ثلقٖيمغ  ڣ ثملڤثٕ ڣثلسلع ثملستعملغ  ٜماػ  ٗلڊ ثملڤثٕ ڣثلسلع ثلجٖيٖع من ثملستل

 علګ حٖڥ.

ڣلغ كل  -ه ٕٚ، بحين يتږ تقسيږ ثلعمل بينهږ، ڣتحٖٕ مس منهږ علګ ڗ تحٖٕ ثختصاصاػ ثلقائميڗ بعمليغ ثلج

حغ ڣمحٖٕع.  مهمغ ڣث

ع تحـ  -ٕ ٕٙع ڣثملڤجٕڤ ٜماػ ثلڤث ٛمغ ڣثلت تشمل حصٚ ثملستل ٕٚيغ ثلال ٚباػ ثلج ٕٚ ثلتس ٚثعګ في عمليغ ثلج ڗ ت

ٛڗ ڣلږ يتږ  ٙ  ضافتهاثالستالم ڣثلفح٨، ڣثلت ٕخلـ ثملخا ٚڣػ ثلصنڀ، في ثنتظا ڣ ك ٛڗ  ڣ قيٖها في سجالػ ثملخا

ڣ تلڊ ثالنتها من عمليغ ثلفح٨،  ٛڗ بعٖ  ٕٚ للمخا ٙسلـ لإلصاٍل ڣلږ ت ڣ ثلعبڤثػ ثلت  ٜماػ  ٚ ثملستل ك٘لڊ حص

ڣ ثلت تڤجٖ ڣلكنها لږ تقيٖ  ٛڗ ،  نها ال تڤجٖ فعال في ثملخا ال  ٛڗ  ٚ في سجالػ ثملخا ڬ كل ثلڤحٖثػ تظه ٙع،  ثملعا

جالػ.  بعٖ في ثل

لڊ م -هـ ٕٚ، ٗڣ س٠ علميغ ڣسليمغ في عمليغ تقييږ ثلج ع في عهٖع ثتباٵ  ثػ ثلفعليغ ثملڤجٕڤ ن حين تقييږ ثملڤجٕڤ

ٛڗ.  ثملخا

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سبڄ ٗك ٙ حنغي، م  .189، 188عبٖ ثلغفا
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ٚد  ثملطلظ ثلثاني: نتائٌ ثلج

ٚصيٖ  ٜيإع في ثل ڣ ثل  ٜ حٖ ثحتماليڗ هما: ثلعج ٜڣڗ عن  ٕٚ ثلفعلي للمخ ٜڣڗ عن قٖ تكشڀ نتائٌ ثلج ثلفعلي للمخ

ٛڗ  ٚصغ ألميڗ ثملخا عطا ف ال بعٖ   ٕٚ ڣ ثلعجٜ ثل٘ڬ يكشڀ عنڢ ثلج  ٕٚ ٚڣځ ثلج ٙصٖع ثلٖفًڇيغ، ڣال تعلن ف ثأل

لڊ لألسباب ثلتاليغ: ٙثسغ ه٘ث ثملڤضڤٵ ٗڣ  1لٖ

ٛڗ. -1 ميڗ ثملخا ڗ يٖڋ عليها  ٕٚ، ڣيستطيع  ٙجاڋ ثلج ٚفها  ٛڗ ڣال يع ٚٙع ٕثخل ثملخا  قٖ تڤجٖ نڤعياػ متك

.من  -2 حيح ثألخطا ٜڣنغ، ڣيستطيع ت ٛڗ ثملعلڤماػ ثلكافيغ عن ثملڤثٕ ثملخ ميڗ ثملخا ڗ يكڤڗ لٖڥ  ٚڣ٩   ثملف

ٚڣځ طبعا هي ثلت تكشڀ عن  -3 ٗث ثستطاٵ ٗلڊ، ڣه٘ه ثلف ڗ يبڇٙ ه٘ه ثالختالفاػ  ٛڗ  ٚصغ ألميڗ ثملخا عطا ف

ٜين. ثػ ثلتخ ٚث ج  ٕقغ ڣفاعليغ 

ڗ يبڇٙ ه٘ث ثلع ٛڗ  ميڗ ثملخا ٕٚ ثلت تثبـ ٗث فشل  ڗ ڣقع علګ قائږ ثلج سبابڢ يطلظ منڢ  ڗ يظهٚ  ڣ  جٜ 

نما تعتمٖ علګ طبيعغ  ٙع  ثػ ثلت تتخ٘ها ثإلٕث ٚث ڗ ثإلج ٚڣځ، ڣبعٖها ف مڤثفقتڢ ڣعلمڢ علګ ڣجٕڤ مثل ه٘ه ثلف

نها، ڣيمكن تلخي٨ ٚڣځ ثلضخمغ هي ثلت يستحڄ ثلبحن عنها ڣثالهتمام بش ڗ ثلف ٚڣځ، حين   ڣقيمغ ه٘ه ثلف

ٚڣځ في: ٙع ملعالجغ ه٘ه ثلف  ثلخطڤثػ ثلت تتخ٘ها ثإلٕث

  ٕٛڣثه ڣ ث ڣ ح٘ف  خطا حسابيغ  نڢ ال يڤجٖ  ٚثجعاػ ثألخيڇع تقڤڋ  ڗ ثمل ٚثجعغ بطاقغ ثلصنڀ طاملا  م

.  في ثلقيٕڤ

 .ٖڣ خط في ثلقي ڬ لب٠  كٖ من عٖم ڣجٕڤ  ٚڥ للت خ ٚع  جالػ م ٙثسغ ثل ٕ 

 ٚثػ ثلسابق ٙصيٖ ثملڤثٕ ڣثلفق  غ لكي تكشڀ عن ثألسباب ثلحقيقيغ له٘ث ثلعجٜ.متابعغ 

  ٛڗ( ڣخاصغ بالنسبغ للعملياػ لګ ثملخا  ٕٚ ٚف، ثلتحڤيل، ثل ٚثجعغ ثملستنٖثػ ثألساسيغ )ثالستالم، ثلص م

 ثلضخمغ.

 .ثلسابڄ ٕٚ ٚثجعغ كل ثملستنٖثػ ثألساسيغ ثلت ثستخٖمـ عقظ ثلج  م

 .ٚين خ خا٥  ٚڥ بڤثسطغ  خ ٚع  ٕٚ ثلفعلي م  عإع ثلج

 ٛڗ بتقٖيږ ثألسباب ثلت ٕعـ له٘ث ثلعجٜ.تكل ميڗ ثملخا  يڀ 

                                                           

ٚبي ثلحٖين، مصٚ، بٖڣڗ طبعغ، ٥: محمٖ سعي -  1 ٛڗ، ثملكتظ ثلع ياػ ڣثملخا ٙع ثملشت دث  .434، 433يٖ عبٖ ثلفتاٍ، 
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 .ٚځ ٚٙ ه٘ث ثلف ٚف هل تك ٕٚ في ثلفًڇع ثلسابقغ لكي نع ٚثجعغ نتائٌ ثلج  م

  ليها ٕڣڗ ٚف بضاعغ  ڣ ص ڣ ثملستخٖمغ له٘ه ثملإع بسبظ ثحتماڋ ثستالم  ٙثػ ثلطالبغ  ڣثڋ ثإلٕث س

ٚف ثلبضاعغ مستنٖ كتابي، ڣيحٖف ٗلڊ في بع٬ ثألحياڗ في حاالػ ثل ڣ ص ڣ ثستالم  ٙع ثلقصڤڥ،  ٚڣ ض

ٚسميغ. ڣ ثل  في غيڇ ساعاػ ثلعمل ثلعإيغ 

  ٙ خطا ڣ ثالختالٝ، يجظ حينئ٘  ٙثساػ ڣجٕڤ ثختالفاػ كبيڇع بسبظ حاالػ ثلغ٤  ثبتـ ثلٖ ٗث 

ڣلغ.  ثلجهاػ ثملس

  ٚقابغ علګ حكام ثل ٜڣڗ ڣ ٜين بما يضمن حمايغ ثملخ ثػ ثلتخ ٚث ج ثػ ثملستنٖيغ.عإع تنظيږ  ٚث  ثإلج

ٚث ثلتسڤياػ في  ج ٚڣځ، ڣبعٖ ثلڤصڤڋ ڣثلتحقڄ من ٗلڊ، يجظ  سباب تلڊ ثلف ٙثسغ عن  ڣبعٖ ثالستقصا ڣثلٖ

.ٕٚ ٚڣځ ثلت كشڀ عنها ثلج جالػ ڣثلحساباػ يقيمغ ثلف  ثل
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ٚد.  ثملطلظ ثلثالن: أنڤثٵ ثلج

ٙئيسيغ ڣفقا  نڤثٵ  لګ خمسغ  ٛڗ  ٕٚ ثملخا ٙين هما:يمكن تقسيږ ج  ملعيا

ٙصٖع. ٙجغ مطابقغ ثأل ٚٵ ثألڣڋ: د  ثلف

ٕٚ هما: ٙصٖع يمكننا ثلتمييڈ بيڗ نڤعيڗ من ثلج  1بالنسبغ مطابقغ ثأل

ڬ. ٚد ثلٖفت  أڣال: ثلج

ع في  جالػ ڣثملستنٖثػ ثملڤجٕڤ ٜڣڗ من ڣثقع ثل ٙصٖع ثملخ ٚثجعغ  ثػ ثلت تتناڣڋ م ٚث يقصٖ بڢ مجمڤعغ ثإلج

ٜڣڗ مع مثيال ٚثقبغ ثملخ ڣ ثكتشاف قسږ م كٖ من مطابقتها  لڊ بهٖف ثلت ع ، ٗڣ ٛڗ ثلتابعغ للمنش تها في سجالػ ثملخا

ع ثملستنٖيغ ڣغيڇها من ثألسباب. ٙتباڅ في ثلٖٙڣ ڣ ثال جيل،  ڣ ثلت ٚثفاػ فيما بينهما نتيجغ ثلخط في ثلقيٖ   ثالنح

ٚد ثلفعلي.  ثانيا: ثلج

ٜڣڗ من ثألصناف ثملختلفغ  ٕٚ يقصٖ بڢ ثلحصٚ ثملباشٚ للمخ تي ثلج ٛڗ في ڣقـ محٖٕ، ڣقٖ ي ع باملخا ثملڤجٕڤ

ٚصيٖ ثلٖفًڇڬ لكل صنڀ من ثألصناف  ٕٚ يقڤم باإلطالٵ علګ ثل ڗ ثلقائږ بالج ٕٚ ثلٖفًڇڬ، بمعن  ثلفعلي بعٖ ثلج

ٜين. ماكن ثلتخ ٙفڀ ڣغيڇها من  ع باأل ٚ فعلي للكمياػ ثملڤجٕڤ ڣ حص ٙصٖ  ٜڣنغ، ثږ يليڢ عمليغ   ثملخ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سبڄ ٗك ٜ جميل مخيمٚ، م ٜي  .211، 210عبٖ ثلع
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ٚٵ ثلثاني: ٚد. ثلف ٚث ثلج ج  تڤقيـ 

ٕٚ هي: نڤثٵ من ثلج ٕٚ حسظ ثلڤقـ، يمكننا ثلتمييڈ بيڗ ثالثغ   1بالنسبغ لتقسيږ ثلج

ڬ: ٚد ثلٖٙڣ  أڣال: ثلج

ٚ ڣجٕڤ كافغ  ٚڣفغ ، ڣعإع ما يتږ في نهايغ ثلفًڇع ثملاليغ، حين يتږ حص ع ڣمع ٕٚ ثل٘ڬ يتږ في فًڇثػ محٖٕڣ هڤ ثلج

عٖثٕ ثلقڤثئږ ثلخاصغ، ڣب٘لڊ يتږ تحٖيٖ ثلعامليڗ في عمليغ ثلڤحٖثػ ڣثألصناف في ڣقـ محٖٕ في ثلغ الظ، ڣيتږ 

.ٕٚ ٛمغ لهږ بشكل مسبڄ بما يضمن سهڤلغ تنفي٘ ثلج ٙ ثلتعليماػ ثلال صٖث ٕٚ، ڣ  ثلج

ٚد ثملستمٚ.  ثانيا: ثلج

ٚڥ فيها  ٜمنيغ ثملنتظمغ ثلت تج ٚنامٌ معٖ بشكل مسبڄ تحٖٕ فيڢ ثلفًڇثػ ثل ٕٚ حسظ ب عمليغ بمڤجبڢ يتږ ثلج

ٚف ڣثستالم، كما ال  ٕٚ لعمليغ بيع ڣص ثنا ثلج نڢ ال يحتاه لڤقڀ ثلعملياػ  ٚ . . . ( ڣيتميڈ ب شه ٕٚ )شهٚ، ثالثغ  ثلج

لڊ ألڗ  عٖثٕ ثلحساباػ ثلختاميغ ف ثلڤقـ ثملناسظ، ٗڣ ٕٚ ثملسبقغ، ڣك٘لڊ يساعٖ في  عٖثٕ قڤثئږ ثلج لګ  يحتاه 

ڣڋ. ڣال ب جالػ قٖ عٖلـ   ثل

 ٚ  د ثملفاجت.ثالثا: ثلج

ٜثيا ه٘ث  ڬ لحظغ، ڣمن م ڗ يتږ في  ٕٚ ثملفاجت يمكن  ڗ ثلج ڬ، باستثنا  ٕٚ ثلٖٙڣ سلڤب ثلج ڣيتبع فيڢ نف٠ 

هظ ڣثستعٖثٕ ٕثئږ،  ٜڗ في حالغ ت ميڗ ثملخ نڢ يجعل  نڢ يساعٖ علګ ثكتشاف ثألخطا في ڣقـ مبكٚ، كما   ٕٚ ثلج

 مما يقلل من نسبغ ثألخطا

ٚئيسيغ ل ٕٚ مڤثٕ خاصغ ما ثلسيئغ ثل ٕٚ مالئږ لج ڗ ه٘ث ثلنڤٵ من ثلج ڢ فه صعڤبغ تنفي٘ه عمليا، ڣبالتالي ف

 معينغ.

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سبڄ ٗك ٙثشٖ ثلغٖيٚ، م  .326 – 322حمٖ 
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ٜڣناػ. ٚد ثملخ ٚځ تقييږ ڣأنظمغ ج ٚثبع: ط  ثملطلظ ثل

ٜڣناػ. ٚځ تقيږ ثملخ  أڣال: ط

ٚيقغ ڣثحٖع للتقيږ يت ٜها ثملالي، ڣال تڤجٖ ط ٚك ع ڣم عماڋ ثملنش ٜڣڗ علګ كل من نتائٌ  ٚ تقييږ ثملخ ث فڄ عليها ي

ٚ ثملٖع  خ ٜڣڗ  ٚثه تكلفغ مخ ٙ ڣثحٖع منها الستخ ڗ تختا ع  ٚځ محاسبغ متاحغ، للمنش نما تڤجٖ عٖع ط ثملحاسبڤڗ، ڣ

 1همها:

ٚجح:  أسلڤب متڤسٰ ثلتكلفغ ثمل

ٚثه متڤسٰ ثلتكلفغ  ٚجح بقسمغ تكلفغ ثلبضاعغ للبيع علګ عٖٕ ثلڤحٖثػ ثملتاحغ للبيع، ڣبعٖ ٗلڊ يتږ ثستخ ثمل

ٚ ثلفًڇع، ڣيمكن ثلتعبيڇ عن ٗلڊ كالتالي: خ ٜڣڗ  ٚثه تكلفغ مخ ٚ ثلفًڇع الستخ خ ٚب بعٖٕ ثلڤحٖثػ ثملتبقيغ   يتږ ض

 

 

ٙ أڣال: ٙد أڣال صاد  أسلڤب ثلڤث

ٜڣڗ  ڣال، ڣيعن ه٘ث ضمنا ثڗ مخ ٛڗ تباٵ  لګ ثملخا ڗ ثلبضاعغ ثلت تسلږ  ساٝ ثفًڇث٩  يقڤم ه٘ث ثألسلڤب علګ 

، ڣيتږ تقيمڢ ڣفقا ألحٖف ثألسعاٙ، بينما تقيږ تكلفغ ثلبضاعغ ثملباعغ في جٜ  ٚث ٚ عمليغ ش خ ٚ ثلفًڇع يكڤڗ من  خ

ٙ ثملشًڇياػ ثلت تمـ في بٖثيغ ڣخالڋ ثلعاممنها  سعا ٚ ب ٚ ثلفًڇع ثملاضيغ، ڣفي ثلجٜ ثآلخ خ ٜڣڗ  ٙ مخ سعا  .2ب

ٙ أڣال: ث صاد ٙد أخي  أسلڤب ثلڤث

ڣ بيعڢ  ٚفڢ لالنتاه  خيڇث يتږ ص ه  ٚث ڗ ما تږ ش ٚيغ  ٚيقغ ثلسابقغ، حين تعتمٖ علګ نظ ٚيقغ عك٠ ثلط ڣه٘ه ثلط

ٜڣڗ ثملتبقي  ڗ ثملخ ڬ  ٚ ڣال،  خ ٜڣڗ  م مخ ٙ ل٘ث نجٖ  قٖم ثألسعا ها ب ٚث ڣڋ مشًڇياػ تږ ش ٚ ثلسنغ سڤف يكڤڗ  خ

ها ٚث قٖم مشًڇياػ تږ ش لڀ من   1ثملٖع يت

                                                           

ٚبي،  -  1 ٚڣڗ، مبادئ ثملحاسبغ ثملاليغ )ثألصڤڋ ثلعلميغ ڣثلعمليغ(، ثلجٜ ثلثاني، ثلطبعغ ثألڣلګ، مكتبغ ثملجمع ثلع خ مصطفى يڤسڀ كافي ڣ
ٙدڗ،   .285، ٥: 2012ثأل

ٙ ثلجامع -  2 ٙم، ثملحاسبغ ثملاليغ ثملتڤسطغ )ثلقياٝ ڣثلتقييږ ڣثإلفصاٍ ثملحاسبي(، دث  غ.ڣصفي عبٖ ثلفتاٍ أبڤ ثملكا

ٚجح = تكلفغ ثلبضاعغ ثملتاحغ للبيع / عٖد ثلڤحٖثػ ثملتاحغ للبيع  متڤسٰ ثلتكلفغ ثمل

ع ٚ ثلفت خ ٜڣڗ  ٚجح  تكلفغ مخ ٜڣڗ ثملتبقيغ X= متڤسٰ ثلتكلفغ ثمل ع عٖد ثلڤحٖثػ ثملخ ٚ ثلفت  خ
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 أسلڤب ثلتمي ثملحٖد:

ٕڥ ٗلڊ  ٚڥ، ڣم ٚ مختلڀ عن ثلكمياػ ثألخ ٛڗ بسع لګ ثملخا  ٕٚ ٙع فصل كل كميغ ت ٚڣ ٚيقغ علګ ض تعتمٖ ه٘ه ثلط

ع، فيجظ نڢ طاملا يمكن تحٖيٖ ثلت ٚفغ ثملنش ڣ منتجغ بمع كاليڀ ثلخاصغ بمنتجاػ معينغ، سڤث كانـ مشًڇثع 

ٚيقغ مناسبغ في  ڗ تكڤڗ ه٘ه ثلط تقييږ ثملتبقي من ه٘ه ثملنتجاػ في نهايغ ثلفًڇع بتكلفتڢ ثلفعليغ ثملحٖٕع، ڣيمكن 

ٜع  جه ٙثػ ڣثلثالجاػ ڣ ٙع ثلسيا ٜڣڗ كما هڤ ثلحاڋ في تجا ٜيڤڗ مثالحالغ قلغ عٖٕ بنٕڤ ثملخ  .2ثلتلف

ٜڣناػ. ٚد ثملخ  ثانيا: أنظمغ ج

ٚد ثلٖثئږ:  نظام ثلج

ع،  ٚتفعغ نسبيا، ڣيكڤڗ عٖٕ عملياػ ثلبيع كل يڤم محٖٕڣ سساػ ثلت تتميڈ مبيعاتها بتكلفغ م هڤ نظام متبع في ثمل

ٚع  ٜع ثملعم سساػ ثلت تبيع ثألجه ٚف علګ عنصٚ مباٵ، ڣه٘ه حالغ ثمل كالثالجاػ، ڣله٘ث يكڤڗ من ثلسهل ثلتع

جيل مع حساب  جيل تكلفغ ثلبضاعغ ثملباعغ لكل تكلفغ بيع ڣت لخ، حين يمكن ت ٙثػ . . .  ڣ ثلسيا ٜيڤڗ  ثلتلف

ٜڣڗ ثملستمٚ حظ منڢ يڤميا، ل٘ث يسم ثلنظام باملخ ڣ ت ٜڣڗ كل ڣحٖع تضاف لڢ   .3مخ

  ٚ لګ مع ٚثه  خ ڣ عمليغ  ٕخاڋ  ٜڣڗ بعٖ كل عمليغ  ٙصيٖ ثملخ ڬ ڣثـ من كما يهٖف تحٖيٖ  ٜڣڗ في  فغ قيمغ ثملخ

، ڣعنٖ ثلبيع تتحڤڋ تكلفتها من  ٚث ٜڣڗ عنٖ ثلش ضافغ تكلفغ ثلبضاعغ ثملشًڇثع لحساب ثملخ ثألڣقاػ، كما يتږ 

ٙصيٖ  سسغ يتږ تعٖيل  ٚثٙ في ثمل ٚث ياستم ٚثٙ ه٘ث ثإلج لګ حساب تكلفغ ثلبضاعغ ثملباعغ، ڣبتك ٜڣڗ  حساب ثملخ

ٜڣڗ، ڣله٘ث فتصميږ  ڬ.حساب ثملخ ٕٚ ثلٖٙڣ كٌڇ تكلفغ من نظام ثلج ٙتڢ يكڤڗ  ٕث  ه٘ث ثلنظام ڣ

ٜڣناػ، ك٘لڊ يمكننا في حالغ ثملنتڤه ثلتام  يغ للمخ ٕٚ ثملستمٚ تمكننا من ثملتابعغ ثليڤميغ ڣثلٖٙڣ ٚيقغ ثلج ڣط

ٚع.  تقٖيږ ثلتكاليڀ ڣمقابلتها بالعڤثئٖ ثملنتظ

 

                                                                                                                                                                                     

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سبڄ ٗك ٚڣڗ، م خ  .290، 289مصطفى يڤسڀ كافي ڣ
ٙ ثلتع -  2 عٖثد ڣتحليل ثلقڤثئږ ثملاليغ ڣفقا ملعايي ثملحاسبغ ثلٖڣليغ، دث ٚديغ ڣ حاتڢ، ثلتسڤياػ ثلج حاتڢ ثلسيٖ  ٚ علي،  ليږ عبٖ ثلڤهاب نص

 .140، ٥: 2015ثلجامعي، مصٚ، 
ٚه، ٥:  -  3 ٚجع سبڄ ٗك ٙبيع حنيفغ، م  .135بن 
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ٜثياه ن٘كٚ:   ڣمن م

  ٕعٖث لګ  ٚ ال يحتاه  ٕٚ ثملستم  قڤثئږ مسبقغ.ثلج

  جالػ قٖ عٖلـ لڊ ألڗ ثل عٖثٕ ثلحساباػ ثلختامغ في ثلڤقـ ثملناسظ، ٗڣ ٚ يساعٖ علګ  ٕٚ ثملستم ثلج

 .1مسبقا

ڬ: ٚد ثملتناڣب أڣ ثلٖٙڣ  نظام ثلج

سساػ ثلت تبيع  ٗ يتناسظ مع ثمل ع عإع كل سنغ، ڣهڤ ثلنظام ثألكٌڇ تٖثڣال،  ٜڣڗ بصفغ ٕٙڣ تتحٖٕ قيمغ ثملخ

ڣ بضائع متنڤعغ ڣ  متعٖٕع، كما يمڤڗ سعٚ ثلڤحٖع فيها منخف٬، ڣه٘ه حالغ مساحاػ بيع ثملڤثٕ ثلغ٘ثئيغ 

ٚٙ في ثليڤم عٖع  نڤثٵ من ثلبضائع، ڣباعتياٙ ه٘ه ثلعمليغ تتك ٜبڤڗ ڣثحٖ عٖع  سسغ ل ثلصيٖلياػ، فقٖ تبيع ثمل

ٚفغ ڣتسكيل تكلفغ كل ڣحٖع مباعغ، ٚع ملع جالػ في كل م ٚجع لل ڗ ن ٚثػ، فال يعقل  ٚ حت نهايغ  م له٘ث عإع ما ينتظ

ع ثملحاسبيغ لتحٖيٖ تكلفغ ثلبضاعغ ثملباعغ  .2ثلٖٙڣ

ٜڣڗ ثلت  ٜڣڗ ال تتابع محاسبيا، ڣلكن تتابع بڤثسطغ بطاقغ ثملخ ٚكغ ثليڤميغ للمخ ڗ ثلح ڣتبعا له٘ث ثألسلڤب، ف

ٚث ثلبضاعغ ڣثملڤ  جل عملياػ ش ثٕ في قيٖ ڣثحٖيخ٨ تمسڊ من قبل مسيڇ ه٘ه ثملصلحغ، ڣفي ه٘ث ثألسلڤب ت

ع،  ٜڣڗ بٖثيغ ثلٖٙڣ لغا ثملخ ڣ  ٜڣڗ ڣثملتمثلغ في تخفي٬  ٕٚ ثملخ جل ثلقيٕڤ ثلخاصغ بج ، ك٘لڊ ن ٚث عمليغ ثلش

يغ لكل  ه بصفغ ٕٙڣ ٚث ج ٕٚ ثملالي ڣثل٘ڬ يتږ  ٚ ثلسنغ ثل٘ڬ حٖٕه ثلج خ ٜڣڗ  ثباػ مخ ٚصيٖ حساباػ ثملشًڇياػ ڣ ڣت

ٚع في ثلس ڣ علګ ثألقل م ڣ فصل،   ٚ  .3نغشه

 

 

 

                                                           

ٙدڗ،  -  1 ٚثڗ، ثلطبعغ ثلثانيغ، ثأل ٜه ٙ ثل ٜين، دث ٚث ڣثلتخ ٙع ثلش دث ٙثشٖ ثلغٖيٚ،   .326، ٥: 2000حمٖ 

ٚه، ٥:  -  2 ٚجع سبڄ ٗك ٙبيع حنيفغ، م  .136بن 

ٚه، ٥:  -  3 ٚجع سبڄ ٗك ٚحمن عطيغ، م  .141عبٖ ثل
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ٕ ما يلي: ٕٚ ثملتناڣب نٙڤ ٜثيا ثلج  1ڣمن م

 .ثلسهڤلغ في ثلتطبيڄ 

  ٖعٖثٕ ثلحساباػ ثلختاميغ، مما يساعٖ في تقييږ ڣتحٖي ٛڗ قبل  ثػ ثملخا ٚ ثلفعلي بمڤجٕڤ يتږ ثلحص

ٜنغ في نهايغ ثلفًڇع.  ثملڤثٕ ثملخ

 ڗ تتږ عملياػ ٚڣعاػ ثلصغيڇع ڣثملتڤسطغ ڣثلت يمكن  ٕٚ مناسظ للمش ٛنها  ه٘ث ثلج ٕٚ محتڤثػ مخا ج

 خالڋ فًڇع قصيڇع.

ٚد. ٚ نتيجغ عمليغ ثلج  ثالثا: معالجغ ثلتفاڣػ ثل٘ڬ يظه

ڗ ثلخط في  ٚث لكبڇ قيمغ ه٘ث ثألصل نسبيا، ف ٚكاػ، ڣنظ كٌڇ ثألصڤڋ ثملتٖثڣلغ ثهميغ في معظږ ثلش ٜڣڗ  يعتبڇ ثملخ

ٜ ثملالي ڣعٖم ثلٖقغ في قياٝ صا ٚك لګ عٖم سالمغ ثمل ٕڬ   في ثلٖخل.تقيمڢ قٖ ي

ڬ أڣ ثملستمٚ: 3-1 ٚد ثلٖٙڣ  عنٖ ظهٙڤ تفاڣػ نتيجغ عمليغ ثلج

ما ثالختالفاػ ثلبسيطغ فيمكن  سسغ،  ثٚ علګ ثمل ڣ ثلتفاڣػ ثمل ٚئيس   في ه٘ه ثلحالغ يجظ ثالهتمام بالتفاڣػ ثل

 ٕٚ ٙفع نتائٌ ثلج ٜڗ، ڣيفضل قبل  ميڗ ثملخ ٗث لږ يكن هناڅ شعٙڤ بالتقصيڇ من قبل  ٙع ثلعليا في حالغ همالها  لإلٕث

همها: لڊ لعٖع ثسباب  ٙثسغ ه٘ث ثلتفاڣػ ڣمحاڣلغ تٖبيڇه، ٗڣ ٚصغ لٖ ٜڗ ف ميڗ ثملخ عطا   ڣجٕڤ تفاڣػ 

  ڣلڤڗ عن عمليغ ليها ثملس ماكن لږ يصل  ٜڗ، لكن في  ع في ثملخ ڗ بع٬ ثملڤثٕ ثلناقصغ قٖ تكڤڗ مڤجٕڤ

.ٕٚ  ثلج

 ٚثٕ ثملعلڤماػ ي ٙ علګ  ٜڗ هڤ ثألقٖ ٜيإع. ميڗ ثملخ ڣ ثل  ثلت تبڇٛ ثلتفاڣػ ڣثالختالف من حين ثلنقصاڗ 

  ڗ يعطى ڣلګ  ڣ ثالختالف بشكل مباشٚ، ڣبالتالي فمن باب  ڣڋ عن ه٘ث ثلتفاڣػ  ٜڗ هڤ ثملس ميڗ ثملخ

ٚث ه٘ث ثلنق٨. ٛمغ ڣثملتناسبغ ج ثػ ثلال ٚث ڗ لږ يتمكن من ٗلڊ فتتخ٘ بحقڢ ثإلج ٚصغ للتبڇيٚ، ڣ  ف

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سبڄ ٗك ٙثشٖ ثلغٖيٚ، م  .325حمٖ 
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ٚد:مقڤماػ  3-2  فاعليغ ثلج

لګ ٗلڊ، حين يتضمن  ٕػ  ڗ ڣجٖ ڣثألسباب ثلت  ٕٚ ڣكشڀ ثلتفاڣػ  ٚ بعٖ ثالنتها من عمليغ ثلج ٚي يكڤڗ ثلتق

ٙ ل٘لڊ ٜڗ، ڣثلثمن ثملقٖ  .1ثملإع ثلت حٖف فيها ثلنقصاڗ، ثلكمياػ بالٖفاتٚ، ثلكمياػ باملخ

ٚڣ٭ ثلتالي ٚثعاع ثلش ٕٚ فاعليتها البٖ من م ٕڬ عمليغ ثلج  2غ:لكي ت

 .ٕٚ ٚف نماما لحيڗ ثنتها عمليغ ثلج  يقاف عمليغ ثالستالم ڣثلص

  ٛڗ ڣفڄ ثلتقسيماػ ثملستخٖمغ سڤث في تلڊ ثملڤثٕ ڣثلسلع ثػ ثملخا ٕٚ جميع مڤجٕڤ ڗ يشمل ثلج

ٕٚ بالنسبغ لكل نڤٵ علګ حٖڥ. ڗ يتږ ثلج ٚثعاع  ڣ ثلتالفغ، مع م ڣ ثلقٖيمغ  ڣ ثملستعملغ   ثلجٖيٖع 

 ثػ  ڗ تحٖٕ ثختصاصاػ ٕٙع ڣثملڤجٕڤ ٜماػ ثلڤث ٚ ثملستل ٛنغ ثلت تشمل حص ٕٚ ثلال ثلقائميڗ بعمليغ ثلج

ٙسلـ  ٛڗ ثلت  ڣ تقييٖها في سجالػ ثملخا ضافتها،  ٛڗ ڣلږ تتږ  تحـ ثالستالم ڣثلفح٨ ثلت ٕخلـ ثملخا

ٛڗ ڣلكنها لږ تق ڣ تلڊ ثلت تڤجٖ باملخا ٙع،  ڣ تلڊ ثملعا ٛڗ بعٖ،  لګ ثملخا  ٕٚ جالػ.لإلصاٍل ڣلږ ت  يٖ في ثل

  ع في ثػ ثلفعليغ ثملڤجٕڤ لڊ من حين تقييږ ثملڤجٕڤ ٕٚ، ٗڣ س٠ علميغ سليمغ في عمليغ تقييږ ثلج تباٵ 

ٛڗ.  عهٖع ثملخا

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجع سبڄ ٗك ٙثشٖ ثلغٖيٚ، م  .327، 326حمٖ 

ٙ ثلجامعغ ثلجٖيٖع، مصٚ،  -  2 ٛڗ، دث ياػ ڣثملخا ٙع ثملشت دث ٙ حنفي،   .986، ٥: 2002عبٖ ثلغفا
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 خالصغ ثلفصل:

سسغ ثالقتصإيغ من  هميتها بالنسبغ للم ٜڣناػ بشكل عام، ڣمٖڥ  ٚفنا علګ مفهڤم ثملخ من خالڋ ما سبڄ، تع

ٚثػ بالتحكږ فيها ڣحمايتها حين ثلجڤثنظ ثملتعلقغ سسغ، ڣك٘لڊ من ڣف ٚثٙ لنشاطاػ ثمل ، ملا تحققڢ من ثستق

ٜڣناػ. ٕٚ ثملخ ٚځ ڣتقييږ ڣج حنا ط  ثقتصإيغ، كما ڣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 محاسب المخزونا

 في ظل اعتماد 

 المعايير الدولي 
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 تمهيٖ:

ٚيظ ڣتڤحيٖ  ي األنظمغ ڣاملعاييڇ املحاسبيغ الٖڣليغ،  النظامجا النظام املحاسب املالي لتق ٚڬ مع با ٜائ املحاسب الج

اػ  ٙع العامليغ، خاصغ مع التطٙڤ ٚا٭ بالسڤځ العامليغ املفتڤحغ ڣمنظمغ التجا ي االنخ ٜائٚ  ڣه٘ا سعيا مڜ الج

خا٥ ڣاألمڤاڋ.  االقتصإيغ الكبيڇع الت سهلـ نقل األ

ا مڜ النظام املحاس  ٜڣناػ جٜ ٙ املخ ٙيع االقتصإيغ ڣباعتبا ٙ نجاٍ املشا ٚا ي استم هميتها الكبيڇع ڣالبالغغ  ، ڣ ب

ساساػ مڜ النظام املحاسب املالي  ٚڣه بقڤائږ ماليغ مڤحٖع، ڣل٘ا سيتږ ع٩ٚ  جل الخ سسغ مڜ  الت تقڤم بها امل

جيل املحاس ٜڣناػ، ڣكيفيغ الت طاٙ املخ ي  ٙنتڢ باملعاييڇ الٖڣليغ  ٜڣناػ، ڣمقا ي ڣعالقتڢ باملخ كٌڇ  ، نفصلها  ب

 املباحن التاليغ:

ٙقږ)املبحن األڣڋ:   ٙ املحاسب  ٚع حڤڋ املعاييڇ الٖڣليغ ڣطبيعغ املعيا ٜڣناػ.2نظ  ( للمخ

ٜڣناػ.املبحن الثاني:    النظام املحاسب املالي ڣنظام املخ

ٜڣناػ.املبحن الثالن:   جيل املحاسب للمخ  الت
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ٜڣناػ  في ظل اعتمإ املعايي الٖڣليغ. الفصل الثاني: محاسبغ املخ

ٚع حڤڋ املحاسبغ الٖڣليغ، ڣطبيعغ املعيار الٖڣلي رقږ ) ٜڣناػ.2املبحن األڣڋ: نظ  ( املخ

عٖإ القڤائږ املاليغ، ڣتشمل  سساػ األعماڋ عنٖ  ٚف م ڗ املعاييڇ املحاسبيغ هي قڤاعٖ يتږ اعتمإها مڜ ط

ٚفاػ س٠ ضبٰ األعماڋ ڣالتص اػ املحاسبيغ، ڣتضع ٕليال لكيفيغ تنفي٘ املعالجغ  املعاييڇ القڤاعٖ ڣ ٚا ڣاإلج

ٙقږ )  ٙ خ٘ منها املعيا ٜڣناػ، ال٘ڬ 2األساسيغ، ڣك٘لڊ لتحٖيٖ املعلڤماػ املحاسبيغ الت يجظ اإلفصاٍ عنها، ن ( املخ

ٙيخيغ، ڣيق ي ظل نظام تكلفغ التا ٜڣڗ السلعي  ٜڣڗ، ڣصڀ املعالجغ املحاسبيغ للمخ ٙ جا فيڢ مفهڤم املخ ٖم معيا

ٚڣف. ٜڣڗ الت يعًڇف بما فيها بعٖ كمص  التڤجيڢ العلم لتحٖيٖ قيمغ تكلفغ املخ

 ظ األڣڋ: ماهيغ معايي املحاسبغ الٖڣليغ.املطل

 ملحغ تاريخيغ عڜ معايي املحاسبغ الٖڣليغ. أڣال:

ي ظل  ٚب العامليغ الثانيغ، كانـ األسڤاځ املاليغ منظمغ تنظيما ڣطنيا مغلقا، ڣ ثيڇاػ مڜ مختلڀ بعٖ الح الت

ٚاقباػ  لغا م ػ ه٘ه األسڤاځ مڜ خالڋ  ، تطٙڤ املمثليڗ ڣاملتعامليڗ، السيما صنٖڣځ النقٖ الٖڣلي ڣالبنڊ العالم

ي األسڤاځ  ڬ الٖخڤڋ املباشٚ للمتعامليڗ  لغا الڤساطغ،  لګ  ٝڣ األمڤاڋ، باإلضافغ  يغ تنقل ٙ ٚف ڣمحٖٕڣ الص

، م ٙ عبڇ ڣسطا ٚڣ ٜ الفاصلغ بيڗ بع٬ النشاطاػ لبعضها البع٬.املاليغ ٕڣڗ امل لغا الحڤاج  ع 

لګ خڤ٩ مفهڤم التمڤيليغ املاليغ  ٕڥ باملختصيڗ  ٚ منطلڄ مالي جٖيٖ  ٚافيغ، ظه ٚ الجغ بٖال مڜ ڣبعيٖا عڜ املظاه

طاٙ مالي شامل ضمڜ االقتصإ العالم ڣفقا للنظاميڗ االقتصإييڗ األ  لګ ظهٙڤ  ٕڥ بالتالي  ٚيك  العڤملغ، مما  م

ٚع املشًڇكغ ڣاملفهڤمغ مڜ قبل الجميع،  ي كل املجاالػ للتغييڇ ڣاملخاط ٙع التڤحيٖ  ٚڣ ڣب ، كانـ مڜ نتائجڢ ض ڣاألٙڣ

، تڤلٖػ عنڢ املعاييڇ الٖڣليغ املحاسبيغ ڣاملعلڤمغ  ٙ يسم بالتڤحيٖ املحاسب ڗ عمليغ التهيئغ ڣاستحٖاف معيا  ٙ باعتبا

ٙنغ االقتصإيغ بيڗ ڣالت تمثل ا (IAS/IFRS)املاليغ  ه ڣحيٖ قصٖ تفضيل املقا لقڤاعٖ املحاسبيغ الٖڣليغ نحڤ نمٗڤ

سساػ علګ املستڤڥ الٖڣلي.  امل
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ٚائٖع، ڣكاڗ الهٖف مڜ  1973ي عام  ٚ اتفاځ بيڗ الجمعياػ ڣاملعاهٖ ال ث سسـ لجنغ املعاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ 

عٖإ ڣنشٚ املعاييڇ املحاسبيغ ڗ تقڤم اللجنغ ب ڗ تٖعږ قبڤلها ڣالتقيٖ بها، ڣقٖ اكتسبـ اعًڇافا ڣاسعا  ٗلڊ  ڣ

ي عام  ٕڥ  ي معظږ ٕڣڋ العالږ، مما  هليتها، ڣالتحڄ بها عٖٕ كبيڇ مڜ الجمعياػ املهنيغ  لګ انضمام كل  1982ب

 ٙ صٖا ي االتحإ الٖڣلي للمحاسبيڗ، حين قامـ ب ٙ مح 41الهيئاػ املحاسبيغ املهنيغ الت كانـ عضڤا  اسبيا معيا

 ٕڣليا.

ي عام  عإع هيكلغ لجنغ املعاييڇ ڣالنظام األساس  لها، ڣتږ تسميغ مجل٠ معاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ  2000ڣ تږ 

ٙ معاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ بٖال مڜ لجنغ املعاييڇ، حين تبن جميع املعاييڇ  2001ال٘ڬ اعتبڇ مڜ  صٖا ڣڋ عڜ  هڤ املس

ٙع عڜ لجنغ املعاي  يڇ الٖڣليغ.املحاسبيغ الصإ

اػ االقتصإيغ، كما اڗ ٕڣال  ٚڣف ڣالتطٙڤ لګ معاييڇ محاسبيغ ٕڣليغ كانـ ڣليٖع الض ڗ الحاجغ  ڣخالصغ القڤڋ 

نڢ قٖمـ لها خالصغ  كثيڇع ڣخاصغ الٖڣڋ الناميغ ، تبنـ ه٘ه املعاييڇ بسبظ عٖم ڣجٕڤ معاييڇ محليغ لٖيها، ڣيقاڋ 

ٚع مڜ علما املحاسبغ علګ طبڄ مڜ  ٗهظ. جهٕڤ جمه

 أهږ اللجاڗ التي أنشأػ في املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ:

 I F A Cاإلتحإ الٖڣلي للمحاسبيڗ:  -أ 

س٠ عام  هڤ  ي عضڤيتڢ 1977منظمغ عامليغ ملهنغ املحاسبغ، ت ي  155، ڣيضږ  كٌڇ مڜ  118عضڤ  ٕڣلغ يمثلڤڗ 

ٚ اقتصإ ٕڣلي قڤڬ  2.5 ي تطڤي ي العالږ ڣاملساهمغ  ٜ مهنغ املحاسبغ  ٜي لګ تع مليڤڗ محاسظ، يهٖف االتحإ الٖڣلي 

نشا معاييڇ عاليغ املستڤڥ ڣالتشجيع علګ اعتمإه ڗ اإلتحإ لٖيڢ عالقغ ڣطيٖع مع مڜ خالڋ  ا، ڣلتحقييڄ مهامڢ ف

ي مختلڀ ٕڣڋ العالږ. ٛميلغ ڣمنظماػ محاسبيغ  1هيئاػ 

 

 

                                                           

ٜائٚ، ٕفعغ  رڣتاڋ -  1 ، جامعغ الج ٚيغ، رسالغ ماجستي ٜائ سساػ الج عبٖ القإر، التڤجڢ نحڤ تطبيڄ املعايي املحاسبيغ ڣاملاليغ الٖڣليغ في امل

2009 :٥ ،73 ،74. 
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 I A S Cلجنغ معايي املحاسبغ الٖڣليغ:  -ب 

ڗ تكڤڗ ممثلغ  ٚكيبغ األعضا  ي ت ٙهږ مڜ قبل لجنغ التعييڗ، ڣيشًڇ٭  ٙييڗ يتږ اختيا تتشكل ه٘ه الهيئغ مڜ اإلٕا

ٚافيغ ڣاملهنيغ.لألسڤاځ املا ي األصڤڋ الجغ  ليغ العامليغ ڣالتنڤٵ 

ٙيڜ ملٖع   نشطغ 3يتږ تعييڗ اإلٕا ٛمغ لسيڇ  ي جمع األمڤاڋ الال هږ  ٚع ڣاحٖع، ڣيتمثل ٕٙڣ سنڤاػ قابلغ للتجٖيٖ م

ڣلڤياػ السنغ القإمغ. ٚاجعغ، ڣ ٚ السنڤ متضمنا القڤائږ املاليغ امل ٚي ٚ التق عٖإ ڣنش  الهيئغ ڣ

لګ  1998ي عام  عضا لجنغ معاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ  ٕڣلغ،  101عضڤ تمثل جهاػ محاسبيغ مڜ  140ٛإ عٖٕ 

لګ مجل٠ معاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ   IASB.1ك٘لڊ تږ تعٖيل اسږ اللجنغ 

ٚيل  01ي  سسغ 2001ف منا م ڗ  علڜ   ،IASC  ٙع بڤاسطغ مع  IFRSاتفقڤا علګ تسميغ املعاييڇ املحاسبيغ الصإ

ي تسميغ املعاييڇ القائمغ "معاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ   ٙ ٚا جل تمكيڗ  IASاالستم حٖف مڜ  ڗ ه٘ا التغيڇ قٖ  "، ڣيفًڇ٩ 

ثتها مڜ  ٙع بڤاسطتڢ ڣتلڊ الت ٙڣ 2السابڄ. IASCاملجل٠ مڜ التمييڈ بيڗ املعاييڇ الجٖيٖع الصإ

 

  IASBمجل٠ معايي املحاسبغ الٖڣليغ:  -ه 

تهږ، بحين يشغل  14يتشكل مڜ  ساٝ خبڇاتهږ ڣكفا عضڤ مڜ بينهږ املهام بڤقـ  12عضڤ، ڣيتږ تعيينهږ علګ 

ٚا، ڣيظطلع مجل٠ املعاييڇ املحاسبيغ باملهام  ڣقاتهږ ألعماڋ املجل٠ ڣيتقاضڤڗ علګ ٗلڊ اج ٚڣڗ كل  خ ڬ ي كامل، 

 التاليغ:

 .ڣتعٖيل املعاييڇ املحاسبيغ الٖڣليغ ٚ  عٖإ، نش

  ٚ ٙيغ. نش ٙيع املعاييڇ املحاسبيغ الٖڣليغ الجا ٚاػ اإليضاٍ حڤڋ مشا  م٘ك

                                                           

، جامعغ -  1 ٚ معايي املحاسبغ الٖڣليغ، رسالغ ماجستي ٜائ باتنغ، ٕفعغ  ساملي محمٖ الٖينڤرڬ، قائمغ التٖفقاػ النقٖيغ في ظل اعتمإ الج

2009 :٥ ،56. 

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .70، 69طارځ عبٖ العاڋ حمإ، م
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 .ٚا معالجغ التٖخالػ ج  عٖإ ڣ

 

 ٕ-  :  ASCاملجل٠ االتشارڬ للمعايي

اػ مختلفغ ڣمتنڤعغ، يتږ تعيينهږ مڜ قبل  30يتشكل ه٘ا املجل٠ مڜ  صڤال ڣكفا عضڤ علګ األقل، يمثلڤڗ 

ٙييڗ ملٖع   سنڤاػ قابلغ للتجٖيٖ. 03اإلٕا

عماڋ  IASBٙئي٠ مجل٠ املعاييڇ املحاسبيغ  ASCيٚٝ  ٙاػ ڣاألعماڋ ٗاػ األڣلڤيغ،  IASBڣيڤجڢ  ٚا املتعلقغ بالق

ٚبٰ بيڗ  ٚڥ املهتمغ باملعلڤماػ املاليغ الٖڣليغ. IASBكما يشكل فضا لل ٚاف األخ 1ڣهيئاػ التڤحيٖ الڤطنيغ ڣاألط

 

ٚ املاليغ:  -ڝ   IFRICاللجنغ الٖڣليغ لتفسي التقاري

ٙييڗ ملٖع  12تتشكل ه٘ه اللجنغ مڜ  سنڤاػ قابلغ للتجٖيٖ، ڣتهتږ ه٘ه اللجنغ  03عضڤ يتږ تعيينهږ مڜ قبل اإلٕا

عـ  ٕڣ ٙيع تفاسيڇ  عٖإ نشٚ مشا ع، ڣ يتفسيڇ بع٬ النقا٭ الخاصغ علګ ضڤ املعاييڇ املحاسبيغ الٖڣليغ املڤجٕڤ

ٚا بيڗ الجمهٙڤ املهتميڗ إلتمام عمليغ التفسيڇ، كم ا ينسڄ مع هيئاػ التڤحيٖ الڤطنيغ لضماڗ الحلڤڋ ٗاػ لإلث

ع العامليغ.  2الجٕڤ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .57ساملي محمٖ الٖينڤرڬ، م

ٚجٸ السابڄ، ٥:  -  2  .58، 57نف٠ امل
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ٚ املحاسبيغ: ٚيڀ املعاي  ثانيا: تع

ٚيڀ   :1تع

ٚجعيغ الڤضعيغ ڣاملحٖٕع، يستنٖ عليها املحاسظ  ٙاػ امل ٙع عڜ مجمڤعغ مڜ املقايي٠ ڣاإلشا املعاييڇ املحاسبيغ عبا

 ٜ نج ٚڣٵ. ف  فصاٍ عڜ املعلڤماػ حڤڋ األحٖاف االقتصإيغ للمش ثباػ ڣ  1عملڢ مڜ قياٝ ڣ

ٚيڀ   :2تع

 هي الضڤابٰ إلنتاه معلڤماػ شفافغ ڣكاملغ حڤڋ:

o .ٕلتها ڬ  سسغ،   الڤضع االقتصإڬ للم

o سسغ بهٖف حمايغ الٖائنيڗ،  البئغ االقتصإيغ ڣباإلخ٨ املعلڤماػ املتعلقغ باملخاطٚ الت تڤاجڢ امل

عالم األسڤاځ. 2املصالح العامغ، ڣ

 

ٚيڀ   :3تع

 ، ي مجاڋ اإلفصاٍ ڣالقياٝ ڣالتقييږ املحاسب ٕڣاػ قياٝ محاسبيغ تستخٖم  معاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ تمثل 

ٚاف املستخٖمغ ڣاملستف يٖع مڜ القڤائږ املاليغ، فه كل القڤاعٖ املتعلقغ باملحاسبغ ڣتحظى بقبڤڋ عام ملعظږ األط

نڢ  نها كل ما مڜ ش ڬ  ٙيغ،  ڣ اختيا لڤاميغ  ٚيعغ مهما كانـ طبيعتها  ٚجعا سڤا كانـ نصڤ٥ تش ڣ م ڗ يشكل ٕلال 

. هلغ لتنظيږ العمل املحاسب ٙع مڜ سلطاػ م  3ڣ تڤصياػ صإ

 

 

                                                           

اڅ للطباعغ ڣالنشٚ، مصٚ،  -  1 يت ٛسٖ، املحاسبغ الٖڣليغ،  ڣڅ أبڤ   .58، ٥: 2005محمٖ املب

ٚه، ٥: بڜ ر  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  20بيٸ حنفيغ، م

ٚطار عبٖ العالي منصٚ، تقنياػ املحاسبغ العامغ ڣفڄ  -  3 ٜائٚ،  SCFأحمٖ ط يٸ، الج ٚ ڣالتٛڤ ٚڬ، جسڤر للنش  .22، ٥: 2015اإلطار النظ
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 ثالثا: خصائ٨ املعايي املحاسبيغ:

همها:  1تتميڈ املعاييڇ املحاسبيغ بمجمڤعغ مڜ الخصائ٨ 

  املحاسبيغ الٖڣليغ الت نتٌ عنها ٚ ٚفتها هيئغ املعاي ٚع الت ع ٙتها علګ تحقڄ اإلجماٵ، خاصغ بعٖ اإلصالحاػ األخ قٖ

ٚ الهيئاػ الڤطنيغ هماڋ ڣجهاػ نظ ٚاف املهتمغ بها، ٕڣڗ  عٖإ املعاييڇ لتشمل كل األط ٙع ڣ هلغ. مجاڋ االستشا  امل

  ٙساػ املحاسبيغ حياڋ املڤاضيع الت تكڤڗ مجاال قڤتها الت اكتسبتها مڜ خالڋ التڤفيڄ بيڗ التبايڜ ال٘ڬ ميڈ املما

 للمعاييڇ.

 .هږ ما يميڈها لي٠ تسمع بڢ، بل ما تمنحڢ ڗ   ٗ ٚٿ  مختلڀ مستعمليها،  ٚڣنتها نتيجغ ملا تقٖمڢ مڜ حلڤڋ ت  م

 ٙيغ ألنها ال تكتسظ ال جبا ڣ التنظيميغ.غيڇ   صفاع القانڤنيغ 

 رابعا: أهٖاف املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ:

ٙنغ علګ  ي تقٖيږ املعلڤماػ املالئمغ ڣالقابلغ للفهږ ڣالتحقيڄ ڣللمقا ساس  يتمثل  ٚػ املحاسبغ الٖڣليغ بهٖف  ظه

ٚشيٖع، ڣللڤصڤڋ  ٙاػ ال ٚا ي اتخاٗ الق لګ املستخٖميڗ املختلفيڗ ملساعٖتهږ  لګ ه٘ا الهٖف تسعګ مستڤڥ ٕڣلي 

لګ تحقيڄ اآلت :  2املحاسبغ الٖڣلغ 

ٚ املحاسبيغ علګ مستڤڥ ٕڣلي. -1 ٙي ٙساػ ڣالتقا ٚڬ ڣعملي ينظږ ڣحكږ املما ٙ نظ طا  يجإ 

ٙنغ. -2 ٙساػ املحاسبيغ علګ املستڤڥ الٖڣلي لتسهيل عمليغ املقا ي املما  يجإ نڤٵ مڜ االتساځ 

ٙاسغ األنظمغ املحاسبيغ للٖڣڋ املختلفغ، -3 سباب االختالفاػ ڣالتشابهاػ  ٕ ٛيإع الڤعي حڤڋ  ڣمحاڣلغ 

 املحاسبيغ بيڗ الٖڣڋ.

ڣ  -4 سباب نجاٍ  ٚف علګ  ي التع ٚكاػ ڣالٖڣڋ املختلفغ ڣمساعٖتها  ي اقتصإياػ الش تقييږ ٕٙڣ املحاسبغ 

ٚها. ي تطڤي  فشل األنظمغ املحاسبيغ، ڣمڜ ثږ املساعٖع 

                                                           

ٚڣحغ ٕكتڤراه ٕڣلغ، كلغ -  1 صاٍل النظام املحاسبي في ظل أعماڋ التڤحيٖ الٖڣليغ، أط العلڤم اإلقتصإيغ، جامعغ  مٖاني بڜ بلغين: أهميغ 

ٜائٚ، غي منشڤرع،   12، ٥: 2004الج

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك ٛيٖ، م ڣڅ أبڤ   .32، 31محمٖ املب
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ٚكاػ -5 ٚكاػ ڣجعلها  العمل علګ جعل القڤائږ املاليغ للش ع القڤائږ املاليغ للش ٚا كٌڇ ٕڣليغ مڜ خالڋ تسهيل ق

ٙنغ ڣالتحقڄ.  قابلغ للمقا

 تڤفيڇ الحلڤڋ للمشاكل املحاسبيغ املتجٖٕع. -6

ي القڤائږ املاليغ علګ مستڤڥ ٕڣلي. -7 يإع الثقغ  ٚكاػ املحاسبغ الٖڣليغ ٛڣ مام ش ٚاجعغ   تسهيل عمليغ امل

 اعتمإ املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ. خامسا: أهميغ

ٙها ڣسيلغ لتقييږ  نها قابلغ للتطبيڄ املحاسب باعتبا تتسږ املعاييڇ املحاسبيغ بالقبڤڋ العام بيڗ املحاسبيڗ، كما 

سسغ، ڣلقٖ  نشطغ اقتصإيغ تتميڈ بالٖيناميكيغ ٕاخل امل ٚڣنغ التامغ، ألنها ال تتعامل مع  ٕا العمل املحاسب بامل

ييإع التناسڄ العالم  ي تحسيڗ ٛڣ  1مڜ خالڋ:ساهمـ 

  ڣبييغ للمعاييڇ ٚكاػ األٙڣ سڤاځ املاڋ العامليغ، حين ساعٖ تطبيڄ بع٬ الش لګ  السماٍ بالٖخڤڋ 

ٛيإع ثقغ مستعملي القڤائږ املاليغ. ٚيكيغ، عالڣع علګ  سڤاځ املاڋ األم ي االستفإع مڜ   الٖڣليغ 

 .ي األسڤاځ املحليغ ڣالٖڣليغ هيل محاسبيڗ للعمل   السماٍ بتكڤيڜ ت

 ٗلڊ علګ انفتاٍ األسڤاځ مك ٜ ٚكاػ املتعٖٕع الجنسياػ، مما يحف انيغ تصميږ قڤائږ ماليغ مڤحٖع للش

ڣليا مع حمايغ املستثمٚ.  املاليغ الڤطنيغ ڣتنميغ االستثمااػ النتاجيغ ڣاملاليغ محليا ٕڣ

  التفاڣٿ  للٖڣڋ لٖڥ ٜ ٚك ٚ سيٖعږ امل ٙكغ ممثلي تلڊ الٖڣڋ  IASCاعتمإ ه٘ه املعاي ي ڣضع عنٖ مشا

ٚكاػ املتعٖٕع  املعاييڇ املحاسبيغ الٖڣليغ، كما يٖعږ مڤقفها عنٖ التعاملمع املنظماػ الٖڣليغ ڣالش

 الجنسياػ.

 .ٙنغ القڤائږ املاليغ ڣتخفي٬ تكلفغ الجهٖ، املالڜ الڤقـ، لڤضع معاييڇ قڤميغ للٖڣلغ  تسهيل مقا

 لګ قابليغ البيان اػ املحاسبييغ للتقڤيږ حسظ االحتياجاػ معالجغ املعلڤماػ املحاسبيغ، ه٘ا باإلضافغ 

 ڣالتغيڇاػ البيئيغ كتقلباػ مستڤڥ األسعاٙ.

 

 

                                                           

ٚه، ٥: -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڬ، م ٚطار، تقنياػ املحاسبغ العامغ اإلطار النظ  .28،  27أحمٖ ط
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 سإسا: اسباب ڣجڤٕ املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ:

ٚ التاليغ: ي العناص ي املجاڋ املحاسب ڣاملالي  سباب ڣجٕڤ معاييڇ ٕڣليغ ڣخصڤصا  جماڋ    1يمكڜ 

o علږ ٚ ليغ لتطڤي لګ تقٖيږ ڣغيجإ  ي علږ املحاسبغ  الحاجغ  املحاسبغ ڣاستبعإ التناقضاػ القائمغ 

ي  لګ ڣجٕڤ اختالفاػ  ٜڣڗ السلعي، باإلضافغ  مثل معالجغ مشكلغ عقٕڤ اإليجاٙ، تمڤيل تقڤيږ املخ

 شكل مضمڤڗ القڤائږ املاليغ.

o  ع القڤائږ املاليغ املڤ ٚا .تسهيل عمليغ ق سڤاځ املاڋ علګ املستڤڥ العالم صاػ ڣ  حٖع.انفتاٍ البٙڤ

o . ٙع التڤافڄ ڣالتنسيڄ ڣالتڤحيٖ املحاسب العالم ٚڣ  ض

o .تخفي٬ التكاليڀ 

o .ٚكاػ ٚ التبإڋ بيڗ ٕڣڋ العالږ ڣالش لګ األسڤاځ مڜ خالڋ العمالػ األجنبيغ سع  ٙ ٚڣ  تٖعيږ امل

o ي الحلڤڋ  تسهيل االتصاالػ بڜ املتعامليڗ االقتصإيڜ كبڇ  جل التفكيڇ العقالن  ڣالتفكيڇ بفعاليغ  مڜ 

هٖاف اقتصٖيغ محٖٕع. ٚٙع تسمِ بتحقيڄ  ٚع لحل املشاكل املتك ٚحها عمليغ املعاي جيغ الت تط  النمٗڤ

o .ي املحاسبغ الٖڣليغ ٚاكها  ش ي عمليغ   ظهٙڤ املنظماػ املحاسبيغ الٖڣليغ 

o  ٚكاػ األ ٙيغ بيڗ ش  عماڋ الٖڣليغ.تضاعڀ املعامالػ التجا

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٜائٚ، شعيظ شنڤف -  1 ، الج إڣ ٚاكغ بٕڤ سسغ طبقا ملعار املحاسبغ الٖڣليغ، الجٜ األڣڋ، مكتبغ الش  .26،27، ٥: 2009، محاسبغ امل
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 02املطلظ الثاني: املعيار املحاسبي الٖڣلي رقږ 

ٚع األڣڋ: نطاځ املعيار ڣهٖفڢ.  الف

 أڣال: نطاځ املعيار.

ٚ ضمڜ األصڤڋ ڣالت تشمل: ٜڣڗ الت تظه نڤاٵ املخ ٙ جميع  1يغط  ه٘ا املعيا

 

ع. .1 ٙ العإ لألعماڋ املنش ٜڣڗ املستحٗڤ عليڢ بغ٩ٚ البيع ف٠ املسا  املخ

ٚا٩ بيعڢ. .2 ي عملياػ االنتاه ألغ ٜڣڗ املستحٗڤ عليڢ بغ٩ٚ االستخٖام   املخ

ٚا٩ تقٖيږ الخٖماػ. .3 ٜڣڗ ألغ ڣ املخ ثنا عمليغ اإلنتاه  يٖاػ تستهلڊ  ڣ تٙڤ ي شكل خاماػ  ٜڣڗ   املخ

ٙ املحاسب الٖڣلي  ٙ  IAS 2ڣال ينطبڄ املعا ٜٙاعيغ ڣالناتٌ الٜ ٜڣڗ لٖڥ منتجي املنتجاػ ال اعي بعٖ علګ قياٝ املخ

ٜٙاعي املشتڄ  ٙ علګ النباتاػ ڣالحيڤاناػ الحيغ ڣالناتٌ ال الحصإ ڣاملعإڗ ڣاملنتجاػ املعٖنيغ، ك٘لڊ ال ينطبڄ املعيا

ٙ املحاسب   .IAS 41مڜ تلڊ النباتاػ ڣالحيڤاناػ، ڣالت يتناڣلها املعيا

 ثانيا: هٖف املعيار:

ٙقږ  ٙ املحابغ الٖڣليغ   2لګ: 2يهٖف معيا

ٜڣڗ. -1 ٙشإاػ ڣالقڤاعٖ الت تحٖٕ تكلفغ املخ ٙ اإل ٚ املعيا ٜڣڗ، حين يڤف  ڣصڀ املعالجغ املحاسبيغ للمخ

ٚڣف الحقا. -2 صل ثږ كيفيغ االعًڇاف بڢ كمص ٜڣڗ ك  ڣصڀ كيفيغ االعًڇاف باملخ

ٜڣڗ. -3 ي القيمغ القابلغ لتحقيڄ املخ  بياڗ كيفيغ تحٖيٖ صا

ٜڣڗ. -4 ساليظ قياٝ تكلفغ املخ  تڤضيِ 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .472، 471طارځ عبٖ العاڋ حمإ، م

ٚيغ ڣالعلميغ(، ٕار ڣائل -  2 ڗ، الطبعغ الثانيغ،  محمٖ أبڤ نصار، معايي املحاسبغ ڣاإلبالٹ املالي الٖڣليغ )الجڤانظ النظ ، ٥: 2009للنشٚ، األٕر

66 ،67. 
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ع في املعيار:ثالثا: ت ٚيڀ املصطلحاػ الڤإر  ع

ٙ باملعان  املحٖٕع: ي املعيا  1استخٖمـ املصطلحاػ التاليغ 

  ٚف املعيار املحاسبي الٖڣلي رقږ ٜڣناػ بأنها أصڤڋ: 2يع  املخ

 .ي املسيڇع العإيغ للنشا٭  يتږ االحتفاٱ بها لغ٩ٚ البيع 

 .قيٖ االنتاه لغ٩ٚ البيع 

  ڣ تقٖيږ خٖماػ ي خالڋ العمليغ اإلنتاجيغ  ٛم تستهلڊ   علګ شكل مڤإ ڣلڤا

 :ٗا سسغ  ٜڣناػ في محاسبغ امل ٚ املخ ٚ مڜ عناص اف ببعنص 2يتږ االعت

 

 .سسغ ٚ للم ٚ املتعلقغ بملكيغ ه٘ا العنص ٜايا ڣاملخاط ٙتبٰ انتقاڋ امل  ا

 .ٚٙقابغ ه٘ا العنص سسغ علګ   ٗا تحصلـ امل

 بمصٖاقيغ. ٗا ٚ ٚ تكلفغ ه٘ا العنص سسغ تقٖي  استطاعـ امل

 ‘.ٚٚتبطغ بملكيغ ه٘ا العنص ٜايا االقتصإيغ املستقبليغ امل سسغ استفإتها مڜ امل ٙػ امل  ٗا قٖ

 :القيمغ العإلغ 

ٙڬ مڜ  ساٝ تجا ي التنفي٘ ڣعلګ  اغبغ  ٚاف مطلعغ ٙڣ ط ڣ تسڤيغ الًڈام بيڗ  صل  هي املبلغ ال٘ڬ يمكڜ ميإلغ 

 3ڋ عمليغ تبإڋ حقيقيغ.خال

 :صافي القيمغ التحصيليغ 

ٙيغ  ٚڣ ٙع لإلنجاٛ ڣالتكالڀ الض ٚڣحا منڢ التكلفغ املقٖ ع اإلنتاه مط ي السياقالعإڬ لٖٙڣ هي سعٚ البيع املقٖٙ 

ٙع للقيام بالبيع. ٙيغ املقٖ ٚڣ ٛ ڣالتاليڀ الض ٙع لالنجا  املقٖ

 

                                                           

ٜائٚ، La page blueبڤتيڗ محمٖ، املحاسبغ املاليغ ڣمعايي املحاسبغ الٖڣليغ،  -  1  .16، ٥: 2010، الج

ٚ عالڣڬ، معايي املحاسبغ الٖڣليغ،  -  2 ٚ بٖڣڗ سنغ نشٚ، ٥: La page blueلخض ٜائ  .215، الج

ڗ، جمعغ حميٖاػ، محمٖ أب -  3  .66، ٥: 2008ڤ نصار، معايي املحاسبغ ڣاإلبالٹ املالي، ٕار النشٚ، اإلٕر
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 :ٜڣڗ ٚا املخ  تكاليڀ ش

ٚڥ علګ املشًڇياػ تشمل ه٘ه التكلفغ ثمڜ ڣ  خ ٙسڤم  ڣ  ٚائظ  يغ ض ٚكيغ ڣ ٚسڤم الجم ٚائظ ڣال ٚا ڣالض الش

ٚع باقتنا  ڣتكلفغ النقل ڣالتخلي٨ ٚتبٰ مباش ٚڥ ت خ يغ تكاليڀ  اػ  تلڊ املشًڇياػ، ڣ ٕٕٚڣ يغ م ، ڣيستبعٖ 

ٗا تمـ عملي ٚڣځ العملغ األجنبيغ  ٜڣڗ ف ڗ تشمل تكلفغ املخ ٙڬ، ڣيمكڜ  ٚا بالعملغ للمشًڇياػ ڣالحصږ التجا غ الش

1األجنبيغ.

 

 :تكاليڀ التحڤيل 

ٚع بڤحٖاػ االنتاه ٚتبطغ مباش ٚع املحملغ  ڣهي التكاليڀ امل ٚع، التكاليڀ الصناعيغ غيڇ املباش مثل: األجٙڤ املباش

لګ  جل تحڤيل املڤإ األڣليغ  نفاقها مڜ  م متغيڇع، ڣالت تږ  بشكل منظږ علګ ڣحٖاػ اإلنتاه، سڤا كانـ ثابتغ 

ٜع. 2بضاعغ جاه

 

 :ٚڥ  التكاليڀ األخ

 ٜ جل جعل املخ ٜڣڗ فقٰ مڜ  ي تكلفغ املخ ٚڥ  ٚڣفڢ الحاليغ، مثال يمكڜ تٖخل التكاليڀ األخ ي مكانڢ ڣظ ڣڗ 

ٜڗ. ڣ تكاليڀ تصميږ املنتجاػ لعمال محٖٕيڜ ضمڜ تكالڀ املخ نتاجيغ  3ضافغ تكاليڀ غيڇ 

 

 :التكلفغ التاريخيغ 

ڣ  ٙئ اقتنائها  صڤڋ عنٖ تا خٚ يقٖم للحصڤڋ علګ  ڣ القيمغ الحقيقيغ لكل مقابل  ٜينغ املٖفڤٵ  مبلغ الخ

ڣ هي مبلغ ٜينغ ال٘ڬ مڜ املفًڇ٩ ٕفعڢ النقضا الخصڤم  نتاجها،  ڣ مبلغ الخ ي مقابل السنٖ  املنتجاػ املستلمغ 

ٚ العإڬ للنشا٭..  ثنا الس

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚ عالڣڬ، م  .216لخض

ٚبيغ املتحٖع للتسڤيڄ ڣالتڤريٖاػ ، حسام الٖيڜ خٖا١ ڣليٖ عبٖ القإر -  2 ٚكغ الع ، ٥:  2013، مصٚ،  ، املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ، الش

125. 

3  -  ٚ ٚه، ٥: لخض ٚجٸ سبڄ ٗك  .217عالڣڬ، م
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 :التكلفغ الحاليغ 

ٜينغ غيڇ  ي الڤقـ الحالي ڣهڤ مبلغ الخ ڣ املطابقغ لها  ي حاڋ اقتنا األصڤڋ نفسها  ٜينغ الڤاجظ ٕفعڢ  مبلغ الخ

ي الڤقـ الحالي. املحيڗ ٛما لتسڤيغ االلًڈام   ال٘ڬ يكڤڗ ال

 :ٚع االستغالڋ  ٕائ

مڤاڋ  ي شكل  ٛها  نجا ڣ البضائع الت تٖخل ضمڜ مساٙ استغاللها ڣ الفًڇع املمتٖع بيڗ اقتنا املڤإ األڣليغ 

ٜينغ. 1الخ

 

 :ا٩  تكاليڀ االقت

ع نتيجغ القً ٚڥ الت تتحملها املنش  2ڇا٩ األمڤاڋ.هي الفڤائٖ ڣالتكاليڀ األخ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚيغ، العٖٕ  -  1 ٜائ ٚسميغ للجمهڤريغ الج ٚيٖع ال  83املتعلڄ بالنظام املحاسبي املالي،٥:  25/03/2009، الصإرع بتارئ 19الج

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .13طارځ عبٖ العاڋ حمإ، م
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 02املطلظ الثالن: مفاهيږ أساسيغ حڤڋ املعيار الٖڣلي رقږ 

ٙقږ  ٚف علګ املعياٙ املحاسب الٖڣلي  كٌڇ تفصيل مڜ خالڋ املفاهيږ األساسيغ الت  02نتع ٜڣناػ بشكل  املخ

 يتشكل منها.

ٜڣناػ:  أڣال: التقييږ املحاسبي للمخ

ٜڣڗ  يقيږ ي قياٝ تكلفغ املخ ٕٚ، حين يعتمٖ  ٜيڜ ڣعنٖ القيام بعمليغ الج ٚتيڗ، عنٖ التخ ي العإع م ٜڣڗ  املخ

قل، حين: يهما  ي القيمغ املحققغ )القبلغ للتحصيل(  ساٝ تكلفغ ڣصا  1علګ 

 التقييږ علګ أساٝ التكلفغ: -1

، تكاليڀ التحڤيل، ڣالتكال ٚا ٜڣڗ علګ كل تكاليڀ الش ٜڣڗ تشمل تكلفغ املخ ٚڥ الت تًڇتظ علګ جلظ املخ يڀ األخ

 لګ مكانڢ ڣڣضعڢ.

 التقييږ علګ أساٝ القيمغ الصافيغ القابلغ للتحڤيل: -2

صبحـ تكلفغ  ٗا  نڢ  ٜڣناػ بمبلغ يفڤځ املبلغ املحٖٕ للبيع )عنٖ االستعماڋ (، حين  جيل املخ ال يمكڜ ت

ٙنغ ٙاه مقا ٕ لګ  سسغ  ٜڣڗ غيڇ قابلغ للتحصيل، تعمٖ امل ٜيڜ ڣالقيمغ الصافيغ القابلغ للتحصيل  املخ بيڗ تكلفغ التخ

ٜڣناػ. ٕخاڋ املخ قل مڜ تكلفغ  ٗا ما كانـ القيمغ القابلغ للتحصيل  ٜڣڗ ) تٖهٙڤ (  ٚف بنق٨ ف قيمغ املخ  ، فتع

 

 

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚ عالڣڬ، م  .218لخض
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ٚځ ڣتقنياػ قياٝ التكاليڀ:  ثانيا: ط

ي ٜئغ  ٚيقغ التج ڣ ط ٙيغ  ٚيقغ التكاليڀ املعيا ٗا كاڗ استخٖام  يمكڜ عمليا استخٖام ط ٜڣڗ،  احتساب تكلفغ املخ

ٚيبغ مڜ التكلفغ الفعليغ، حين: ٚ عڜ نتائٌ ق  1ه٘ه األساليظ يفس

 ع  تحسظ ساٝ املستڤياػ العإيغ لكل املڤإ ڣاملهماػ ڣالعمالغ ڣمستڤڥ الكفا ٙيغ علګ  التكاليڀ املعيا

ي   ٚ ٜم األم ٗا ل يغ، ڣيتږ تعٖيلها  ٚاجعغ له٘ه املستڤياػ بصفغ ٕٙڣ ڣمستڤڥ استغالڋ الطاقغ، ڣيتږ م

ٚڣف الحاليغ.  ضڤ الظ

 ٙع ٙٝ نشا٭ تجا ػ الت تما ي املنش ٜئغ  ٚيقغ التج ٜڣڗ الت تتكڤڗ  تستخٖم ط ٜئغ لقياٝ تكلفغ املخ التج

ٙبحيغ متساڣڬ، ڣالت ال يمكڜ مڜ الناحيغ العلميغ  اػ هام٤  ٚيعغ التغيڇ ٗڣ مڜ بنٕڤ كثيڇع العٖٕ ڣس

ٚيڄ تخفي٬  ٜڣڗ عڜ ط ٚيقغ يتږ تحٖيٖ تكلفغ املخ ٚڥ لقياٝ تكلفتها، ڣطبقا له٘ه الط خ ٚځ  استخٖم ط

ٙبِ ٜڣڗ بنسبغ هام٤   مالئمغ. القيمغ البيعيغ للمخ

ٜڣڗ: ٚجاػ مڜ املخ ٚځ تقڤيږ املخ  ثالثا: ط

ٜڣناػ: ٚجاػ مڜ املخ ي تقڤيږ املخ ٚځ التاليغ  ٙ املحاسب علګ الط  2ن٨ املعيا

  :ٚيقغ الڤإر أڣال الصإر أڣال  ط

ڣال. ڣال هي الت تباٵ  ڗ الڤحٖاػ الت تشًڇڥ  ٚيقغ، ف  بمڤجظ ه٘ه الط

 :ٚجحغ ٚيقغ متڤسط التكلفغ امل  ط

ٚ املڤحٖ يتږ بمڤجظ ه ع ڣاملباعغ، ڣيستخٖم ه٘ا السع ٚ تكلفغ ڣاحٖ للڤحٖاػ املڤجٕڤ ٚيقغ استخٖام سع ٘ه الط

ٚ املٖع. خ  لتسعيڇ كل بضاعغ 

                                                           

ٚه، ٥: طارځ عبٖ العاڋ حم -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .19، 18إ، م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .108، 107ڣليٖ عبٖ القإر، حسام الٖيڜ خٖا١، م
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ڣال.  ٙ خيڇا صإ  ٕٙ ٚيقغ الڤا ٚيقغ البٖيلغ املسمٍڤ بها: ڣهي ط  1ما الط

ٜڣڗ يتږ علګ  ڗ ڗ تٖقيڄ تكلفغ املخ ٜڣڗ تعن افًڇا٩  ڣال عنٖ تقييږ املخ ٚف  خيڇا يص  ٕٙ ٚيقغ الڤا استخٖام ط

ڣ استخٖامها. ي بيعها  ي األخيڇ هي الت تبٖ  ڣ املڤإ املشًڇاع  ڗ السلع   ساٝ 

ٜڣناػ: ٚځ بيڗ نڤعيڗ مڜ املخ ٙتباطها، حين يف ٜڣناػ باختالف ا  2يختلڀ تحٖيٖ تكلفغ املخ

  ،ٜينها ٚقغ بيڗ ڣحٖاتها القٖيمغ ڣالجٖيٖع بعٖ تخ ٜڣناػ تعڤ٩ بعضها ڣيصعظ تشخيصها ڣالتف مخ

ٚجحغ. ڣال، ڣمتڤسٰ التكلفغ امل  ٙ ڣال صإ  ٕٙ ٚيقتيڗ، الڤا ساٝ الط  حين يقيږ ه٘ا النڤٵ علګ 

  ٜڣناػ ال تعڤ٩ بعضها، يمكڜ تشخي٨ ڣتمييڈ ڣحٖاتها، ڣيتږ تقييږ ه٘ا النڤٵ حسظ ڣحٖاتڢ مخ

 لتكلفغ الحقيقيغ للڤحٖع.با

ٜڣناػ ضمڜ مصاريڀ الٖڣرع:  رابعا: التسجيل املحاسبي للمخ

ٚإ املتعلڄ بڢ. ي الفًڇع الت يتحقڄ خاللها اإلي ٚڣفا  ٜڣڗ تعتبڇ مص ٙجغ للمخ ڗ القيمغ املٖ ٜڣڗ ف  عنٖ بيع املخ

ٜڣڗ تعتبڇ مصا ي القيمغ التحصيليغ ڣكافغ خسائٚ املخ ٜڣڗ الصا ٙيڀ تخ٨ الفًڇع الت ڗ تخفي٬ قيمغ املخ

ي الفًڇع  ٚڣف  ٚف بڢ كمص ٛيإع املتع ڬ تخفي٬ نش عڜ  ما بالنسبغ إللغا  ٙع،  ڣ الخسا حٖف خاللها التخفي٬ 

.  الت حصل فيها لإللغا

ٚإاػ. ٚڣف مقابلغ التاليڀ باإلي ٜڣڗ املباٵ كمص ٙجغ للمخ ٚا االعًڇاف بالتكلفغ املٖ ج  ينتٌ عڜ 

ڗ تنسظ بع٬  ي املمتلكاػ يمكڜ  ٜڣڗ كعنصٚ  ٚڥ مثل: استخٖام املخ خ اػ  ٜڣناػ لحساباػ مڤجٕڤ املخ

 ٚ ٚڣفا خالڋ العم ٚيقغ مص ٜڣڗ املستخٖم به٘ه الط ع بتشييٖها، ڣيعتبڇ املخ ػ ڣاملعٖاػ الت تقڤم املنش ڣاملنش

اػ. 3اإلنتاجي لتلڊ املڤجٕڤ

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .25طارځ عبٖ العاڋ حمإ، م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .108، 107ڣليٖ عبٖ القإر، حسام الٖيڜ خٖا١، م

لګ تط -  3 ٚ املاليغ الٖڣليغ الحٖيثغ، الٖار الجامعيغ، مصٚ، طارځ عبٖ العاڋ حمإ، ٕليل املحاسب ٚ التقاري  .188، ٥: 2006بيڄ معاي
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  خامسا: املعلڤماػ الڤاجظ اإلفصاٍ عنها:

سسغ تقٖيږ املعلڤماػ التاليغ مڜ خالڋ ملحڄ كشڤفها املاليغ حڤڋ محاسبغ  ڗ املعياٙ يف٩ٚ علګ امل

ٜڣناتها:  1مخ

 .ٜڣناتها سسغ ملخ ٚځ محاسبغ ڣتقييږ امل  كيفيغ ڣط

 .ٜڣناػ الت قٖمـ حسظ قيمتها الصافيغ القابلغ للتحصيل  قيمغ املخ

 جلغ ڣك ٜڣناػ امل  يفيغ تحٖيٖها.مبلغ نق٨ قيمغ ڣتٖهٙڤ املخ

 .ٜڣناتحسظ تصنيفها النڤعي  القيمغ املحاسبيغ للمخ

 .عبا خالڋ الفًڇع جلغ ك ٜڣناػ امل  تكلفغ املخ

  ٚيڄ تخفي٬ قيمغ سسغ عڜ ط ي محاسبغ امل جلغ  ٜڣناػ امل ي قيمغ املخ مبلغ اسًڇجاعاػ الخسائٚ 

عبا خالڋ الفًڇع. جلغ ك ٜڣناػ امل  املخ

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚ عالڣڬ، م  .212لخض
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ٜڣناػ. املبحن  الثاني: النظام املحاسبي املالي ڣاملخ

صاٍل  جل  لګ القيام بمجمڤعغ مڜ اإلصالحاػ املحاسبيغ، مڜ  ٜائٚ من٘ بٖايغ األلفيغ الثالثغ  لقٖ عمٖػ الج

ي تحقيڄ  املنظڤمغ املحاسبيغ مڜ خالڋ تبن نظام محاسب مبن علګ اساٝ مال  املعاييڇ املحاسبيغ الٖڣليغ، 

ٚڬ. ٜائ ي النظام املحاسب الج  ٚ  مجمڤعغ مڜ األهٖاف، فظه

 املطلظ األڣڋ: ماهيغ النظام املحاسبي املالي.

ٚيڀ النظام املحاسبي املالي: (1  تع

ي  11/07لقٖ جا القانڤڗ   ّٙ ي ال 25/11/2007امل ٚسميغ املتضمڜ للنظام املحاسب املالي الصإٙ  ٚيٖع ال ج

ي مڤإه )  47العٖٕ  ڬ ال٘ڬ ين٨  ٙها التصٙڤ طا ڗ:  9 – 8 – 7 – 6 – 3ليحٖٕ مفهڤم املحاسبغ املاليغ ڣ  ( علګ 

ٜيڜ معطياػ قاعٖيغ عٖيٖع ڣتصنيفها ڣتقييمها  " املحاسبغ املاليغ نظام لتنظيږ املعلڤماػ التاليغ يسمِ بتخ

ع صإقغ عڜ ال جيلها ڣع٩ٚ كشڤف تعك٠ صٙڤ ي ڣت ٜينتڢ  ڤضعيغ املاليغ ڣممتلكاػ الكياڗ ڣنجاعتڢ ڣڣضعيغ خ

 1نهايغ السنغ املاليغ ".

عٖإ  يا للمحاسبغ املاليغ ڣاملعاييڇ املحاسبيغ ڣمٖڣنغ حساباػ تسمِ ب ٙا تصٙڤ طا يتضمڜ النظام املحاسب 

ڬ للمحاسبغ امل ٙ التصٙڤ ساٝ املبإ املعًڇف بها عامغ، ڣيشكل اإلطا اليغ ٕليال إلعٖإ املعاييڇ كشڤف ماليغ علګ 

ٚڥ غيڇ  ٚيقغ املحاسبيغ املالئمغ عنٖما تكڤڗ بع٬ املعامالػ ڣغيڇها مڜ األحٖاف األخ ٙ الط ڣيلها ڣاختيا املحاسبيغ ڣت

ڣيل. ڣ ت  ٙ  معالجغ بمڤجظ معيا

ي   ّٙ ٙڬ امل ا ٙ الٛڤ ٚا ٙ الق ي  2008يڤليڤ  26كما صٖ ٙع  ٚسميغ الصإ ٚيٖع ال ي الج العٖٕ  2009 ماٝٙ 25املنشٙڤ 

ٚضها، ڣك٘ا مٖڣنغ الحساباػ ڣقڤاعٖ سيڇها. 19 2ليحٖٕ قڤاعٖ التقييږ ڣاملحاسبغ، ڣمحتڤڥ الكشڤف املاليغ ڣع

 

                                                           

ٚيغ، العٖٕ  -  1 ٜائ ٚسميغ للجمهڤريغ الج ٚيٖع ال  .04، املتعلڄ بالنظام املحاسبي املالي، ٥: 07/11، القانڤڗ 2007نڤفمب  25، بتارئ 74الج

ٚ تطبيڄ النظام املحاسبي املالي علګ تكلفغ ڣجٕڤ املعلڤماػ املحاسبيغ في ظل تكنڤلڤجيا املعلڤماػ، مجلغ الباحن، قڤ  -  2 ريڜ حاه قڤيٖر، أث

ٜائٚ، العٖٕ   .272، 271، ٥: 2012، 10جامعغ ڣرقلغ، الج
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 أهميغ النظام املحاسبي املالي: (2

 1هميغ النظام املالي املحاسب تتحقڄ فيما يلي:

 سسغ. يسمِ بتڤفيڇ املعلڤماػ املاليغ املفصلغ ڣالٖقيغ ع الصإقغ للڤضعيغ املاليغ للم  تعك٠ الصٙڤ

  عٖإ القڤائږ املاليغ مما جيل املحاسب ڣالتقيٖ ڣك٘ا  تڤضيِ مبإ املحاسبغ ڣمالاعاتها عنٖ الت

 يقل٨ مڜ حاالػ التالعظ.

 ي  يستجيظ ٙنغ، ڣيساهږ  ٚا املقا ج نڢ يسمِ ب ٚيڜ الحالييڗ ڣاملستقبلييڗ، كما  الحتياجاػ املستثم

ٚاٙ. فضل األساليظ التخاٗ الق فضل للمعلڤماػ الت تشكل  سسغ مڜ خالڋ فهږ   تحسيڗ تسييڇ امل

 .سسغ ٙع التنافسيغ للم ٙ ڣيٖعږ القٖ ي التكاليڀ، مما يشجع االستثما  يسمِ بالتحكږ 

 يسهل عمل. ٜ علګ مبإ محٖٕع بڤضٍڤ ٚتك ٚاقبغ الحساباػ الت ت  يغ م

 .ٚيڜ األجانظ ٚا لالستجابغ الحتياجاػ املستثم ٚنظ ٙ األجنب املباش  يشجع االستثما

 .سسغ منيغ مڜ قبل امل ٚف البنڤڅ مڜ خالڋ تڤفيڇ ڣضعيغ ماليغ ڣ ٚڣ٩ مڜ ط  تحسيڗ تسييڇ الق

  سسغ سسغ مع م ٙنغ القڤائږ املاليغ للم ڣ يسمِ بمقا سسغ  ٚڥ بنف٠ القطاٵ سڤا ٕاخل امل خ

ڬ مع الٖڣڋ الت تطبڄ املعاييڇ املحاسبيغ الٖڣليغ. ٙجها،   خا

 .سسغ ي امل مڤالهږ  ٛيإع ثقغ املساهمينڗ بحين يسمِ لهږ بمتابعغ  لګ  ٕڬ   ي

 .سساػ الصغيڇع بتطبيڄ محاسبغ ماليغ مبسطغ  يسمِ للم

  صڤڋ امل ي تقييږ  ي املخطٰ يعتمٖ القيمغ العإلغ  ٙيخيغ املعتمٖع  لګ التكلفغ التا سسغ، باإلضافغ 

، مما يسمِ بتڤفيڇ معلڤماػ ماليغ تعك٠ الڤاقع.  املحاسب الڤطن

 

 

                                                           

ٚكاػ الٖڣليغ )مجلغ جٖيٖ  -  1 االقتصإ(، مجلغ تصٖر عڜ الجمعيغ الڤطنيغ شعبيڗ شتڤف، أهميغ التڤحيٖ املحاسبي العاملي بالنسبغ لش

ٚييڗ، العٖٕ  ٜائ ٜائٚ، 00لالقتصإييڗ الج  .65، ٥: 2006، الج
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نڢ يشكل  ٚيڜ، كما  هميغ بالغغ كڤنڢ يستجيظ ملختلڀ احتياجاػ املهنييڗ ڣاملستثم يكت٦  النظام املحاسب املالي 

ي تطبيڄ املعاييڇ املحاسب لګ:خطڤع هامغ  ، ڣال٘ڬ يهٖف  ٙ التڤحيٖ املحاسب العالم طا ي   1يغ الٖڣليغ 

 .ع القڤائږ املاليغ بلغغ محاسبغ مڤحٖع ٚا  تبسيٰ ق

 .ٚكغ األم ٚڣٵ لش ٚكاػ التابعغ ڣالف ٙقابغ علګ الش  ف٩ٚ 

 ڣ تحڤيل ٚجمغ  القڤائږ املاليغ مڜ النظام املحاسب للبلٖ ال٘ڬ  تقلي٨ التكاليڀ الناتجغ عڜ عمليغ ت

ٚكغ األم. لګ النظام املحاسب للش ٚڣٵ  ٚكاػ التابعغ ڣالف  تعمل بڢ الش

 .ٜڣناػ ي عمليغ التقييږ الخاصغ باملخ ٚځ املحاسبيغ املعتمٖع   تڤحيٖ الط

 .ڣناػ ٚ امليڈانيغ، حساب االهتالكاػ، كيفيغ معالجغ امل  عإع تقييږ عناص

  لګ قڤائږ ماليغ مڤحٖع.تڤحيٖ اإل اػ املحاسبيغ بهٖف الڤصڤڋ  ٚا  ج

 أهٖاف النظام املحاسبي املالي: (3

نڢ  يكت٦  ٚيڜ، كما  هٖاف بالغغ كڤنڢ يستجيظ ملختلڀ احتياجاػ املهنييڗ ڣاملستثم النظام املحاسب املالي 

ي: هٖافڢ  ، ڣتكمڜ  ٙ النظام املحاسب العالم طا ي  ي تطبيڄ معاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ   2يشكل خطڤع هامغ 

 ٚڬ ليتڤافڄ ڣاألنظمغ املحاسبيغ الٖڣل ٜائ ٚقيغ النظام املحاسب الج  يغ.ت

  ي مجاڋ تسييڇ املعلڤماػ املاليغ ٜايا النظام املحاسب الٖڣلي، خصڤصا  تعظيږ االستفإع مڜ م

 ڣاملحاسبيغ ڣاملعالجغ املختلفغ.

 .ٚځ املحاسبيغ ٚ مڜ خالڋ تجنيبهږ مشاكل اختالف الط ٜائ ٚيڜ األجانظ للج  ج٘ب املستثم

 ي تطبيڄ النظام املحاسب ع  ٚبغ الٖڣڋ املتطٙڤ   املڤحٖ.االستفإع مڜ تج

                                                           

ل -  1 لګ النظام حڤڋ اإلطار املفاهيمي للنظام املحاسبي املالي الجٖيٖ ڣ ٚإ: مٖاخلغ بعنڤاڗ االنتقاڋ مڜ املخطط املحاسبي الڤطني  ٚ م ياػ ناص

ٜائٚ، سنغ تطبيقڢ في املعايي املحاسب  .07، ٥: 2009يغ الٖڣليغ، جامعغ البليٖع، الج

ٜائٚ، العٖٕ السإٝ،  -  2 ٚيقيا، جامعغ شلڀ، الج ٜائٚ، مجلغ اقتصإ شماڋ أف كتڤٝ عاشڤر، متطلباػ تطبيڄ النظام املحاسبي في الج

2009 :٥ ،292. 
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  ڗ سساػ الٖڣليغ، كما  سساػ االقتصإيغ الڤطنيغ، ڣامل تسهيل مختلڀ املعامالػ املحاسبيغ بيڗ امل

ٙنغ  مكانيغ مقا سسغ علګ تقييږ الڤضعيغ املاليغ الخاضعغ لڢ بكل شفافيغ، ڣ ٙب يساعٖ امل ه٘ا التقا

ح عنها متماث  لغ.نفسها مع الكياناػ األجنبيغ ألڗ القڤائږ املاليغ املف

  ٙيغ ٜ مكانتها ڣثقتها لٖڥ املنظماػ املاليغ ڣالتجا ٜي ي االقتصإ العالم مڜ خالڋ تع  ٚ ٜائ تسهيل انٖماه الج

 الٖڣليغ.

  ٔٚسي لګ ت ٕڬ  ي اإلفصاٍ عڜ املعلڤماػ، مما ي لګ الشفافيغ  تحقيڄ العقالنيغ مڜ خالڋ الڤصڤڋ 

ٚكاػ.  س٠ حڤكمـ الش

 سساػ م يغ امل ٕٕٚڣ حسڜ اآللياػ االقتصإيغ ڣاملحاسبيغ الت املساعٖع علګ نمڤ م ٚفغ  ڜ خالڋ مع

ع التسييڇ.  تشًڇ٭ نڤعيغ ڣكفا

جيل  هناڅ تڤافڄ كبيڇ بيڗ البڇامٌ املعلڤماتيغ للنظام املحاسب املالي، مما يسمِ بتٖن  التكاليڀ الخاصغ بت

 البياناػ املحاسبيغ ڣغعٖإ القڤائږ املاليغ ڣاإلفصاٍ عنها.

اػ النظام امل (4  حاسبي املالي:ممي

ساسيغ جٖيٖع ڣهي: ٙبعغ استحٖاثاػ   1يتميڈ النظام املحاسب املالي ب

o  ڣال٘ڬ يسمِ للمحاسبغ ، ٚب تطبيڄ النظام املحاسب املالي للتطبيڄ العالم اعتمإ الحل الٖڣلي ال٘ڬ يق

نتاه معلڤمغ مفصلغ. كٌڇ تكيڀ مع االقتصإ الجٖيٖ ڣ ٚيغ   بالسيڇ مع قاعٖع تصڤي

o  ٕعٖا ، ال سيما املعامالػ ڣتقييمها ڣ ڗ تسيڇ التطبيڄ املحاسب يضاٍ املبإ ڣالقڤاعٖ الت يجظ 

ي القڤاعٖ،  ٙڬ باملعالجغ الجٖڣليغ  ٕا ٙڬ الال الكشڤف املاليغ، ڣال٘ڬ يحٖٕ مڜ مخاطٚ التٖخل اإلٕا

 ڣك٘لڊ تسهيل فح٨ الحساباػ.

o  ٚيڜ الحاليغ ڣاملحتملغ سساػ علګ حٖ التكفل باحتياجاػ املستثم لل٘يڜ يملكڤڗ معلڤماػ ماليغ عڜ امل

ٚاٙ. ٙنغ ڣاتخاٗ الق ع ڣتسمِ باملقا ٚا  سڤا منسقغ قابلغ للق

                                                           

لييغ -  1 ٜائٚ، SCFتسيي الحساباػ ڣفڄ  كتڤٝ عاشڤر: املحاسبغ العامغ )أصڤڋ ڣمبإ ڣ ، 58، ٥: 2010(، ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ، الج

59. 
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o  سساػ ) الكياناػ( الصغيڇع تطبيڄ نظام معلڤمات  قائږ علګ محاسبغ مبسطغ، ڣه٘ه مكانيغ امل

ڗ التغيڇاػ ناجمغ عڜ الٖٙڣ املڤحٖ للمحاسبغ، ڣالت يجظ ابتٖائا مڜ تطبيڄ ا لنظام املحاسب املالي 

ٚتبٰ بالڤاقع اإلقتصإڬ لهاتڢ املعامالػ األكٌڇ منها عڜ طبيعتها القانڤنيغ.  ت

o  ٕعلګ مبا ٜ ٚتك ع صإقغ عڜ الڤضعيغ ي عٖإ معلڤماػ تعك٠ صٙڤ مغ مع االقتصإ الٖڣلي، ڣ كٌڇ مال

سسغ.  املاليغ للم

o  سساػ التابعغ لنف٠ سلطغ اإلجباٙ علګ تقٖيږ الحساباػ املڤحٖع ڣالحساباػ املشًڇكغ بالنسبغ للم

ٚاٙ.  الق

o .سسغ، ڣتقٖيمها ڣفڄ املعاييڇ الٖڣليغ ڗ تقٖمها امل  ڣصڀ محتڤڥ كل القڤائږ املاليغ الت ينبغي 

o  نها مڜ املعالجغ تڤضيِ قڤاعٖ ڣحڤسبغ كل العملياػ بما فيها تلڊ الت لږ ينتبڢ املخطٰ املحاسب بش

 مثل:املحاسبيغ، 

 .ٙيغ ٚڣ٩ اإليجا  الق

  .ٛاػ العملياػ بالعملغ األجنبيغ  امتيا

  .ٜع ڣ العملياػ املشًڇكغ املنج ٚ قيمغ األصڤڋ   خسائ
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 مكڤناػ النظام املحاسبي املالي: (5

ي الشكل التالي:  يمكڜ تمثيل مكڤناػ النظام املحاسب املالي 

 (: مكڤناػ النظام املحاسبي3الشكل رقږ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( باملعايي SCFقڤإرڬ محمٖ، مسعٕڤ ٕراس ي، مقارنغ النظام املحاسبي )املصٖر: طيڀ هللا محمٖ الهإڬ، 

 ٜ ٚك ٚڬ في ظل املعايي الٖڣليغ املحاسبيغ، امل ٜائ الٖڣليغ ، امللتقى الٖڣلي األڣڋ حڤڋ مكانغ النظام املحاسبي الج

ٜائٚ،   .2010الجامٸ بالڤإڬ، الج

ليها. انطالقا مڜ الشكل السابڄ، يالحٴ  ٙ ٙكاڗ الستغ املشا ٜ علګ األ ٚك  ڗ النظام املحاسب املالي ي

 

 المحاسبي المالي النظام

 التعاريف ومجال التطبيق

 اإلطار التصوري:

 المبادئ والتطبيق

الكشوفا المالي )القوائم 
)  المالي

 الحسابا المجمع

 الحسابا المدمج

 التقديرا والطرق المحاسبي

 تنظيم المحاسب
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 .ٚڬ ڣمعايي املحاسبغ  اإلطار التصڤي

ٚڬ: .1  اإلطار التصڤي

ٚتبطغ ببعضها،  ساسيغ م هٖاف ڣمبإ  ٙع عڜ نظام متماسڊ يتكڤڗ مڜ  نڢ عبا ٚڬ  ٙ التصڤي ٙ اإلطا يمكڜ اعتبا

ٚ فنغ ڣتبيڗ طبيعغ ٕٙڣ ڣحٖٕڣ املحاس ٕڬ معاي ليها ت بغ ڣالقڤائږ املاليغ، حين تمثل األهٖاف النهائيغ الت تصبڤا 

ٚڬ للمحاسبغ، مهيكل  طاٙ تصڤي ٛاػ الكثيڇع عنٖ ڣجٕڤ  ي االستفإع مڜ االمتيا املحاسبغ، الت لها الحٴ الڤافٚ 

ٚيقغ جيٖع.  1بط

 املعايي املحاسبيغ: .2

 تحٖٕ املعاييڇ املحاسبيغ مايلي:

 .ٚضها  قڤاعٖ تقييږ األصڤڋ ڣالخصڤم ڣكفيغ ع

 .ٚضها 2محتڤڥ الكشڤف املاليغ ڣكيفيغ ع

 

 :تنظيږ املحاسبغ 

ٙف عليها ڣمعمڤڋ بها  مٙڤ تقنيغ ڣعلميغ متعا لګ   ٙ شا ت  النظام املحاسب املالي بش  جٖيٖ ڣ ي ه٘ا الجانظ لږ ي

ڣ  ، فنجٖ النظام املحاسب املالي  ٚاعاع ي املخطٰ املحاسب الڤطن سساػ ڣالخاضعيڗ له٘ا النظام م جظ علګ امل

 ڣاحًڇام املبإ ڣالقڤاعٖ التاليغ:

 ٍلګ الٖقغ، املصإقغ، الشفافيغ، اإلفصا  ينبغي احًڇام مبإ املحاسبغ، باإلضافغ 

  لګ العملغ الڤطنيغ كل العملياػ تقاٝ بالعملغ الڤطنيغ، تحڤڋ العملياػ املٖڣنغ بالعملغ األجنبيغ 

 اييڇ املحاسبيغ.حسظ املع

  ي السنغ بالكميغ القيمغ علګ ٚع  ٕٚ الٖائږ علګ األقل م ڗ تخضع للج ٚ الخصڤم ڣاألصڤڋ ينبغي  عناص

ٕٚ الڤضعيغ الحقيقيغ لألصڤڋ ڣالخصڤم. ڗ يعك٠ الج حصا للڤثائڄ الثبڤتيغ، يجظ   ساٝ مإڬ ڣ

  ٜ ٚاعاع التسلسل ال ٜٕڣه مع م ڗ يخضع ملبٖ القيٖ امل جيل ينبغي  جيل، كما كل ت ي عمليغ الت من 

ڗ تع٩ٚ الكشڤف كل املعامالػ ڣاألحٖاف املتعلقغ بنشا٭ الكياڗ. 1يجظ 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .72مٖاني بڜ لغين م

ٚيغ، العٖٕ  -  2 ٜائ ٚسميغ للجمهڤريغ الج ٚيٖع ال  .04/ املتعلڄ بالنظام املحاسبي املالي، ٥: 07/11، القانڤڗ 2007نڤفب  25بتارئ  74الج
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 :الكشڤف املاليغ 

ي النظام املحاسب املالي الجٖيٖ، فالبياناػ مطالبغ  – 25بالنسبغ للكشڤف املاليغ ڣفقا للمإع  هږ ٧   تعٖ 

عٖإها سنڤيا علګ األقل، تتضمڜ الكشڤف املاليغ الخاصغ بالبياناػ املتغيڇع مايلي:  ب

انيغ: .1  املي

ٙع منفصلغ علګ األقل الفصڤڋ تصڀ امليڈانيغ بصفغ منفصلغ عنا٥ األصڤڋ ڣعناصٚ الخصڤم، ڣتبڇٙ بصڤ 

 التاليغ عنٖ ڣجٕڤ عملياػ تتعلڄ به٘ه الفصڤڋ:

 في األصڤڋ:

ٚيبغ،  صڤڋ الض ٜڣناػ،  التثبيتاػ املعنڤيغ، التثبيتاػ العينيغ، االهتالكاػ، املساهماػ، األصڤڋ املاليغ، املخ

ٜينغ األمڤاڋ اإليجا ٚڥ املماثلغ، خ ٚيڜ، ڣاألصڤڋ األخ ٜبائڜ ڣاملٖينيڗ اآلخ ٜينغ اإليجابيغ.ال  بيغ، معٖالػ الخ

 في الخصڤم:

ٚيبغ،  ٚڣڗ، خصڤم الض ٕڣنڜ الٖائنڤڗ اآلخ ٙيغ الت تتضمڜ فائٖع، املٙڤ ٝڣ األمڤاڋ الخاصغ، الخصڤمالغيڇ جا ٙ

ٜينغ السلبيغ. ٜينغ األمڤاڋ السلبيغ ڣمعٖالػ الخ ٚصٖاػ لألعبا ڣللخصڤماملماثلغ، خ  امل

 حساباػ النتائٌ: .2

ٜع مڜ الكياڗ خالڋ السنغ ڣفڄ النظام املحاسب ڗ ه٘ا الجٖڣڋ هڤ بياڗ ملخ٨ لألعبا ڣاملنتڤجاػ املنج  املالي ف

ٚبِ /  حظ، ڣيبڇٛ بالتميڈ النتيجغ الصافيغ للسنغ املاليغ لل ٙئ ال ڣ تا ٙئ التحصيل  ي الحساباػ تا املاليغ، ڣال ياخ٘ 

ٙع. ڣ الخسا  الكسظ 

 

 

                                                                                                                                                                                     

( باملعايي الٖڣليغ املحاسبيغ، ملتقى الٖڣڋ حڤڋ مكانغ SCFهللا محمٖ الهإڬ، قڤإرڬ محمٖ، مسعٕڤ ٕرڣاس ي، النظام املحاسبي )ضيڀ  -  1

ٜائٚ،  ٜ الجامعي الڤإڬ، الج ٚك ٚڬ في ظل املعايي الٖڣليغ املحاسبيغ، امل ٜائ  .04، ٥: 2010اللمحاسبي الج
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ٜينغ: .3  جٖڣڋ سيڤلغ الخ

ٙع الكياڗ علګ تڤلٖ األمڤاڋ  الهٖف ساٝ لتقييږ مٖڥ قٖ عطا مستعملي الكشڤف املاليغ  مڜ ه٘ا الجٖڣڋ 

ڗ استخٖام ه٘ه السيڤلغ املاليغ. ٚها ڣك٘لڊ املعلڤماػ بش  ڣنظائ

اػ املالغ ٙه املڤجٕڤ ٜينغ املٖاخيل ڣمخا ٙها(  ه٘ا الجٖڣڋ يقٖم سڤلغ خ ها )مصٖ ثنا السنغ املاليغ حسظ منش

لګ:  ڣالت تقسږ 

  نشطغ تتڤلٖ عنها منتڤجاػ ڣغيڇها مڜ األنشطغ غيڇ التٖفقاػ الت تڤلٖها األنشطغ العملياتيغ )

ٙ ڣال بالتمڤيل(. ٚتبطغ ال باالستثما  امل

 عملياػ سحظ األمڤاڋ عڜ اقتنا( ٙ نشطغ االستثما ، ڣتحصيل األمڤاڋ عڜ التٖفقاػ املاليغ الت تڤلٖها 

صڤڋ طڤيلغ األجل(.  بيع 

ٚيقتيڗ لع٩ٚ بياڗ ه٘ا الجٖڣڋ:  هناڅ ط

o .ٚع ٚيقغ املباش  الط

o .ٚع ٚيقغ غيڇ املباش  الط

 جٖڣڋ تغي األمڤاڋ الخاصغ: .4

ٝڣ األمڤاڋ  ي كل الفصڤڋ الت تتشكل منها ٙ ٚػ  ث ٚكاػ الت  يشكل جٖڣڋ تغيڇ األمڤاڋ الخاصغ تحليال للح

 خالڋ السنغ املاليغ.الخاصغ للكياڗ 

ت :  ٚتبطغ بما ي ٚكاػ امل ي الجٖڣڋ تخ٨ الح  املعلڤماػ الٖنيا املطلڤب تقٖيمها 

 .النتيجغ الصافيغ للسنغ املاليغ 

 .ٝڣ األمڤاڋ ٚع، كٚ ثيڇها مبش جل ت حيحاػ األخطا امل ٚيقغ املحاسبيغ ڣت  تغيڇاػ الط

  ٝڣ ي ٙ ٚع  جلغ مباش ٚڥ امل حيِ األخطا الهامغ.املنتجاػ ڣاألعبا األخ ٙ ت طا  األمڤاڋ الخاصغ ضمڜ 

 .). . . ٖٙتفاٵ، االنخفاضڜ التسٖي ٚسملغ )اال  عملياػ ال

 .ٚٙع خالڋ السنغ املاليغ يع النتيجغ ڣالتخصيصاػ املق  تٛڤ
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 ملحڄ الكشڤف املاليغ: .5

ڣ  يشمل ملحڄ الكشڤف املاليغ علګ معلڤماتتخ٨ النقا٭ التاليغ مت كانـ ه٘ه املعلڤماػ تكت٦  طابعا هاما 

ي الكشڤف املاليغ: ٕٙع   كانـ مفيٖع لفهږ العملياػ الڤا

  ٚ عٖإ الكشڤف املاليغ )املطابقغ للمعاي ٚځ املحاسبيغ املعتمٖع ملسڊ املحاسبغ ڣ القڤاعٖ ڣالط

ٚع ڣمبڇٙع(. حغ، ڣكل مخالفغ لها مفس  ڣمڤ

  ٚكغ األم، ڣك٘لڊ املعامالػ املعلڤماػ الت تخ٨ ڣ الش ٚڣٵ  سساػ املشًڇكغ ڣالف ٙكغ ڣامل الكياناػ املشا

جږ ڣمبلغ  ڣ مسيڇيها )طبيعغ العالقاػ، نمٰ املعاملغ،  الت تتږ عنٖ االقتضا مع ه٘ه الكياناػ 

 املعامالػ، سياسغ تحٖيٖ األسما الت تخ٨ ه٘ه املعامالػ.

 ڣ الت ع ڣفيغ. املعامالػ ٗاػ الطابع العام  ٙيغ للحصڤڋ علګ صٙڤ ٚڣ  تعن بع٬ العملياػ الخاصغ الض

  لګ الفًڇع ڣ الخصږ بالنسبغ  ي ڣضع األصل   ٚ ث قفاڋ السنغ املاليغ، ڣلږ ت ٙئ  ٗا طٚػ حڤإف عقظ تا

عالم بها  ڗ ه٘ه الحڤإف تكڤڗ مڤضڤٵ  حيِ )تقڤيږ(، غيڇ  ڬ ت ٚا  ٙع لإلج ٚڣ السابقغ لألقفاڋ، فال ض

ٙاػ الت يتخ٘ها مستعملڤا الكشڤف ي امللحڄ  ٚا ي الق غفالها  ثٚ  ڗ ي ٗا كانـ مهمغ، حين يمكڜ 

 املاليغ.

ٙناػ مع  26ڣفڄ املإع  ٚا مقا ج ڗ تڤفٚ الكشڤفاػ املاليغ معلڤماػ تسمِ ب نڢ يشًڇ٭  مڜ ه٘ا القانڤڗ، ف

قسام امليڈانيغ ڣحساباػ النتائٌ ڣجٖڣڋ  لګ املبلغ  السنغ املاليغ السابقغ، كل قسږ مڜ  ٙع  شا ٜينغ،  تٖفقاػ الخ

ٕٚڬ ڣصف   خ٘ شكل س ٙنغ ت ي السنغ املاليغ السابقغ، يتضمڜ امللحڄ معلڤماػ مقا املتعلڄ بالقسږ املڤافڄ لڢ 

1عإڬ.

 

 

 

 
                                                           

صاٍل النظام املحاس -  1 ٜڬ،  ڬ محمٖ رم ٕاريغ، العٖٕ السإٝ، جٕڤ ٚڬ للتڤافڄ مٸ املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ، أبحاث اقتصإيغ ڣ ٜائ بي الج

 ، ٚع، ٕيسمب  .15 – 13، ٥: 2009جامعغ بسك
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 :الحساباػ املجمعغ ڣالحساباػ املٖمجغ 

نڢ بالنسبغ للحساباػ املجمعغ  ٚها عنٖ تعتبڇ ه٘ه النقطغ مڜ املحاٙڣ الجٖيٖع، حين  لګ تاط ٚػ الحاجغ  ظه

ٚغڤب فيها ڣاملتمثلغ  ي بٖايغ التسعيناػ، ڣه٘ا بهٖف االستجابغ للڤضعياػ االقتصإيغ امل نشا صنإيڄ املساهمغ 

ي املحاسبغ، ڣلقٖ  ٚكبغ، فهڤ ٧  جٖيٖ  ڣ امل ما بالنسبغ للحساباػ املٖمجغ  ٚكاػ األجنبيغ،  ٚاكغ مع الش ي الش

ٚف الن٨ القانڤن  ٗل ڗ تڤجٖ بينهما ع ٙجڢ ٕڣڗ  ڣ خا ع ٕاخل اإلقليږ الڤطن  ڗ "الكاناػ املڤجٕڤ لګ   ٙ شا ڊ، حين 

ٚ بكياڗ ڣحيٖ". ٚكبغ كما لڤ تعلڄ األم ٚ حساباػ م  ٙڣابٰ قانڤنيغ مهيمنغ، تنش

 :ٚځ املحاسبيغ ٚاػ ڣالط 1تغيي التقٖي

 

ٚځ املحا ڣ الط ٚاػ املحاسبيغ  لګ تغيڇاػ التقٖي ڗ يلجا الكياڗ  ٗا كاڗ الغ٩ٚ منها تحسيڗ نڤعيغ يمكڜ  سبيغ 

جسڜ  ڣ علګ  ساسها التقٖيٚ،  ٚڣف الت تږ علګ  ٚاػ املحاسبيغ علګ تغيڇ الظ ٜ تغييڇ التقٖي ٚتك الكشڤف املاليغ، ڣي

كٌڇ ڣالحصڤڋ عليها. ڣ علګ معلڤماػ جٖيٖع ڣالت تسمِ بتقٖيږ معلڤمغ مڤثڤقغ  ٚبغ،   تج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  - Nernanraffour nier : les normes comptables internationals I A S / T F R S, 2
eme

 sélection economica, France, 2005, P : 79. 
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ٜڣناػ  حسظ النظام املحاسبي املالي ڣمقارنتها مٸ املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ. املطلظ الثاني: املخ

ٜڣناػ حسظ النظام املحاسبي املالي: ٚيڀ باملخ  أڣال: التع

ٚفـ املإع  ّٙ  01_  123ع ٙ بتا  1املتعلڄ بالنظام املحاسب املالي: 19/03/2009الصإ

ٜڣناػ تمثل أصڤال:  أڗ املخ

 االستغالڋ العإڬ.يمتلكها الكياڗ ڣتكڤڗ مڤجهغ للب ٙ طا ي   يع 

 .ڝ قيٖ اإلنتاه بقصٖ مماثل 

 .ڣ تقٖييږ الخٖماػ ي عمليغ اإلنتاه  ٛم مڤجهغ لالستهالڅ  ڣليغ ڣلڤا  هي مڤإ 

  عمليغ تقٖيږ الخٖماػ هي كلفغ الخٖماػ الت لږ يقږ الكياڗ بعٖ باحتساب ٙ طا ي  ٜڣناػ  تكڤڗ املخ

 النڤاتٌ املناسبغ لها.

 صل ڣش ٙيغ( لي٠ علګ يتږ تصنيڀ  صڤڋ غيڇ جا ي شكل تثبيتاػ ) ڣ  ٙيغ(  صڤڋ جا ٜڣناػ ) كل املخ

ٚا معٖاػ بهٖف  ڗ ش ٙ نشا٭ الكياڗ، ڣنقڤڋ  طا ي  ڣ استعمالها  ساٝ نڤٵ األصل، بل تبعا لڤجهتڢ، 

ها بهٖف  ٚا ٗا كاڗ ش ما  ٜڣڗ،  ي املنتجاػ يجعل ه٘ه املعٖاػ تصنڀ ضمڜ املخ ڣ ٕمجها  بيعها 

 كڤسيلغ لالنتاه فتصنڀ ضمڜ التثبيتاػ.استخٖامها 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚيغ، العٖٕ  -  1 ٜائ ٚسميغ للجمهڤريغ الج ٚيٖع ال  .12، ٥:  01-123، املتعلڄ بالنظام املحاسبي املالي، املإع 25/03/2009، الصإر بتارئ 19الج
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ٜڣناػ حسظ النظام املحاسبي املالي:  ثانيا: املفاهيږ األساسيغ للمخ

ٜڣناػ:  تكلفغ املخ

 : 2 – 123املإع 

ي الحالغ الت تڤجٖ عليها: لګ املكاڗ ڣ ٜڣناػ  ٜڣناػ جميع التكاليڀ املقتضاه إليصاڋ املخ  تشمل تكلفغ املخ

 ). . . ٚتبطغ باملشًڇياػ ٙيڀ امل ٚا )املشًڇياػ، املڤإ القابلغ لالستهالڅ، املصا  تكاليڀ الش

  ٚڥ املتغيڇع ڣالثابتغ باستثنا األعبا الت يمكڜ ٙيڀ املستخٖميڗ ڣاألعبا األخ تكاليڀ التحڤيل )مصا

ي الكياڗ(. ٙع اإلنتاه  مثل لقٖ  تحميلها ألڬ استعماڋ غيڇ 

 ٙيڀ العامغ، ا ٜڣناػ.املصا لګ املخ ٚع  ٙيغ املنسڤبغ مباش ٙيڀ اإلٕا ٙيڀ املاليغ، املصا  ملصا

ٜڣناػ:  حساب تكلفغ املخ

ساٝ تكاليڀ محٖٕع مسبقا )التكاليڀ  ما علګ  ساٝ التكاليڀ الحقيقيغ، ڣ  ما علګ  تحسظ ه٘ه التكاليڀ 

ٚاجعتها بانتظام تبعا للتكاليڀ الحقيقيغ.  املڤحٖع القياسيغ( الت تتږ م

 : 3 – 123 املإع

ٜڣناػ يتږ تقييمها  ڗ املخ ڣ اإلنتاه بتطبيڄ القڤاعٖ العامغ للتقييږ، ف ٚا  عنٖما ال يمكڜ تحٖيٖ تكلفغ الش

ع. ڣ انتاه األصڤڋ امل٘كٙڤ ٚا  ٙئ لش ٚب تا ق ي   ٙ ڣ تقٖ صڤڋ مساڣيغ لها تثبـ  ڣ انتاه  ٚا   بتكلفغ ش

 : 4 – 123املإع 

ڬ تقييږ عل  ٗا كاڗ  ڗ ي حالغ ما  ڣ غيڇ قابلغ لإلنجاٛ، ف ٚا٭  ساٝ التكاليڀ تنجٜ عنڢ قيٕڤ بالغغ اإلف ګ 

ي  ٚبِ ال٘ڬ يطبقڢ الكياڗ  ٚيناػ( يتږ تقييمهابتطبيڄ تخفي٬ يناسظ هام٤ ال ٜڣڗ )مڜ غيڇ التم ي شكل مخ األصڤڋ 

قفاڋ السنغ املاليغ. ٙئ  ٚ البيع عنٖ حلڤڋ تا  كل فئغ مڜ فئاػ األصڤڋ علګ سع
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ٚځ تقييږ  ٜڣناػ:ط  املخ

 : 5 – 123املإع 

 ٚ ٛ الصافيغ هي: سع ٛها الصافيغ، ڣقيمغ اإلنجا نجا قل تكلفتها ڣقيمغ  ٜڣناػ تقيږ ب ڗ املخ عمال بمبٖ الحيطغ، ف

ٍٚ تكلفت اإلتمام ڣالتسڤيڄ. ٙ بعٖ ط  البيع املقٖ

ي حساب النتائٌ عنٖما تكڤڗ تكلف ي الحساب كعظ  ٜڣناػ  ي قيمغ املخ ٙع  ڬ خسا ٙه  كٌڇ تٖ ٜڣڗ ما  غ كلفغ مخ

صڤڋ متعاڣضغ  ي حالغ  ڣ  ٜڣناػ مإع بمإع،  ي املخ ٚ القيمغ  ٜڣڗ، ڣتحٖٕ خسائ ٛ ه٘ا املخ مڜ القيمغ الصافيغ إلنجا

 فئغ بفئغ.

 :6- 123املإع 

 ٙ ما باعتيا  ،ٕٚ ڣ عنٖ الج ٜڗ  ٚڣجها مڜ املخ ي الٖخڤڋ هي األڣلګ  يتږ تقييږ السلع املتعاڣضغ عنٖ خ السلعغ األڣلګ 

ما  ٚڣه،ڣ ٚجحغ. Pepsou Fifoي الخ ڣ انتاجها امل ٚائها  ما بمتڤسٰ كلفغ ش  ڣ

ٜڣناػ حسظ النظام املحاسبي املالي:  ثالثا: ٕراسغ حساباػ املخ

ٙيڜ للتصنيڀ علګ العمڤم: ٜڣناػ بمعيا ٙ مٖڣنغ حساباػ املخ طا ي  خ٘   1ي

 ع اإلنت ٜمن لٖٙڣ ٜڗ، البضاعغ املعإ بيعها علګ حالتها(.الًڇتيظ ال  اه )التمڤيناػ، قيٖ اإلنتاه، اإلنتاه املخ

  سستڢ حسظ احتياجاتها الٖاخليغ ٜڗ ال٘ڬ يكڤڗ مڤضڤٵ التقسيږ ضمڜ كل م طبيعغ األصل املخ

 للتسييڇ.

خ٘ بمبٖ الفصل بيڗ الحساباػ كما يلي: اما  مڜ حين املستڤڥ املحاسب املتعلڄ بطبيعغ الحساباػ، فت

 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .134كنڤ١ عاشڤرڗ م
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 :اع ٜڣناػ املشت  حساباػ املخ

ٜڣناػ بضاعغ: 30الحساب   1مخ

ٜڣناػ  ڬ ٕڣڗ تغييڇ علګ حالتها، ڣحساب مخ عإع بيعها علګ الحالغ الت اشًڇيـ بها،  هي السلع املشًڇاع يقصٖ 

نڢ حساب يم٠ مجمڤعغ مڜ البضائع ي ي املحاسبغ، علګ اعتباٙ  ٚف تغيڇاػ كثيڇع  عتبڇ مڜ الحساباػ الت تع

ٚڥ.  الحساباػ األخ

ٛم: 31الحساب   مڤإ أڣليغ ڣلڤا

ي  جل تحڤيلها ڣاستعمالها  يٖاػ املشًڇاع مڜ  ي التٙڤ ي املڤإ األڣليغ  ڣيمثل ه٘ا الحساب مجمل السلع املتمثلغ 

ڣ املصنڤعغ. االنتاه ڬ تٖخل ضمڜ تكڤيڜ املنتجاػ املعالجغ   2بشكل مباشٚ، 

ٚڥ: 32الحساب   تمڤيناػ أخ

ٚا بع٬ التمڤيناػ لګ ش سسغ  ٚع  تحتاه امل ڬ ال تٖمٌ مباش ي عمليغ اإلنتاه ) ٚع  ٙيغ ڣالت ال تٖخل مباش ٚڣ الض

ٛيڤػ التشحيږ ڣمڤإ الصيانغ ڣغيڇها، ڣعإع  ڣ التصنيع مثل  ي عمليغ املعالجغ  نما تساهږ  ي تصنيع املنتجاػ(، ڣ

 3تكڤڗ تحـ الحساباػ التاليغ:

  مڤإ قابلغ لالستهالڅ: 321الحساب 

 ٛيڤػ التشحيږ . . . الخ. ڣهي املڤإ الت تستهلڊ ٚع بعٖ استعمالڢ مثل   مباش

  ٛم قابلغ لالستهالڅ: 322الحساب  لڤا

ٚع مثل مڤإ التنظيڀ . . . الخ.  ٛم املڤجهغ مباش  ڣهي اللڤا

 

                                                           

سسغ الفنڤڗ املطبعيغ ڣاملكتبيغ -  1 ، مخطط النظام املحاسبي املالي الجٖيٖ، م ٚ  ليٛڤ غٍڤ ٜائ ٚع، الج  .79، ٥: 2009لڤاليغ بسك

ٜائٚ،  -  2 يٸ، الج ٚ ڣالتٛڤ  .141، 140، ٥: 2014مسعٕڤ صٖيقي، املحاسبغ املاليغ طبقا للنظام املحاسبي املالي، ٕار الهٖڥ للطباعغ ڣالنش

ٚه، ٥:  -  3 ٚجٸ سبڄ ٗك  .136كنڤ١ بڜ عاشڤر، م
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  األغلفغ املستهلكغ: 326حساب 

اځ التغليڀ. ٙڣ كياٝ البالستيڊ ڣ ٚع بعٖ استعمالها ك غلفغ تستهلڊ مباش  هي 

 1قيٖ اإلنتاه: سلٸ 33الحساب 

ٛالـ تحـ التشغيل ڣ التحڤيل عنٖ نهايغ السنغ  ڬ ال ٛها،  نجا ٙڬ  ڣيمثل ه٘ا الحساب املنتجاػ ڣاألشغاڋ الجا

 املاليغ، ڣهي نڤعاڗ:

  ٛها: 331الحساب نجا  املنتجاػ الجارڬ 

ي حالغ اإلنتاه ڣلږ تتږ بعٖ. ٜاڋ   هي السلع الت ما ت

  ٛها: 335الحساب نجا  األشغاڋ الجارڬ 

ٜاڋ قيٖ اإلنتاه ڣلږ تتږ بعٖ.  ڣهي األشغاڋ الت ما ت

 خٖماػ قيٖ اإلنتاه: 34الحساب 

ي كما هڤ الحاڋ بالنسبغ لإل  نڤاٵ عٖيٖع مڜ الخٖماػ الت لږ تستكمل، ڣخاصغ  نتاه قيٖ اإلنجاٛ هناڅ 

سساػ الخٖماتيغ تعاب، ڣعإع ما يكڤڗ ه٘ا النڤٵ مڜ النشا٭ عنٖ  امل ٕڬ خٖماػ للناٝ مقابل  الت ت

ٚامٌ معلڤمات  . . . الخ، ڣقٖ قسږ ه٘ا  ٚانيغ ڣمكاتظ اإلعالم اآللي الت تنتٌ ب ٙاساػ الت تقڤم بالتهيئغ العم مكاتبالٖ

 2النڤٵ إللګ نڤعيڗ هما:

  ٕراساػ قيٖ اإلنجاٛ: 341الحساب 

ع املحاسبيغ للكياڗ، قتقيږ  ڣيقصٖ بها ي نهايغ الٖٙڣ ٚفـ عليها نفقاػ ڣلږ تستكمل  ٙاساػ الت ص تلڊ الٖ

ٚفقغ مثال. ٚ امل ٙي ٙاسغ كنهايغ املخططاػ ٕڣڗ انتها التقا ي الٖ ٜئيغ   األعماڋ الت تمـ بصفغ ج

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ، م  .89، 88لبٛڤ نٍڤ

ٚه، ٥ مسعڤ  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .146ٕ صٖيقي، م
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  تإٔيغ خٖماػ قيٖ اإلنجاٛ: 345حساب 

ٕيغ تكڤڗ هي  نف٠ ي شكل ت ٚڥ مڜ الخٖماػ تتږ  خ ڗ هناڅ خٖماػ  ٙاساػ كالخٖماػ، ف الش  للٖ

ع املحاسبيغ. ي نهايغ الٖٙڣ  ٛ ٚڥ قيٖ اإلنجا  األخ

ٜڣناػ املنتجاػ: 35الحساب   مخ

لګ:  1ڣيشمل املنتجاػ التامغ الصنع ڣشبڢ املصنعغ املقيمغ بتكلفتها، ڣيقسږ ه٘ا الحساب 

  ػ الڤسيطيغ: املنتجا 351الحساب 

لګ منتجاػ تامغ الصنع. ي املستقبل   هي املنتجاػ نصڀ املصنعغ ڣالت يمكڜ تحڤيلها 

  املنتجاػ املصنعغ: 355الحساب 

 ڣهي املنتجاػ التامغ الصنع.

 :ٜڣناػ املتأنيغ عڜ التثبيتاػ  حساب خا٥ باملخ

ٜڣناػ املتأنيغ مڜ القيږ الثبتغ امللمڤسغ: 36الحساب   املخ

ٙ معيڗ مڜ الخٖمغ ألڬ سبظ مڜ األسباب ڣتقڤم بتفكيكڢ، ڣبه٘ا حانا ما تق ٚ استثما سسغ استبعإ عنص ٚٙ امل

ي عملياػ اإلنتاه ڣاالستغالڋ ٜڣڗ يتږ استهالكڢ  صل عين ثابـ غلګ مخ ، كما يقصٖ 2تقڤم بتحڤيلڢ مڜ طبيعتڢ ك

حٖ القيږ الثبتغ امللمڤس ٙ ال٘ڬ ينتٌ عڜ عمليغ تفكيڊ  غ، فيتحڤڋ ب٘لڊ مڜ قيمغ ثابتغ ملمڤسغ بها جمع قطع الغيا

ٙ حسظ الحاجغ. ٚكاػ الكبڇڥ الت تفكڊ لبيعها كقطع غيا  إللګ مجمڤعغ قطع غياٙ، ڣمثاڋ ٗلڊ املح

 

 

                                                           

ٚه ، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .148مسعٕڤ صٖيقي، م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك ، م  .91لبٛڤ نٍڤ
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 :حساب التسڤيغ 

ٜڣڗ بالخاره:  37الحساب   املخ

ٜڣناػ ڣ بغيڇ  هڤ املخ ٚف فيها بقصٖ  ٙ التص ڬ تع٘ تها ) نها ليسـ بحٛڤ ال  ٚاقبها،  سسغ ڣت ٚ عليها امل الت تسيط

ٚيڄ. ي الط ٚع  ڣ سائ عغ  ڣ مستٕڤ عغ  ڗ تكڤڗ مٕڤ ٜڣناػ يمكڜ  1قصٖ( خاصغ عنٖ نهايغ السنغ املاليغ، فه مخ

 

 :ٜنغ ياػ املخ  حساب املشت

ٜنغ: 38الحساب  ياػ املخ  2املشت

ي العمليغ اإلنتاجيغ،  38يمثل الحساب  سسغ بهٖف استهالكها  ٜڣناػ املشًڇاع مڜ قبل امل )املشًڇياػ( قيمغ املخ

ڣ االستغالڋ. ي عمليغ التصنيع  ڣ استهالكها  عإع بيعها علګ حالتها  ٚيڄ   سڤا عڜ ط

ٙج ٜع مڜ خا سسغ جاه ٜڣناػ املشًڇاع مڜ قبل امل ي حالغ املخ ڗ يفتِ ه٘ا الحساب فقٰ  ڗ يفتِ ڣبٖيه  ها، ڣ

يجاب  يٖڋ علګ قيمغ  شٚ  ٗا حساب ڣسيٰ ڣم ٜڣناػ املشًڇاع، فهڤ  م ڣطبيعغ املخ ٚعيغ تتال لڢ حساباػ ف

ٙيفها.  املشًڇياػ خالڋ الفًڇع، بما فيها مصا

ٜڣناػ  لګ مٖڣنغ الحساباػ للنظام املحاسب املالي، نالحٴ مبٖئيا ڣجٕڤ ثالف حساباػ ثانڤيغ لتمييڈ املخ ٚجڤٵ  ڣبال

 فقا لحساياتها األصليغ ڣهي:ڣ 

  ٜنغ( 380الحساب  مشًڇياػ البضائع )البضائع املخ

  ٜنغ(. 381الحساب ٛم مخ ڣليغ ڣلڤا ٛم )مڤإ   مشًڇياػ املڤإ األڣليغ ڣاللڤا

  ٜنغ(مشًڇياػ التمڤي 382الحساب ٚڥ مخ خ ٚڥ )تمڤيناػ   ناػ األخ

 :ڣناػ  حساب امل

ٜڣناػ 39الحساب  ي القيږ علګ املخ  ٚ ٜينها: خسائ ٙڬ تخ  3ڣالجا

ٙ السلع  سعا ي   ٚ ٚ بشكل مباش ث ٚ املتڤقعغ، ڣالت ت ٙ الخسائ تطبيقا ملبٖ الحيطغ ڣالح٘ٙ، يجظ األخ٘ بعيڗ االعتبا

ٜڣناػ به٘ا النڤٵ مڜ الخسائٚ.  ڣالخٖماػ، ل٘ا خصـ املخ

 

                                                           

ٚجٸ سابڄ، ٥:  -  1  137كنڤ١ عاشڤر، م

ٚجٸ نفسڢ، ٥:  -  2  .138امل

ٚه، ٥:  -  3 ٚجٸ سبڄ ٗك  .151، 150مسعٕڤ صٖيقي، م



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ

 

 

76 

املحاسبيغ  في املعالجغ املطلظ الثالن: املقارنغ بيڗ النظام املحاسبي املالي ڣاملعايي املحاسبيغ الٖڣليغ

ٜڣناػ:  للمخ

ٜڣناػ مڜ خالڋ ما تقٖم ألهږ ما جا بڢ كل مڜ املعاييڇ املحاسبيغ  ٙنغ املعالجغ املحاسبيغ للمخ سڤف نقڤم بمقا

جل ما يلي: جيلها، ن ٜڣناػ ڣتقيمها ڣت ٚيڀ املخ   1الٖڣليغ ڣالنظام املحاسب املالي فيما يتعلڄ بتع

 ٖٙقږ  عتم ٙ املحاسب املالي  ٚيڀ املعيا ٙنغ بتع ٚيڀ مقا  .02النظام املحاسب املالي نف٠ التع

  ي املعياٙ املحاسب ٚجعيغ املعتمٖع  ٜڣناػ، اعتمٖ النظام املحاسب املالي نف٠ امل بخصڤ٥ تقيږ املخ

حيحه ي التقييږ ڣت ٙيغ  ٙ ما هي مكڤناػ التكلفغ ڣاعتمإ التكلفغ املعيا يغ.الٖڣلي، باعتبا  ا بصفغ ٕٙڣ

  ،ي التقيږ ڣال  ڣال الصإٙ   ٕٙ ڣ الڤا ٚجحغ  ٚيقغ التكلفغ الڤسطيغ امل اعتمٖ النظام املحاسب املالي ط

ٙ املحاسب الٖڣلي. ڗ املعيا ي ٗلڊ ش نڢ   ش

  ٜڣناػ، بنف٠ قل لتقييږ املخ يهما  اعتمٖ النظام املحاسب املالي التكلفغ ڣالقيمغ الصافيغ لإلنجاٛ 

ٙقږ الكيفيغ ال ٙ املحاسب الٖڣلي   .02ت ن٨ عليها املعيا

 ٖلګ مب جيلڢ استنإا  ٜڣناػ ڣت  الحيطغ ڣالح٘ٙ، اعتمٖ النظام املحاسب مفهڤم تٖهٙڤ قيږ املخ

ي جٖڣڋ النتائٌ، كما هڤ الحاڋ بالنسبغ للمعاييڇ الٖڣليغ.  كعظ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٜڣناػ ڣكيفيغ تقييمها، ٕراسغ مقارنغ بيڗ املعايي املحاسبيغ الٖڣليغ ڣاملخطط املحاسبي العام عمڤرع جماڋ: املعالجغ املحاسبيغ للم -  1 خ

ٜ الجامعي بالڤإڬ  ٚك ٚڬ، ملتقى ٕڣلي حڤڋ النظام املحاسبي بامل ٜائ ٚنس ي ڣالنظام املحاسبي املالي الج  .14، ٥: 2010، جانفي 17-16الف
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ٜڣناػ:  املبحن الثالن: التسجيل املحاسبي للمخ

ڣ املتناڣب،  ٕٚ الٖائږ  ٚيقغ الج ٜڣناػ باتباٵ ط ي املحاسبغ الخاصغ باملخ ٚيقغ املتابعغ  ٙ ط ٚنا باختيا ڗ ٗك سبڄ ڣ

ي  ٜڣناػ  ٙه املعالجغ املحاسبيغ لحساباػ املخ سسغ، علګ ه٘ا األساٝ، ستٖ ٙ التسييڇ الخا٥ بامل ٚا لګ ق صال  يعٕڤ 

.ٕٚ ٚيقتيڗ للج ٙ الط  طا

ٕٚ الٖڣرڬ.املطلظ األڣڋ: التسجيل ا ٚيقغ الج ٜڣناػ ڣفڄ ط  ملحاسبي للمخ

ع. 38يستعمل حـ/  ٜنغ خالڋ الٖٙڣ  مشًڇياػ مخ

ٜڣناػ املعينغ: حـ/ ٕٚ فقٰ تستعمل حساباػ املخ ٛم، حـ/ 31بضاعغ، حـ/ 30عنٖ الج ٚڥ،  32مڤإ ڣلڤا خ تمڤيناػ 

جيل  38فحساب  ٚاحل الت ڬ كحساب ڣسيٰ، غ٘ا نتبع م ٕٚ الٖٙڣ ي نظام الج  التالي:ال يعتبڇ 

 401حـ/                     60حـ/                          38حـ/                              30حـ/                                                              

ٚصيٖ األڣڋ              xxx                               ال

                                  xxx                                                                                                                                 املشًڇياػ

xxx     

ٚصيٖ األڣلي                   xxx                                  xxx                             لغا ال

ٚصيٖ النهائ         جيل ال                                          xxx                                                                ت

xxx 

ٚصيٖ حـ/  xxx     xxx                                                                                                       38ت

   xxx   xxx                        xxx   xxx                     xxx                                                        املجاميع   

xxx                     xxx  xxx 

ٙصٖع                       xxx                                 xxx                    xxx                                         األ



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ

 

 

78 

 

 

ٚا ڣالبيٸ. ٚع األڣڋ: عملياػ الش  الف

. ٚا  أڣال: عملياػ ڣالش

سسغ الصناعيغ. ٙيغ ڣامل سسغ التجا ي كل مڜ امل ٜڣڗ  ع املخ ٚا بٖايغ لٖٙڣ  تعٖ عمليغ الش

ٚا  -1  نقٖا:الش

ڣ بنك   ٚيٖڬ  ڣ بصڊ ب ما نقٖا مڜ الصنٖڣځ  سسغ تسٖٕ فيمغ البضاعغ املشًڇاع عنٖ استالمها  ڗ امل يقصٖ بڢ 

ي الجانظ الٖائڜ  -38ڣيخصږ مڜ الحساب  ٚا بالتقيٖ  ٙيڀ امللحقغ بالش ٜنغ مبلخ املشًڇياػ ڣاملصا مشًڇياػ مخ

ٜينغ  ڣفڄ القيٖ التالي: 1لحساباػ الخ

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

38  

512 

53 

ٜنغ  حـ/ مشًڇياػ مخ

ٙيغ  حـ/ بنڤڅ الحساباػ الجا

 حـ/ الصنٖڣځ 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

ٚا علګ الحساباػ: -2  الش

ٜبڤڗ  ٜبڤڗ لتسٖيٖ قيمغ مشًڇياػ بعٖما يقڤم ال ٕ مهلغ لل ٚيڀ البضاعغ منِ املٙڤ ٚځ املساعٖع علګ تص مڜ الط

ٚيڄ البنڊ. بعمليغ تسٖيٖ مستحقاتڢ ڣ عڜ ط  ما نقٖا 

 

                                                           

ٚيغ، ، -  1 ٜائ ٚسميغ للجمهڤريغ الج ٚيٖع ال ٚه، ٥:  الج ٚجٸ سبڄ ٗك  .62م
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 استعماڋ حساب املڤرٕڣڗ:

ٕ، يجعل  سسغ اتجاه املٙڤ ٕيڜ كاعًڇاف بٖيڜ امل إلثباػ قبمغ البضاعغ  املشًڇاع، يجظ تخصي٨ حساب للمٙڤ

ٕ 38حساب  ي الجانظ الٖائڜ حساب املٙڤ ، ڣيقابلڢ  ٚا ٜنغ مٖينا بتكلفغ الش جيل التالي:  1مشًڇياػ مخ  ڣفڄ الت

 حساب
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

38  

401 

ٜنغ  حـ/ مشًڇياػ مخ

ٜڣناػ ڣالخٖماػ ٕ ڣاملخ  حـ/ مٙڤ

xxx  

xxx 

 

ٙئ الحڄ الستالمها بالقيٖ التالي: سسغ قيمغ املشًڇياػ ف تا ڗ تسٖٕ امل  2علګ 

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

401  

512 

53 

ٕڣ  ٜڣناػ ڣالخٖماػحـ/ مٙڤ  املخ

ٙيغ  حـ/ بنڤڅ الحساباػ الجا

 حـ/ الصنٖڣځ 

xxx  

xxx  

xxx 

 

 

 

 

                                                           

ٚجٸ السابڄ، ٥:  -  1  62امل

ٜائٚ،  -  2  .2010حنفيغ بڜ ربييٸ، الڤاضح في املحاسبغ املاليغ ڣفڄ معايي املحاسبغ الٖڣليغ، الجٜ األڣڋ، ٕار هڤمغ، الج



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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3- : ٚا  الحاالػ الخاصغ للش

 استالم الفاتڤرع فقط: . أ

سسغ ڗ ملكيغ البضاعغ تكڤڗ للم ٚا ڣلږ تصل املشًڇياػ، ف سسغ فڤاتيڇ الش ، ڣبالتالي تقڤم 1ٗا استلمـ امل

جيلها كالتالي: سسغ بت  امل

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

37  

401 

ٙه ي الخا ٜڣناػ   حـ/ املخ

ٜڣناػ ڣالخٖماػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

xxx  

xxx 

 استالم الفاتڤرع ٕڣڗ بضاعغ

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

38  

37 

ٜنغ  حـ/ مشًڇياػ مخ

ٙه ي الخا ٜڣناػ   حـ/ املخ

xxx  

xxx 

ياػعنٖ استالم   املشت

 استالم البضاعغ فقط: . ب

جيل كالتالي: ٕ، يكڤڗ الت ع مڜ املٙڤ ڗ تصلها فاتٙڤ سسغ املشًڇياػ فقٰ ٕڣڗ   2ٗا استلمـ امل

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ، ، م ٜائ ٚسميغ للجمهڤريغ الج ٚيٖع ال  .63الج

ٚجٸ  -  2 ٚه، ٥: حنفيغ بڜ ربيٸ، م  .173، 172سبڄ ٗك



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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38  

408 

ٜنغ  حـ/ مشًڇياػ مخ

لګ صاحبها ٕڣ الفڤاتيڇ الت لږ تصل   حـ/ مٙڤ

xxx  

xxx 

 البضاعغ ٕڣڗ فاتڤرعاستالم 

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

408  

401 

لګ صاحبها ٕڣ الفڤاتيڇ الت لږ ت٨   حـ/ مٙڤ

ٜڣناػ ڣالخٖماػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

xxx  

xxx 

 استالم الفاتڤرع مڜ املڤرٕ

 ثانيا: عملياػ البيٸ.

ڗ  ٚإاتڢ، ڣبما  ي ٚا لغالبيغ  ٙها مص ي النشا٭ اإلقتصإڬ باعتبا هميغ  تعتبڇ عملياػ البيع مڜ العملياػ األكٌڇ 

ٜبڤڗ، له٘ا سڤف  ٚا لٖڥ ال ٚع للمعالجغ املحاسبيغ لعمليغ الش ٕ هي مناظ املعالجغ املحاسبيغ لعمليغ البيع لٖڥ املٙڤ

ٚا ي عملياػ الش ٙڣسغ   .نتع٩ٚ لنف٠ الحاالػ املٖ

 البيٸ نقٖا: -1

ي صنٖڣځ  ما  سسغ، مقابل تٖفڄ نقٖڬ يمثل قيمغ البضاعغ، يٖخل  ٚاه البضاعغ مڜ امل خ ي ه٘ه الحالغ يتږ 

جيل كالتالي: ڣ لحسابها البنك ، ڣيكڤڗ الت سسغ،   1امل

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

512 

53 

 

 

70 

ٙيغ  حـ/ بنڤڅ الحساباػ الجا

 الصنٖڣځ حـ/ 

 حـ/ املبيعاػ

Xxx 

xxx 

 

 

xxx 

 

                                                           

سسغ طبقا ملعايي املحاسبغ الٖڣليغ  -  1 ٜائٚ،  I A S / I F R Sشعيظ شنڤف، محاسبغ امل ، الج إڣ ٚيغ بٕڤ ٜائ  .72، ٥: 2009، الجٜ الثاني، الج



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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 البيٸ علګ الحساب: -2

ٚحلغ التحصيل مڜ  ت  م ٜبائڜ، ڣبعٖها ت ٛيإع حقڤقها اتجاه ال سسغ مقابل  ٚه املبيعاػ مڜ امل ي ه٘ه الحالغ، تخ

ٚكغ الحساباػ كالتالي: ٚصٖ حساب ه٘ا األخيڇ، ڣتكڤڗ ح ٜبائڜ، حين ي  ال

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مٖيڜ مبلغ البياڗ

411  

70 

ٜبائڜ  حـ/ ال

 حـ/ املبيعاػ

xxx  

xxx 

 البيٸ علګ الحساب

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

512  

411 

ٙيغ  حـ/بنڤڅ الحساباػ الجا

ٜبائڜ  حـ/ ال

xxx  

xxx 

ٜبائڜ  تحصيل قيمغ املبيعاػ مڜ ال

ٚع ع: الف  الثاني: تسڤيغ الحساباػ في نهايغ الفت

ٙه املحاسبغ، القيام بما يلي: ٕٚ خا ٚا ج ج  ينبغي لٖڥ اختتام الفًڇع ڣبعٖ 

ع: ع في بٖايغ الفت ٜڣناػ املڤجٕڤ لغا املخ ٚڣع في   أڣال: الش



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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ي الحساب الٖائڜ لحساباػ  ٛم،  -31بضائعڜ  -30التقييٖ  خ -32املڤإ األڣليغ ڣاللڤا ٚڥ، بالخصږ مڜ تمڤيناػ 

 ، ڣفڄ القيٖ التالي:1املڤافقغ )حساب املشًڇياػ املستهلكغ( 60حساباػ 

 

 

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
60  

30 

31 

32 

 حـ/ املشًڇياػ املستهلكغ

ٜڣناػ البضائع  حـ/ مخ

ٛم  حـ/ املڤإ األڣليغ ڣاللڤا

ٚڥ  خ  حـ/ تمڤيناػ 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

ٚصيٖ حـ/ ٜنغ. -38ثانيا: ت ياػ املخ  املشت

لڊ بالخصږ مڜ الحساباػ   2مشًڇياػ مستهلكغ -60ٗڣ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
60  

38 

 حـ/ املشًڇياػ املستهلكغ

ٜنغ  حـ/ مشًڇياػ مخ

xxx 

 

 

xxx 

 

ع. ٚ الفت خ ٜڣڗ   ثالثا: حساب مخ

لڊ بجعل حساب  ڣ حساب  -30ٗڣ ڣ حساب  -31بضائع  ٛم  ي الجانظ املٖيڜ،  -32مڤإ ڣلڤا ٚڥ  خ تمڤيناػ 

 ، ڣيكڤڗ القيٖ كالتالي:3( ٕائنا602ڣ  601ڣ  600)حساب  60مقابل جعل حساب 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚسميغ ، م ٚيٖع ال  62الج

ٚجٸ السابڄ -  2  نف٠ امل

ٚه، ٥ -  3 ٚجٸ سبڄ ٗك  .48: شيظ شنڤځ، ، م



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
30 

31 

32 

 

 

 

60 

ٜڣناػ البضائع  حـ/ مخ

ٛمحـ/   املڤإ األڣليغ ڣاللڤا

ٚڥ  خ  حـ/ تمڤيناػ 

 حـ/ املشًڇياػ املستهلكغ

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 

ٚع الثالن: تسجيل املنتڤجاػ املصنڤعغ أڣ قيٖ الصنٸ.  الف

ع.  أڣال: أثنا الفت

ي الصنڀ  يغ كتابغ خصڤصيغ  جل  ع ال ت ي حساباػ -3-ثنا الٖٙڣ جل  ٙيغ لالنتاه ت ٚڣ ٚ الض األعبا  )العناص

 .1حسظ الطبيعغ

ع.  ثانيا: في نهايغ الفت

جيل التمڤيناػ ڣالبضائع املستهلكغ.بعٖ  ڗ بالنسبغ لت ٙه املحاسبغ، ينبغي كما هڤ الش ٕٚ خا ٚا ج  2ج

ع: -1 ٜڣڗ بٖايغ الفت لغا مخ ٚڣع في   الش

ي الجانظ الٖائڜ حساباػ  ٛ ڣحساب  -34سلع قيٖ اإلنتاه، ڣحساب  -33بالتقيٖ  ٜڣڗ  -35خٖماػ قيٖ اإلنجا مخ

جيل كما يلي: -72املنتڤجاػ، بالخصږ مڜ حساباػ  ٜڣڗ، ڣيكڤڗ الت ڣ املنتق٨ مڜ املخ ٜڣڗ   اإلنتاه املخ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
72  

33 

34 

35 

ٜڣڗحـ ڣ املنتق٨ مڜ املخ  / اإلنتاه 

 حـ/ سلع قيٖ اإلنتاه

 حـ/خٖماػ قيٖ اإلنتاه

ٜڣناػ املنتجاػ  حـ/ مخ

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

ع: -2 ٜڣڗ نهايغ الفت  معاينغ مخ

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚسميغ، ، م ٚيٖع ال  62الج

ٚجٸ، ٥:  -  2  .63، 62نف٠ امل



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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ي حساباػ  ٜڣناػ ڣالتقيٖ   املڤافقغ ڣفڄ القيٖ التالي: 72بالخصږ مڜ حساباػ املخ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
33 

34 

35 

 

 

 

72 

 حـ/ سلع قيٖ اإلنتاه

 حـ/خٖماػ قيٖ اإلنتاه

ٜڣناػ املنتجاػ  حـ/ مخ

ٜڣڗ ڣ املنتق٨ مڜ املخ  حـ/ اإلنتاه 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 

ٜڣناػ  ٕٚ الٖائږ.املطلظ الثاني: التسجيل املحاسبي للمخ  ڣفڄ أسلڤب الج

ٕٚ الٖائږ: -30الحساب  ٜڣڗ البضائٸ ڣفڄ الج  مخ

جل:ي  -1 ٚا ڣاستالم البضائع ن  1حالغ الش

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

380  

401 

ٜنغ  حـ/ مشًڇياػ البضائع املخ

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

ٚا  استالم فاتڤرع الش

xxx  

xxx 

30  

380 

ٜڣناػ البضاعغ  حـ/ مخ

ٜنغ  حـ/ مشًڇياػ البضائع املخ

ٛڗ  لګ املخا  ٕخڤڋ البضاعغ 

xxx  

Xxx 

401  

512 

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

 حـ/ البنڊ

ٚا بشيڊ  تسٖيٖ عمليغ الش

xxx  

xxx 

 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .138، 137مسعٕڤ صٖيقي، ، م



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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جل القيٖ التالي: -2 ٕٚ الٖائږ ن  1ي حالغ البيع ڣفڄ الج

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
411  

700 

ٜبائڜ  حـ/ ال

 حـ/ مبيعاػ البضاعغ

ٜبڤڗ   تسليږ الفاتڤرع لل

xxx  

Xxx 

600  

30 

 حـ/ مشًڇياػ بضاعغ مباعغ

ٜڣناػ البضائع  حـ/ مخ

ٜڣڗ ٚڣه البضائٸ مڜ املخ  خ

Xxx  

xxx 

512  

411 

 حـ/ البنڊ

ٜبائڜ  حـ/ ال

ٚا بشيڊ  تسٖيٖ عمليغ الش

xxx  

xxx 

 

ٛم أڣليغ: -31الحساب   مڤإ ڣلڤا

ٛم: -1 ٚا املڤإ األڣليغ ڣاللڤا  2عمليغ ش

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .201، 200بڜ ربيٸ حنفيغ، م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .82،83لبٛڤ نڤخ، ، م



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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311  

401/51/53 

ٜنغ ڣليغ مخ ٛم   حـ/ مشًڇياػ مڤإ ڣلڤا

ڣ الصنٖڣځ  ٕڣ البنڊ   حـ/ مٙڤ

ٚا  فاتڤرع الش

xxx  

xxx 

31  

381 

ڣليغ ٛم   حـ/ مڤإ ڣلڤا

ٜنغ ڣليغ مخ ٛم   حـ/ مشًڇياػ مڤإ ڣلڤا

ٜيڜ املڤإ األڣليغ  قيٖ تخ

xxx  

xxx 

401  

512 

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

 حـ/ البنڊ

 التسٖيٖ بشيڊ

xxx  

xxx 

 عمليغ استهالڅ املڤإ: -2

ي قيٖ ڣاحٖ، حين نجعل حـ/ جل  ڣليغ مستهلكغ مٖينا ڣالحساب  601ڣت   1ٕائنا: -31مشًڇياػ 

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

601  

31 

ڣليغ مستهلكغ  حـ/ مڤإ 

ٛم ڣليغ ڣلڤا  حـ/ مڤإ 

 استهالڅ مڤإ أڣليغ

xxx  

xxx 

 

ٛم: -3  عمليغ بيٸ املڤإ األڣليغ ڣاللڤا

سسغ،  ٛڗ امل ٚڣجها مڜ مخا ع البيع، ڣالثان  يخ٨ خ ي قيٖيڜ، األڣڋ خا٥ بفاتٙڤ جل كمبيعاػ بضاعغ  ت

جيل املحاسب كالتالي:  ڣيكڤڗ الت

حساب 

 مٖيڜ

حساب 

 ٕائڜ
 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

                                                           

ٚه، ٥ -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚحماڗ عطيغ، م  .49، 48: عبٌ ال



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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411  

700 

ٜبائڜ  حـ/ ال

 حـ/ مبيعاػ البضائع

ٜبڤڗ   تسليږ الفاتڤرع لل

xxx  

xxx 

600  

31 

 حـ/ مشًڇياػ بضاعغ مباعغ

ڣليغ ٛم   حـ/ مڤإ ڣلڤا

ٚڣه بضاعغ  خ

xxx  

xxx 

512 

53 

 

 

411 

 حـ/ البنڊ

 حـ/ الصنٖڣځ 

ٜبائڜ  حـ/ ال

ٜبڤڗ   تحصيل املبلغ مڜ ال

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

ٚڥ:  32الحساب   تمڤيناػ أخ

ٕٚ الٖائږ علګ النحڤ   1التالي:سجل محاسبيا ڣفڄ الج

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
382  

401 

ٜنغ ٚڥ مخ خ  حـ/ مشًڇياػ تمڤيناػ 

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

ٚا  فاتڤرع ش

xxx  

xxx 

x32  

382 

ٚڥ  خ  حـ/ تمڤيناػ 

ٜنغ ٚڥ مخ خ  حـ/ مشًڇياػ تمڤيناػ 

ٛڗ  لګ املخا  الٖخڤڋ 

xxx  

xxx 

401  

53 

512 

ٜڣ  ٕڣ املخ  ناػ حـ/ مٙڤ

 حـ/ الصنٖڣځ 

 حـ/ البنڊ

ياػ  تسٖڬ قيمغ املشت

xxx  

xxx 

xxx 

 

 1سلٸ قيٖ اإلنتاه: -33الحساب 

                                                           

ٚه،٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .140،141مسعٕڤ صٖيقي، ، م



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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جل القيٖ التالي: ي نهايغ السنغ، ن ٕٚ املإڬ   بعٖ عمليغ الج

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

 

X33 

 

 

 

723 

01/01/N 

شغاڋ قيٖ اإلنجاٛ حـ/ منتجاػ ڣ   ٛ  قيٖ اإلنجا

ٙيغ ٜڣناػ الجا  حـ/ تغييڇ املخ

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

ي بٖايغ السنغ  لڊ كما يلي: N +1ڣ جيل القيٖ العك٦  لًڇصيٖ الحساب، ٗڣ  يتږ ت

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

 

723 

 

 

 

x33 

01/01/N+1 

ٙيغ ٜڣناػ الجا  حـ/ تغييڇ املخ

شغاڋ قيٖ اإلنجاٛحـ/  ڣ   ٛ منتجاػ قيٖ اإلنجا  

 

xxx 

 

 

xxx 

 

ٙيڀ بها ڣفڄ اآلت : جيل جميع املصا ڣ األشغاڋ، ڣت  ڣيتږ بعٖها مڤاصلغ اإلنتاه 

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

                                                                                                                                                                                     

ٚجٸ السابڄ، ٥:  -  1  .141،142نف٠ امل



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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xx6 

 

 

401 

512 

53 

N+1/01/26 

 حـ/ األعبا حسظ طبيعتها

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

 حـ/ البنڊ

 حـ/ الصنٖڣځ 

 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

جيل املحاسب كما يلي: ڣ األشغاڋ، يكڤڗ الت تمام عمليغ اإلنتاه  ي األخيڇ، ڣبعٖ   ڣ

تمام عمليغ اإلنتاه:  بعٖ 

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

 

355 

 

 

724 

14/12/ N+1 

 حـ/ املنتجاػ املصنفغ

ٜڗ  نتاه مخ  حـ/ 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

تمام عمليغ األشغاڋ:  ڣ بعٖ 

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

 

411 

 

 

704 

14/02/ N+1 

ٜبائڜ  حـ/ ال

 حـ/ مبيعاػ األشغاڋ

 

xxx 

 

 

xxx 

 خٖماػ قيٖ اإلنجاٛ: -34الحساب 

جل محاسبيا ڣفڄ الخطڤاػ التاليغ:  ت
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حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

 

34x 

 

 

723 

31/12/N 

 حـ/ خٖماػ قيٖ اإلنجاٛ

ٙيغ ٜڣناػ الجا  حـ/ تخيڇ املخ

 

xxx 

 

 

xxx 

 

لڊ كما يلي: N+1ڣبٖايغ السنغ  جيل القيٖ العك٦  لًڇصيٖ الحساب، ٗڣ  يتږ ت

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

 

723 

 

 

x34 

01/01ٍ/ N+1 

ٙيغ ٜڣناػ الجا  حـ/ تخيڇ املخ

قيٖ اإلنجاٛ حـ/ خٖماػ  

 

xxx 

 

 

xxx 

 

 

 

ٙيڀ املتعلقغ بها ڣفڄ اآلت : جل جمع املصا ڣ األشغاڋ، ڣت  ڣيتږ بعٖها مڤاصلغ اإلنتاه 

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
 

6xx 

 

 

401 

512 

53 

26/01/ N+1 

 حـ/ األعبا حسظ ڣضعيتها

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

 حـ/ البنڊ

 حـ/ الصنٖڣځ 

تمام املنتجاػ  مصاريڀ 

 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 
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جيل املحاسب كما يلي: ڣ األشغاڋ، يكڤڗ الت تمام عمليغ اإلنتاه  ي األخيڇ، ڣبعٖ   ڣ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
411  

705 

ٜبائڜ  حـ/ ال

ٙاساػ  حـ/ مبيعاػ الٖ

 خٖماػ علګ الحساب

xxx  

xxx 

 

ٜڣڗ املنتجاػ: -35 الحساب  1مخ

جل محاسبيا علګ النحڤ التالي:  ڣي

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

35x  

724 

ٜڣناػ املنتجاػ  حـ/ مخ

ٜڣڗ املنتجاػ  حـ/ تغيڇ مخ

xxx  

xxx 

 

ٚا ڣالبيٸ ڣاإلنتاه:  املطلظ الثالن: العملياػ امللحقغ للش

ي ٗمغ كل مڜ البائع ڣاملشًڇڬ، ڣه٘ه ثنا عمليغ التبإڋ بيڗ البائع  ثٚ  ڣاملشًڇڬ، عإع ما تنش عمالػ ت

ي لها حت نتمكڜ مڜ تحٖٕ املعالجغ املحاسبيغ املالئمغ:  العملياػ تتطلظ فهږ كا

اػ ڣالتخفيضاػ ڣمصاريڀ النقل. ٕٕٚڣ ٚع األڣڋ: املعالجغ املحاسبيغ للم  الف

 أڣال: التخفيضاػ:

ي النظام املحاسب   املالي نڤعاڗ:التخفيضاػ 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ، م  89لبٛڤ نٍڤ
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1تخفيضاػ ٗاػ طابٸ تجارڬ: -1

 

جل محاسبيا ڣتقپ   تمنِ ٙيغ، ال ت سسغ ڣالتخفيضاػ التجا ٙيغ للم ٙاػ متعلقغ بالسياسغ التجا عإع العتبا

ٙڬ =  ي التجا ٙڬ، ڣيحسظ: )الصا ي التجا جيل قيمغ املشًڇياػ ڣاملبيعاػ بالصا قڤاعٖ النظام املحاسب املالي بت

ٚ اإلجمالي  جيلڢ محاسبيا كالتالي –السع ٙڬ( ڣيتږ ت  :التخفي٬ التجا

 التخفيض التجارڬ ضمڜ الفاتڤرع: . أ

 عنٖ الشارڬ: -

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

x38  

512 

401 

ٜنغ  حـ/ املشًڇياػ املخ

 حـ/ البنڊ

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

ياػ  استالم فاتڤرع املشت

xxx  

xxx 

xxx 

 

 عنٖ البائٸ: -

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

512 

411 

 

 

70x 

 حـ/ البنڊ

ٜبائڜ  حـ/ ال

ٙڬ( حـ/ املبيعاػ املعنيغ ي التجا )الصا  

 تسليږ فاتڤرع املبيعاػ

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

 

                                                           

ٚطار، عبٖ العالي منصٚ، تقنياػ املحاسبغ العامغ ڣفڄ  -  1 ٜائٚ،   S C Fأحمٖ ط يٸ، الج ٚ ڣالتٛڤ -66، ٥: 2015الجانظ التطبيقي، جسڤر للنش

69. 
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ٚع: . ب  1التخفيضاػ التجاريغ ضمڜ فاتڤرع متأخ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
401  

512 

 53ڣ 

609 

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

 حـ/ البنڊ

الصنٖڣځ حـ/   

 حـ/ تخفيضاػ مستلمغ

 تسجيل املبلغ املسٖٕ ڣتسجيل الخصږ

xxx  

xxx 

xxx 

xxx 

 

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
512 

53 

709 

 

 

 

411 

 حـ/ البنڊ

 حـ/ الصنٖڣځ 

 حـ/ تخفيضاػ ممنڤحغ

ٜبائڜ  حـ/ ال

ٜبڤڗ ڣمنحڢ تخفيض  تسٖيٖ ال

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

 طابٸ مالي ) الخصږ لقا تعجيل الٖفٸ(:تخفيضاػ ٗاػ  -2

ڗ يسٖٕ ثمڜ السلع املشًڇاع قبل املڤعٖ املتفڄ عليڢ، ل٘لڊ  ٙإ املٖيڜ باالتفاځ مع الٖائڜ  ٗا  ڣيمنِ ه٘ا الخصږ 

خ٘ ه٘ا الخصږ املالي ٕٙع 2ي ڣ غيڇ ڣا ٕٙع  جيل ه٘ه التخفيضاػ سڤا كانـ ڣا ، ڣيقتض  النظام املحاسب املالي بت

ٕضمڜ الفا ٚإا بالنسبغ للعميل ڣعبئا بالنسبغ للمٙڤ ي ع، حين تعتبڇ  جل محاسبيا علګ النحڤ التالي:3تٙڤ  4، ڣت

ڬ  -  عنٖ املشت

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ

                                                           

ٚجٸ السابڄ، ٥ -  1 ٚطار، امل  72، 71أحمٖ ط

ٚجٸ سابڄ، ٥:  -  2  151كتڤ١ بڜ عاشڤر: م

ٚه، ٥:  -  3 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚطار، تقنياػ املحاسبغ العامغ، م  .72أحمٖ ط

ٚه، ٥:  -  4 ٚجٸ سبڄ ٗك  .152كتڤ١ عاشڤر، م
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x38  

768 

401 

ٜنغ  حـ/ املشًڇياػ املخ

ٚڥ  خ اػ ماليغ  ٚا ج  حـ/ 

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

ٚا بضاعغ مٸ خصږ مالي  ش

xxx  

xxx 

 xxx 

401  

512 

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

 حـ/ البنڊ

 تسٖيٖ ثمڜ الفاتڤرع

xxx  

xxx 

 

 عنٖ البائٸ: -

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ

411 

668 

 

 

70x 

ٜبائڜ  حـ/ ال

ٚڥ  خ  حـ/ تكاليڀ ماليغ 

 حـ/ املبيعاػ املعنيغ

 بيٸ بضاعغ مٸ خصږ تعجل الٖفٸ

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

53 

512 

 

 

411 

 حـ/ الصنٖڣځ 

 حـ/ البنڊ

ٜبائڜ  حـ/ ال

 تحصيل ثمڜ الفاتڤرع

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

 ثانيا: مصاريڀ النقل:

ٙيڀ  ، قٖ تكڤڗ ه٘ه املصا ٚا ٚ الش ، ڣهي تضاف لسع ٚا ٙيڀ امللحقغ لعمليغ الش ٙيڀ النقل مڜ املصا تعٖ مصا

ٙيڀ تٖفع للغيڇ. تتحملهاتكاليڀ  ڣ مصا سسغ،  ٚع امل  1مباش

لګ  ڗ تختلڀ مڜ عمليغ  ٗا يجظ  ڗ تكڤڗ ڣاحٖع لكل العملياػ،  ٙيڀ النقل ال ينبغي  املعالجغ املحاسبيغ ملصا

ما: ي حٖ ٗاتڢ ڣمڜ يتحملها، ڣالت عإع تكڤڗ  ٚڥ حسظ طبيعغ خٖمغ النقل   2خ

                                                           

ٚجٸ سابڄ، ٥: بڜ ربي -  1  .2016ٸ حنفيغ: م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚطار، م  .72،73أحمٖ ط
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 :سسغ الخاصغ  بڤسائل امل

جل األعبا حسظ طبيعتها،  ڗ تعت ڣينبغيت سسغ علګ نظام لتحميلها علګ املنتجاػ   محاسبغمٖ امل

ٚبِ. ٚ التكلفغ، ڣمڜ ثږ تحٖيٖ هام٤ ال ٚفغ سع  التكاليڀ فقٰ ملع

 ٜبڤڗ(: بڤاسطغ ٚكغ النقل )بغي ڣسائل املڤرٕ أڣ ال  ش

ي حـ/  ٙيڀ النقل  جل مصا  خٖماػ النقل. – 624ي ه٘ه الحالغ، ت

 :ظهار مصاريڀ النقل علګ الفاتڤرع  بڤسائل املڤإر مٸ 

ي حـ/ ٙيڀ النقل  جل مصا ٚإاػ األنشطغ امللحقغ -708ت  ي

ٜڣناػ: اػ املخ ٕٕٚڣ  ثالثا: م

 :)ياػ )كامل البضاعغ أڣ جٜ منها اػ املشت ٕٕٚڣ  م

ڗ يعيٖ  سسغ(  ڣ امل ( ٚ ٚ  مشًڇياتڢيمكڜ للتاج ي الٖفات جيلها  لڊ بعٖ ت ڣ كليا ألسباب عٖيٖع، ٗڣ ٜئيا  ج

ي ه٘ه الحالغ يكڤڗ قي اػ املحاسبيغ، ڣ ٕٕٚڣ ٚا ڣبقيمغ امل اػ عك٠ القيٕڤ األصليغ لعملغ الش ٕٕٚڣ ٖ امل

 1الفعليغ.

2ڣيكڤڗ القيٖ كما يلي:

 

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
x38  

401 

ٜنغ  حـ/ املشًڇياػ املخ

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

ٛڗ  ٚاه مڜ املخا  خ

xxx  

xxx 

                                                           

ٚه، ٥:  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .153كتڤ١ عاشڤر، م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚطار، م  .60أحمٖ ط
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x38  

3x 

ٜنغ  حـ/ املشًڇياػ املخ

ٜڣڗ املعنحـ/  املخ  

ٛڗ  ٚاه مڜ املخا  خ

xxx  

xxx 

 

 :اػ املبيعاػ ٕٕٚڣ  م

جل ك٘لڊ بقيٕڤ عسيغ للقيٕڤ األصليغ. اػ املبيعاػ ت ٕٕٚڣ  1ڗ م

 2ڣيكڤڗ القيٖ كما يلي:

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
70x  

411 

 حـ/ املبيعاػ املعنيغ

ٜبائڜ  حـ/ ال

 قيمتهارجاع املبيعاػ ڣاستعإع 

xxx  

xxx 

3x  

60x 

ٜڣڗ املعن  حـ/ املخ

 حـ/ مشًڇياػ البضاعغ املعنيغ

ٛڗ  لګ املخا  الٖخڤڋ 

xxx  

xxx 

 

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ. ٚع الثاني: الغالفاػ التجاريغ ڣال  الف

 أڣال: الغالفاػ التجاريغ.

                                                           

ٚه، ٥  -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .153كتڤٝ عاشڤر، م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚطار، م  .66أحمٖ ط



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ
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ٜڣناػ ساسا الحتڤا املخ ٙيغ تلڊ املڤإ املتجهغ  ڣ املنتجاػ  تعتبڇ الغالفاػ التجا بشكل عام، سڤا كانـ بضاعغ 

ٙيغ  ٜبائڜ، ڣمڜ الناحيغ التجا ڣ تلفها لل ، ڣالغ٩ٚ منها بشكل عام سهڤلغ تسليمها للسلع لتجنظ عطبها  املباعغ للعمال

 1تٖاڣلغ.البحتغ، نميڈ بيڗ نڤعيڗ مڜ الغالفاػ، الغالفاػ التالفغ ڣالغالفاػ امل

 جاع(: الغالفاػ  التالفغ )غي قابلغ لالست

تمٖ كل الغالفاػ الت تستهلڊ نهائيا عنٖ استعماڋ البضاعغ، ڣال يمكڜ استعإتها لعٖم صالحيتها، ڣله٘ا 

ٙه محاسبيا ضمڜ التمڤيناػ ٙڣسغ  تٖ ٚا ڣاالستهالڅ املٖ جيل الش ٚڥ، فتخضع لنف٠ قڤاعٖ ت األخ

 ٚ ي سع ي تغليڀ السلع  ڬ املستعملغ  ٚا ه٘ه األغلفغ املستهلكغ  ٜڣڗ، ڣتٖمٌ تكاليڀ ش ي املخ سابقا 

ٚا الغالفاػ  ٜبڤڗ تكڤڗ متضمنغ لتكلفغ ش ٚسلغ لل ع امل ڣ الفاتٙڤ ٚ اإلجمالي  ڗ السع ڬ  تكلفغ املبيعاػ، 

 2ابلغ لالسًڇجاٵ كما يلي:غيڇ الق

 

 )جاع  الغالفاػ املتٖاڣلغ: القابلغ لالست

ٕيڜ، ڣك٘لڊ  لګ املٙڤ جيل األمانغ املٖفڤعغ  ٚ النظام املحاسب املالي الجٖيٖ حساباػ خاصغ لت لږ ي٘ك

ٙع، ڣعل مانغ املعٖاػ املعا ڣ  يڢ األمانغ املحصلغ مڜ العمال ڣاملتعلقغ بعملياػ تخ٨ األغلفغ املتٖاڣلغ، 

جل العنلياػ التاليغ: ، ڣبالتالي ت ٚن٦  ي املخطٰ املحاسب الف ٕٙع   3سيتږ اعتمإ الحساباػ الڤا

 

 

 في حالغ ڣرٕڣ األغلفغ املتٖاڣلغ: -1

ڬ  .   :فاتڤرع املشت

                                                           

ٚه، ٥:  كتڤ١ -  1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .154عاشڤر، م

ٚه، ٥:  -  2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .227، 226بڜ ربيٸ حنفيغ، م

ٚه،  ٥:  -  3 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚطار، تقنياػ املحاسبغ العامغ، م  75-73أحمٖ ط

ٚبِ( ٚ التكلفغ )بما فيڢ تكلفغ املڤإ املستهلكغ( + هام٤ ال ٚ البيع = سع  سع
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 ڣيكڤڗ القيٖ كالتالي:

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
38x 

4096 

 

 

512 

53 

ٜنغ  حـ/ املشًڇياػ املخ

غلفغ مٖفڤعغحـ/  مانغ  ٕڣڗ   املٙڤ

 حـ/ البنڊ

 حـ/ الصنٖڣځ 

ياػ مٸ أمانغ األغلفغ  استالم فاتڤرع املشت

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

3x  

38x 

ٜڣڗ املعن  حـ/ املخ

ٜنغ  حـ/ املشًڇياػ املخ

 استالم البضاعغ

xxx  

xxx 

 

 فاتڤرع البائٸ: . ب

 ڣيكڤڗ القيٖ كالتالي:

 مبلغ ٕائڜ مٖيڜ مبلغ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
512 

53 

 

 

4197 

70x 

 حـ/ البنڊ

 حـ/ الصنٖڣځ 

ٜبائڜ  حـ/ ال

 حـ/ املبيعاػ املعينغ

 تسليږ فاتڤرع املبيعاػ مٸ أمانغ األغلفغ

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

60x  

3x 

 حـ/ املشًڇياػ املستهلكغ

 حـ / البضاعغ املعينغ

سسغ ٚڣه البضاعغ مڜ امل  خ

xxx  

xxx 

 

رجاع أمانغ  -2  األغلفغ:في حالغ 

ڬ  -  :فاتڤرع املشت



 في ظل اعتماد المعايير الدولية  تــــ محاسبة المخزوناالفصل الثانيـ ـــــــــــ

 

 

100 

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

512 

53 

 

 

6136 

4096 

 حـ/ البنڊ

 حـ/ الصنٖڣځ 

ي مڤإ التعبئغ ڣالتغليڀ .حـ/ نق٨   

غلفغ مٖفڤعغ مانغ  ٕڣڗ   حـ/ املٙڤ

جاع أمانغ األغلفغ مٸ تحمل جٜ مڜ التلڀ في  است

 األغلفغ

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 فاتڤرع البائٸ: -

حساب 
 مٖيڜ

حساب 
 ٕائڜ

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ

4196  

512/53 

7086 

غلفغ محصنغ مانغ  ٜبائڜ   حـ/ ال

ڣ حـ/ الصنٖڣځ   حـ/ البنڊ 

غلفغ( ٙبِ  ماناػ )  حـ/ نڤاتٌ عڜ 

 رجاع أمانغ أغلفغ مٸ تحصيل جٜ مڜ التلڄ في األغلفغ

xxx  

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

ٚسږ علګ   القيمغ املضافغ:ثانيا: ال
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عكل مشًڇ عنٖ ٕفعڢ لقيمغ  ٚسږ هڤ الفاتٙڤ ڗ املتحصل األخيڇ لل ٚسږ علګ القيمغ املضافغ، غيڇ  ، يكڤڗ قٖ ٕفع ال

ٚځ بيڗ  ٜبائڜ ڣيسٖٕ الف ٚسږ مڜ ال ٚسږ مع قيمغ املبيعاػ، فيقڤم بتحصيل ال املستهلڊ األخيڇ، ڣكل بائع يفڤتٚ ال

ٚسږ املٖفڤٵ ملصلحغ  ٚسږ املحصل ڣ ال ٕ هڤ ڣسيٰ بيڗ املستهلڊ ڣمصلحغ ال ڗ املٙڤ ٚائظ الحقا، بمعن  الض

ٚائظ.  1الض

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ كما يلي: جل ال  ڣي

- : ٚا ٚحلغ الش  م

سسغ بتكلفغ  ٜڣڗ للم ٚسږ علګ القيمغ املضافغ القابلغ لالسًڇجاٵ، يٖخل املخ ٜڣڗ مع ڣجٕڤ ال ٚا املخ ي حالغ ش

ٚسږ علګ القيمغ ما ال ٚسږ،  ٙه ال ي  خا ي الجانظ املٖيڜ  جل  ٚائظ، ڣي املضافغ فيتغيڇ كحڄ اتجاه مصلحغ الض

 كالتالي: 4456حساب 

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ
38x 

4456 

 

 

401 

 حـ/ مشًڇياػ

ٙسږ علګ القيمغ املضافغ قابل للتحصيل  حـ/ 

ٜڣناػ ٕڣ املخ  حـ/ مٙڤ

 استالم فاتڤرع رقږ )....(

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

ٚحلغ البيٸ: -  م

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ، فيعتبڇها ٕينا  ٜبائڜ قيمغ ال ٕ سيحصل مڜ ال ڗ املٙڤ ڣ منتجاػ، ف ي حالغ بيع سلع 

ي الجانظ الٖائڜ لحساب  جلها  ٚائظ، ل٘ا ي  كالتالي: 4457اتجاه مصلحغ الض

 مبلغ ٕائڜ مبلغ مٖيڜ البياڗ حساب ٕائڜ حساب مٖيڜ

411 

70x 

 

 

4457 

ٜبائڜحـ/   ال

 حـ/ املبيعاػ

ٙسږ علګ القيمغ املضافغ محصل  حـ/ 

 رساڋ فاتڤرع رقږ )....(

Xxx 

xxx 

 

 

xxx 

ٚعيغ. ٚع الثالن: املعالجغ املحاسبيغ للفضالػ ڣاملهمالػ ڣاملنتجاػ الف  الف

                                                           

ع ڣاملتسطغ في ظل النظام املحاسبي ڣاملالي،  -  1 سساػ الصغي ، كحڤڋ صڤريغ، ڣاقٸ املعالجغ املحاسبيغ بامل امللتقى الڤطني تڤمي ميلٕڤ

ٜائٚ، جامعغ الڤإڬ، سنغ  ع ڣاملتڤسطغ في الج سساػ الصغي فاځ النظام املحاسبي املالي في امل  .15-11، ٥: 2013بعنڤاڗ ڣاقٸ ڣ
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شاػ ٚعيغ، ڣالت يجظ ثنا القيام بالعمليغ اإلنتاجيغ علګ مستڤڥ الٙڤ ٚ بع٬ البقايا ڣبع٬ املنتجاػ الف ، تظه

 ڗ تعال محسبيا حت تحٖٕ تكلفتها، فه٘ه مجاالػ خاصغ باإلنتاه ڣتتطلظ معالجغ محاسبيغ.

 1أڣال: الفضالػ ڣاملهمالػ:

ڣ منتجاػ نصڀ مصنعغ مڤ  ي منتجاػ تامغ  جهغ عإع ما تنتٌ عڜ العمليغ اإلنتاجيغ األساسيغ ڣالت قٖ تتمثل 

ثيڇ علګ  حيانا عڜ نف٠ العمليغ منتجاػ مشتقغ، ه٘ا النڤٵ مڜ املنتجاػ عإع ما يكڤڗ لڢ ت ساسا للبيع، كما تنتٌ 

 ٚ ي العناص ڗ مثل ه٘ه املنتجاػ تتمثل   :التاليغتكاليڀ اإلنتاه، حين 

 بقايا عڜ العمليغ اإلنتاجيغ: -1

ڗ: ي الفضالػ ڣاملهمالػ، حين   ڣتتمثل 

o :الفضالػ 

، قطع الخشظ . . . الخ( ٙع عڜ بقايا املڤإ املستعملغ )قطع قما١، قطع الجلٕڤ  عبا

o :املهمالػ 

ٙع عڜ منتجاػ تامغ بعا عيڤب ڣغيڇ مطابقغ للمڤاصفاػ املحٖٕع.  عبا

ڬ الفضالػ ڣاملهمالػ، فتكڤڗ  فيما يتعلڄ باملعالجغ املحاسبيغ للمڤإ ڣاملنتجاػ املتبقيغ عڜ العمليغ اإلنتاجيغ 

 الحاالػ التاليغ: حسظ

 

 

 

 فضالػ ڣمهمالػ ال قيمغ لها: . أ

                                                           

ٜائٚ، بٖيمي فهيمغ: املحاسبغ التحلي -  1 يعڜ الج ٚ ڣالتٛڤ  .96-90، ٥: 2013ليغ، ٕار الهٖڥ للطباعغ ڣاللنش
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سسغ تتحمل  ڗ امل ثٚ مباشٚ علګ تكلفغ اإلنتاه، غيڇ  حين يتږ التخل٨ منها، فف  ه٘ه الحالغ ال يكڤڗ لها 

ٚ التكلفغ  لګ سع ٗ تضاف  ٙيڀ الشحڜ ڣالنقل مثال،  ٙيڀ التخل٨ منها كمصا ي مصا ضافيغ، تتمثل  ٙيڀ  مصا

ڬ انتها الفًڇع ي حالغ التخل٨  ي الحالغ العكسيغ  ما  ثنا الفًڇع املحاسبيغ لحساب سعٚ التكلفغ،  منها 

ع  ي نهايغ ٕٙڣ ٍٚ مڜ النتيجغ التحليليغ  ٗ تط ٚ النتيجغ،  ٚ مڜ عناص ٚ التكلفغ، فتعتبڇ عنص املحاسبيغ لحساب سع

 االستغالڋ.

 فضالػ ڣمهمالػ ٗاػ قيمغ: . ب

ٗا كانـ منتجاػ ي الع قٖ تباٵ ڣقٖ بعإ استعمالها صالحها ثږ بيعها  ڣ يتږ  ٗا كانـ مڤإا،  مليغ اإلنتاجيغ 

 مهينغ.

 حالغ البيٸ: -1

ٍٚ مڜ تكلفغ اإلنتاه للمنتڤه لڊ حسظ العالقغ: تحتسظ تكلفغ الفضالػ ڣاملهمالػ املباعغ ڣتط  األصلي، ٗڣ

 

 

ٚ البيع يتحٖٕ ڣفڄ  ڗ سع سسغ )نڤاتٌ ماليغ(، علماب يضافيا للم ٚإا  ي ٍٚ، ڣعنٖها يعتبڇ ثمڜ البيع  ڣقٖ ال تط

 العالقغ:

 

 

 

 

عإع االستعماڋ: -2  حالغ 

ع  نتاه الفضالػ ڣاملهمالػ املباعغ –تكلفغ اإلنتاه العإڬ = مجمڤع تكاليڀ الفت  تكلفغ 

ٚ بيٸ الفضالػ ڣاملهمالػ = تكلفغ الفضالػ ڣاملهمالػ   مصارف التڤٛيٸ + الهام٤ –سع
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ٍٚ مڜ تكلفغ  صالحها ڣتط ڣ  ي العمليغ اإلنتاجيغ  عإع استعمالها  تحٖٕ تكلفغ اإلنتاه الفضالػ ڣاملهمالػ املڤإ 

ڣ  عبا  نتاه الفًڇع املستعملغ خاللها مع تحمل  لګ تكلفغ  نتاه الفًڇع، ڣعنٖ استعمالها تضاف تكلفتها )قيمتها( 

ضافيغ ناتجغ عڜ عمليغ املعالجغ بال ٙيڀ  ڗ تكلفغ مصا صاٍل بالنسبغ للمهمالػ، مع مالحظغ  نسبغ للفضالػ، ڣ

ي  ٗا ڣجٖػ سڤځ له٘ا النڤٵ مڜ املنتجاػ  ٚ السڤځ  الفضالػ  ڣاملهمالػ الت يعإ استعمالها قٖ تحٖٕ حيظ سع

ٚڬ. ٚ تقٖي ڣ سع ڣ تتحٖٕ بتكلفغ  ڣ مهمالػ،   شكل فضالػ 

ٚعيغ.  ثانيا: املنتجاػ الف

ٜيڤػ بالنسبغ للصناعاػ قٖ تنتٌ عڜ العمليغ اإل  نتاه اللحڤم، ال سساػ  ٚعيغ )مثال: الجلٕڤ مل نتاجيغ منتجاػ ف

ٗا كانـ غيڇ  هميغ ه٘ه املنتجاػ تعال محاسبيا، ف لګ جانظ املنتجاػ األساسيغ، فحسظ  البيًڇڣكيماڣيغ . . . الخ(، 

م غ٘ا كا ٙجغ مڜ األهميغ فتعال مهمغ بشكل كبيڇ تعتبڇ كفضالػ ڣمهمالػ، ڣتعال محاسبيا ك٘لڊ،  نـ علګ ٕ

 كاملنتجاػ األساسيغ، بحين تحٖٕ تكلفتها ڣنتيجتها.

ٚعيغ، ڣلحل اإلشكاليغ تڤجٖ  ٍٚ مشكال علګ مستڤڥ حساب التكاليڀ الخاصغ باملنتجاػ الف ڣاملعالجغ الثانيغ تط

ٚيقتيڗ:  ط

ٚ البيٸ:  -1 ٚيغ اعتمإا علګ سع ٚيقغ التكلفغ التقٖي  ط

لڊ حسظ العالقغ:حين يتږ االعتمإ علګ س جل تحٖيٖ التكلفغ، ٗڣ ٚعي مڜ  ٚ بيع املنتڤه الف  ع

 

 

ي نصيظ الڤحٖع مڜ تكاليڀ املعالجغ حت  ڗ ڣجٖػ) تتمثل  ٚعي ) ڗ التكلفغ اإلضافيغ لڤحٖع املنتڤه الف حين 

 يصبِ منتڤه ٗڣ قيمغ ڣقابل للبيع.

 

ٚيقغ حساب التكاليڀ اعتمإا علګ األعبا الفعليغ: -2  ط

ٚ البيٸ  ٚعي = سع  –تكلفغ تڤٛيٸ الڤحٖع  –الهام٤ الڤحٖڣڬ  –تكلفغ ڣحٖع املنتڤه الف

 التكلفغ اإلضافيغ لڤحٖع املنتڤه.

ٚعيتكلفغ ڣحٖع  –غ اإلجماليغ للڤحٖع املنتجغ فتكلفغ ڣحٖع املنتڤه األساس ي = التكل  املنتڤه الف
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ڣ  ساسيغ  ٗا كانـ متماثلغ بالنسبغ للمنتجاػ املصنعغ ) حين تحٖٕ تكلفغ املنتجاػ حسظ ڣحٖع قياٝ ما 

لڊ ڣفقا للعالقغ: ٚعيغ(، ٗڣ  ف

 

 

 

 

ٗا كانـ للمنتجاػ قيږ مختلفغ، ه٘ا حسظ العالقغ: ٙقږ األعماڋ،   قٖ تتحٖٕ التكلفغ حسظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصغ الفصل: 

جما  لي رقږ أعماڋ املنتجاػالتكلفغ الٖنيا مڜ رقږ األعماڋ = التكلفغ اإلجماليغ / 

 عٖٕ ڣحٖاػ كل منتڤه. Xالڤاحٖ = متڤسط تكلفغ الڤحٖع  تكلفغ املنتڤه

جمالي الڤحٖاػ املنتجغ  متڤسط تتكلفغ الڤحٖع = التكلفغ اإلجماليغ / 
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ٜڣناػ هميغ املخ ڗ  مڜ خالڋ ما سبڄ اتضح لنا  ، كما اتضح لنا ب ڣكيفيغ املعالجغ املحاسبيغ علګ املستڤڥ الڤطن

ٚيقتيڗ ڣهما:  ي ط ٜڣڗ  ٚځ تقييږ املخ ٚ ط ٜڣڗ، ڣاختص ٚ املكڤنغ لتكلفغ املخ النظام املحاسب املالي يحٖٕ بٖقغ العناص

صل ح ٜڣڗ ك ٚجحغ، ڣك٘لڊ حاالػ االعًڇاف باملخ ڣال، ڣالتكلفغ الڤسيطيغ ال  ٙ ڣال صإ  ٕٙ قيق  ڣاالعًڇاف بڢ الڤا

ٚڣف.  كمص

ٜڣناػ،  ٙ خا٥ باملخ طا ي  ٙنغ بيڗ ما ن٨ عليڢ النظام املحاسب ڣمعاييڇ املحاسبغ الٖڣليغ  لګ مقا ٚقنا  كما تط

ٙجتا الفصل  ٕ ٜڣناػ، ڣ كٌڇ علګ املعالجغ املحاسبيغ للمخ لقا الضڤ  ي امليڈانيغ، ڣ  ٚ هږ العناص ٚ مڜ  كڤنها عنص

ٙاسغ م  يٖانيغ.الثالن الٖڬ هڤ ٕ



 

 

 الفصل الثالث
: ل  دراس ح

رة في لتغذي  مؤسس الظ

اجن   ORAVIOالد
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 : تمهيد

نا ل الجان النظ من أجل فه املعالج املحاسبي للمخ اس  قنا في ال ال أن هنا  تط  ، سس في امل

ف كيفي معامل  ل مع ، حي سنحا التط  اق املنه م ما ه مطب في ال يا،  است نظ اختالف م ما ت 

. ن عنص مح للعملي اإلنتاجي ، لك سس اخل امل ا العنص الحسا   ه

اجن   سس ظه ف لًڇبي ال ،  ORAVIOاخًڇنا م سسا الت يغل عليها الطاب االقتصا ها أح امل باعتبا

: ل ا الفصل  ا سنتط من خال ه اخلها، ل نا أه عنص   باعتبا املخ

اجن   سس الظه في لًڇبي ال : نظ عام ح م  .ORAVIOاملبح األ

سس الظه في لًڇبي ال  املعالج املحاسبي في  م نا   .ORAVIOاجن املخ
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سس  يخي عن امل : نب تا  ORAVIOاملبح أألو

ها. سس وتطو : نشأ امل  املطل األو

طن. ع عبڇ ال امل ث عن العه االستعما  الثالثي امل ا اإلثن  ح طن يعتبڇ من ال ا ال ي   ال

ح سن  ه ال سيس ه ك اإلسباني   1952ت ت ف الش ف  « Malka »من ط امم من ط ي مي  ال الق

ي  ي األنعام بتا ا  04/04/1969ألغ مي  سس عم الصي البح بشكل م ا الفالح  اف  ش ا تح  ه  ،

. ائ العاصم ئيس  بالج ها ال ك م ي األنعام  نتاجي ألغ  نشا 

ي م ال نتيج اإلصالحا االقتصا سس بع تح ه امل جمالي ق بـ :  ه أ ما   7.000.000.000ا 

ا تسييڇ ال سس  سمي  بـ:  ، حي أصبح امل  ، ك : ONABم سسا الثالث مج فيها امل ، حي أ

ORAVIO, OREVI, ORACفق ، فال كا في حال انهيا  ه الش ك  اليصبح مجه ONAB ، حي كان ه ش

ه  أ ما ق تها، حي ساهم ب اح تح قيا كا الثالث  80منظم  الش كا  %20،   ، أ املا % من 

ي ما  ا كل بتا :1998ه ل ح  ، 

 ORAVIO لGAO  .ب  تق ناحي الغ

 OREVI  ل GAE تق ناحي الش 

 ORAC لGAC  س ه األخ في ال  تق ه

 : ك القابض ي 'الش ك ي امل ي احي تتعامل م امل ه الن  (.ONABكل ه

ح  ب  UAB ال اجن بالغ بي ال اس هي مجم ت  19/01/1998ال نش في  GAO- ORAVIOمحل ال

ه  أ ما ق ل  7.000.000.000ب تف  ا ظ حاليا  2.703.000.000،  ت  ، ها بمستغان مق  عامل. 80، 

سس األم  ي تابع للم ي امل  ، البي ح عل اإلنتا  الت  ORAVIOيقتص عمل ال  ، اج بصالمن املت

نتا منت معي أ  ام في  ا املص لأل ك  ، املتحكم باإلسعا ل  ف عليهما، كما أنها املس تعتبڇ السلط املش

ل هي مس . تغيڇه،  سس ، كما انها تحمل نتيج امل ا معالج  ط اس  ح محل ال  عن سيڇ ال
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 ، ، تيا ، سي بلعبا ، تلمسا ، مستغان ا ه  : عي ا ف ح تض سبع  ب،  ل الغ ح تنتم  ه ال ه

ا لس ه  ، التعامل يك م بعضها البع كا  اجن بشكل ش اك لًڇبي ال ست م  ، ، البي الحاجا  بشا

. لي ا األ التبا املشًڇ للم ي   الض

سس   املطل الثاني : الهيكل التنظيمي للم

. ي التنظي : تع ع األو  الف

يمكن تعيي الجها   ، سس ضمن ه يشكل اإلطا ال يج  تعمل امل  ، ي تعن كلم التنظي التج

 املعين ب فيما يلي:

  : ي املنظم  مدي

يحض مع ه يع اف،  ح ملا ل من سلط عالي عل حمي األط ي ال ، فه يعتبڇ م ل قم الهكل التنظيم

. السياسا اف  ض األه من أه مهامه  ين،   ثال مساع

: ي في النقا التالي ك املهام العام  للم ا املنطل يمكن   من خال ه

 ظفيها. القيام بعمليي ح  م اقب أنشط هياكل ال م  التنسي 

 . ي حصتها في الس ت سس  ي للم ي ص العالم التجا ائ م العمال لتع  البقا عل اتصا 

  أمن التنظيمي املعم بها ف مجا حماي املمتلكا  ني  ا القان ا غإلج النظ في جمي األحكام 

خاص.  األ

 النظ في جمي . بحي ح في اتجاه أقص   سائل ال ا  ا املثل للم ا ال تساه في اإل ا  الق

  ا في املست ا اعي في عمل التبا إلبقا ال ا  ائم من خال  ضما تخفي التكالي بص 

. قعا امليڈاني قي لت  ال

  ابيڇ الال تنفي الت  ، اتيڇ عل التكالي ي جمي الف .تح  م للقضا

 :املصالح ا   سا اإل
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. السياسا املسط اف  نجا األه ا الخاص ب ا  ظيفته تنحص ضمن تطبي تل الق

ع الثاني: الهيكل التنظيمي.  الف

سيل لل ج بي مختل املصالح، كما أن أحسن  سس امل ع هياكل امل اخلي، ‘ه مخط يمثل مجم عالم ال

م  خاص، فه يلع إلن يق األ ف املصالح  ا من ط بي معظ املهام امل  ، سس ضعي كل عامل في امل بًڇتيي 

. ل السه البساط  ع التنفي  يمتا بس  ، سس  ا هاما في امل

. الف : الهيكل الخاص بالوحد  ع الثال

اق امليڈاني  م اق املصالح،  ح عل م ي العام لل ي ه األخيڇ تحت امل تتك ه  ، ي أمان امل التسييڇ، 

ل مصالح كما ه مبي في الهيكل اآلتي: ع  تتف  ، ائ  في ست 
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. املطل ي للدوائ اس النظ : الد  الثال

. : دائ تسيي املخا ع األو  الف

ها تحت عل مصلحتي هما:  ب

. د األولي  أوال مصلح اإلنتا التام واملوا

1:  / مخا املواد األولي

جا . . . الخ، الص  ، ال سس مثل: القمح،  ف امل ها من ط ا ا الت ت ش عن اقًڇاب  تخ فيها جمي امل

ا الكمي  ين بش م مصلح التم تق  ، م ا الكمي الال ا طل لش ع ين ب م مصلح التخ ، تق ا ه امل نفا ه

. ب  املطل

:  مالحظ

سس عن   ه امل جا. 700طن من ال  100ال يقل مخ األما في ه  طن من الص

2:  / مخا املواد التام

ا املنتجا التام  تخ  خ ه املصلح ب م ه تق  ، األبقا اجن  ي ال فيها املنتجا التام املتمثل في أغ

خ من لكل من مصلح  تسل ن صل الخ  ا  ع ا ب ه  ، ي ا عل طل من املصلح التجا الصن بنا

ين. مصلح التخ ي  مصلح الت ا  محاسب امل  املحاسب العام 

:ثان  يا: مصلح قطع الغيا

ل املصلح  سل  طل  ليها ت عن الحاج   ، سس ين قط الغيا بمستحقا امل ه املصلح بتخ م ه تق

. ي  التجا
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 املهام:

: ائ يضمن املهام التالي ئيس ال   

 .م ا غيڇها من الل يا  املحت فقا  الت جا  املخ خال   ا امل

  ا األ م املكتبي ... ا امل ا الل  ، ، الحقائ املنتجا شب املصنع ) التسميا املنتجا النهائي  لي 

.) 

 .  ا املخ من املنتجا التام من قبل الهيكل املس في التصني

 .) ا األخ ا اإلم ا  غيڇها من امل كبا  امل ا املصان   ا قط الغيا )مع

 ثا تلقي أ  ي  .تق ا املخ  ئ تتعل ب

  ملفا تحت عل جمي الحفا عليها في سجال  ك املخ  جيل اإلحصائيا املتعلق بح ت

. ي  سجال التس

ع الثاني: دائ التموين والنقل.  الف

ل ثال مصالح هي: ع   تتف

 أوال: مصلح التموين:

ا  يقص ب ا امل ئيس املصلح بش لي في حال نقصها، يح طل من  ا األ سس من امل تغطي حاجا امل

ها. ا ا ش عي من املا امل الن ا الطل مقي بالكمي  ، حي يك ه م م من املا الال  الال

 ثانيا: مصلح النقل:

بائن  ل ال ه املصلح بنقل املنتجا التام  ين.تتكفل ه لي من امل نقل املا األ  ، ل ا   في حي طلب

:  ثالثا: مصلح الصيان

. امها أقص  م ممكن املحافظ عليها الستخ سائل النقل  ها في صيان   يتمثل 
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 املهام:

ف األنظم املعم  اخلي  تلقي النقل ال م املشًڇيا  ا ل ص في الصفقا   بها تعتبڇ من املهام الت تضمن الع

. ح  في ال

م في صناع عل  غيڇها املستخ قط الغيا  التغلي  لي نص منتهي  م املنتجا األ ا يا تعن ل  املحت

. ح ي لتشغيل ال ما الض املستل  ، يا األخ ا املحت ك  املاسي 

 . ي ميڈاني املشًڇيا  تط

  ي األسعا تط  ، م.الحفا عل مل امل ا  الل

. : دائ االستغال ع الثال  الف

. تبط باألخ كل مصلح م  تتك من ثالث مصالح، 

:  أوال: مصلح اإلنتا

ا  بائن، كلما نق في امل ب من ال عي املطل الن اجن حس الكمي  ال ي األنعام  ه املصلح أغ تصن في ه

سا طل ملصلح تسيي م املصلح ب لي تق تس حاجاتها األ ه األخيڇ طلبها  عن نقصها، لتلب ه ڇ املخا معلن

. لي ائها للما األ  بش

. ي  ثانيا املصلح التجا

ج  ، حي يت ح صل ال تسلم   ، ب الشي  الطل خ من ال ، حي ت ظيفتها بي املنتجا التام

ما الخ جيل كل املعل ت ت ل مصلح اإلنتا  ب  ها ال ائ م الكمي . . ، ث بع ا ش ع امل الن  ، ب اص بال

ها الفات ش أ تك  تعطي ب  ، ا صل اإلخ ه األخيڇ  ، فتسلم ه نا ل مصلح تسييڇ املخ ج  يت

جيلها. ل املحاسب العام قص ت خ  م منها ن تق  ، ما الخاص باملنت املشًڇ  فيها كل املعل
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 انيثالثا: مصلح الص

ل مصلح  ي  ي شه ف تقا ه املصلح ب م ه بائي . . ، تق كا الكه املح يت فيها صيان تجهيڈا اإلنتا 

. خا تغيڇا عل اآلال ي  مصا  ، تكلف اليي العامل  ، ا لقط الغيا  املحاسب العام تتضمن تكالي الش

 املهام:

  نتا األ نامج  ا ب .أ فقا للمعاييڇ املح  عالف 

  ا  املاشيضما بي عل ك اني املعم بها،  فقا للق اغيڇها من املنتجا  ا ا  ج اإل

. ا الش اخلي الت تعتن به اف ال األه  ، اخلي  ال

 . ا اإلنتا  ضما التشغيل العا من مع

  ي املنتجا عا ONABمن قبل  املصنعتس مجها  . السلبي  أ   في أنشط املكت

  ي ال نامج الت اض ب بائن. الغ ل احتياجا ال ا  غيڇها من املنتجا استنا مي   الي

 .ها تنفي بائن  ام اتفاقيا تسلي م ال  ب

 . التنظيمي اخلي  ا ال ا  الحفا عل سجال العمال ض اإلج

  ضما بي عل املاشي م غيڇها من.) ، الكمي  املنتجا في الجان امل )الج

 . املحاسب ما املالي  ح خ ي بالتنسي م  ع من العمال بتحصيل ال  ضما مجم

 . ب ف ال التظلما من ط  ال عل الشك 

  يج ملنتجا الًڇ اجن،  ONABاستكشاف الس  من خال املتابع املستم للتعامال في س ال

ح جمي الحقيق البا الت تهمها.ب  ال ال
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. اقب النوعي ابع: دائ م ع ال  الف

ها. بع املنتجا التام أثنا اإلنتا   ، سس اخلي للم لي ال ا األ ك من ج امل  مهمتها الت

:  اإلدا العام

، أما  ما مصلح الخ  ، ي ا البش عل مصلحتي هما: تسييڇ امل تحت عل قس الش االجتماعي 

الضما  ملفا التقاع  ا  ا ان ا  العال تحضيڇ سجال األج  مي  ظيفتها فتتمثل في تسييڇ ملفا املستخ

ج م بت ، كما تق املنح العائلي ف االشًڇاكا  ا  ك .اإلجتماعي  ي العطل السن ا املهني  األم ا العمل   يل ح

 املهام:

 . ضما السيڇ العا م اللجا املختلف  ، اب م ممثلي العما  ضما ال

 .األنظم املعم بها ائح  ف الل الجماعي  ي  ي النڈاعا الف  تس

 ا ه اإلج تقيي النتائج ه اقب  م  ، ي املنه متابع الت .تنظي   ا

  البيا االجتماعي ، ، األج جال التنظيمي ، ال ي جال التجا ا )ال ظفي اإل ضما امتثا م

، النظام العام(. ائ  للض

. ع الخامس: دائ املالي واملحاسب  الف

هي:  تتك من ثال مصالح 

.  أوال: مصلح املحاسب العام

دين:  قس املو

ا القس استقبا  ين، يت عل مست ه ح مثل، مصلح التم ا من قبل املصالح املعني لل اتيڇ الش ف

بع التك منها يمضيها   ، ئيس املصلح ف  ثائ من ط ه ال اق ه ت ب ب الطل  االستالم،  تك مصح
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امليڈان ل مصلح املالي  خ  ثائ ن ه ال ، ث تسل من ه مي الخاص باملشًڇيا جل في الي ين تس في ت  ، ي

 قيم املبالغ.

 قس الزبائن: 

 ، ي ف املصلح التجا ل مصلح املحاسب العام من ط ا  االستالم  فق ب اإلخ اتيڇ م خ الف سل ن ت

امليڈاني  ل مصلح املالي  خ املطاف تسل  في   ، ب مي بال جيلها في الي ت اقبتها  م املحاس بم أين يق

 صيل.للتح

:  قس األج

ك األج الخاص بالعما الت تح من مصلح املحاسب  ض م ي كل شه ب ا البش م مصلح امل تق

. مي جل في الي ، ث ت ف املحاس اج من ط ت  ،  العام

. اني  ثانيا: مصلح املالي واملي

 تحت عل قسمي هما:

:  قس خاص بالبن

بائن  ، يستقبل شيكا ال م بتجميع ي الت تق ل مصلح الت ج  ت  ، النفقا ا  ا فات اإلي جل في  ت

البن  يك هنا اتصا شه بي املصلح   ، ل البن سل  ا ت ا اإلي فًڇ النفقا  جيلها في  بع ت

. فًڇ جيلها ال ك من صح ت سس للت ا الكش البنكي للم  الستخ

:  قس خاص بالصندو

ه  ال  ،  5.000ب أ يحت عل مبلغ احتياطي ق اب ا الط ي ثمن ش ، تس ني ف أج املتم ا ل ه  ،

ي ثمنها عن  ا قط الغيا الت ال ي ي العام أ تك عل عل  15.000يستعمل أيضا لش ي يج عل امل  ،

عيا. ضعي املالي أسب  بال
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.  ثالثا: مصلح محاسب املاد

.ي سع التكلف لي  ا املا األ ه األخيڇ عل حساب كلف ش  قتص عمل ه

 األمن:

جي.. اخلي أ خا اف  مي من أ استه السه عل حماي املمتلكا العم سس  اقب امل  من مهام م

 املهام:

 . سس اخلي للم ا ال ا فقا للقان أ اإلج ح  ا املالي لل  تنظي امل

 حاال الت تحق التسييڇ املالي.ثبا ال 

 .يل امج التم ، منها: ب م ثائ الال ا جمي ال  ع

 . اف التشغيلي ن األه ا ا املالي من خال م ا الحكيم للم  اإل
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بي الدواجن. سس ظه في لت  املبح الثاني: املخزونا واملعالج املحاسبي لها في م

اجن في تقييمها  سس ظه في لًڇبي  ال يق الت تتبعها امل ف عل الط ا املبح سنتع من خال ه

جيلها محاسبيا. ت ها  ج نا   للمخ

. سس : أنواع املخزونا املوجود في امل  املطل األو

سس في:  ا املخ حس احتياجا امل  تتمثل م

o  املتمثل في القمح ي  جا.ال احتياجا املخ الخاص بالعملي التجا  الص

o  ، املتمثل في تجهيڈا مكت س العمليا اإلنتاجي املساع لها  احتياجا املخ الخاص بمما

ا أخ . . .   م

ف النظا  قم في حسابا  هي م سس  نا في مخا امل اع املخ  املحاسب املالي في الج التالي:تتمثل أن
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ق ) .01جدو  سس  ( أنواع املخزونا املوجود في مخا امل

اع املخا  نا ق الحساب أن اع املخ  أن

 مخ البضاع 

) سس  )مخ امل

3011600 

303300 

358500 

 ال 

جا  الص

 النخال

 مخ قط الغيا

3212000 

3212400 

3212500 

3220100 

3220220 

3221240 

3221280 

3223340 

3224460 

3224470 

3224480 

322520 

3225540 

3263110 

ق  ال

ي ينا ال  تم

ائل املختلف ينا الس  تم

ش الصيان  تمينا 

ينا اإلعالم اآللي  تم

 قط غيا اإلنتا

ا النقل  قط غيا مع

ا الخ م  ا ينا الل  تم

ينا ا الطال تم  م

بائي م الكه ا ينا الل  تم

م األخ  ا ينا الل  تم

 مالبس

م املكت ا ينا ل  تم

 أكيا
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. سس  املطل الثاني: التسجيل املحاسبي للمخزونا في امل

اء: -1  عملي الش

ف االستعما  ا عل مست جمي املصالح حس احتياجا كل مصلح به سس بعملي الش م امل تق

ف النظام املحاسب املالي . جيل املحاسب  ا الت ه غيڇها،  األكيا   م  ا  كالل

 :1مثا 

ينا عل الحساب بقيم  14/02/2015في  ا تم سس بش في  98.014.08قام امل ت  21/03/2015، 

ق  ي بشي   .693450التس

ين ائن حساب م ين البيا حساب  ائن مبلغ امل  مبلغ ال

 

3822100 

 

 

 

 

4010900 

14/02/2015 

ش الصيان ينا   حـ/ مشًڇيا تم

 حـ/ م املخ

ق )........( ا   فات الش

 

98.014,08 

 

 

98.014,08 

 

3220100 

 

 

3822100 

 

14/02/2015 

ش الصيانحـ/  ينا   تم

ش الصيان ينا   حـ/ مشًڇيا تم

ينا املخ  خ التم

 

98.014,08 

 

 

98.014,08 

 

4010900 

 

 

512000 

31/03/2015 

 حـ/ م املخ

 حـ/ البن

ق )...( ي البن بشي  ي عن ط  التس

 

98.014,08 

 

 

98.014,08 
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 :2مثا 

ا  21/02/2015في  سس  بش جا بقيم ال قام امل ي في  25.272.818الص ت التس  عل الحساب، 

 : ق الي بشي  م امل  .693412الي

ين ائن حساب م ين البيا حساب  ائن مبلغ امل  مبلغ ال

 

3810000 

3811000 

 

 

 

 

 

4010200 

14/02/2015 

 ال حـ/ مشًڇيا 

جا  حـ/ مشًڇيا الص

 (OAIC/EPICحـ/ م املخ )

ق )........( ا   فات الش

 

21.244.148,81 

4.039.960,14 

 

 

 

25.284.108,95 

 

3100000 

3110000 

 

 

 

3810000 

3811000 

 

14/02/2015 

 ال حـ/ 

جا  حـ/ الص

ال حـ/ مشًڇيا   

جا  حـ/ مشًڇيا الص

ل املخا  ا   خ امل

 

21.244.148,81 

4.039.960,14 

 

 

 

21.244.148,81 

4.039.960,14 

 

4010200 

 

 

 

512000 

31/03/2015 

 حـ/ م املخ

(OAIC/EPIC) 

 حـ/ البن

ق  ي البن بشي  ي عن ط التس

)...( 

 

25.284.108,95 

 

 

 

 

25.284.108,95 

:  مالحظ

نا ي للمخ جيل القيم النق اح هي: يت ت تكلف القنطا ال  بتكلف اقتنائها، 
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. 2.280ال  - اح   للقنطا ال

جا  - . 1.285الص اح   للقنطا ال

ف ما  جيل  ا الت هي ثابت نسبيا، كا ه  ، ل ف ال م من ط ع لي م ا األ ه األسعا للم م العل أ  ه

لي  املعيا ال  .02ن علي النظام املحاسب املالي 

 عملي االستهالك:  -2

م  ا الل ق  نا للقيام بالعملي اإلنتاجي كال ي من املخ سس الضه في باستعما الع م م تق

ف النظام املالي،  جيل املحاسب  لق كا الت  ، لي ا األ م باستهال امل ، كما تق ا غيڇها من امل  ، ا الخ

 ه كما يلي:

 :1مثا

ق بقيم  28/02/2015في  سس في العملي اإلنتاجي باستهال  ، كما قام باستهال  81.795قام امل

امللصقا بقيم  80.365الخي بقيم    49.009,60 . 

جاع كمي  من امللصقا بقييم  ، ت   . 49.009,60بع انتها العملي

ين ائن حساب م ائن ينمبلغ امل البيا حساب   مبلغ ال
 

60021200 
 
 

3212000 

28/02/2015 
ق مستهل  حـ/ 

ق  حـ/ ال
ق في العملي اإلنتاجي  استعما ال

 
81.795 

 
 

81.795 
 

 
6026751 

 
 

3267510 

28/02/2015 
 حـ/ خي مستهلك

 حـ/ خي
 استهال الخي في العملي اإلنتاجي

 
80.365 

 
 

80.365 

 
6026750 

 
 

3267500 

28/02/2015 
 حـ/ ملصقا مستهلك

 حـ/ ملصقا
 استهال امللصقا في عملي اإلنتا

 
49.009,60 

 
 

49.009,60 
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3267500 

 
 

6026750 

28/02/2015 
 حـ/ ملصقا

 حـ/ ملصقا مستهلك
ق )....( ل املخ  جاع   صل 

 
4.892,76 

 
 

4.892,76 

 

 : 2مثا 

جا في عملي اإلنتا قيمتها عل 28/02/2015في  الص سس ظه في باستعما كل من ال  ، قام م

الي   . 14.472.751,14   77.231.440,58الت

ين ائن حساب م ين البيا حساب  ائن مبلغ امل  مبلغ ال

 

6010000 

 

 

3100000 

28/02/2015 
 حـ/ ال مستهل

 حـ/ ال 

 ال في اإلنتااستعما 

 

77.231.440,58 

 

 

77.231.440,58 

 

6011000 

 

 

3110000 

28/02/2015 
جا مستهل  حـ/ الص

جا  حـ/ الص

جا  استهال الص

 

14.472.751,14 

 

 

14.472.751,14 

 

3- :  عملي بيع بضاع

سس الظه في ك أ م جيل املحاسب  كما سب ال ضيح الت م بت فيما يلي سنق  ، ا بضاع م بش تق

ف النظام املحاسب املالي كالتالي:  لعملي البي 

:  مثا

سس ببي البي بمبلغ  الي:℅T.V.A 7 +  7.689,69قام امل م امل ي بشي في الي ت التس  ، 

ين ائن حساب م ين البيا حساب  ائن مبلغ امل  مبلغ ال



احن ــــــــالفصل الثالث ــــ ية الد رة فيب لتغ اسة حالة: مؤسسة الظ  ORAVIOـــــــــ د

 

 

126 

 

4110000 

 

 

445700 

7003300 

28/02/2015 
بائن  حـ/ ال

 محصل T.V.Aحـ/ 

 حـ/ مبيعا البي

ق )....(  فات بي 

 

8.227,96 

 

 

538,27 

7.689,69 

 

6003300 

 

 

7003300 

28/02/2015 
 حـ/ مشًڇيا البي املباع

 حـ/ البي
 خ مبيعا

 

7.689,69 

 

 

7.689,69 

5120000  

4110000 

 البنحـ/ 

بائن  حـ/ ال

ق )...( ي قيم املبيعا بشي   التس

8.227,96  

8.227,96 

 

اء. -4  العمليا املتعلق بعملي البيع والش

 أوال النقل:

 : ا  نقل املواد املشت

ا املشًڇا سس ظه في بنقل امل م م ي  تق مج م مصا ت سائل امل  أ تظه الفات  ب

.  النقل ضمن سع البي

 :  نقل املواد املباع

يك   ، ي النقل في فات مستقل تظه مصا  ، سائلها الخاص ب ب سس بنقل مبيعاتها لل م امل تق

جيل املحاسب كالتالي:  الت

ين ائن حساب م ين البيا حساب  ائن مبلغ مبلغ امل  ال
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4110000 

 

 

70600 

445 

28/02/2015 
بائن  حـ/ ال

ا ما أخ م  حـ/ خ

س عل القيم املضاف   حـ/ ال

       T.V.A 

ق )....(  فات نقل 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

xxxx 

 

 ثانيا: التخفيضا

سس  ج في م ( ال ت ف املالي )خص لقا تعجيل ال ي  اج بالنسب للتخفيضا التجا ل   ، الظه في

. اج بمستغان ك األم املت  للسع املح من الش

:  مالحظ

غيڇها من  ك  ي مستحقاته للش الت تتمثل في تسهيال لتس ائمي  بائن ال ج بع املعامال م ال ت

.  املعامال

. دودا  ثالثا: امل

 : جاع للزبو  حال 

ب أ يعي مشًڇيات من  جيلها يمكن لل ال يت ت لها بسلع أخ  لكن يج أ يستب  ، سس ا للم امل

 محاسبيا.

 :دين سس للمو جاع امل  حال 

جيلها محاسبيا. جاع ال يت ت في حال ح عملي اإل ين،  جاع مشًڇياتها للم سس ب م امل  ال تق

5- :)  تل املخزونا )حاال خاص

اج لع  ل   ) لي أ منتجا تام ا أ ا كا م سس في نشاطها حاال تل املخ )س ف امل تصا

ا التالف ل لجن  يت اإلبال عن امل  ، امل، حي يت اكتشاف التل من قبل املس عن املخا ع

تحليل املا التالف في املخب ه الحال  اس ه م ب جيل اإلتالف، الت تق يت الت ڇ، ث يت الفصل فيها، 

نا عل املثا التالي: ضيح اعتم للت  ، م ثائ الال ج ال ه الحال ب  املحاسب له
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 .17.534,55حال تل البي بقيم 

ين ائن حساب م ين البيا حساب  ائن مبلغ امل  مبلغ ال
 

6579000 
 
 

3151325 

28/02/2015 
 األعبا االستثنائيحـ/ 

 حـ/ البي
 تل ما البي

 
17.534,55 

 
 

17.534,55 

 

 

 خالص الفصل:

اجن،  سس الظه فيي لًڇبي ال اني في م اس املي ا ال ا ج ليها من  صل  من خال النتائج املت

 نستخل ما يلي:

  ا مي استم م من ت ا ملا تق ، نظ نا هي املخ لها  سس عل أه عنص من أص ص امل ،  ح سس امل

. ي ا اقتصا ف ل ملا تحقق من   ك

  ،ف النظام املحاس املالي سس الظه في  نا في م املعالج املحاسبي للمخ تت عملي التقيي 

ل لفهمها. سه اقي  ائ املالي أكٌڇ مص ه ما يع للق  ، ل تسهيل عملي القي املحاسب  مما أ 

 اف كبيڇ في امل ص املعيا املحاسب هنا ت نا حس نص النظام  I A S 02عالج املحاسبي للمخ

 املحاسب املالي.
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 الخاتمة العامة
 

 

 

 

 

 



 الخاتم العام

 

:  الخاتم العام

افق مع معايير  م ت ف النظام املحاسب املالي  نا  ع املعالج املحاسبي للمخز ض لنا مل لنا من خال تنا حا

سس  اس حال م لي د شكالي البح الت ت ح م املحاسب ال اجن، معالج  الظه في لتربي ال

نا من  محاسب املخز ص تقيي   لي بخص معايير املحاسب ال اف بي النظام املحاسب املالي الجزائ  الت

. ك  خال الفص الثالث للم

، شأن شأ املعايير  نا ع هت النظام املحاسب املالي باملخز ض لي الت أعطت اهتماما بالغا مل املحاسبي ال

ق  املتمثل في املعيا املحاسب   ، نا ا عل نشا 02املخز ث م ا حساسا  نا تع عنص ل لك املخز  ،

عها. سس مهما كا ن  امل

  ، لي ي خط هام في تطبي املعايير املحاسبي ال ن يشكل النظام املحاسب املالي الج هي كعنص من عناص م

 الحسابا الت يتضمنها النظام املحاسب املالي.

:  نتائج الدراس

ع  ض اس الت قمنا بها ح م ل جميع من خال ال قنا من خاللها  ، الت تط نا املعالج املحاسبي للمخز

اس  ، أ من خال ال ي ا من ناحي املكتسبا النظ ع، س ض ان امل ل ع ج ص  التطبيقي تمكنا من ال

 نتائج، أهمها:

  ق لي  نا مع املعيا املحاسب ال ي املخز  .02النظام املحاسب املالي يعتم نفس تع

  ال في تقيي ال صاد أ د أ ا يق ال جح أ ط سيطي امل يق التكلف ال اعتم النظام املحاسب املالي ط

استغن   ، نا ق خ املخز ال صاد أخيرا، شأن شأ املعيا املحاسب  د أ ا يق ال  .02عن ط

 . ، مما يسهل عملي التقيي اتسمت بالبساط  ف النظام املحاسب املالي تغير بع الحسابا 

 .قابتها حسن تسييرها  نا  اع املخز د املستم في التحك بجميع أن ك عل الج  اعتماد الش

 سقا ا افقا من خال  اجن، ن أ هنا ت بي ال سس ت لجان النظ عل الجان التطبيقي في م

. لي د في معايير املحاسب ال ما   كبيرا بي ما نص علي النظام املحاسب املالي 



 الخاتم العام

 

:  التوصيا

صيا التالي م بالت ، يمكن أ نتق ا البح سعيا إلعطا فائ أكبر له  ، اس  :من خال التط لل

  د في املح نا  ي تكلف املخز أسس تح اع  ل ق ك  ، سس اختيا األنس للتقيي يج عل امل

سسا من أجل الحص عل  ف امل ل حس طبيع املخز املستعمل من ط النظام املحاسب املالي، 

. ائ ه الق مي ه بالتالي كس ثق مستخ  ، صادق م  ائ مالي مفه  ق

 ا ض ال بما نص لي ،  املعايير املحاسبي ال سسا اإلقتصادي بتطبي النظام املحاسب  عمل في امل

اكب  م مكانياتها في املعالج املحاسبي  تطير  جيا  ل ام التكن مبادئ من خال استخ اع  علي من ق

اني. ا في العمل املي  التط

 مالئم يج عل امل البيئ االقتصادي املحيط بها لضما تحقي النظام سسا العمل عل التكي 

. لي املعايير املحاسبي ال  املحاسب املالي 

 .د يق الج اختيا ط نا  اف النظام املحاسب املالي، خاص في تقيي املخز يبي ت يعا ض ا تش  ص

:  آفاق الدراس

اضح لكيفيا  عطا ص  لنا  ، حا ا البح نا في ظل من خال ه املعالج املحاسبي لبن املخز التقيي 

ق  لي  .02املعيا املحاسب ال سس اإلقتصادي نا في امل ليا تطبي النظام املحاسب املالي فيما يخص املخز  ، 

ق  لي  نا عل ض املعيا املحاسب ال اس الت قمنا بها في جان معالج املخز ه ال النظام 02في سيا ه  ،

شكالي مالئم لها: اضيع تتطل البح عن   املحاسب املالي، تبر ع م

 . ما في تسيير املخز جيا املعل ل  د تكن

 . سسا اإلنتاجي ه في امل د اس املخز   د

 . ي سسا الجزائ تطبيق  عل امل  ، لي عل ح اس كل معيا من معايير املحاسب ال  د

نعت عن أ سه أ خطأ أ تقصير أ نقصا ق ب  نهاي املطاف،في   ، ا البح فقنا في ه نأمل أ نك ق 

. ا البح  منا خال معالجتنا له



املالح  قائم األشكا 

1- :  قائم األشكا

ق ا الشكل ال  الصفح عن

سس التجاري 01   دورة املخزون في امل

سس الصناعي 02   دورة املخزون في امل

  مكونا النظام املحاسبي 03

  الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة 04

 

2- :  قائم املالح

ق ا امللح ال  عن

 فاتورة رسمي 01

 فاتورة وصول طلبي 02

 فاتورة استالم 03

دخال املخزون 04  وصل 
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 ، ائ ، الج ا ك الجامعي ال ، امل  ،2010املحاسبي
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، ائ  اليساسن، جامع الج
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  املتسط في ظل سسا الصغي  اق املعالج املحاسبي بامل  ، ي ، كح ص مي ميل ت

فا النظام املحاسبي املالي في  اق  ا  طني بعن املالي، امللتقى ال النظام املحاسبي 
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 .  المقدم العام

 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي للمخزونا 

نالمبحث األول:   ل المخز مي ح  عم

 :ل . المط األ اع أن ن   م المخز

 :ني . المط الث ره د ن   أهمي المخز

 :لث ن. المط الث لمخز ظ ب تك االحت  أسب 

إدارة المبحث الثاني:   ن  م مع إدارا أخرى.تسيير المخز عالقت  التخزين 

 :ل . المط األ م أهداف التخزين  ن   م تسيير المخز

  :ني ظي التخزين.المط الث  م 

 :لث . المط الث اع أن زن   تعريف المخ

 :إلدارا األخرى. المط الرابع  عالق إدارة التخزين ب

ن. المبحث الثالث:   طر الجرد عن المخز

 ل:مطال أهدافه.  األ  م الجرد 

 :ني ئج الجرد. المط الث  نت

 :لث اع الجرد. المط الث  أن

 :،المط الرابع . ن أنظم جرد المخز  طر تنظي 
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 .  الفصل الثاني: محاسب المخزونا في ظل اعتماد المعايير الدولي

ر المبحث األول:   طبيع المعي لي  يير الد ل المع سبي رق )نظرة ح ( 2المح

. ن مخز  ل

 :ل . المط األ لي سب الد يير المح هي مع  م
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. لي سبي الد  المح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفهرس  

 

  :احن الفصل الثالث ية الد رة فيب لتغ اسة حالة: مؤسسة الظ  ORAVIOد
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  املطل الثاني : الهيكل التنظيمي للمؤسس 
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  ونا املوجود في املؤسس  املطل األول: أنواع املخ

 ونا في املؤسس  املطل الثاني: التسجيل املحاسبي للمخ
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