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 اإلهداء
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 "وقل ريب إرمحهما كما ربياين صغريا"
 اليت أكن هلا كل احلب والتقدير ىلإإىل اليت محلتين وهنا على وهن ، 

 واليت كنت هلا قرة عني،والديت الغالية حفظها هللا وأطال يف عمرها.
 ة والرجولة.إىل من كان منبع العز والقو 

 الذي مل يبخل عليا بدعمه املادي واملعنوي، أيب حفظه هللا وابرك يف عمره.إىل 
 .ابمسهإىل كل إخويت وأخوايت كل 

 .خيثروعائلة  واألقارب،إىل كل األهل 
 .  إىل كل األصدقاء

 قامسين هذا العمل املتواضع.من إىل 
 إىل كل أساتذة املشوار الدراسي.

 العلي القدير أن يوفقين.ويف األخري أرجو من هللا 
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 التشكرات

 الذي رزقنا من العلم ما لم نعلمالحمد هلل 

 و قدرنا  على إنجاز هذا العمل املتواضع و عرفانا منا بجميل

 من ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاز هذه املذكرة نتقدم

:بجزيل الشكر إلى  

 األستاذ املشرف مرحوم محمد الحبيب الذي لم يبخل

 علينا بنصائحه و توجيهاته القيمة.

 إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل

 و الذين قدموا لنا يد العون .

 وفي األخير اشكر أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذا العمل .
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 مقدمة عامة :

  املؤسسات ت وظائفبفي ظل التطورات و التغيرات التي يشهدها العالم تعددت املسؤوليات و تشع         

.حداى ن تمسك محاسبة كل وظيفة علو أصبح من الضروري لضبط وتحسين سير وحدات املؤسسة أ  

وجود  و ملواكبة هذا الكبر في العمليات استعملت دفاتر مساعدة على ذلك و بهدف املحافظة على    

ليفة التمويناملؤسسة تقوم هذه األخيرة بانتهاج أساليب كفيلة و حديثة لضمان االستغالل األمثل لتو   

املتبعة  مرورا بتحديد أساليب التقييمو ضرورة أحاطتها باملراقبة الفعالة للمخزونات ، و التخزين 

ا من خالل هذا سيساعد على بلوغ املؤسسة أهدافه كيفية إدراجها في اليوميات وملخزونات املؤسسة ،و 

 تحقيق أكبر مستوى من األرباح في فترة زمنية وجيزة.

 أوال: اإلشكالية .

قت الراهن أساليب التسيير في الو خاصة مع تطور   أهمية كبيرة املخزونات داخل املؤسسة تكتس ي       

لقول عنها أنها ما يمكن ا األقل وأساليب لتقييمها وتسييرها، البحث وابتكار طرق  إلىالذي يدفعنا  األمر

األخطاء خاصة في العمليات املحاسبية .ايجابية وتقلل من   

يجعلنا نصادف اإلشكالية التالية :هذا ما   

 ؟ اتزخوو امل ومعالجة تقييمكيف يمكن   

 : لإلملام باإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية

 ماذا نقصد باملخزون ؟

 ماهي أهم تصنيفاته؟

 ؟العمليات املحاسبية ماهي 

 كيف يتم تقييم املخزونات ؟

 ثا يا:الفرضيات.

 . على نوع النشاط التي تمارسه املؤسسة استنادايمكن إجراء العمليات  /1

 . محاسبة املخزون تعتمد بالدرجة األولى على تصنيف املخزونات /2

 .نجاح محاسبة املخزون داخل املؤسسة يتوقف على الحالة املالية و االقتصادية للمؤسسةإ /3

 .املنهج املستخدم:اثلثا

وكيفية ، وكذا املعالجة املحاسبية للمخزونات ،باملخزون  حتى نتمكن من اإلملام بكل ما هو  متعلق     

التحليلي، وذلك الوصفي  يقية لقد تم االعتماد على املنهجإسقاط الدراسة النظرية على الدراسة التطب

ومنهج دراسة حالة في  لجمع املعلومات والبيانات ووصفها حتى نستطيع التحكم في موضوع دراستنا

 الجانب التطبيقي .
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 رابعا:صعوبات الدراسة.

واجهتنا خالل بحثنا هذا الصعوبات أهمها نقص املراجع ،و املعلومات املرتبطة باملوضوع الدراسة في    

 الدراسة . محل ةاملؤسس

 وضوع البحثتجاوز هذه الصعوبات واإلحاطة بمورغم ذلك حاولنا 

 . املوضوع اختيار دوافع : خامسا

ضمن اختصاصنا وتكويننا و يندرج من أهمها كون هذا البحث ع و هنالك عدة أسباب الختيار هذا املوض   

  : من أهم أسباب هذا املوضوع

 ميولنا الشخص ي للموضوع و األهمية التي نلتمسها فيه و قابليته في الدراسة

 املحاسبة  امليول الشخص ي نحو مهنة

 االهتمام باملخزونات تواجد املؤسسة في بيئة مليئة باملخاطر مما أوجب 

 خطوات تسجيل العمليات املحاسبية ف التعر 

التعامل مع خسائر قيم املخزونات جراءات إالتعرف على   

 .خطة البحث  :سادسا

ثالثة و لتوضيح و شرح ما سبق، و إثبات صحة أو خطأ الفرضيات املطروحة قمنا بتقسيم هذا البحث إلى 

 : فصول 

ب التطبيقي الذي الثالث تم تخصيصه للجانتم تخصيص الفصل األول والثاني للجانب النظري ،والفصل 

  يه.حاولنا من خالله إسقاط الجانب النظري عل

ث الثاني و املبح ماهية املخازن حيث قسمنا الفصل األول إلى ثالثة مباحث فقد كان املبحث األول          

املخزونلرقابة على أما املبحث الثالث فخصصناه ل املخزون و تصنيفاتهفقد تمحور حول   

شراء و البيع و ثالثة مباحث املبحث األول قمنا بتسليط الضوء على عمليات التضمن  أما الفصل الثاني 

حث الثالث قمنا  أما املب تسبيقات على عمليات الشراء و البيعال ردودات واملبحث الثاني فقد ركزنا على امل

.وخسارة قيم املخزونات األغلفة و التخفيضات بمعالجة   

صل الثاني : فتضمن الجانب التطبيقي للدراسة حيث قمنا بتقسيمه الى مبحثين:الف  

ظيمي له.الهيكل التنإلى رير البترول بأرزيو ،كما تطرقنا املبحث األول قمنا بعرض عام ملركب تك  

املحاسبة املالية و املعالجة  مصالحأما املبحث الثاني تناولنا فيه الدراسة امليدانية و ذلك بالتطرق إلى  

 .الخاصة بكل مصلحة .
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 تمهيد : 

التقدم الصناعي الذي وصل إليه العالم اليوم أدى باملؤسسات إلى إعطاء أهمية ملختلف  إن           

باملخزون الذي ال تستطيع املؤسسة  االحتفاظالوظائف املوجودة، ومن أهم هذه الوظائف نجد وظيفة 

وعلى ضوء هذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إال ثالث مباحث رئيسية  .عنه االستغناءمهما كانت طبيعتها 

  :تتمحور حول 

 املبحث األول  :ماهية املخازن 

 املبحث الثاني :املخزون و تصنيفاته

 الرقابة على املخزونالثالث:املبحث 
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  املخازن  ماهية املبحث األول  :

 وأهدافها إدارة املخازن املطلب األول: مفهوم            

  إدارة املخازن مفهوم  - 1

املعنياة باالحتفااظ و املفاة اة علااى املخازون و ت طايي و تن ايم وتنفياذ ورقابااة   اإلدارةاملخاازن ياي  إدارة   

املقااااااررة للوحاااااادات و األقسااااااام و الت اااااازكن وفلاااااا  صاااااارا املخاااااازون حساااااا  ال ميااااااات و النوعيااااااات  إجااااااراءات

لاااااى ماااااا  تعلاااااا  إضااااااةة خاااااازون مااااان هاااااذا التعركاااااف نجاااااد انااااااه باإل دارات الطالباااااة و املسااااات دمة ملاااااواد هاااااذا املاإل 

  تضامندارة املخاازن إن نشاا  إداركة املتعلقة باملخازن من ت طيي وتن ايم وتوجياه و رقاباة ةابالعملية اإل 

 مهمتين رئيسيتين هما:

لاااى إ:وياااي عملياااة الت ااازكن نفساااها بحياااث  اااتم وضاااع وترتيااا  املاااواد  اااي املخاااازن مااان  ف اااة وصاااولها  االحتفاااا 

 .املخازن حتى  ف ة خروجها من املخازن 

ا فا بقاء هذا املخزون صإإجراءات التأكد من سالمة املخزون و العمل على  تتضمنويي عملية املحافظة :

عاااان م اااااطر التلااااف و  الطركقااااة التااااال تاااام اسااااتالمه  هااااا ةي ااااون  عياااادا أولااااى حااااد كبياااا  جاااادا ل فالااااة إو مطابقااااا 

 1. ا فرك  و السرقة

 أهداف املخازن 

تؤدي املخاازن دورا حيوكاا بالنسابة للعملياات الشاركة ةتاال فات عالقاة مباقارة باألقساام املسات دمة  اي 

بااأن الغااارا األسا اارال و الرئيياارال الااذي تؤد اااه املخااازن أ هااا تاااوةر أنشااطتها اليوميااة و بااذل   م ااان القااول 

سات دام األمااوال اا خدماة بطركقاة مسااتمرة لمقساام اإلنتاجياة باإلضاااةة  إلاى أ هاا  فات عالقااة مباقارة ب

 : تيةاآلاملجمدة باملخزون و هذا الش ل  م ن تصنيف وظائف أو مهام املخازن  ي النقا  

 ستقبال املواد ا خام و األجزاء و القطع و األدوات و األجهزة و األصناا األخرى و إضاةتها إلى عهدة ا

 .املخازن 

  حفظ و ت زكن األصناا املختلفة و املفاة ة عليها. 

  تزوكااد األقسااام املسااتهل ة أو املسااات دمة باألصااناا الالزمااة و إجاااراء الاسااوكات و القيااود ا فاسااا ية

 . الالزمة

 نتاج و العوادم بطركقة مناسبة  فين التصرا ةيها قادم الفنال لمصناا وحفظ ةائض اإل الت تدنية

. 

 غيا  عااادي وفلاا  ماان خااالل  اسااتهال ختالةااات أو اركااود أو تااراكم  اي املخاازون و أي  ال شاف علااى أي

 .أن مة الرقابة 

  بطركقاااااة املخااااازون  واساااااتقبالضاااامان ا ففاااااظ ا جياااااد للم ااااازون بحياااااث تاااااتم عملياااااة املناولاااااة وصااااارا

 .مناسبة 
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  رصدة املخزن بحيث نحصل على املعلومات التال تادعم عملياة ات ااف قارار أاملساعدة  ي التحق  من

 . 1  الشراء  ي الوقت املناس 

 التبعية اإلدارية إلدارة املخازن 

 ين أهداا كل منهما ،و ألن هذانسجام و التقارب ببإدارة الشراء  س   اال دارة املخازن عادةإترتبي 

رتبا   حق  نوعا من الت امل  ي أداء وظيفة الشراء، و  ضمن عدم التعارا أو الت رار  ي األداء ، و اال 

بينهما كحفظ السجالت و األعمال ال تابية كما  ؤدي إلى تطوكر نشا  الشراء   وحد األعمال املشت كة

الت زكن و قد  أخذ تن يم وتسهيل عملية إعداد و تدرك  العاملين املختصين بأداء نشاطات الشراء و 

 إدارة املخازن الش ل التالي :

 للمخازن  اإلدارية: التبعية -I-1الشكل 

 

 .مداد  دارة املواد و اإل إ ،د الغفار حنفيعباملصدر :
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 املطلب الثاني : الوظائف املخزنية

 التالية:ناناول اآلن أهم الوظائف األساسية إلدارة أو مهام املخازن وسنقتصر على املهام 

 ستالم و الفحصاال  -

 املناولة الداخلية  -

 ستالم و الفحص اإل  -1

 . ستالمأوال: اإل 

ساتالم هااو التأكاد ماان وصاول جميااع ماان اال إن االساتالم ماان أهام مسااؤوليات إدارة إدارة املخاازن والغرا       

املاااواد واملهماااات ومساااتلزمات اإلنتااااج بال مياااات املطلوااااة مااان كااال صااانف وعاااادة عنااادما  قاااوم املاااورد   ااافن 

سااتالم مطابقااة البيانااات مااع صااورة أماار اال  ول ئمسااالطلبيااة ةإنااه  رةاا  كشاافا  بااين محتوكااات ال اافن وعلااى 

 الشراء للتحق  من عدم وجود أي اختالا بينهما 

 عد املراجعة و التأكد من حيث ال مية و ا فالة العامة يعد تقركر االستالم وتقتضرال دورة اإلجراءات أن و 

ست دامها  ي إ هاء أمر التوركد وأخرى لإلدارة ر  رسل األصل إلى إدارة املواد ال يعد هذا التقركر من عدة صو 

 جهاااااات و األقساااااام الطالباااااة إلخطارهاااااا املالياااااة  اااااي مراجعاااااة أمااااار التوركاااااد و القياااااام بالساااااداد وصاااااورة ترسااااال ل

 بوصول الطلبيات وصورة  حتفظ  ها  ي ملف إدارة االستالم 

 وتتطل  عملية االستالم ضرورة التحق  من جودة و املواصفات املطلواة وليس معنى فلا  ان جمياع املاواد 

هذه ا فالة تعتب  عملياة  و املستلزمات الواردة تتطل  االختبار الدقي  و الفنال للتأكد من هذه ا جودة و ي

االستالم  هائية أما إفا كان األمر يستلزم ةحصا دقيقا وةنياا لقباول املاواد قباوال  هائياا ةهناا ال  فضال إعاداد 

تقركر االستالم وتوزيعه إال  عد إتمام عملية الفحص حيث إن إخطار اإلدارات أو األقسام الطالبة  ي هذه 

 .قيمةال ا فالة ليس له أي ةائدة أو 

هناا يعتبا  اساتالم مؤقات  المتواإلساو بصفة عامة  اتم اإلساتالم  اي م ازن املاوادر ويعارا بم ازن ترانزكات      

وت فاااض املاااواد ةياااه  فاااين إتماااام عملياااة الفحاااص للتحقااا  مااان ا جاااودة  وأ ضاااا  فاااين ات ااااف القااارار ا خااااص 

 .1 االستالمبناءا على تقركر  ياتبالطلبقبول أو عدم قبول هذه 

 .  الفحصثانيا: 

الغاارا ماان ةحاااص االسااتالم هاااو أن التأكااد ماان أن املاااورد قااد التااادم باملواصاافات التااال ساااب  تحد اادها  اااي       

 تف  عليه و تم تحد ده  ي أمر الشراء اتوصيف ا جودة ومدى مطابقتها بما 
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 ةنية.كانت هذه املواصفات تتضمن خصائص طبيعية أو كيماوكة أو  سواء

تتطلاا  تااواةر خباا ات معينااة وأ اادي ةنيااة ب صااائص هااذه املااواد  االسااتالمماان الوا اا  أن عمليااة ةحااص      

 موضوع الفحص.

 إفن على من تقع مسؤولية الفحص؟    

 مسؤولية الفحص :

 ااااي الواقااااع إن مسااااؤولية أعمااااال الفحاااااص ماااان الناحيااااة التن يميااااة  ح مهاااااا طبيعااااة املااااواد املشاااات اة ومااااادى    

 شأة  و الطرق املست دمة  ي توصيف ا جودة .أهميتها للمن

ةمثال  ي حالة األنواع من املواد التال ال تتطل  سوى الفحص الروتينال ويي تل  املواد التال  تم قراؤها طبقا 

 م نااه القيااام  عمليااة الفحااص هااذه بإقااراا  االسااتالمعاان  املساائول لعالمااات أو ماركااات تجاركااة معينااة ةااإن 

خااازن وياي الشااراء وان كااان ماان الضاروري أ ضااا مثاال هااذه ا فااالت الفحااص الاادقي  ماان اإلدارة التاا ع لهااا امل

 وقت آلخر   للتأكد من استمراركة مواصفات املاركة أو العالمة دون املساس  ها

وأ ضااا إفا كاناات عمليااة الفحااص للتأكااد ماان ا جااودة تتطلاا  إجااراء  عااض االختبااارات ال يماوكااة أو إجااراء    

قياسااااات ةنيااااة  اااااي هااااذه ا فالاااااة مسااااؤولية الفحاااااص  قااااوم  هااااا قسااااام البحااااوث حياااااث  تااااواةر املت صصاااااين و 

 األجهزة العملية وأحيانا ت جأ املنشأة إلى جهات مت صصة خارجية 

وعادة ت جأ املنشاأ لاذل  عنادما ت اون املاواد أو األصاناا املشات اة ةنياة بدرجاة عالياة تقوم  عملية الفحص  

تتطل  خب ة عالية من الت صص ال توجد إال عند هذه الوكااالت املت صصاة ةضاال عان تاواةر املوضاوعية 

 1 ي عملية الفحص أل ها تعتب  جهة محا دة .

جهااة التااال تقااوم  هااا تقتصاار ةقااي علااى التحقاا  مااان وهنااا  جاا  أن نشااي  أن مسااؤولية الفحااص أ ااا كاناات ا    

ا جودة وتواةر املواصفات املتف  عليها وال تشمل بأي حال من األحوال  عملياة القباول أو الارةض ألن فلا  

 القرار   رج عن نطاق مسؤوليتهم

تقتضااااارال عملياااااات الت اااازكن نقااااال جمياااااع أناااااواع املخااااازون ماااان م اااااان آلخااااار ساااااواء داخااااال املناولاااااة الدا لياااااة  2

ملفزون أم خارجه ومن هذه األنواع املواد األولية األجزاء املصنوعة الوقود وقطع الغيار واملعدات و اآلالت ا

و الساااالع ا جااااااهزة الصااااانع وال تقتصاااار عملياااااة املناولاااااة علاااااى النقاااال ةقاااااي بااااال تشااااتمل علاااااى عملياااااات الرةاااااع و 

 عام والصناعية بوجه خاص .التفريغ و التعبئة ل اةة أنواع املوجودات املخزنية  ي املن مات  ش ل 
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وتعتباا  املناولااة ماان األنشااطة األساسااية  ااي املخااازن التااال  جاا  أن توليهااا وظيفااة الت اازكن اهتمامهااا ملااا لهااا ماان 

تاااأثي   ااااي ت لفاااة املخاااازون ر خاصااااة  اااي املن مااااات ال بياااا ة   وأن ت تاااار وسااااائل املناولااااة ا جيااادة  والفعالااااة التااااال 

صناا املخزنة ةيه .وال ق  أن أهمية املناولة ت تلف من من ماة تاناس  مع ظروا كل م زن وطبيعة األ 

ألخرى وفل  حس  حجم املن مة وطبيعة املواد و املعادات و املنتجاات التاال تتعامال  هاا ةاإفا كانات املن ماة 

صاااغي ة وتتعاماااال بمااااواد ومسااااتلزمات ومنتجااااات خفيفااااة الااااوزن  نجاااد أنااااه ر إلااااى حااااد مااااا   تعتمااااد علااااى املناولااااة 

كثا  ماان اآللياة و الع ااس ذافيا إفا كاان تعاملهااا بماواد ومنتجااات ثقيلاة  وكاان حجاام نشااطها كبياا ا اليدوكاة أ

إف  ي هذه ا فالة نجدها تعتمد على املناولة اآللية لتتالءم مع ظروةها  ومن ثم نجد أنه من املؤكد أن ت اون 

 ى .أهمية املناولة  ي ا فالة األخي ة أكب  وفات ت لفة أعلى من ا فالة األول

تطااورا كبيااا ا منااذ ا فااارب العامليااة الثانياااة حتاااى اآلن  ولقااد تطاااورت الوسااائل املسااات دمة  ااي املناولاااة املخزنياااة

حيث أصبا لها دراسات ةنية مت صصة لتطوكرها  هدا زكادة كفاءة العمل أملخزني من جهة و السرعة  ي 

 1إ صال مستلزمات اإلنتاج إلى مواقع العمل دون تأخي  واجهود قليلة وت لفة من فضة من جهة أخرى.

 :أنواع املناولة في املخازن 

 هنا  نوعان من املناولة تست دمها املن مات الصناعية ويي املناولة اليدوكة و املناولة اآللية:

: ويي التال ال تست دم وسائل ومعدات آلية أو نصف آلية  ي عمليات النقل و التفريغ و  ( املناولة اليدوية1

تسااعده  ااي مثال هاذا اليااوم الرةاع  بال تسات دم املجهااود ال شاري الاذي قااد يسات دم معادات  دوكااة  سايطة 

من العمل و ي العادة ت ون املعدات و األدوات رخيصة الثمن ونفقات تشغيلها  سيطة جدا  وطبيعة املواد 

املست دمة و املنتجات ليسات ثقيلاة  إال أناه مان الناادر  اي الوقات ا فاضار أن نجاد من ماة صاناعية تعتماد 

وكاااااة ةقاااااي  اااااي عملياااااة املناولاااااة ضااااامن م از هاااااا وأقساااااامها اعتماااااادا كلياااااا علاااااى ا جهاااااد ال شاااااري و املعااااادات اليد

اإلنتاجية   وتجدر اإلقارة إلى أن هنا  العد د من املن مات الصناعية ال بي ة تست دم املناولة اليدوكة  ي 

 عض عمليات املناولة  ي م از ها   وفل  بالنسبة لمصناا ا خفيفة الوزن التال ال تحتاج إلى مجهود  شري 

 تغرق وقتا طوكال .كبي  وال تس

:ويي التال تعتماد علاى اسات دام املعادات و األدوات اآللياة  اي عملياات املناولاة  و تسات دم  ( املناولة اآللية1

عادة  ي املن مات الصناعية كبي ة ا حجم التال تتعامل ب ميات و أثقال كبي ة  وفل   هدا اإلسراع  ي عمل 

 ل  الت اليف  ومن بين هذه الوسائل نجد منها:املناولة وت فيض ا جهد ال شري املبذول وكذ
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 * الوسائل األرضية فات املمرات الثابتة 

 * الوسائل العلوكة 

 * الوسائل العمود ة 

 1* الوسائل األرضية غي  مقيدة

 املطلب الثالث :السجالت املخزنية

   كاناات هااذه األهميااة ت تلااف وإن السااجالتإدارة املخااازن بمجموعااة ماان  تحااتفظماان األهميااة بم ااان أن        

 وحركة املخازن  حجم املشروع باختالا

 االلتدامةفي املخازن التال   ون ةيها معدل حركة املواد بطيئا  م ن ان تباقر إدارة املخازن نشاطها دون 

 هاااذه السااااجالت حيااااث   تفااااي  عمااال قائمااااة  جاااارد املااااواد   اااي آخاااار الساااانة أو  ااااي ةتااا ات دوركااااة و ل اااان املخااااازن 

 ة التاااال تحاااتفظ بااااملواد الساااريعة ا فركاااة  نبفاااي عليهاااا أن تحاااتفظ بااابعض الساااجالت و املسااااندات عااان ال بيااا

العمليااات اليومياااة وهنااا  جااا  أن تحااادد إدارة املخااازن املعلوماااات التااال ساااوا ت هرهاااا هااذه الساااجالت و كاااذا 

   ااجاا  أن تو ياي طركقااة الاساجيل  هااا و  ااي كال األحااوال ةاإن هااذه الساجالت   ال اخص املسااؤول عليهاا ومااا

ست دمت  ي عمليات الت ازكن ثام إعاادة صارا املخازون و الرصايد املتبقاي عقا  كال اكاةة املساندات التال 

 عملية إضاةة أو سف  الرصيد املتبقي من كل صنف على حده

 أسباب االحتفا  بالسجالت .

  تعطى ة رة لرجال املخازن عن إم ان ت زكن األصناا داخل املخزن 

  اء ا جرد السنوي أو الدوري ر عليها عند إج االعتماد تم 

  تو   املستوكات املختلفة للم زون من كل صنف 

  بين املخزون الفعلي و وحسابات املخازن  اتصالتعتب  بمثابة حلقة 

 أنواع السجالت املخزنية 

مااااع بيااااان ساااا  تسلساااال أرقامهااااا حو الصاااارا ب االسااااتالمجميااااع عمليااااات  سااااجل األسااااتاف املخااااازن وكقيااااد ةيااااه -

 2القيمة.ال مية و 

 سجل محاضر ا جرد ويسجل ةيه نتائج عمليات ا جرد التال تتم  ي املخزن  -
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سجل الزكادة و النقص ويسجل ةيه الزكادة و النقص  ي العهد و األسباب التال أدت إلى حدوثه مع توضيا  -

  خافرك  أو .....   السرقة أو ا سجل ةيه جميع األصناا التال تتلف  رأي مد ر املخازن كما يس

سااام الصاااانف ورقااام وتااااارك  اساااجل لقياااد األصااااناا املصاااروةة برساااام اإلعاااادة أو اإلصااااال  حياااث يساااجل ةيهااااا 

 املستلم اسمو  استالمه

 بطاقات املخزون 

أو مجمعاة علاى هيئاة ساجالت لقياد  كانات بطاقاات منفصالة تست دم سجالت واطاقات املخزون ساواء       

مقاادار املخاازون أي الرصاايد الفعلاااي املوجااود باااملخزون وحركاااة تغياا ه سااواء بالزكاااادة أو النقصااان و ماان أهااام 

 املست دمة:هذه البطاقات 

 بطاقة الرف ) بطاقة الصندوق ( 1

 ااااتم تث يااااات هاااااذه البطاقاااااة علاااااى الااااارا أو الصاااااندوق حساااا  طركقاااااة ت ااااازكن الصااااانف بااااااملخزن وتعتبااااا  هاااااذه   

البطاقة من أ سي أنواع سجالت املخزن وتدرج ةيه معلومات عن الصنف وحركته زكادة ونقصانا مع بيان 

ة ملعرةاة رصايد الرصيد و رقم وتارك  املساند التال تام الصارا بنااءا علياه وتعتبا  هاذه البطاقاة وسايلة ساريع

 الصنف مباقرة 

 بطاقة مخزون الصنف  2

قااااد ت اااااون هااااذه البطاقاااااات منفصااااالة أو مجمعااااة  معاااااا  ااااي أغلفاااااة ساااااائبة أو مجلاااادة أوقاااااد ت ااااون محفوظاااااة  اااااي 

الدوالي  أو اللوحات أو األجهزة ا فد ثة للبطاقات و ي جميع ا فاالت ت صص صفحة أو بطاقة للصنف 

 ات التالية:ماملخزون وتشتمل هذه السجالت على املعلو الواحد وتحفظ عادة  ي قسم رقابة 

  معلومات للتعرا على الصنف 

  معلومات لرقابة الصنف 

  1معلومات عن حركة الصنف 

ملخازن وتتضمن رقم املخزن يي بطاقة م زنية توضع على األصناا املختلفة داخل ابطاقة العين : 3

ورقم املادة و السعر ورقم الطل  و املنشأ كما أن ةيها حقال خاصا لتدوكن املالح ات إن  االستالموتارك  

 وجدت
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 عالقة إدارة املخازن بالوظائف األ رى   الرابع:املطلب 

  بين وظيفة التخزين ووظيفة اإلنتاج العالقة

تعتبا  إدارة اإلنتااج العميال الرئييارال لوظيفاة الت ازكن  حيااث أن هناا  عالقاة مباقارة بينهماا علاى اعتبااار أن 

وظيفاة الت ازكن ياي التاال ت اازن جمياع احتياجاات إدارة اإلنتااج  اي عمليايهااا الصاناعية  لاذل   جا  أن تقااوم 

د م خاااادمات متعااااددة إلدارة  عملهااااا  شاااا ل مرااااارال ماااان كاةااااة األوجااااه   ااااي الواقااااع تقااااوم وظيفااااة الت اااازكن بتقاااا

اإلنتااج ةتااال التااال تقااوم بإبالغهااا عاان م تلااف الصاعواات التااال تتعاارا لهااا و التااال تحااول دون إماادادها  شاا ل 

منت م باحتياجايها و  ي الوقت املفدد  وتقاوم وظيفاة الت ازكن بتدوكاد إدارة اإلنتااج بجمياع احتياجايهاا مان 

التال تحددها األخي ة كما تقوم بت ليصها من م لفات العمليات املواد و املستلزمات بال ميات و ي األوقات 

 الصناعية التال قد تعي  ا فركة داخل األقسام اإلنتاجية 

 العالقة بين وظيفة التخزين ووظيفة التصميم الهندس ي 

من املرغوب ةيه دائما وجود اتصال وتعاون وثي  بين وظيفة الت زكن ووظيفة التصميم وفل  ل فاجاة إلاى 

دل املعلومااااات عاااان خصااااائص املخاااازون ومواصاااافاته  ةعلااااى ساااا يل املثااااال  جاااا  علااااى وظيفااااة الت اااازكن إن تبااااا

 . 1تساشي  إدارة الهندسة ببعض أنواع املخزون املتقادم قبل إخبار وظيفة الشراء للت لص منه 

 عالقة وظيفة التخزين بإدارة  الشراء 

ة املخااازن بااإدارة السااراء ارتباطااا كااامال و هااذا مااا  و اا  إن املفهااوم ا فااد ث إلدارة املااواد يعنااال أن تاارتبي إدار 

 مدى الت امل و التفاعل بين اإلدارتين و  تم التعاون بين الشراء و املخازن بما  اتي  :

 تقدم إدارة الشراء للم ازن معلومات واةية و مفصلة حول خطي وارامج الشراء املتوقعة  - 1

ةيمااا  تعلاا  بأساالي  و أن مااة الت اازكن الساليمة وطرائاا   الرقابااة  تقادم إدارة الشااراء النواا  و اإلرقااد  -2

  على املخازن 

 تقدم إدارة الشراء معلومات حول طرائ  حما ة املواد من التقادم و البوار و التلف  - 3

 تقدم إدارة الشراء جداول مستمرة تبين مواعيد تسليم املواد إلى املخازن  - 4

 تقدم إدارة املخازن إلدارة الشراء معلومات تتعل  با فد األقصرى و األدنى و نقطة إعادة الطل  للمواد  -5

 تبلغ إدارة املخازن إلدارة الشراء عن املواد البطيئة ا فركة و الراكدة و املواد التال ةقدت قيمتها  - 6

 ملخزون  جري تنسي  مستمر بين اإلدارتين لت فيض حجم االساثمار  ي ا - 7

 2و طرائ  ةحص وتفتيش املواد . اتاءإجر تتعاون إدارة الشراء مع املخازن  ي تحد د  - 8

 

 الصيانة:العالقة بين التخزين و 
                                                             

   142 - 140،ص ص  ،سليمان خالد عبيدات  ،مرجع سب  فكره  - 1
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تقوم وظيفة الت زكن بتقد م خدمات إلى وظيفة إدارة الصايانة   وفلا  باالحتفااظ بقطاع الغياار و املعادات 

الطل    ولاسهيل هذه ا خدمة  تقوم إدارة الصيانة بإعداد جدول  ي املخازن  فين ا فاجة إليها وفل  عند 

زمنال تفصيلي    تضمن مواعيد الصيانة الدوركة للتجهيدات اآللية و االحتياجات املطلوااة و فلا  قبال ةتا ة 

مااان الاااازمن و الغاااارا ماااان هاااذا إن تسااااتعد وظيفااااة الت اااازكن و لت ااااون جااااهزة لتلبيااااة احتياجااااات الصاااايانة  ااااي 

 فددة .مواعيدها امل

 العالقة بين وظيفة التخزين ووظيفة التمويل  

هنااا  تباااادل مسااتمر للمعلوماااات بااين وظيفتاااال الت اازكن و التموكااال  حيااث تعطاااي هااذه املعلوماااات التفاصااايل 

الالزمة للتحق  من القيود الدةت  ة للموجاودات املخزنياة و املعلوماات املتعلقاة بت لفاة املخازون   و الرقاباة 

 ساثمر ةيه على رأس املال امل

وتقااااوم إدارة التموكاااال  ااااي العااااادة بإرسااااال قااااوائم ماليااااة دوركااااة إلااااى وظيفااااة الت اااازكن  تو اااا  ت لفااااة العماااال  ااااي 

 املخازن.

 عالقة وظيفة التخزين بوظيفة املبيعات 

تمثل العالقة بين وظيفة الت زكن ووظيفة املبيعات با خدمة التال تؤديها األولى للثانية ويي ت زكن املنتجات 

التاماااة الصااانع و املفاة ااااة عليهاااا  فااااين طللهاااا وتقاااوم وظيفااااة الت ااازكن  ااااي  عاااض املؤسساااات إلااااى جانااا  هااااذه 

مااة ب فاااءة جياادة    جاا  علااى ا خدمااة بتعبئااة وتغليااف هااذه املنتجااات  ول ااي تااؤدي هااذه الوظيفااة هااذه ا خد

وظيفة ر إدارة   املبيعات أن تتنبأ بحركة املبيعات على الفت ة املقبلة   وإعالم وظيفة الت ازكن  هاا قبال مادة   

 كي تقوم بتهيئة طلبات الصرا  ي املواعيد  املفددة دون تأخي  .

 1عالقة وظيفة التخزين بوظيفة الحركة ) النقل (

عان مناولاة ونقال املاواد املخزوناة   و اي مؤسساات أخارى  مسائولة عض املؤسساات  ت ون وظيفة الت زكن  ي

توجااد إدارة مساااتقلة لشاااؤون ا فركااة  ةاااإفا كاااان التن اايم  فصااال إدارة ا فركاااة عاان الت ااازكن   ت هااار أهمياااة 

تادعيم العالقااة بينهمااا   حياث تقااوم وظيفااة الت ازكن بتحد ااد مواصاافات املاواد أو البضاااعة املنقولااة ملراعاااة 

نقال   و األمااكن التاال تحمال منهاا هاذه املاواد و األمااكن و اإلدارات األخارى الطالباة لهااا   فلا  عناد ا فركاة و ال

ومن ناحية أخرى  ج  على إدارة ا فركة توةي  الاسهيالت املطلواة لتحقيا  السارعة  اي النقال و  اي مناولاة 

 .لاسليم أو التجميع املواد   وتوةي  معدات ووسائل النقل و املناولة   وتوضيا ال روا التال قد تؤخر ا

 املخزون و تصنيفاته: الثانياملبحث 

                                                             
 143 -142 ، ،ص ص اب مرجع سسليمان خالد عبيدات ، 1
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 . وظائفه  املخزون و املطلب األول:  مفهوم 

 مفهوم املخزون: 

 ؤسسةامل أو ال يان  متل ها اصول  أ ها على خزوناتامل ا جزائري  يالامل املفاسبال يعرا الن ام

 موجهة لوازم أو أولية مواد أو اإلنتاج قيد أو العادي، النشا  أو اإلستغالل إطار  ي للبيع موجهة ت ون 

 .خدمات أوتقد م اإلنتاج عملية خالل لإلستهال 

 ليس )جاركة ي غ أصول ( تث يتات ق ل  ي أو )جاركة أصول ( زوناتم  ق ل  ي أصل تصنيف وكتم

 1ؤسسةامل داخل ه إستعمال أو ه لوجهت تبعا بل األصل، نوع أساس على

 قصااد باااملخزون تلا  املااواد و األجاازاء و املهماات الاشااغيلية و الفضااالت و النفا اات و الساالع ا جاااهزة كماا    

 :التال تحتفظ  ها املن مة  ي املخازن و الساحات و فل  بقصد 

 ضمان االنسياب املتوازن من ا خامات و األجزاء و مستلزمات الاشغيل الالزمة للعملية اإلنتاجية -أ

تااوةي  مسااتلزمات الصاايانة و اإلصااال  وقطااع الغيااار بالشاا ل الااذي   فاال اسااتمرار اآلالت و املعاادات  ااي   -ب

 أداء املهمات املوكلة إليها حس  ا جدول املقرر لذل  

 إحداث  عض التغي ات  ي طبيعة السلعة مثل ت زكن إطارات السيارات لضمان زكادة مستوى ةعاليتها -ج

 وظائف املخزون:  

 وظائف املخزون على مستوى األفراد : -أ

 ايا الفرصة لتطبي  مفهوم الاسوك  ا فد ث : وفل  ألنه كلما كان لدى املن مة م ازون مان السالع و  - 1

 ا خدمات ةإ ها سوا تسعى إلى تحقي  رضاء املستهل  أمال  ي زكادة حجم مبيعايها 

املفاازون يساااعد علااى تلبيااة طلبااات املسااتهل ين  جناا  املسااتهل  خطاار النفاااف وتقلبااات األسااعار: ةتااواةر  - 2

 غي  املتوقعة دون حدوث أي زكادة  ي األسعار 

يسااعد علااى تث يات العمالااة: وك هار فلاا  جلياا  ااي الصاناعات املوساامية حياث  م اان توزياع الطلبااات علااى  -3

 ااااي مواساااام  ماااادار الساااانة و اإلنتاااااج بمعاااادل ثاباااات ممااااا يساااااعد علااااى اسااااتقرار العمالااااة وعاااادم االسااااتغناء عنهااااا

 الركود

 وظائف املخزون بالنسبة للمنظمة . -ب

                                                             
 1Ministere des finances, conseil national de la comptabilité, note méthodologique de première application du système 
comptable financier, les stocks, 28 /12/2010 , p 3 
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 يساعد على ضمان حسن وكفاءة النشا  ال لي للمن مة من خالل تأد ة الوظائف التالية:  

 القدرة على الوصول  ل حجم االقتصادي لطلبية الشراء أو اإلنتاج -1

 القدرة على الت صص  ي اإلنتاج  -2

 ضمان استمرار العملية اإلنتاجية وفل  من خالل معا جة أثار عدم التأكد و طول ةت ة االنت ار  -3

 1يست دم كأداة لتحقي  التوازن بين العرا و الطل  وكذا بين م تلف أنشطة املن مة  -4

 تصنيفات املخزون . :الثانياملطلب 

 تصنيف املخزون ألغراض الرقابة و التخطيط -1

 مخزون دورة التشغيل  -1-1

وكت اااااون م ااااازون دورة النشاااااا  نايجاااااة تااااادبي  االحتياجاااااات الشااااارائية بن اااااام الطلبياااااات املجمعاااااة بااااادال مااااان   

الشااراء املجاازس لالساات دام الفااوري ويساااى املخاازون املتااا  ماان هااذه الطلبيااات املجمعااة باااملخزون اإلجمااالي 

وعاادة ماا نالحاظ بالنسابة للم ازون مان اإلنتااج تاام الصانع وقطاع الغياار ناوع مان  total cycle stockللادورة 

 االنت امية  ي الطل  األمر الذي يستلزم ت وكن م زون متا  منها بصفة مستمرة و ي جميع األوقات 

وك هر من التحليل إن م زون الاشغيل  ت او  بين الصفر وحاد أقصارى معاين و التاال تام قاراؤها  اي أي وقات 

 رر ةيه الشراء وفل  باةت اا انت ام السف  من املخزون أما  ي حالاة الساف  غيا  املنات م ةيانااقص  ت

 الطل  على الصنف ةيبعض األوقات وكرتفع الى درجة كبي ة  ي أوقات أخرى 

 ويعب  عن املخزون املتا   ي أي وقت من األوقات كاألتي  :    

 2املخزون االحتياطي+ ال مية املنشاة/   -

 ية املشت اة + املخزون االحتياطي= متوسي ال مأي  -

 املخزون األمان   -2-1

وهو املخزون الذي تحتفظ به املنشاة  ش ل ثابت  ي املتوساي ملواجهاة املتغيا ات غيا  املتوقعاة  اي الطلا     

ولن ت اااااون هناااااا  حاجاااااة ،وخالةااااهعلااااى الصااااانف وطاااااول ةتاااا ة الشاااااراء أو الصااااانع و مشاااااكل ال ااااافن و النقااااال 

كانت درجة الرقم  ي التنبؤ بحجم الطل  و العرا من الصنف كبي ة .أما حجم محزون  إفا األمانملخزون 

بدرجاااة خدمااااة العمااااالء املطلاااوب تحقيقهااااا ومااااا  تطلااا  فلاااا  ماااان وةااارة الصاااانف وتقلياااال  األماااان ةهااااو  اااارتبي 

  .حاالت النفاف بقدر اإلم ان

 . املخزون اإلحتياطي  -3-1

                                                             
 272،ص ،مرجع سب  فكره ،محمد راقد الغد ر 1
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ماالت زكادة الطل   ي ةت ة معينة مستقبلية  س   املوسمية  ي وهو املخزون الذي  تم ت وكنه ملواجهة احت

ست اد من ا خارج ر ي حالة الشراء ا خااريي  أو حااالت التوقاف اإل و ملواجهة توقعات معينة لتوقف الطل  أ

العماااال  اااااي املااااواني أو املصاااااانع ألي ساااا   مااااان األسااااباب حياااااث   ااااون مااااان املتوقااااع أن   اااااون معاااادل الساااااف  و 

 الطل  على

نف اكبا  مان معاادل أعاادة الشاراء أو التصاانيع وقاد   اون ت اوكن املخاازون االحتيااطي ملواجهاة موساامية الصا 

ماااان الساااالع أو موساااامية  أنتاجهااااا وماااان ثاااام  جاااا  أن ت ااااون للمنشاااااة املساااات دمة للصاااانف  م اااازون  العاااارا 

 احتياطي منها ملواجهة احتياجايها منه خارج ةت ة موسم أنتاجه .

 املخزون بالطريق   -4-1

وهااو املخاازون الااذي  ماار بمرحلااة النقاال ماان م ااان اإلنتاااج أو الشااراء إلااى املنشاااة املساات دمة لااه أو البضاااعة 

املتاحة بم ازن املاوزعين وكاذل  البضااعة املنقولاة باين ماوزع وآخار وكاذل  البضااعة املتاحاة علاى األرةاف 

ةااااان البضاااااعة املتاحاااااة  أو لاااادى مااااوزعي التجزئااااة هااااذا ماااان وجهااااة ن اااار املنااااتج أمااااا ماااان وجهااااة ن اااار املااااوزعين 

البضاعة بالطركقة ةاشتمل املخزون ا فالي من الصنف لدى تجار التجزئة  والبضاعة التال بالطرك  إليهم 

 والتال يهتم  ي ات اف القرارات املتعلقة بالشراء 

ونالحاااااااظ أن التقساااااااايم الساااااااااب  ألنااااااااواع املخااااااازون حساااااااا  الغاااااااارا ماااااااان املخااااااازون قااااااااائم  خدمااااااااة األغااااااااراا    

ة للمحاااازون خاصاااااة مااااا  تعلااااا  بالرقابااااة علاااااى املخاااازون أكثااااا  ماااان االعتباااااارات املفاساااا ية أو طبيعاااااة التن يمياااا

الصااانف د خااادمات أجااازاء إنتااااج تاااام الصااانع د إال أن فلااا  ال  مناااع طبقاااا مااان حسااااب ت لفاااة املخااازون  اااي كااال 

لت قايد القارارات التقسيم املشار إليه أعاله باإلضاةة إلى الفوائد املرتبطة ب ل ناوع أ ضاا وهاو أمار ضاروري 

 1املتعلقة بتحد د حجم املخزون من كل نوع منها  و التغي   ي فل  ا حجم.

 تصنيف املخزون حسب النظام املحاسبي املالي  -2

 :أخذ الن ام املفاسبال املالي على العموم معياران  ي تصنيف املخزونات 

مااااان مرحلاااااة التموكناااااات إلاااااى  انطالقااااااأوال علاااااى أسااااااس معياااااار الت تيااااا  الزمناااااال لااااادورة اإلنتااااااج  -

 .مرحلة اإلنتاج ثم مرحلة ت زكن املنتجات و البضائع املشت اة املباعة على حالتها 

ثانيااااااا علااااااى أساااااااس معيااااااار طبيعااااااة األصاااااال املخاااااازن الااااااذي   ااااااون موضااااااوع تقساااااايم ضاااااامن كاااااال  -

 .1الداخلية  احتياجايهامؤسسة حس  

                                                             
 811- 115،ص ص،2008ا جالل للطباعة   ،إدارة املشت  ات و املخازن  ،عبد الرحيم ،عاطف جابر طه – 1

  138 ،ص ،2014 ،دار األوراق الزرقاء ،عالوي  خضر،املفاسبة املعمقة وة  الن ام املفاسبال ا جد د 1
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ات الرئيسية التالية حيث اعتمد مبدأ الفصال وعلى املستوى املفاسبال تفرع حساب املخزونات الى ا فساب

 :ان ر ا جدول 

 املخزونات اتحساب I-1 ا جدول 

 ماهية ا فساب الاسمية رقم ا فساب

البضااائع املشاات اة لغاارا البيااع علااى حالتهااا دون إجاااراء  ئعام زونات البض 30ا فساب  

 تغيي  عليها 

املواد األولية و التوركدات املشت اة مان أجال تحوكلهاا و  املواد األولية و اللوازم 31ا فساب  

التاااااااااااااال تااااااااااااادخل ضااااااااااااامن ت اااااااااااااوكن املنتجاااااااااااااات املعا جاااااااااااااة أو 

 املصنوعة

و التاال تسااهم  اي املعا جااة و اي الصانع أو  اي اإلسااتغالل  التموكنات األخرى  32ا فساب  

دون أن تاااااااااااااااادخل  ااااااااااااااااي ت ااااااااااااااااوكن املنتجااااااااااااااااات املعا جااااااااااااااااة أو 

 املصنوعة وكتفرع إلى 

املااااااواد القابلاااااااة لإلسااااااتهال   ويااااااي املاااااااواد  321ا فساااااااب 

التاااال تساااتهل  مباقااارة  عاااد إساااتعمالها كماااواد تن يااااف 

 وزكوت الا فيم لوسائل نقل املؤسسة

لاااااااااوازم قابلاااااااااة لإلسااااااااتهال  وياااااااااي اللاااااااااوازم 322ا فساااااااااب 

املوجهاااااة مباقااااارة لإلساااااتهال  رغيااااا  املساااااتعادة  كماااااواد 

عااااااا  التاااااااال تساااااااتعملها مؤسساااااااات الطيااااااا ان ركاااااااؤوس املال 

وغي هااااا  وم تلااااف الوسااااائل التااااال تسااااتعملها الااااإلدارات 

 كأوراق الطباعة وغي ها 

األغلفااااااااااااة  ضاااااااااااام األغلفااااااااااااة غياااااااااااا  قابلااااااااااااة  326ا فساااااااااااااب 

 لإلست جاع أي املستهل ة مباقرة بمجرد استعمالها

 ضاااام هااااذا ا فساااااب الساااالع التااااال بلغاااات مرحلااااة معينااااة  سلع قيد اإلنتاج 33الحساب  

بت لفاة مساتوى إنتاجهاا ويعباا  مان اإلنتااج حياث ت ازن 

هااااذا عاااان مبااااادأ اسااااتمراركة النشاااااا  ومباااادأ اساااااتقاللية 

 الدورات املالية  ي تحميل الت اليف و  تفرع إلى

املنتجاااات قياااد االنجااااز وياااي السااالع التاااال  331ا فسااااب 

بلغت مرحلة معينة من اإلنتاج خالل إقفاال حساابات 
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 الدورة املالية 

وياااي األقاااغال التاااال أقاااغال قياااد اإلنجااااز  335ا فسااااب 

 مازالت قيد اإلنجاز

 اااااي املؤسساااااات ا خدماتياااااة قاااااد تصااااال تأد اااااة ا خااااادمات  خدمات قيد االنجاز  34ا فساب  

خالل إقفال ا فسابات الدورة املالية إلى نسبة معينة 

 من اإلنجاز وكج  تسجيلها وكتفرع هذا ا فساب إلى

 دراسات قيد اإلنجاز 341ا فساب 

 اإلنجاز خدمات قيد 345ا فساب 

املنتجاات املصاانعة مان قباال  35ا فساب  

 املؤسسة 

 ي املؤسسات اإلنتاجية  وجه النتااج املصانع إلاى البياع 

و اااااي حااااااالت قاااااد  وجاااااه إلاااااى املخاااااازن  اااااي صااااافة منتجاااااات 

 م زناااااااااااة بت لفاااااااااااة اإلنتااااااااااااج  تفااااااااااارع هاااااااااااذا ا فسااااااااااااب إلاااااااااااى

منتجاااااات وساااايطية وياااااي منتجااااات قااااابه   351ا فساااااب 

 ااااي مرحلااااة معينااااة  نصااااف مصاااانعة أي منتجااااات تاااادخل

املنتجااااااات التامااااااة وكضاااااام  355ا فساااااااب ،ماااااان اإلنتاااااااج 

 املنتجات التامة الصنع ت زن بت لفة إنتاجها 

املنتجاااات املتبقيااااة أو املاااواد املساااات جعة  358ا فسااااب 

تعتباااااااااااااا   عااااااااااااااض أقاااااااااااااا ال النفا ااااااااااااااات و الفضااااااااااااااالت ماااااااااااااان 

املنتجاااات بحيااااث  اااتم التنااااازل عنهااااا ربيعهاااا  علااااى حالهااااا 

ت لفتهااااااا عناااااااد ت زكنهاااااااا  ااااااي  ها اااااااة الااااااادورة وتقاااااايم  ساااااااعر 

املاليااااااة كمااااااا  م ااااااان تقييمهااااااا علااااااى أسااااااااس سااااااعر البياااااااع 

 املقدر مطروحا منه مصاركف البيع املفتملة

املخزونااااااااااااااااات املتأتيااااااااااااااااة ماااااااااااااااان  36ا فساب  

 التث يتات

و التااااااااال تشاااااااامل العناصاااااااار املف  ااااااااة أو املساااااااات جعة ماااااااان 

 التث يتات  العينية وهذا ا فساب  حسام ماا يعتماد باه

 ا فساب العينال 

املخزونااااات التااااال تمتل هااااا املؤسسااااة بالصاااافة القانونيااااة  املخزونات  ي ا خارج 37ا فساب  

رإسااااااااميا  ول اااااااان ال تحوزهااااااااا  ااااااااي م از هااااااااا رماد ااااااااا  عنااااااااد 

 إقفال السنة املالية 

و  ااااي  ها ااااة الاااادورة املاليااااة إفا لاااام  رصااااد هااااذا ا فساااااب 

وجاااااا  أن تعاااااااد املؤسسااااااة جااااااادوال مفصااااااال باملخزوناااااااات 

 وجودة خارج م از هاامل
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 يعتب  حساب وسيطي رأو حساب الفت ة   وكتفرع إلى املشت  ات املخزنة  38ا فساب  

 مشت  ات البضائع املخزنة  380ا فساب  

مشاااااااااااااات  ات املاااااااااااااواد األوليااااااااااااااة و اللااااااااااااااوازم  381ا فسااااااااااااااب 

 املخزنة

 مشت  ات تموكنات أخرى م زنة 382ا فساب 

يعتماد هاذا ا فساااب عناد قااراء البضاائع و التموكنااات 

مان خااالل مرحلااة الفااوترة وكرصاد مباقاارة  عااد إسااتالم 

البضااااائع ردخولهااااا  اااااي مرحلااااة الت ااااازكن  وقااااد  صاااااادا 

تواجااااد هاااااذا ا فساااااب خاااااالل إقفااااال حساااااابات الااااادورة 

املاليااااااااااة ماااااااااااا يعنااااااااااال اقتنااااااااااااء مشاااااااااات  ات بااااااااااادون اساااااااااااتالمها 

صااااااد بمقابااااااال رت زكنهااااااا  واإعتباااااااره حسااااااااب وساااااايي ةي  

 املخزونات  ي ا خارج 37ا جان  املد ن من حساب 

 

خساااااااااااااااااااااااااائر القيماااااااااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااااااان  39ا فساب  

املخزوناات واملنتوجاات قياد 

 التنفيذ

تاام نشااااء هااذا ا فسااااب وةااا  طركقااة العناصااار املخزناااة 

حياااااث يساااااجل نقاااااص القيماااااة  اااااي املخزوناااااات بم تلاااااف 

أنواعهاااااااااااااااا  وكقابلاااااااااااااااه حسااااااااااااااااب املخصصاااااااااااااااات ا خاصاااااااااااااااة 

 يةباملخزونات املعن

 

 . املفاسبة املعمقة وة  الن ام املفاسبال ا جد د،عالوي  خضر املصدر :

 

 

 

 تصنيف املخزونات حسب الوظيفة التي يؤديها املخزون -3

 و تتمثل هذه التقسيمات  ي :

باادال ماان وحااادات  ااي كاال مااارة ، و الوظيفااة األساساااية  م اازون ناااتج مااان الشااراء أو اإلنتاااج  اااي قاا ل لوطاااات 1

 لهذا ا جزء من املخزون هو تحقي  وةرات الشراء أو اإلنتاج ال بي  .
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م زون الست دام متوقع : و هو م ازون متا اكم  اي ةتا ات ان فااا الطلا  عان معادالت اإلنتااج ملواجهاة  2

جااازء هااااو تحقيااا  مساااتوى غياااا  متذباااذب ماااان الطلااا   اااي ةتاااا ات زكاااادة الطلاااا  ، و الوظيفاااة األساساااية لهااااذا ا 

 اإلنتاج على الرغم من تذبذب مستوى الطل  .

املخازون الااذي  اتم اساات دامه  اي حاااالت تاأخر التوركااد أو زكاادة االساات دام عاان  احتياااطيحاد األمااان : وهاو 

فاااف ن احتماالاملتوساطات املتوقعاة ، و الوظيفااة األساساية لااه ا ففااظ علااى مساتوى معااين ل خدماة و تقلياال 

 العملية اإلنتاجية . انت اماملخزون لتفادي أثره على املستهل  أو عدم 

م ااازون الزم لطبيعاااة العملياااة الصاااناعية التاااال تساااتغرق وقتاااا ، ساااواء كماااواد  م ااازون تحااات الاشاااغيل : وهاااو

خاااام م زوناااة أو تحااات الاشاااغيل أو منقولاااة مااان م ااااان آلخااار ، و الوظيفاااة األساساااية هناااا هاااو جعااال العمليااااة 

 1ية مم نة ، ةبغي ه  صع  القيام بإنتاج السلعة أو تسوكقها .اإلنتاج

 :  تقييم املخزوناتثالثال املطلب

تباقر كل مؤسساة اقتصااد ة أعمالهاا خاالل السانة املالياة مهماا كانات طبيعتهاا مان خاالل عادة عملياات        

جاركااااة عرةناهااااا ساااااابقا بالتاااادةقات والح نااااا أن مااااان بااااين التاااادةقات ا فقيقياااااة ا خارجيااااة هنااااا  التااااادةقات 

كااااز عبااااور لهااااذه ا فقيقيااااة املتمثلااااة  ااااي تاااادةقات الساااالع سااااواء الداخلااااة أو ا خارجااااة ممااااا  جعاااال املؤسسااااة مر 

ساتلزم تقييمهاا تقييماا ذافيحا خاالل السانة املالياة وعناد يالسلع إال أن وجاود هاذه السالع داخال املؤسساة 

كال مرحلاة مان مراحال حركتهاا ماع مراعااة إتبااع ا جارد الادائم املتباع  اي ا جزائار رإال برخصاة مان وزارة املاليااة 

ييااد باااين ثاااالث مراحاال مااان مراحاال تقيااايم املخااازون  عااد مواةقاااة املجلااس األعلاااى للمحاسااابة   ومنااه  م ااان التم

ستهال   الت لفة أو السوق أيهما لشراء   املخرجات خروج السلع راال السلعي ويي املدخالت دخول السلع را

 .أقل 

 

 

 

 

  1تقييم املد الت  1

 ي حالة دخولها إلى املؤسسة عند رالشراء  على أساس ت لفة قرائها   تم تقييم عناصر املخزونات

ا فقيقية و التال تت ون من املبلغ املدون  ي ةاتورة املورد م صوما منه املبلغ على القيمة املضاةة و 

                                                             
  211، ص 2006 ،دار الف ر ا جامعي اإلس ندركة ،إدارة اإلمداد و الت زكن  ،اسماعيل محمد السيد و آخرون - 1

 40 -39،عات ا جامعية، الساحة املركزكة ، بن ع نون ،ا جزائر ،ص صو ، املفاسبة املعمقة، د وان املطبعاقور كتوش 1
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الغالةات املتداولة التال سوا ترد رإن وجدت   وكذا املصاركف املختلفة املتعلقة بالشراء رمصاركف 

مصاركف النقل مصاركف االستقبال ....ا خ  وكتم تسجيلها محاس يا  هذه القيم حين دخولها  ا جمركة

 . تطبيقا ملبدأ ا جرد الدائم
 الت لفة والقيمة املفاس يةبين خزونات بالقيمة األقل املعلى وجوب تقييم IAS02 عيار املوكنص 

 les stocks doivent être évaluée au plus faible du cout et de la valeur nette deالصاةية لإلنجاز   

réalisation .  2 

 تعلقةاملخزونات كل الت اليف امل نبفي أن تتضمن ت لفة  هأن هوقصود بالت لفة املعيار ةإن املذا هوة   

 صاركف األخرى الضروركةاملتعلقة بالتحوكل وكذا كل املصاركف املكل ى إلبا فيازة أو اإلنجاز، باإلضاةة 

 أماكن الت زكن. ىخزونات إلذه املهإل صال 

 

  تقييم املخرجات 2 

   على الطرق التالية  ي تقوكم املخرجات من املخزونات :(IAS 02نص املعيار املفاسبال 

 : (PEPS) )premier entrer -premier sortiطريقة الوارد أوال صادر أوال  -1

تفتاااااااا ا هااااااااذه الطركقااااااااة أن املخاااااااازون الااااااااذي تاااااااام قاااااااارائه أو إنتاجااااااااه أوال يسااااااااتهل  أو  باااااااااع أوال واالتااااااااالي ةااااااااإن 

 املخزونات الباقية  ي  ها ة الفت ة يي التال تم قراؤها أو إنتاجها مؤخرا .

 :CMP coût moyenne pondéréeطريقة متوسط التكلفة املرجحة  - 2

لت لفاة املرحفاة للم زونااات املاشاا هة املوجاودة  اي بدا اة الفتاا ة كقاة  ااتم تحد اد متوساي ار  اي ظال هاذه الط

وتلاا  التااال تااام إنتاجهااا أو قاااراؤها خااالل الفتاا ة وفلااا  باحاساااب املتوساااي للفتاا ة أو ل اال  ااافنة إضاااةية تااام 

 ويعتمد فل  على ظروا املؤسسة  استالمها

 من املخزونات    تلف تحد د ت لفة املخزونات باختالا ارتباطها حيث  فرق بين نوعين  

  م زونااااات تعااااوا  عضاااااها وكصااااع  ت خيصااااها و التفرقاااااة بااااين وحاااادايها القد ماااااة و ا جد اااادة  عاااااد

  (stocks fongiblesت زكنها 

  قيم هذا النوع على أساس الطركقتين التاليتين :

 الوارد أوال الصادر أوال 

 1متوسي الت لفة املرحفة 

 ال تعااوا  عضااها  م اان ت ااخيص وتمييااد وحاادايها  م زوناااتstocks no fongibles) ااتم تقياايم   

 للوحدة.و بالت لفة ا فقيقية  وحداته هذا النوع حس  

 2املطلب الرابع: جرد املخزونات.

                                                             
 
2Catherine Maillet, Anne le Manh, les norms comptables internationales IAS/IFRS, Berti Edition,foucher, Paris, 2006, 
pp(67-70) 
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املخاازون ،أمااا األول ةهااو  مااا يعاارا بااا جرد الاادائم راملسااتمر  و  هنااا  نااوعين م تلفااين تمامااا ماان ن اام ظاابي

  أما الثاني ةهو مايعرا با جرد املتناوب رالدوري 

و قاااد تااار  الن اااام املفاسااابال املاااالي للمؤسساااة حركاااة  اختياااار أسااالوب جااارد املخااازون األنسااا  لهاااا ،و  إختياااار 

إلثباااااات عملياااااات الشاااااراء و البياااااع إف  ن اااااام جااااارد دون اآلخااااار سااااايؤدي إلاااااى معا جاااااة محاسااااا ية م تلفاااااة تماماااااا

 تستعمل حسابات م تلفة ،

 .3وكذا استعمال مراحل تسجيل م تلفة  

: و هو الذي  قوم على الاسجيل الدائم ل ل حركات املخزون ، بحيث   ون هنا  الجرد الدائم )املستمر( 

ت عان ماا هاو تحات الطلا  ،  ي كل وقت رصيد يعب  عن الرصيد الفعلي املتا  باملخزون باإلضاةة إلاى ساجال 

و  ااي ظااال هااذا الن اااام  ااتم الشاااراء أو اإلنتاااج عنااادما  صااال مسااتوى املخااازون  إلااى مساااتوى معااين  طلااا  علياااه 

 اي إم انياة قيقياة لن اام ا جارد الادائم تتمثال و تجادر اإلقاارة هناا إلاى أن الفائادة ا ف مستوى إعادة الطل  

 4د كل حركة سف  أو إضاةة .التعرا  ف يا و  ي ا فال على أرصدة املخزون  ع

 و  م ن تصوكر ن ام ا جرد املستمر  ي الش ل التالي :

 

 

 

 

 

 :الجرد املستمرI-2الشكل 

                                                                                                                                                                                              
 225، ،ص اب ،مرجع سأ إسماعيل محمد السيد و آخرون - 2
           126 - ص، 2010 ،ا جزائر  ،هومة مطبعة دار  ،ا جزء األول  ،الوا    ي املفاسبة املالية وة  املعا ي  الدولية ،بن رايعة حنيفة - 3
 228 -225   ،ص ص ،مرجع سب  فكره،أ إسماعيل محمد السيد و آخرون  - 4
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 اسماعيل محمد السيد و آخرون  إدارة اإلمداد و الت زكن مصدر :

 و من مميدات هذا الن ام :

 وةر وسائل قوكة  للرقابة الداخلية، حيث  قوم بمقارنة ا جرد املادي للم زون  مع السجالت املفاس ية ، 

 إدرا  أي نقص أو خطأ  ةتت ذ اإلجراءات الوفيحة . لإلدارة م ن 

وماان هنااا سااجالت الت اازكن املسااتمر تبااين  ا فاجااة، م اان إجااراء ا جاارد املااادي للم اازون  ااي أي تااارك  حساا  

 ت ون.مة املخزون املتبقي كما  ج  أن دائما قي

 ااوةر معلومااات تم اان املؤسسااة ماان إعااداد القااوائم املاليااة ل اال قااهر أو ثالمااي و هااذه املعلومااات متمثلااة  ااي  -

 املخزون النهائي ، و كذا ت لفة البضاعة املباعة .
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ةمتا عاة    بصافة مباقارة يساما بتحقيا  مقابلاة باين اإل ارادات ر املبيعاات   و الت االيف ر ت لفاة املبيعاات  -

حركة املخزون حس  هذه الطركقة تتم باملوازاة مع عمليات نقل املل ية  وما بيوم ، و بالتالي  صبا بإم ان 

 1املؤسسة تحد د قيمة عناصر املخزون  ي أي  ف ة من الزمن .

: وهو ما  قوم على مراجعة أرقاام املخازون  اي تاوارك  محاددة و ثابتاة ، و ياي عاادة  الجرد املتناوب )الدوري(

عمليااااة نصااااف قااااهركة أو قااااهركة أو نصااااف ساااانوكة ، و ااااي هااااذا التااااارك   ااااتم مقارنااااة أرقااااام املخاااازون املوجااااودة 

إفا  با فاد األقصارى الواجا  تواجاده مان كال صانف و  اتم  اي تلا  التاوارك  إصادار أوامار الشاراء رأو اإلنتاااج 

 .األمر  استلزم

و عناادما ت ااون ال ميااات التااال  ااتم إصاادار أواماار قااراؤها يااي الفاارق بااين الرصاايد الفعلااي و ا فااد األقصاارى       

 من املخزون ةإنه من املتوقع  ي ظل تل  الن م أن ت ون كمية الشراء م تلفة من ةت ة

 : 2ألخرى ، و  و   الش ل التالي عمل هذا الن ام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  56 - 55  ،ص ص، 2015 ،ا جزائر ،جسور للنشر و التوزيع  ،تقنيات املفاسبة العامة،أ عبد العالي منصر ،د أحمد طرطار  - 1
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 : الجرد الدائمI-3الشكل 

 

 ن .إدارة اإلمداد و الت زك ،محمد السيد و آخرون إسماعيل   :مصدر
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 .املبحث الثالث: الرقابة على املخزون   

 .املطلب األول: مفهوم الرقابة على املخزون 

 تصاال مفهااوم الرقابااة علاااى املخاازون كوظيفااة إداركاااة بااالت طيي للم اازون أل هماااا يسااعيان إلااى تحقيااا           

نفي الهدا تقركبا ة الهما يهادا إلاى تن ايم حركاة املخازون و املفاة اة علياه وضابي تادة  املاواد مان والاى 

 تأخي .املخازن بال مية املناسبة و الوقت املناس  دون نقص أو 

وكقصد بالرقابة على املخزون هو الوقوا على مدى تطبي  ا خطي املوضوعة و التحق  مان اإلجاراءات     

املتبعاااااة ملراحاااااال دخااااااول املااااااواد وخروجهااااااا ماااااان املخااااااازن و التأكااااااد ماااااان أن اإلجااااااراءات الفعليااااااة يااااااي اإلجااااااراءات 

ة أثنااااااااء انجاااااااااز املخطاااااااي لهاااااااا   و اكاشاااااااااا القصاااااااور ومعرةاااااااة األخطاااااااااء و االنحراةاااااااات و التجااااااااوزات املرت باااااااا

الواجباااات ومااان ثااام العمااال علاااى تحد اااد أسااابا ها ووضاااع ا فلاااول لتفاديهاااا مساااتقبال وتاااتم عملياااة الرقاباااة علاااى 

املخاااازون ماااان خااااالل عمليااااات الفحااااص  و التفتااااايش و املتا عااااة املسااااتمرة وجمااااع املعلومااااات لقياااااس وتااااادقي  

ملطلواة حس  ا خطي املوضوعة و جميع العمليات الت زكنية بأوقات م تلفة للتأكد من وجود ال ميات ا

التاادقي  علاااى اساااتالم و صاارا املاااواد إلاااى املخاااازن و التأكااد مااان صاااالحيتها و ماان ساااالمة إجاااراءات الفحاااص و 

 1التفتيش عليها 

هاااو مجموعاااة اإلجاااراءات املتبعاااة  اااي املخاااازن و املتعلقاااة باملالح اااة و تعرياااف نظاااام الرقاباااة علاااى املخااازون : 

ل اةاااة العملياااات الت زكنياااة للتأكاااد مااان تاااوةر املاااواد املطلوااااة حسااا  ماااا هاااو  و القيااااس الفحاااص و التااادقي 

م طي لها وضبي حركة املخزون حس  احتياجات املنشأة و التحق  من سالمة املخزن وكشف األخطااء 

و االنحراةاااات قبااال وقوعهاااا مااان خاااالل خطاااي و معاااا ي  محاااددة مسااابقا لقيااااس وتوااافيا األداء  اااي ا خطاااي 

 املستقبلية

 :الرقابة على املخزون وظائف 

  ضامان تااوةي  ال ميااات املناساابة مان املااواد املطلواااة حساا  ا خطااي املوضاوعة و تفااادي الاانقص  ااي هااذه 1

 املواد     و خاصة املواد السريعة ا فركة 

   ضبي حركة املخزون وتن يم حركة دوران املواد و تجد دها لتفادي االزدواجية  ي م ازن املواد2

 المة املواد املخزنة ومن تطبي  إجراءات السالمة عليها   التأكد من س3

                                                             

   222 - 221ص ص ،اب  مرجع س ،هيثم الزغبال و آخرون - 1
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ساااااثمار  ااااي املااااواد البطيئااااة  م اااان  لتفااااادي اال  ساااااثمار عاااان طركاااا  املخاااازون إلااااى أقاااال مااااا  ت فاااايض قيمااااة اال 4

 ا فركة

   ت فيض ت اليف و النفقات و مصاركف الت زكن إلى أقل ما  م ن5

   قياس و توفيا أداء العاملين  ي املصنع6

   ضبي واستالم وتسليم املواد  ي املواعيد املفددة لتفادي تأخي  العمليات اإلنتاجية 7

   جدولة املواد حس  إطار التقادم و التلف و البوار 8

 1  ةحص املواد و التأكد من أ ها مطابقة للمواصفات و ال ميات 9

 .املطلب الثاني حدود ومدا ل الرقابة على املخزون و املخازن 

 .حدود الرقابة على املخزون :أوال 

أو معادل االساات دام خاالل الساانة و الاذي تااتم مراقبتاه بأهمياة حيااث نركاد التأكااد مان  اناساا     مساتوى  1

 .مع النتائج و املبيعات و اإل رادات و املواد املوردة إلى املخازن 

ساتهالكها عان املقارر ةإ هااا   زكاادة مادة الت ازكن عاان الوقات الاالزم للتجد اد ةااإفا وجادنا  عاض املاواد  قاال ا2 

  2 على إ ها ستصبا مواد راكدة تدل 

  أن ت اااون املاااواد املاااوردة إلاااى املخاااازن  اااي أي دةعاااة أو مجماااوع الااادةعات تغطاااي ةتااا ة االساااتهال  أو أن املاااواد 3

التاااال تااام توركااادها ياااي كاملاااة  اااي العااادد و املواصااافات عملياااا و كتابياااا لاااذال   جااا  أن ت اااون إجاااراءات الرقاباااة 

 لة وسليمة كام

مان املاواد ا خارجاة مان املخاازن و أ هاا مطابقاة للطلباة الاواردة مان العماالء وياي ماا تسااى بالرقاباة  كدالتأ   4

 املاد ة ولذل   تم تفتيش كميات املواد املصروةة من املخازن 

 ثانيا مدا ل الرقابة على املخازن 

   مدخل املعادالت الركاضية ويست دم معادالت و نمافج ركاضية معدة خصيصا ألغراا الرقابة 1

   املدخل املفاسبال أو املالي من خالل مراجعة ا فسابات والقوائم املالية 2

                                                             
 222،ص  ،مرجع ساب ، هيثم الزغبال و آخرون -1 
 331-  330  ،د حمد راقد الغد ر ،مرجع سب  فكره ،ص ص 2
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حيااث  ااتم إعااداد جااداول تبااين أنااواع و كميااات و حالااة املااواد املخزونااة و أي مالح ااات :   جاادوليا  املاادخل 3

 ل  حول ف

وكاتم ماان خاالل الرسااوم البيانياة للمااواد املخزوناة حاليااا مقارناة باااملواد لفتا ات سااابقة أو :  املادخل البياااني 4

 مقارنة با خطي املعتمدة 

ويعتمااد علااى خباا ة األةااراد العاااملين  ااي املنشااأة و ماادى قاادريهم علااى املفاة ااة و اكاشاااا  :  ماادخل ا خباا ة 5

 .1االنحراةات

 مسؤولية الرقابة على املخزون  :املطلب الثالث 

إن مساااااؤولية الرقاباااااة علااااااى املخااااازون ت تلاااااف ماااااان منشاااااأة إلااااااى أخااااارى بااااااختالا حجاااااام وطبيعاااااة إعمالهااااااا و     

اعتمادها على املخزون  ي وظائفها وعادة ما  رجع ا جهة املسؤولة عن الرقابة على املخازن إلاى اإلدارة العلياا 

حاادد مساؤوليايها وواجبايهااا و تتااا ع أعمالهااا و  شاا ل عااام  م اان أن و التاال باادورها  عااد اختيااار هااذه ا جهااة ت

 : اآلتيةتابع عملية الرقابة على املخزون إلى واحد على األقل أو أكث  من ا جهات 

وخاصااة  ااي العهااد الساااب  كاناات تااتم عمليااة الرقابااة ماان قباال املخااازن  املنشاا تإدارة املخااازن  ااي كثياا  ماان  -1

ءات الرقاباااة علاااى املخااازون إال أن هاااذه التبعياااة أصااابحت غيااا  مرغاااوب ةيهاااا  اااي نفساااها و ت اااتص بجمياااع إجااارا

سااتالم و الصاارا و بالتااالي ن الت اازكن و مناولاة اإلمااداد و اال كثيا  ماان املنشااات إف أن املخااازن ياي املسااؤولة عاا

 2 .أصبا من غي  املفبذ أن  قوموا بالرقابة على أنفسهم

هذا النشا  أوكلت اإلدارة العليا مسؤولية  أهمية ازد ادإدارة الشراء و الت زكن ن را لتطور املنشات و  -2

الرقاباااااااة علاااااااى املخااااااازون إلاااااااى إدارة الشاااااااراء و الت ااااااازكن عااااااان طركااااااا  أةاااااااراد مااااااان داخااااااال الااااااادائرة إف زاولااااااات هاااااااذه 

 .الصالحيات و حتى عهد قرك  

ا فد ثة  ةللمنش اضر ظهرت إدارة املواد على الهي ل التن ياال قسم الرقابة على املخزون  ي الوقت ا ف -3

 ةاملنش كإدارة مستقلة زاولت مسؤوليات الشراء و الت زكن معا وكابع لهذه اإلدارة على الهي ل التن ياال  ي 

 .ال ب ى قسم خاص للرقابة على املخزون  تولى إدارة الشراء و الت زكن 

يااام بواجبااات الرقابااة غلااى املخاازون ماان متا عااة عمليااات إسااتالم املااواد و مسااؤولية اإلقااراا و املتا عااة و الق

صرةها وتوةي  املستوى املطلوب من املواد املخزونة وفل  من أجل توةي  ا فد األدنى و األعلاى املطلاوب مان 

 . املواد املخزونة وتحد د نقطة إعادة الطل 
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سااااتمرار العمليااااة اإلنتاجيااااة ان  شاااا ل  ضاااامن زكن إلااااى أدنااااى حااااد مم ااااو بالتااااالي  ااااتم ت فاااايض ت اااااليف الت اااا 

 .وتوةي  املواد  ي الوقت املفدد واأقل ت لفة

 جنااة مشاات كة للرقابااة علاااى املخاازون  ةفااي حااااالت أخاارى تقااوم اإلدارة العليااا باشااا يل  جنااة ماان م تلاااف  -4

جميااااع األمااااور اإلدارات مااان فوي ال فاااااءة و اإلختصاااااص و املعرةاااة بااااأمور و إجاااارات ا خاااازن و اإلملاااام ال اماااال ب

رقاباااة الفعالااة علاااى املتعلقااة  عملياااة الرقابااة علاااى املخاازون للقياااام بمسااؤوليايها الرقابياااة لتحقياا  ناااوع ماان ال

 1.عناصر املخزون
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 :الفصل الصة

 من خالل ما تناولناه  ي هذا الفصل  م ن القول بأن وظيفة الت زكن  ي املؤسسة ليست  

 معينة ةقي، وإنما يي عملية متا عة مستمرة ومتجددة بحالة تجعل منه املفتا مجرد خزن  ي أماكن 

 الذي من خالله تتم جميع األنشطة  ي املؤسسة، ول ي تتم ن هذه األخي ة من التح م ا جيد  ي

 م زونايها البد من وجود عالقة بين م تلف اإلدارات التال لها اهتمام  هذا املخزون، كما ال بد أن

 معرةة، بما لديها  ي املخزن، ولهذا الغرا تقوم املؤسسة بجرد م زونايها ومراقبةت ون على 

 موجودايها.
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  :تمهيد  

في إطار إعطاء مصداقية أكبر للقوائم املالية فيما تعرضه من أصول وخصوم املؤسسة، ينتظر أن            

عرضها في القوائم تساهم التطورات الجديدة الحاصلة في ميدان تقييم ومعالجة عناصر األصول وكيفية 

بما يتعلق باملخزونات، ساهمت املعايير املحاسبية الدولية  .املالية في تحسين نوعية املعلومات املعروضة

وكذا التشريع الجزائري في إثراء وتحسين هذه النوعية من خالل معالجات جديدة مسموح بها للوصول إلى 

 .ى ضوئها يتخذ مختلف املستعملين قرارات رشيدةهذه الخاصية للقوائم املالية وهي الشفافية التي عل

  :وعلى ضوء هذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث رئيسية تتمحور حول 

 .ول :عمليات الشراء و البيعاملبحث ال 

 .املبحث الثاني :مردودات و تسبيقات على عمليات الشراء و البيع

 . وخسارة القيممعالجة التخفيضات و األغلفة املبحث الثالث : 

 . سنعتمد في دراستنا ملختلف التسجيالت املحاسبية املخزونات على أساس طريقة الجرد الدائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاين:                                                                املعاجلة احملاسبية للمخزوانت الفصل

 

31 
 

 املبحث األول  : عمليات الشراء و البيع 

 املطلب األول  : عمليات الشراء و البيع في مؤسسة تجارية 

و الخوووووووووروز مووووووووون املخوووووووووا ن ل ووووووووور  البيوووووووووع لوووووووووذل   التخوووووووووزين   الشوووووووووراء تقووووووووووم املؤسسوووووووووات الت اريوووووووووة  عمليوووووووووات 

 .سنستعر  في هذا الجزء مختلف سير العمليات و معالجتها املحاسبية 

 عملية الشراء   1

 بمرحلتين:تقوم املؤسسة الت ارية  عملية الشراء إما نقدا أو على الحساب حيث تمر العملية    

 ىالقيد املحاسبي : أساس الفاتورة املرسلة من املوردالحصول على امللكية املخزون   على املرحلة األولى: 

 

 

املرحلووووة الثانيوووووة :دخووووول املخوووووزون موووون املشوووووىريات الوووووى مخووووا ن املؤسسوووووة   علووووى أسووووواس سووووند التخوووووزين  القيووووود 

 : 1املحاسبي

 

 

 

                                                             
ص  ، 2013 2012 ،مسوت انم ،جامعوة عبود الحميود بون بواد  ،مقارنة األنظمة املحايبية املسوتعملة فوي الجزائور مون االسوتقالل إلوى األن  ،د محمد العيد - 1

،82  

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 ح البضائع املخزنة 

رسووم علووى القيمووة املضووافة محسووووم ح 

 من املخزونات و الخدمات       

 53أو  51 ح الخزينة      

ح موردو املخزونات و الخدمات  في     

 حالة الشراء باألجل

 على أساس تكلفة الشراء

 

 

 

5 

401 

380 

44566 

 

xxx 

 

xxx ح املخزونات من البضائع 

 ح البضائع املخزنة                      

 على أساس تكلفة الشراء

 

380 

30 
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 :مالحظة 

املشوووىريات املخزنوووة خوووالل إقفوووال حسوووابات الووودورة املاليوووة موووا  ع وووي اقتنووواء  38قووود  يصوووادد تواجووود الحسووواب 

 37مشوووووووىريات بووووووودون اسوووووووتالمها و باعتبارهوووووووا حسووووووواب وسوووووووي  فيرصووووووود بمقابووووووول الجانووووووو  املووووووودين مووووووون حسووووووواب 

 املخزونات في الخارز ) في الطريق بمستودعات ال ير ( 

ذ لوووم يرصووود هوووذا الحسووواب وجووو  أن تعووود املؤسسوووة جووودول مفصوووال باملحزونوووات وفوووي يهايوووة الووودورة املاليوووة إ     

 املوجودة خارز مخا يها

 عملية البيع  2

تقوووم املؤسسووة الت اريووة ببعووادة بيووع السوولع و املووواد التووي اقتنتهووا سووابقا إمووا نقوودا أو علووى الحسوواب حيووث تموور 

 بمرحلتين:العملية 

يصووووووال بوووووواملبل  سوووووواس اال أسووووواس الفوووووواتورة املرسوووووولة أو علوووووى أعلووووووى  تحويووووول ملكيووووووة املخووووووزون   املرحلةةةةةةة األولةةةةةةى:

 . 1املقبو 

 القيد املحاسبي :

 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

ح الزبوووووائن و الحسوووووابات امللحقوووووة فوووووي حالوووووة 

 جلالبيع باأل 

 في حالة  القبض      53 51ح الخزينة       

 ح املبيعات من البضائع        

 املضافة م معرسم على القيمة ح         

 ساس سعر البيعأعلى 

 

 

 

 

700 

44571 

 

411 

 

5 
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 خروز املخزون من مخا ن املؤسسة على اساس سند الخروز ل ر  التسليم الى الزبائناملرحلة الثانية :

 1القيد املحاسبي : 

 

 

 

 

 املطلب الثاني :  عمليات الشراء التصنيع البيع في مؤسسة إنتاجية أو خدماتية   

املؤسسووووات االنتاجيوووة  عمليووووة شووووراء املوووواد األوليووووة و اللوووووا م وتخزي هوووا كمووووا تموووور  عمليوووة إخراجهووووا موووون  تقووووم 

املخوووا ن ل ووور  تحويلهوووا )عمليوووة التصووونيع ( ويلوووي هوووذا تخوووزين املنت وووات مووون عمليوووة التحويووول و الخوووروز مووون 

 ملحاسبية.الذل  سنستعر  فيما يلي مختلف سير العمليات و معالجتها  البيع املخا ن ل ر  

 عملية الشراء  -1

سووووووتعمالها فووووووي عمليووووووة اتقوووووووم املؤسسووووووة االنتاجيووووووة  عمليووووووة شووووووراء املووووووواد األوليووووووة و اللوووووووا م وتخزي هووووووا ل وووووور   

 :التصنيع حيث تمر العملية بمرحلتين 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
           84 ،ص ، ابقمرجع س ،د محمد العيد - 1

 

 

xxx 

 

xxx        ح مشىريات البضائع املباعة 

 ح مخزونات البضائع           

 على أساس تكلفة الشراء او التخزين 

 

30 

600 
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سواس الفواتورة املرسولة مون أ: الحصوول علوى ملكيوة املخوزون مون السولع و املوواد و اللووا م علوى ولىاملرحلة األ 

 .املورد أو على أساس االيصال باملبل  املدفوع 

 القيد املحاسبي :

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 املواد األولية و اللوا م املختلفة ح 

 التموينات األخرى املخزنة ح 

 رسم على القيمة املضافة محسومح 

 حسابات الخزينةح          

 و الخدمات موردو املخزوناتح           

 في حالة الشراء باألجل((

 ساس تكلفة الشراءأعلى 

 

 

 

 53أو  51

401 

381 

382 

44566 

 

 

 . 1املرحلة الثانية : دخول املخزون من املشىريات إلى مخا ن املؤسسة على أساس سند التخزين

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 املواد األولية و اللوا م 

 التموينات األخرى 

 املواد األولية و اللوا م املخزنة       

 التموينات األخرى املخزنة       

 ساس تكلفة الشراء أعلى 

 

 

381 

382 

31 

32 
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 مالحظة هامة

إن املوووووووواد و اللووووووووا م التوووووووي ترسووووووول مباشووووووورة إلوووووووى ورشووووووووات االنتووووووواز ل تخوووووووزن و إنموووووووا تسوووووووجل مباشووووووورة بطبيعتهووووووووا 

 مستهلكة.كمشىريات 

 1 :القيد املحاسبي

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 املواد األولية و اللوا م 

 التموينات األخرى 

 املواد األولية و اللوا م املخزنةح    

 التموينات األخرى املخزنةح     

 ساس تكلفة الشراء أعلى    

 

 

381 

382 

601 

602 

 :عملية التصنيع

تقووووووم املؤسسوووووة االنتاجيوووووة بوووووبخراز مختلوووووف املوووووواد األوليوووووة و اللووووووا م إلوووووى ورشوووووات االنتووووواز ل ووووور  تحويلهوووووا  

 )بتكلفة إخراجها ( حيث تمر العملية بمرحلتين :

 :خروز مخزونات املواد األولية  و اللوا م  على اساس تكلفة تخزي ها إلى ورشات االنتاز  املرحلة األولى

 القيد املحاسبي :

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 املواد األولية املستهلكة 

 التموينات األخرى املستهلكة 

 املواد األولية و اللوا م ح             

 التموينات األخرى ح                    

 ساس تكلفة الشراء أو التخزينأعلى 

 

 

31 

32 

601 

602 
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مووووووون املنت وووووووات التامووووووة و النصوووووووف التاموووووووة و قيووووووود االنتووووووواز إلوووووووى مخوووووووا ن  دخوووووووول املخزونووووووواتاملرحلةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة :

 ساس سند الدخول أاملؤسسة) بتكلفة االنتاز( على 

 : 1القيد املحاسبي

                                                             
 282-281 ،ص ص،مرجع سابق  نظام املحاسبة املالية ،لحضر عالوي  - 1

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 سلع قيد االنتازح 

 خدمات قيد االنتازح 

 مخزونات املنت ات ح 

 ح النتاز املخزون أو املنتقص من        

 املخزون

 

 

 

72 

33 

34 

35 

 

 

  

 عملية البيع

موووون دورة االنتووواز تقوووووم املؤسسووووة الصووووناعية بوووبخراز مختلووووف منت ا هووووا موووون املخووووا ن  األخيوووورةفوووي املرحلووووة 

 ألجل إتمام التصنيع ، حيث تمر العملية بمرحلتين : للو رشاتل ر  بيعها او ل ر  توجيهها 

إلوى ورشووات  أواملنت وات علوى أسوواس تكلفوة أنتاجهووا إلوى الزبوائن مباشوورة  :خوروز مخزونوواتاملرحلةة األولةةى 

 . االنتاز ل ر  إتمام التصنيع

 املحاسبي:القيد 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

ح النتووووووووووواز املخوووووووووووزن أو املنوووووووووووتقص مووووووووووون 

 املخزون

  سلع قيد االنتاز ح        

 ح خدمات قيد االنتاز        

 ح مخزونات املنت ات        

 ساس تكلفة االنتازأعلى 

 

 

33 

34 

35 

72 
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 الوووو رشوووواتاملوجهوووة إلوووى  املنت وووات) 34و  33ت يووورات املخزونوووات الجاريوووة فوووي مقابووول الحسوووابين  723الحسووواب 

 التصنيع ( إتمامل ر  

 املنت ات املوجهة للبيع ( 35ت يرات املخزونات من املنت ات في مقابل الحساب ) 724الحساب 

 ساس الفاتورة و تسجيل املبيعات أالزبائن على  إلى: تحويل ملكية املنت ات  املرحلة الثانية

  القيد املحاسبي:

 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 (53أو  51ح الحسابات املالية) 

 ح الزبائن و لواحقها

  ح املبيعات     

 

 

70 

5 

411 

 

 : في معالجة املخزوناتحاالت خاصة املطلب الثالث :

 للمخزونات املتأتية من التثبيتات املعالجة املحاسبية  -1

 سجل في هذا الحساب العناصر املفككة أو املسىرجعة من التثبيتات املادية أو العينية حيث يتمم تخزي ها 

  21م ما يتفرع منه مدينا و ي عل حساب التثبيت العي ي  36على أيها ستستعمل مستقبال ي عل الحساب 

طووع ال يووار أو العناصوور املفككووة أو املسووىرجعة تقوويم بقيمتهووا املحاسووبية دائنووا لاشووارة فووبن هووذه األجووزاء أو ق

 يتم إدخاله  إلى املخا ن  يهائيا و مهلت الصافية إذا كان هذا التثبيت املتأتي من قطع ال يار 
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 :1القيد املحاسبي 

 

xxx 

 

xxx 

 

  التثبيتات ح املخزونات املتأتية من 

 األخرى ح التثبيتات العينية            

 مخزونات متأتية من تفكي  قيم ملموسة

 

215 

 

36 

 

  املشتريات غير املخزنة من املواد و التوريدات -2

.. أو غيرهووا غيوور املخزنووة موون طوورد املؤسسووة الطاقووة.تتمثوول املشووىريات غيوور القابلووة للتخووزين فووي فووواتير امليوواه، 

 2تخزي ها  مثل اللوا م التي ل يتم 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

ح املشووووووووووووىريات غيووووووووووووور املخزنوووووووووووووة مووووووووووووون املوووووووووووووواد و 

 التوريدات       

  ( 53أو51ح الحسابات املالية )     

      

 

 

5 

607 

 مالحظة :

سووتهالكها عنوود إقفووال السوونة املاليووة ، تسووجل كأعبوواء اإن العناصوور املسووجلة فووي هووذا الحسوواب و التووي لووم يووتم 

 املعاينة مسبقا .األعباء  486مثبتة مسبقا في الجان  املدين للحساب 

 

 

 

 

 

                                                             
املحوودد لقواعووود التقيووويم و املحاسوووبة و محتوووى الكشوووود املاليوووة و عرضوووها وكووذا مدونوووة الحسوووابات وقواعووود سووويرها ، 2008يوليوووو  26القوورار املوووؤر  فوووي  – 1

 2009مارس  25املؤر  في ، 9العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 156 -151 ،صمرجع سابق ، ص  ،املحاسبة املعمقة ،عالوي لخضر 2
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 املبحث الثاني :مردودات و تسبيقات على عمليات الشراء و البيع

 املطلب األول: مردودات املشتريات و املبيعات

 مردودات املشتريات -1 

عليها مع مورده أو في  اتفقيانا أن ي د الزبون بضاعته املشىراة غير مطابقة للمواصفات التي أحقد يحدث 

إلى املورد أو جزءا م ها و تعالج محاسبيا على  إرجاعهاحالت أخرى قد ي د بها عيبا أو تلفا، حيث  سعى إلى 

 أيها مردودات مشىريات من خالل مرحلتين :

 مرحلة تسليم املردودات للمورد 

 القيد املحاسبي :

 

 

xxx 

 

xxx 

 

 ح املشىريات املخزنة 

 

      املخزونات               ح         

 

 

3 

38 

 

 مرحلة تحويل ملكية  املردودات للمورد

 القيد املحاسبي:

 

 

xxx 

 

xxx 

 

 ح مردودات املخزونات و الخدمات 

 

 ح املشىريات املخزنة       

      

 

 

38 

401 
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 املبيعات مردودات  -2

 تعالج مردودات املبيعات بالنسبة للمورد بالشكل التالي :

 .ستالم املردودات من الزبون امرحلة 

 املحاسبي:القيد 

 

xxx 

 

xxx 

 

 ( 32 31 30ح املخزونات ) 

 أو ح 60ح حسابات املشىريات املستهلكة 

بتكلفة الشراء أو  72سابات االنتاز املخزن 

 االنتاز

 حس  حالة املؤسسة ((

 

7 /  6 

3 

 

 مرحلة الحصول على ملكية املردودات 

 1املحاسبي:القيد 

 

xxx 

 

xxx 

 

 ح املبيعات من البضائع 

 ح/ الزبائن أو الحسابات الدائنة          

      

 

411 

70 

 

   املطلب الثاني: التسبيقات على عمليات الشراء و البيع

شووراء  ماليووا ) مووا  عوورد بووالعربون ( عوون طلبيووة تسووبقا علووى أن يقوودم لووه هووذا األخيوور  قوود يتفووق املووورد مووع  بونووه

مالي ت اه  بائنوه يدرجوه ضومن حسوابات الوديون  كالىزاممحددة ، حيث  عتبر هذا التسبيق بالنسبة للمورد 

، أما بالنسبة للزبون فبن التسبيق  عتبر من الحقوق املكتسبة لذل  يدرز مبل ه ضمن حسابات املدينون 

 . سبيقاتوفيما يلي نستعر  مختلف العمليات املتعلقة بالتسجيل املحاسبي للت

                                                             
 159 - 158 ،ص ص  ، ،مرجع سابق املحاسبة املعمقة ،عالوي لخضر – 1
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  التسبيقات على عملية الشراء 1

 القيد املحاسبي :

 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

ح املوردون املدينون التسبيقات و 

 الحسابRRR           املدفوعات على 

 

 53أو 51ح املالية 

 

 

 

 

 

5 

 

409 

 

من الفاتورة األصلية للشراء و  سجل املبل  الباقي  قتطاع مبل  التسبيقاعندما  ستلم الزبون بضاعته يتم 

 من الفاتورة 

  التسبيقات على عملية البيع  2

 القيد املحاسبي:

 

 

xxx 

 

xxx 

 

 ح البن 

 ح الصندوق      

ح/ الزبائن املدينون التسبيقات            

 RRR املستلمة

 

 

 

419 

 

 

 

512 

53 
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xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 ح الزبائن

 ح/ الزبووائن املوودينون التسووبيقات املسووتلمة

RRR    

 املبيعلت املعنية            

 1بيع على الحساب و اقتطاع  التسبيق

  

 

 

 

 

70x 

 

411 

419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 39،  ص، مرجع سبق ذكره ، بن ربيعة حنيفة - 1
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 املبحث  الثالث : التخفيضات املالية و التجارية  واألغلفة املتداولة وخسائر قيمة

   التخفيضات املالية و التجارية  املطلب األول :

   التخفيضات حس  النظام املحاسبي املالي نوعان تخفيض ذات طا ع ت اري و تخفيض ذات طا ع مالي.

 تمنح عادة لعتبارات متعلقة بالسياسة الت ارية للمؤسسة ،  ت اري:تخفيض ذات طا ع  -1 

وتقضووووووودي قواعووووووود النظوووووووام املحاسوووووووبي املوووووووالي بتسوووووووجيل قيموووووووة  و التخفيضوووووووات الت اريوووووووة ل تسوووووووجل محاسوووووووبيا ،

 املشىريات و املبيعات بالصافي الت اري  و التخفيضات الت ارية ثالثة أنواع :

 الحسوووومات   (rabais) تمووونح فوووي خالوووة معينوووة مثووول وجوووود عيووو  فوووي البضوووائع أو املنت وووات املباعوووة أو :

 عند التأخر في تسليمها .

 النزيالت remise)) مسوتويات معينوة ) المجوم    الطلبيواتفي  عوض الحوالت التوي تت واو  فيهوا : تمنح

 رقم األعمال (

 املرت عووووات (ristourne):   تمووووونح عوووووادة فوووووي يهايوووووة الووووودورة  سوووووب  طوووووول فىووووورة التعووووواون)  بوووووون وفوووووي( أو

   سب  بلوغ العمليات املىراكمة خالل السنة مستوى معين

متعلقووووووووة بطوووووووورق الوووووووودفع و هووووووووي علووووووووى العكوووووووو  موووووووون  لعتبوووووووواراتتموووووووونح عووووووووادة :  ت طووووووووا ع مووووووووالياتخفيضووووووووات ذ-2 

 التخفيضات الت ارية 

عبئا بالنسبة تعتبر مالية أخرى ( و  راداتيإ 768بالنسبة للعميل ) ح  إيراداتعتبر و تسجل محاسبيا بحيث 

 أعباء مالية أخرى ( وتتمثل في: 668 )حللمورد 

و خصم تعجيل الدفع :يمنح عادة على العمليات التي يتم فيها الدفع فورا أو عند (Escompte)  الخصم-

 تعجيل الدفع  

فبن إيرادات املبيعات ي   أن تسجل باملبال  املقبوضة فعال وعليه تطرح   IAS 18  IAS 02وحس  املعيار 

 1من املبيعات ، كل التخفيضات املمنوحة بما فيه خصم تعجيل الدفع 

 

 املحاسبية للتخفيضات الواردة ضمن الفاتورة )نفس الفاتورة (:املعالجة 

                                                             
 ،2009 ،بوداود  الجزائر  ،مكتبة الشركة الجزائرية  ،الثاني  ءالجز، IAS  IAFRSمحاسبة املؤسسة طبقا للمعايير الدولية  ،شعي  شنود   - 1

 25 -24،ص ص  
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فهوووو ل  التخفيضوووات،يقضووودي النظوووام املحاسوووبي املوووالي  عووودم تسوووجيل هوووذه  الت اريوووة:بالنسوووبة للتخفيضوووات  

لذل  ل تسجل قيمة التخفيض الت اري بدفاتر الطرفين البائع   للبائع،يمثل مكسبا للمشىري ول خسارة 

 املشىري.و 

 ل عملية البيع و الشراء بالصافي الت اري مهما كانت العملية على الحساب أو نقدا تسج

 التخفيض الت اري  –ويحس :  الصافي الت اري = السعر االجمالي 

 تخفيضات ت ارية ضمن فاتورة املشىري ) محاسبة الزبون (

 ويكون القيد املحاسبي :

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 املشىريات املخزنة          

 ح موردو املخزونات و الخدمات           

 (53أو    51ح الحسابات املالية ) 

 ستالم فاتورة املشىرياتا

 

401 

5 

38 

        

 1تخفيضات تجارية ضمن الفاتورة ) محاسبة املورد ( البائع  

 و يكون القيد املحاسبي :

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 ح الزبائن 

 (53أو  51ح املالية ) 

 املبيعات املعينة ح      

 تسليم فاتورة املبيعات 

 

 

70 

411 

5 

 

يقضودي النظووام املحاسووبي املوالي بتسووجيل هووذه التخفيضوات سووواء كانووت واردة بالنسةةبة للتخفيضةةات املاليةةة 

 ( و عبئا بالنسبة للمورد768أو غير واردة ضمن الفاتورة حيث  عتبر إيراد بالنسبة للزبون) ح 

                                                             
   ،207-  208، ص ص ،مرجع سابق ، ربيعة حنيفةبن  1



 الثاين:                                                                املعاجلة احملاسبية للمخزوانت الفصل

 

45 
 

 (668)ح  

 ضمن فاتورة املشتري ) محاسبة الزبون (تخفيضات مالية 

 القيد املحاسبي :

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 املشىريات املخزنة   ح

رسم على القيمة املضافة محسوم من ح 

 املخزونات و الخدمات

 ح موردو املخزونات و الخدمات        

 (53أو    51ح الحسابات املالية )          

      أخرى ) خصم مالي (ح إيرادات مالية          

    

 ستالم فاتورة املشىرياتا

 

 

 

 

401 

5 

768 

38 

44566 

 

 تخفيضات مالية ضمن فاتورة البائع )محاسبة املورد (

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 ح الزبائن 

 (53أو  51ح املالية ) 

 أعباء مالية أخرى ح 

 ح املبيعات املعينة              

 املضافة م معح رسم على القيمة       

 تسليم فاتورة املبيعات

 

 

 

70 

44571 

411 

5 

668 

 ستدراكية متأخرة  ااملعالجة املحاسبية للتخفيضات الواردة ضمن فاتورة 

  يقضدي النظام املحاسبي املالي  سجيل هذه التخفيضاتبالنسبة للتخفيضات التجارية : 
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 ستدراكية .اإذا كانت واردة ضمن فاتورة  

 ضمن فاتورة املشىري ) الزبون ( تخفيضات ت ارية

 فيضات مستلمة خت (609ح )عند لدى املورد دائن في  تسجيل الخصم يكون 

 القيد املحاسبي : 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 ح موردو املخزونات و الخدمات 

 (53أو  51ح املالية )               

 ح تخفيضات مستلمة                

 تسليم فاتورة املبيعات

 

5 

609 

 

401 

 

 تخفيضات ت ارية ضمن فاتورة البائع )املورد (

 تخفيضات ممنوحة  709تسجيل الخصم يكون لدى الزبون مدين في ح 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

 

xx x 

xxx 

 ح الزبائن 

 ح املبيعات املعينة          

 تسليم فاتورة املبيعات

 

70 

 

 

 

 

411 

411 

 

 

5 

709 

 53 51ح الحسابات املالية 

 ح تخفيضات ممنوخة   

 ح الزبائن                

 )تسديد الزبون ومنحه تخفيض(

:يقضدي النظام املحاسبي املالي  بتسجيل هذه التخفيضات سواء كانت واردة بالنسبة للتخفيضات املالية   

 ( و عبئا بالنسبة للمورد 768أو غير واردة ضمن الفاتورة حيث تعتبر إيرادا بالنسبة للزبون )ح 

 .( 668)ح 
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 ، 1و تسجل محاسبيا بنف  طريقة تسجيل التخفيضات املالية الواردة ضمن الفاتورة األصلية

 الثاني : األغلفة املتداولة املطلب  

األغلفة هي وسوائل تسوتخدمها مختلوف املؤسسوات لتعبئوة وحمايوة منت ا هوا أو سولعها املوجهوة للزبوائن مثول 

قووووارورة املشووووروبات ال ا يووووة بمختلووووف األلجووووام األغلفووووة موووون الووووورق و علوووو  الكرتووووون ...الوووو ، حيووووث نميووووز بووووين 

 نوعين من األغلفة :

  األغلفة غير املسترجعة  -1

أحد  باعتباره االنتازهو استعمالها كمادة اولية في يهاية دورة  إنتاجهاال اية من شرائها أو  أغلفةعبارة عن 

 املخزونات .  عناصر

، كموووووا تووووودخل فوووووي تكلفوووووة مصووووواريف التو يوووووع ، ول تسوووووىرجع مووووون الزبوووووائن مثووووول قوووووارورة املشوووووروبات ال ا يوووووة مووووون 

 البالستي  وعل  الياغورت ..ال .

 ترجعة األغلفة املس -2

التثبيتووات  218تصونف األغلفوة املسوىرجعة مون ضوومن تثبيتوات املؤسسوة عكو  األغلفووة التالفوة مون حسواب 

العينيووة األخوورى ثووم تقوووم املؤسسووة  شوورائها أو إنتاجهووا موون أجوول إسووتخدامها املتكوورر فووي عوودة دورات إنتوواز و 

 ائ ها مقابل سعر أمان ثم تسىردها .ال ر  م ها يكون لتعبئة و حماية منت ا ها  ، فىرسلها املؤسسة إلى  ب

 

 

 

 

 1التسجيل املحاسبي لألغلفة 

 القيد املحاسبي لفاتورة الزبون:

                                                             
 72 - 69 ،ص ص ابق،مرجع س، د احمد طرطار  - 1

 
 168 - 167، ص ص ،مرجع سابق،املحاسبة املعمقة،د محمد عالوي  - 1
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xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

 

xxx 

 ح املشىريات املخزنة 

رسووووووم علوووووووى القيمووووووة املضوووووووافة محسوووووووم مووووووون ح 

 املخزونات و الخدمات

 امانة أغلفة مدفوعة –ح املوردون     

 53أو 51املالية  ح الحسابات    

 ستالم فاتورة املشىريات مع أمانة أغلفة ا

 

 

 

 

5 

 

 

38 

38 

44566 

 

4096 

 

 

3 
 (  36 35  32 31 30ح املخزون املع ي) 

 ح املشىريات املخزنة               

 ستالم البضاعةإ

  

 القيد املحاسبي لفاتورة املورد :

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 

 (53أو   51) الحسابات املالية  ح 

 امانة أغلفة محصلة –ح الزبائن           

 ح املبيعات املعنية     

 ح رسم على القيمة املضافة م مع         

 مانة أغلفةأتسليم فاتورة املبيعات مع 

 

4196 

70 

44571 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

 ح املشىريات املستهلكة  60

 ( 36 35 32 31 30املعنية )  ح البضاعة      

 خروز البضاعة من املؤسسة

 األغلفة  أمانة إرجاعفي حالة 
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 القيد املحاسبي لفاتورة الزبون 

 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

  (53أو  51ح الحسابات املالية  ) 

ح نقوووووص فوووووي موووووواد التعبئوووووة و الت ليوووووف خسوووووارة 

 أغلفة  

رسووووووووووووم علووووووووووووى القيمووووووووووووة املضووووووووووووافة محسوووووووووووووم موووووووووووون  

 املخزونات و الخدمات

 ح املوردون أمانة أغلفة مدفوعة  

إسىرجاع امانة األغلفة مع تحمل جزئ من 

 التلف في األغلفة

 

 

 

 

4096 

5 

6136 

 

44566 

 القيد املحاسبي لفاتورة املورد

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 ح الزبائن امانة أغلفة محصلة 

  (53أو  51ح الحسابات املالية  )     

 ح نواتج عن األمانات ) ربح أغلفة (     

  ح رسم على القيمة املضافة م مع      

إرجاع أمانة األغلفة مع تحصيل جزئ 

 1من التلف في األغلفة

 

5 

7068 

44571 

4196 

 

 املطلب الثالث :خسائر القيمة عن املخزونات و املنتوجات قيد التنفيذ

 تعريف خسائر القيمة عن املنتوجات  1

                                                             
 ، 2009   ،بو عريريج الجزائر عبد الرحمان عطية ، املحاسبة العامة وفق النظام املحاسبي املالي )املخط  املحاسبي الجديد ( دار جلطي ، برز  - 1

 66 -65 ،ص  ص 
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فوووووووبن املخزونوووووووات تقووووووويم بأقووووووول )تكلفتهوووووووا تكلفوووووووة      لحسوووووووابا ها،قفوووووووال املؤسسوووووووة إوعنووووووود  الحيطوووووووة،بمبووووووودأ  عموووووووال

سووعر البيوع املقوودر  عود طوورح تكلفتووي  الصووافية هويوقيمووة االن وا   الصوافية،ن ا هووا إالحصوول عليهووا( وقيموة 

 املقدرتين.االتمام و التسويق 

 .قيد التنفيذ املعالجة املحاسبية للمخزونات و املنتوجات 2   

مووووودينا بقيموووووة نقوووووص قيموووووة املخزونوووووات بمختلوووووف أنواعهوووووا و يقابلوووووه فوووووي الجانووووو  املووووودين  39ي عووووول الحسووووواب 

و املؤونوووات و الخسووووائر فووووي  الكتاالهوووومخصصوووات  685املخصصوووات الخاصووووة باملخزونوووات املعنيووووة الحسوووواب 

 القيمة عن األصول الجارية  

 :القيد املحاسبي 

 

  

 

 

 

يهايووة كوول سوونة ماليووة يوووتم تسوووية حسووابات خسووائر القيمووة الخاصوووة بطبيعووة كوول العناصوور املخزنووة عووون  وفووي

 طريق:

 جعل الحساب املخصصات باملخزونات املعنية مدينا في حالة رفع مبل  املؤونة 

سوت الل عون خسوائر القيموة و املؤونوات فوي األصوول سوىرجاعات ال ا 785التقييود فوي الجانو  الودائن لحسواب 

 إذا كان مبل  الخسارة منخفضا أو في حالة إل ائه  لجارية ا

 

 

 

 القيد املحاسبي 

 حالة زيادة مبلغ خسارة القيمة 

 

 

xxx 

xxx 

 

االهووووووووووووووووووتالك و املؤونووووووووووووووووووات و ح مخصصووووووووووووووووووات 

 الخسائر في القيمة عن األصول الجارية  

ح خسائر القيمة عن املخزونات و                

 املنتوجات قيد التنفيذ

 12 - 31تسجيل  يادةخسائرقيمة في 

 

 

39 

 

685 
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xxx 

xxx 

xxx 

 

ح مخصصووووووووووووووووووات االهووووووووووووووووووتالك و املؤونووووووووووووووووووات و 

 الخسائر في القيمة عن األصول الجارية  

لخسووووووووائر القيمووووووووة عوووووووون املخزونووووووووات و                          

 قيد التنفيذ املنتوجات

 12 - 31تسجيل  يادةخسائرقيمة في 

 

 

39 

 

685 

 

 .حالة إلغاء  أو إنقاص مبلغ خسارة القيمة  

 القيد املحاسبي: 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

ح مخصصووووووووووووووووووووووات االهووووووووووووووووووووووتالك و املؤونووووووووووووووووووووووات و 

 الخسائر في القيمة عن األصول الجارية  

 خسائر ح االسىرجاعات االست الل عن

 ق و م األصول الجارية

 إل اء أو إنقاص تسجيل

 

 

785 

39 

 

 

 

 

 

 

 املخووووزونبخفضووووها موووون مبلوووو  املخزونووووات املعنيووووة عنوووود إخووووراز املخزونووووات موووون  39تنسوووو  أرصوووودة الحسووووابات 

 يظهر في امليزانية مبل   املخزونات  الصافي  عد طرح خسائر القيمة

 القيد املحاسبي :
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xxx 

xxx 

xxx 

 

و  ح مخصصووووووووووووووووووات االهووووووووووووووووووتالك و املؤونووووووووووووووووووات

 الخسائر في القيمة عن األصول الجارية  

 ح املخزونات و املنتوجات         

تسجيل إل اء أو إنقاص خسارة قيمة 

 /31 12 1بتاريخ

 

 

30 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خالصة الفصل

وفق املعايير املحاسبية الدولية أتت بقواعد جديدة تتسم  إن عملية تقييم ومعالجة املخزونات         

وذل  من خالل مقابلة القيمة املحاسبية مع ،بالدقة واملصداقية، خاصة فيما يتعلق بالقوائم املالية 

القيمة القابلة للتحقيق، مما يوفر ملستخدمي القوائم معلومات إضافية تتيح لهم االطالع على مخزونات 

                                                             
 180  - 178 ،ص،مرجع سابق ص املحاسبة املعمقة ،عالوي لخضر  - 1
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،هذا األخير الذي يهدد إلى وصف املعالجة املحاسبية  IAS2 فصل في املعيار الدولي الثاني املؤسسة والتي ت

،إذ  عمل على تقديم معلومات تتم بالشفافية  SCF للمخزون حس  نظام التكلفة التاريخية واستنادا على

 .والتي تمكن من اتخاذ القرارات املناسبة من طرد مستخدميها
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 :  تمهيد 

 دراسة في ذلك تجسيد سنحاول النظرية لسير املخزونات و كيفية معالجتها محاسبيا،  الدراسة بعد          

            منتجات تامةتكرير البترول الخام إلى مواد أو  مؤسسة وهي معروفة اقتصادية بمؤسسة ميدانية

تكرير البترول مؤسسة  األول  املبحث يتناول  حيث ثينمبح إلى التطرق  إلى سةراالد هذه تقوم حيث       

RAFFINERIE DARZEW، مختلف الثاني  املبحث في حين تضمن املؤسسة، على التعرف بهدف وهذا

 . في املصلحة املالية املعالجات املحاسبية التي تخص املخزونات
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  (Raffinerie) رزيو آ ،مصفاة البترول تكرير مؤسسة عموميات حول :األول  املبحث

 جوانبها أهم وتقديم املؤسسة تعريف :األول  املطلب

 :1املؤسسة تعريف- 1

وضعت  الدولة تملكها التي التحويلية املؤسسات إحدى عن عبارة هي -رزيوأ – البترول تكرير مؤسسة

 البترول  تحويل في املتمثلة اإلنتاج عملية هو أجله من أنشأت الذي األساس ي الهدف (RA1Z)تحت رمز 

 . والخارجية الداخلية بها التجارة أجل من جاهزة منتجات إلى )املحلي واملستورد( الخام

 : الجزائري  القطر مستوى  على املوجودة املصافي أهم

: (RA1K) * خام  إلى باإلضافة السنة/ طن مليون  15 :ب الخام ول  للبتر معالجتها تبلغ سكيكدة : إذ مصفاة

 . السنة/ طن ألف 277 :ب يقدر الذي مستورد محول 

:(RA1Z) *محول  خام إلى باإلضافة السنة/ طن مليون 1.5 الخام ول  للبتر معالجتها أرزيو قدرة مصفاة 

 . السنة/ طن ألف 320 :ب يقدر الذي مستورد

(RA1G ) *طن ملين 2.5 في املعالجة قدرة تبلغ التي الخام البترول ملعالجة فقط خاصالجزائر  مصفاة. 

. ( RA1 AR) *السنة/ طن مليون  1.3 حوالي الخام للبترول معالجتها قدرة مسعود تبلغ حاس ي مصفاة  

 اقتصاد نظام في االندماج إلى تهدف التي لإلستراتجية الشركة تنفيذا املصافي هذه إنشاء تم وقد       

 التسيير عصرنه خالل من بها، املحيطة الظروف ملقتضيات فعلية و واقعية بصورة تستجيب لكي السوق 

 . العاملية السوق  في الدخول  من الخارجي السوق  على التفتح وعملية

 :املؤسسة جوانب أهم 2-

 :والقانوني التاريخي الجانب 1-2-

 و لقد صممت لغرض معالجة : 1973-1970في إطار املخطط الخماس ي األول  مصفاة ارزيو تبن

 النفط الخام لحاس ي مسعود  -

 النفط املستورد النتاج الزفت  -

 الزفت للسوق الوطنية  –الزيوت  –تلبية االحتياجات األساسية من الوقود  -

 إلكيروزيت و الفيول  –تصدير املنتجات الزائدة للنفط  -

                                                             
  وثائق املؤسسة 1 
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  هكتار  150حيث تتربع مساحة هذه املؤسسة على مساحة  1970جوان  19وضع حجر األساس في

بوحدة املنافع و بعد فترة انطلقت  1972و بدأ انطالق الوحدات في اإلنتاج في شهر جويلية 

 .1973جوان  17و استلمت مؤقتا في  1973الوحدات األخرى للمصفاة بالعمل في شهر مارس 

طن الى  65000ب السوق من الزفت ، فان حجم الوحدات اإلنتاجية من الزفت زاد من ولتلبية طل     

 طن سنويا . 20000طن الى  5000طن سنويا و الزفت املؤكسد من  120000

 120000الهامة من الزيوت أنشئت مجموعة إنتاجية متكاملة النتاج  لالحتياجاتو نظرا  1978و في سنة 

 ها انطلقت هذه املجموعة والتي تضم الوحدات التالية :طن سنويا للزيوت و على أساس

 املنافع. -

 الزيوت القاعدية . -

 البريفينات و الشموع . -

 املزج و التكييف. -

 إستالم و إرسال الزيوت القاعدية  -

طن من الخام  280000مليون طن في السنة من البترول الخام الصحراوي و  3.6مصفات ارزيو تعالج : 

 نتاج الزفت .املشبع املستورد إل 

 حجم مختلف الوحدات اإلنتاجية هم كالتالي : -

         طن 30000البروبان 

          طن  108000البوتان 

   طن  360000البنزين املمتاز 

  طن  84000البنزين العادي 

           طن  720000النفط 

        طن  120000الكروزين 

         طن 1560000املازوت 

  طن 1080000الفيول الخفيف 

    طن  60000الفيول الثقيل 

          طن  72000الزيوت 

        طن  3600الشحوم 

         طن 48000البرافين 
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     طن 144000زفت الطرق 

   طن  6000زفت املؤكسد 

 2املطلب الثاني : املناطق املعالجة.

 (13( ،وحدة )12( ،وحدة )11وحدات: وحدة ) 3(: يوجد فيها 4املنطقة ) -1 -

 ( : وحدة التقطير الجوي:11الوحدة )

إنها وحدة األساسية على مستوى املركب ملعالجة البترول الخام الصحراوي:فاملنتجات املستخلصة على 

 مستوى هذه الوحدة هي كالتالي : ـ غاز البترول املميع

 ـ النفطا الثقيل

 ـ النفطا الخفيفة

 ـ الكير وزين و املازوت

ستخلص من الوحدات التقطير الفراغي ينتج منه الزيوت القاعدية و الفائض فالنفط الخام املشبع و امل

 يصدر على أساس الفيول 

 ( : وحدة التهذيب الحفازي :12الوحدة )

فالنفط الثقيلة لوحدة التقطير الجوي تعالج في هده الوحدة لغرض إنتاج قاعدة برقم االكتان العالي 

 ني الهيدروجين.)املهذب( لغاز البترول املميع والغز الغ

 (: وحدة معالجة الغازات:13الوحدة)

فغاز البترول املميع املستخلص من وحدات التقطير الجوي والتهذيب الحفازي تعالج في هذه الوحدة حيث 

 تفصل إلى جين نقيين و هما:

 ـ البروبان

 ـ البوتان

 

 

 (:10املنطقة ) -2-

                                                             
  وثائق املؤسسة 2 
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 (: وحدة الوميد الفراغي14الوحدة )

فالخام املستورد و االسفلت املسعاد من الوحدة إزالة إلسفلت بالبروبان يجزأ إلى مازوت فراغي وإلى منتوج 

لزج و املحصل عليه من قاع العمود و الذي يعالج في فرغ النفط في الهواء للحصول على الزفت املسمى 

اإلرسال تتم عن طريق  بزفت الطرق فخاصيات هذا الزفت هما  الصالبة و درجة الليونة أو عملية

 الشاحنات او البواخر هناك خطوط مسخنة كهربائيا تصل املصفاة بامليناء.

 ( :وحدة الزفت املؤكسد:15الوحدة)

إن الزفت املمزوج باملازوت يكون  طاقة لهذه الوحدة أو بعبارة  أخرى خلط الزفت باملازوت و عن طريق 

ؤكسد و هذا الزفت يكيف في أكياس بالستكية ذات األكسدة املدفوعة بالهواء نحصل على الزفت امل

 كلغ . 180كلغ وفي البراميل ذات سعة 25سعة

 :تمتلك مصفاة أرزيو 

 طن/م سنويا 50000سلسلتان إلنتاج الزيوت القاعدية بمقدار:

 طن/م سنويا    120000

 لكل واحة منهما : ـ وحدتان للتصنيع للمزج و تكييف الزيوت املصنعة

 اج وتكييف الشحومـ وحدتان إلنت

 ـ وحدتان للمعالجة قولبة البرافين

 السلسلتان اإلنتاجيتان للزيوت القاعدية تضم الوحدات التالية:

 ـ التقطير الفراغي 

 ـ إزالة اإلسفلت بالبروبان

 ـ فصل العطريات بالفرفورال

 ـ إزالة البرافين باملنيل أتيل خلوان والطولين

 طريق الحفازـ معالجة الزيوت بالهيدروجين عن 

 

 

 (:8( و )7املنطقتان ) -3-
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 (:وحدي التقطير الفراغي:100و21وحدتي )

يجزأ خام البترول لوحدة التقطير الجوي في وحدة التقطير الفراغي للحصول على منتجات نصف مصنعة 

: 

 ـ املازوت الفراغي

 30ـ مستقطرات سنبدل نصف لزج أو ن أ ه لزج ن أ ه 

 ـ بقايا

 وحدة إزالة اإلسفلت بالوبان:(: 200و22وحدتي )

تعالج البقايا لوحدة التقطير الفراغي عن طريق املذيبات االنتقائية البر وبان حيث أن خاصيته تقض ي 

 اإلسفلت

 فاملنتوج املحصل عليه يسمى الزيت الخالي من اإلسفلت.

 (:وحدة السحب بالفيرفرال 300و 23وحدتي )

 في إزالة العطريات النفشين و يقوم بتحسين رقم اللزوجة ل: انتقالييستعمل الفيرفرال كمذيب 

 ـ  ثالت مستقطرات املحصل عليها في وحدة التقطير الفراغي

 ـ  والزيت الخالي من اإلسفلت املحصل عليه من وحدة إزالة اإلسفلت بالروبان

زج املتيل األتيل / وحدة إزالة البرافين من الزيوت وإزالة الزيوت من البرافين إن م(:400و24وحدتي )

 الخلون والتولين كمذيب إنتقائي لغرض :

ـ فصل البرافين الذي يمتلك درجة السليان العالية عن املكررات األربعة لنحصل على أربعة زيوت خالية 

 من البرافين

 ـ سبدل  

 10saeنصف لزجة  ـ

     sae 30ـ  لزجة  

 الزيت الثقيل ـ

 .ذلك لتحسين  تما سكهما و درجة إنصهار هذه األخيرة فصل الزيت املو جود في البرافين و 

 .(: وحدة معالجة الزيوت 500و 25)وحدتى 
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لتناوب بواسطة الهيدروجين في مفاعل يحتوي على حفاز اإن الزيوت األربعة الخالية  البرافين تعالج با

 مركبا أساسا من و الكوبالت و املليدان  
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 :RAFFINIRIEاملطلب الثالث : الهيكل التنظيمي ملؤسسة 

 البترول( تكرير مركب( أرزيو  ملصفاة التنظيمي الهيكل 3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة املديرية

1دائرة اإلنتاج رقم   

 انئب مدير اإلستغالل 

 دائرة التموين

2دائرة اإلنتاج رقم   

 دائرة الصيانة

 مديرية مصفاة أرزيو

 الدائرة التجارية

 املديرية املركزية إلعادة التأهيل و التنمية

و  اإلعالمدائرة نظام 
 التسيري

 دائرة املوارد البشرية

 الدائرة التقنية دائرة األمن الصناعي 

الصفقات إبرامدائرة  دائرة الوسائل العامة و  
 دائرة االدارة

 دائرة االدارة

 دائرة املالية
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 :للمؤسسة التنظيمي الهيكلشرح  -2

 :املؤسسة مديرية 1-2-

 والسهر واستمرارية الشركة سالمة على املحافظة مهمتها الشركة، في القيادية املستويات أعلى تعتبر     

 املديرية مهام تحقيق على يعمل الذي املدير يد في محصورةقراراتها  تكون  .  للمركب الجيد التسيير على

 على املؤسسة،املصادقة دوائر بين البرامج،التنسيق ملختلف العامة،التخطيط الخطة بوضع فيقوم

 .. املؤسسة بنشاط املتعلقة التقارير

 : املديرية أمانة 2-2-

 مختلف على املدير قرارات وتوزيع اتصاالت من مهامها بتنفيذ تقوم حيث باملدير مباشرة عالقة لها

 ...املواعيد كتسجيل املدير عمل بتنظيم وتقوم املصالح، و الدوائر

 :استغالل مدير نائب 1-2-

 : التالية الدوائر عن مسؤول وهو والصيانة واإلنتاج التقنية الشؤون في املدير بمساعدة يقوم     

 إلى ترسل مجهزة نصف ومواد مشتقات إلى وتجزئته الخام البترول معالجة : مهمتها اإلنتاج  دائرة -1

 وتتكون )2 (اإلنتاج دائرة إلى بدورها ترسل جاهزة مواد على بعد فيما لتتحصل بالدائرة أخرى  وحدات

 . رافقامل مصلحة-الزفت مصلحة-العطور  مصلحة -التهذيب مصلحة-الفراغي التقطير مصلحة:من

 )1 (اإلنتاج دائرة من البترولية واملواد البترول مشتقات استقبال في مهمتها تتمثل: ج دائرة اإلنتا -2

 واملزج التخزين مصلحة على وتحتوي  بعد فيما وتسويقها شحنها ثم البترولية املنتجات ومزج وتخزين

 .الشحن مصلحة

 ككل باملؤسسة الضرر  عن فتوقفها له النابض والقلب للمركب األساس ي املحرك تعتبر :الصيانة دائرة3 -

من  وتقليل إنتاجي للنشاط العادي السير لضمان وهذا األجهزة، و لآلالت الدورية املراقبة على تسهر فهي

 الكهرباء مصلحة-الصناعية امليكانيك مصلحة :هي مصالح عدة على الدائرة هذه وتحتوي  التكاليف

 مصلحة-اإلمدادات مصلحة-التخطيط و مصلحة املناهج-السباكة مصلحة-اآلليات مصلحة-الصناعية

 .املتحرك العتاد صيانة

 لضمان والتجهيزات الضرورية املواد بمختلف املؤسسة تزويد في التموين دائرة تتحكم: التموين دائرة4 -

 . الغيار قطع و كاآلالت صيانة مواد أو كيميائية كانت سواء اإلنتاج لخطوط الحسن السير
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 : والتنمية التأهيل إلعادة املركزية املديرية 3-2 

 إلى املشاريع هذه وتهدف به خاصة مصلحة طرف من يسير مشروع فكل املشاريع من تسيير العديد 

 .الوسائل وتهيئة املنتجات نوعية تحسين

 : التقنية الدائرة  4 -2

 خالل من اإلنتاجية للوحدات الحسن السير بتتبع تتكفل حيث املؤسسة تقنيا، تسيير في مهمتها تتمثل      

 على سهرها جانب إلى ، اإلنتاج لعملية املختلفة املراحل خالل بها العمل الواجب األساليب و الطرق  اقتراح

 .إتباعها الواجب املقاييس املواصفات احترام 

 :الصناعي األمن دائرة 5-2

 وتتألف لحمايته الضرورية الوسائل بجميع مجهزة وهي املؤسسة وسالمة أمن على السهر في وظيفتها تتمثل

 :من

 .والحوادث الكوارث الحرائق وحدوث حالة في التدخل على تعمل :التدخل مصلحة -

 .الحوادث وقوع عدم لضمان املستلزمات وتوفير املؤسسة وقاية على تعمل :الوقاية مصلحة -

 على حرصا املؤسسة طرف من إذن بدون  فرد أي دخول  عدم ضمان على تعمل:االستقبال مصلحة -

 .سالمتها

 :املالية دائرة 6 -2

 التكاليف دراسة في مهمتها ،وتتمثل املالية الناحية من للمؤسسة الحقيقي الوجه الدائرة هذه تعكس        

امليزانية  ووضع للمؤسسة، واملادية املالية التدفقات كل وتسجيل املختلفة املشاريع في تطبيقهام وكيفية

  املؤسسة حوزة في التي لألموال الكامل بالجرد والقيام ، األرباح وجدول  للمؤسسة الختامية

 :البشرية املوارد دائرة2-7 

وتحضير  البشرية املوارد تنمية دائرة مخططات إعداد في املشاركة هي البشرية للموارد املوكلة املهام إن    

 . العمال بين العالقات وتسيير تنفيذها على والعمل والتوظيف التدريب مخطط

 : التجارية الدائرة 2-8

تقوم  الذي االيجابي و الحساس للدور  وهذا املؤسسة، هذه نشاط لألوتار املحك العمود الدائرة هذه تعتبر

 املصالح من وتتكون  ,املبيعات كذا , السنوي  , الشهري , اليومي اإلنتاج وبرمجة تخطيط على تعمل فهي , به

 :التالية
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 .البيع برنامج التحقيق رقبة ا بم تقوم :املبيعات مصلحة -

 .املبيعات شحن رقبة ا م في مهمتها ترتكز :الشحن مصلحة -

 :اإلدارة دائرة 11-2-

  الرياض ي التنشيط االجتماعية، واإلعالنات األجور  :مثال املؤسسة مستخدمي تسيير في دورها يتمثل 

 :العامة الوسائل دائرة 12-2-

 الالزمة. الوسائل بمختلف املصالح وتزويد املؤسسة مستوى  على الوسائل بمتابعة مكلفة الدائرة هذه

  :الصفقات إبرام دائرة 13-2-

 .ومستلزماته املؤسسة معدات مختلف لشراء الصفقات عقد على الدائرة هذه تعمل
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                                                        3 املحاسبة العامة :الح مصمعالجة املخزونات في ثاني :الاملبحث 

 املطلب األول : مصلحة املوردين:

مهمة هذا الفرع في استقبال الفواتير بعد املصادقة عليها من طرف مصلحة امليزانية ومراقبة  تتمثل

 التسيير ومصلحة الخزينة سواء كانت فواتير شراء البضائع أو فواتير تقديم الخدمات. 

 وصل الطلب.وصل التوزيع.وصل االستالم في حالة الشراء الوثائق املستعملة-*

(Bon de commande ;Bon de Livraison ;Bon de Réception) 

 فروع مصلحة املودين

 *فرع املوردين 1

 :تتمثل مهمته األساسية في : مهام فرع املوردين

املراقبة املستمرة للفواتير)اسم املورد ، التاريخ ، رقم الفاتورة ، السعر الوحدوي ،املبلغ اإلجمالي رقميا و -

جل التجاري ، الرقم الجبائي ، الختم على الفاتورة من طرف حرفيا ، اسم الزبون ، العنوان ، رقم الس

 مصلحة الخزينة و مصلحة امليزانية.

التقييد املحاسبي في سند التسجيل مع إمضاء املحاسب واملراقبة من قبل مسؤول املصلحة و رئيس -

 الدائرة.

 (FEترقيم سند التسجيل قبل عملية الدفع الترقيم يكون حسب السنة). -

 الوثائق الالزمة إلى املصالح املعنية على النحو التالي:  إرسال -

 نسخة أصلية من الفاتورة + النسخة البيضاء من سند التسجيل.

حتفاظ بنسخة من الفاتورة و نسخة من سند التسجيل و كل امللف التي تمت به عملية املراقبة مع اإل -

 و االستثمار في حالة الشراء. إرسال وصل االستالم إلى مصلحة املخزونات

 تسجيل العمليات في البرنامج اآللي الخاص باملؤسسة.-

 

 

 

                                                             
  وثائق املؤسسة 3 
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 العمليات التي تمر بها الفاتورة: -

LIQUIDATION*1  تثباابهدف تحديد املبلغ بدقة و التأكد من  املسئولةرسال الفاتورة إلى الدائرة إ 

  العمل املنجز أو الخدمة املقدمة

العمل املنجز أو الخدمة  تثباإإلى الدائرة املسؤولة بهدف تحديد املبلغ بدقة و التأكد من رسال الفاتورة إ 

 املقدمة

: ORDONNANCEMENT*2  هو بمثابة طلب دفع املبلغ املحدد على شكل أمر يوجه من اآلمر بالصرف

 إلى املحاسب من اجل تسديد املبلغ املستحق

REGLEMENT*3 في هذه العملية يتم تسديد املبلغ لصاحب الفاتورة : 

 :التسجيل املحاسبي

 شراء مواد أولية من عند مورد محلي:

 : COGIZ مثال

 

 

**** 

 

**** 

**** 

 **** 

 

 مشتريات مواد أولية 

 الرسم على القيمة املضافة مسترجعة  

 موردو املحزونات وخدمات                    

 .فاتورة رقم 

 

 

4010002 

 

38100 

44566 

 

 نفطال أو كوجيز...(—شراء ما بين الوحدات:)

 

 

 

**** 

 

**** 

**** **** 

 

 مشتريات مواد أولية 

 الرسم على القيمة املضافة مسترجعة     

 موردو املحزونات وخدمات             

 فاتورة رقم...

 

 

4010005 

 

38100 

44566 
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  فرع الزبون:*2

يقوم فرع الزبون بمتابعة املروجات من املنتوج النهائي املقدم إلى الزبائن مستعمال نوعين من الفواتير 

 فواتير املنتوج و فواتير خارج املنتوج. 

 :تتمثل مهامه فيما يلي :*مهام فرع الزبون 

 تحرير تقريرات يومية أو شهرية. -

 متابعة الذمم الغير مدفوعة. -

 الزبون و دفتر األستاذ.التقارب بين ملف  -

 مراقبة و متابعة ملف الزبون. -

 تقييد الفاتورة محاسبيا -

  أ*فواتير املنتوج:

هي املنتجات املحققة من طرف الوحدات اإلنتاجية والتي تقدم مباشرة إلى الزبون كالزيوت بأنواعها 

 واملحروقات

1-A    :زبون محلي 

 اري مصحوبة بوصل التوزيع ويتم مراقبتها وتسجيلها محاسبيايستلم فرع الزبون الفواتير من الفرع التج

  التسجيل املحاسبي:*

 بيع مباشر:-

 

 

**** 

**** 

 

**** 

  

 

 زبون 

 مبيعات من منتجات تامة الصنع

 الرسم على القيمة املضافة  مباعة             

 فاتورة رقم  

 

701100 

44571 

411003 

 

 

 بيع أو تنازل بين الوحدات:
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**** 

**** 

 

**** 

  

 

 زبون 

 تنازل بين الوحدات)إنتاج مباع(

 الرسم على القيمة املضافة  مباعة                        

 فاتورة رقم

 

897011 

44571 

411003 

 

 

  *فرع التجميع:3

هو فرع من فروع مصلحة املحاسبة العامة مهامه تكمن في تجميع املعلومات املحاسبية شهريا الواردة من 

 الدائرة املالية:)فرع املوردين ،فرع  الزبون،فرع التجميع،فرع االستثمارات،فرع املخزونات،فرع التحليل(

 *أهداف هذا الفرع:

 املختلفةالتأكد من سالمة التسجيالت املحاسبية للعمليات -

 متابعة العمليات بين الوحدات  -

 مراقبة الوثائق املحاسبية األساسية -

 متابعة السلفيات و الرواتب واألجور  -

 متابعة تقارب الحسابات بين الوحدات شهريا -

 تحليل حسابات امليزانية -

 إنشاء التصريحات املحاسبية -

 متابعة و مراقبة العمليات املستلمة -

 مصلحة املوارد: : نياملطلب الثا

 : فرع االستثمارات*1

يتابع هذا الفرع كل االستثمارات املوجودة باملؤسسة واملتمثلة في تجهيزات اإلنتاج التي توجه إلى االستهالك 

باالضافة إلى االستثمارات قيد التنفيذ .نظرا لتوجه املؤسسة إلى تجديد وسائلها وهي بصدد إنشاء  املباشر

 نى لإلعالم وغرفة مراقبة وحدات اإلنتاج مجهزة بأحدث الوسائل االلكترونية.مباني متمثلة في مب

 فرع الجرد:*2
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يتمثل الجرد في املؤسسة على مراقبة محتويات املخزن ويرتكز أساسا على مخزن التموين وذلك 

بتخصيص ثالث فرق مستقلة عن بعضها يقوم فريقين بحساب وتسجيل الكميات املوجودة باملخزن وفي 

لة وجود فروق يقوم فريق ثالث بإعادة املراقبة وتأخذ نتيجته بعين االعتبار يقوم فرع الجرد بضرب حا

الكمية في السعر الوحدوي املتوسط املرجح لتحديد القيمة اإلجمالية ومقارنتها مع القيمة املحاسبية 

 وتسجل في جدول الجرد لتوضيح الفروق.

تتبع املؤسسة سياسة داخلية خاصة بها وتتمثل في وضع الفروق في حسابات وهي  التقييد املحاسبي:

حسابات مؤقتة تقررها لجنة مكونة من إطارات املؤسسة تقوم بدراسة حالة النقصان والزيادة واستخراج 

 في حالة النقصان. 65790في حالة الزيادة و  75790األسباب ثم تحويل الحسابات إلى حساب 

 لزيادة:*في حالة ا1

 

**** 

***** 

 

 مواد أولية  ولوازم

 فرق ايجابي لجرد املخزون        

 فاتورة رقم  

 

75790 

31 

 

 *في حالة النقصان:

 

**** 

***** 

 

 فرق سلبي لجرد املخزون

 مواد أولية ولوازم      

 فاتورة رقم  

 

31 

65790 

 :فرع املخزون*3

بعد مصلحة التموين تتمثل وظيفته األساسية في متابعة املستمرة  BRيعتبر الفرع الثاني الستقبال 

 للمخازن.

  *مهام فرع التخزين:

 املراقبة املستمرة لوصول االستقبال ووصول الخروج.-

 مراقبة طريقة استعمال هذه السلعة من طرف املستعملين و عدم االهمال.-

 صة بوصول االستقبال ووصول الخروج في ملف خاص.جمع كل املعلومات الخا-
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 املتابعة الشهرية لوثائق املخزون واملقاربة مع دفتر األستاذ.-

 نقل كل املعلومات على البرنامج اآللي املخصص للمحاسبة.-

 :تتمثل هذه الوثائق في وصل االستقبال ، وصل الخروج ، ووصل التوزيع و الفاتورة.الوثائق املستعملة*

B.R, B.S.S, B.L    

 مالحظات:

حتى يكون هناك تساوي حساب بين التكاليف  31املواد التي توجه لالستهالك املباشر تسجل أوال ح/-

 في نهاية السنة. 601وحساب املخزون ح/

 كما ال تسجل هذه املواد في وثيقة التخزين ألنها تستهلك مباشرة.-

 حالة دخول إلى املخزن:-

 

 

**** 

***** 

 

 أولية ولوازم مواد

 

 مشتريات مخزنة      

 فاتورة رقم

 

38 

31 

 

 حالة خروج من املخزن :-

 

**** 

 مواد أولية ولوازم ****

 مواد أولية        

 فاتورة رقم

 

601 

 

31 

حالة الرجوع من املخزن:تتمثل في رجوع املواد إلى املخازن بعد عدم مطابقتها للمواصفات املطلوبة يجب -

 إن يتم إرجاعها بنفس رقم الفاتورة و بنفس السعر الوحدوي و يكون التقييد املحاسبي على النحو التالى:
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**** 

***** 

 

 مستهلكةمواد أولية

 مواد أولية ولوازم        

 فاتورة رقم  

 

31 

601 

 

 : مصلحة الخزينة:الثالث املطلب 

 تتمثل مهام هذه املصلحة في :

 إنشاء املخططات املالية.-

 تسوية املوردين املحليين و األجنبيين في الوقت املحدد.-

 إنشاء تحويالت أجور املستخدمين.-

 تحليل حسابات الخزينة.-

 إنشاء و تسيير طلب األموال.-

*تنقسم مصلحة الخزينة إلى فرع البنك و الصندوق و فرع التحليل و فرع موردو  األجانب وسنتناول 

 كل من فرع البنك و الصندوق.

 البنك-1

 تمويل الخدمات كاملهام املكلفة خارج املؤسسة.-

 تسوية طلب األموال سواء عن طريق الشيك أو السيولة في الحاالت املستعجلة.-

 تخدمين .تسوية أجور املس-

 إنشاء تحويالت األموال عن طريق البنك.-

 تحليل حسابات البنك.-

 القيام بحاالت التقارب البنكي.

 إيداع البريد.-

 املتابعة املستمرة للرصيد البنكي.-

 املشاركة في إنشاء امليزانية.-
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 الوثائق املستعملة:*

ن تعود إلى فرع البنك و الصندوق طلب األموال :بعد اإلمضاء على طلب األموال من طرف كل املعنيي-

إلنشاء الشيك الذي يرسل إلى فرع التحليل للمتابعة والتقييد املحاسبي ثم يرسل إلى الدائرة املعنية 

 بطلب األموال. 

 مهامه تتمثل في الصندوق:-2

 دج 5000التسوية املختلفة للنفقات األقل -

 إنشاء دعاوي شفوية للصندوق يومية أسبوعية شهرية -

 تحليل الحسابات الخاصة بالصندوق.-

 *الوثائق املستعملة:

دج تبعث نسختين البنك و تبقى 5000ينشا من طرف فرع البنك عندما يكون املبلغ يفوق  األمر بالتحويل:-

 واحدة للمتابعة في الفرع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل خالصة

 نشاطاتها أهم على بالتعرففي مؤسسة تكرير البترول سمحت لنا الفرصة  من خالل الدراسة التي قمنا بها

 .املحروقات قطاع تنمية في تلعبه الذي الكبير والدور  امليدان في خبرتها وكذا املختلفة وقدراتها

 في والتي باملخزونات الخاصةالتسلسلية  املحاسبية التسجيالت ألهم األمثلة بعض على حصلنا كما

 تطبيق كيفية حول  فكرة أخذنا وكذلك املؤسسة، لطبيعة نظرا مواد  أولية  مشتريات عن عبارة معظمها

 .املحاسبية الوثائق مختلف على واإلطالع امليدان في املحاسبة
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 املحاسبية التسجيالت يخص فيما الصعوبات بعض تواجه املحاسبة مصلحة أن الحظنا وقد

 . كبيرة الوحدة ألن مات الخاصة بالفاتورة املعلو لبطئ  انتقال  وذلك
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 :العامة الخاتمة

 القواعد أصبحت واحدة، سوقا اليوم العالم من جعلت والتي االقتصادية العوملة إطار في

 الجزائر وتعتبر أخرى، دولة في املوجودة تلك عن تختلف ال ما دولة في املطبقة االقتصادية واإلجراءات

 بتطبيقه االقتصادية مؤسساتها وألزمت الجديد املالي املحاسبي النظام اعتمدت والتي الدول  هذه ضمن

 وكيفية النظام هذا يخص فيما وقوانين تشريعات عدة ذلك أجل من أصدرت وقد 2010 سنة من ابتداء

 .تطبيقه

 الخاص باملخزونات، الجزء وهو جوانبه من جانب إلى نتطرق  جعلنا النظام وحداثة ألهمية ونظرا

ملا له من  أهمية بالغة في نشاط املؤسسة لذا يجب االهتمام املخزون و إعطائه األهمية الالزمة و هذا من 

أجل تفادي التكاليف املتزايدة و تقليصها إلى الحد األدنى املمكن هذا من جهة، و من جهة أخرى الضمان 

 على طرأت التي التغيرات مختلف على النظام كذلك بالتعرف لنا سمح وقد في السوق و االستمرارية فيه

 .للمخزونات املحاسبية واملعالجة التقييم

 مستوى  على أجريناه الذي التربص خالل من تطبيقية بدراسة قمنا النظري  الجانب إلى إضافة

 للتحليل املوضوعة اإلشكالية على اإلجابة ذلك خالل من حاولنا، Raffinerie)تكرير البترول بأرزيو ) وحدة

 ، للمخزونات املحاسبية تقييم و املعالجة خاللها من نوضح والتي

 عن متواضعة مساهمة تقديم محاولة هو ما بقدر النظام تطبيق تقييم إلى يسعى ال فهدفنا  

 .تقييم املخزونات  املتبعة الطرق 

خالل اإلستراتيجية الجيدة املتبعة في املؤسسة حققت هذه األخيرة أرباح مشرفة و هي في  فمن

 وضعية مالية حسنة و في صورة جيدة على املستوى املحلي و الدولي

 اختبار الفرضيات 

بعد الدراسة امليدانية تبين لنا أن الفرضية األولى صحيحة التي بينت لنا أن إجراء الفرضية االولى :

 مليات يتوقف على نوع النشاط الذي تمارسه املؤسسة )تجارية ،صناعية ،خدماتية(.الع

 الفرضية الثانية : تبين لنا أن الفرضية الثانية خاطئة الن محاسبة املخزون هدف جميع مصالح املؤسسة 

 يمكن القول أن الفرضية الثالثة صحيحة  الفرضية الثالثة:

 :البحث نتائج

هو أنه إعطاء الشفافية و املصداقية  تسعى من وراء تسجيل العمليات املحاسبية للمخزونات  -

 للمعلومات املالية التي تتضمن عنصر املخزونات  

 .الجديد املالي املحاسبي النظام بتبني  Raffinerie)تكرير البترول بأرزيو ) تقوم وحدة -

 للنظام الفعال التطبيق لتجسيد التالية والتوصيات االقتراحات قدمنا املبحث هذا وإلثراء

 بعض تقديم يمكن الدراسة خالل من عليها، املتحصل النتائج إلى بالنظر وهذا الجديد املالي املحاسبي

 :املؤسسة أداء تحسين في تساهم أن شأنها من التي التوصيات
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 نظام إنشاء .املالي املحاسبي للنظام الفعال للتطبيق وتحضيرهم املحاسبين تكوين إعادة

 األداء تحسين بهدف وذلكالجديد  املالي املحاسبي النظام وفق املحاسبي بالتسجيل يسمح فعال معلوماتي

 .والفعالية

 املالي املحاسبي النظام على إطالع ولهم املالية املحاسبة مجال في مؤهلين مختصين مع الشركة تعاقد

 .الجديد

  .النظام هذا يخص فيما املتجددة والدراسات الجامعية البحوث من اإلستفادة

 :البحث أفاق

 املحاسبية باملعالجة املتعلقة الجوانب بجميع اإلملام نستطع لم أننا إال املبذولة املجهودات رغم

 وفقنا قد أننا يعني ال ، النتائج من مجموعة إلى وتوصلنا الجديد املالي املحاسبي للنظام وفقا للمخزونات

 الجوانب إلى التطرق  في يوفقوا أن املستقبل في الباحثين من نأمل والذي املوضوع جوانب بجميع باإلحاطة

 يبقى لذلك العلمية، الساحة على جديد املوضوع لكون  وإنما منا بالتقصير ليس وهذا إليها نتطرق  لم التي

 .أخرى  لدراسات مفتوحا البحث مجال
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 كتب باللغة العربية 

  2006اسماعيل محمد السيد و آخرون  إدارة اإلمداد و التخزين دار الفكر الجامعي اإلسكندرية. 

  بن ربيعة حنيفة الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية الجزئ األول مطبعة دار هومة

 2010الجزائر سنة 

 تقنيات املحاسبة العامة جسور للنشر و التوزيع الجزائر   د أحمد طرطار أ عبد العالي منصر

2015    

 2004 مصر  د رسمية زكى قرياقص ،ادارة االمداد و التخزين. 

  2001عمان د سليمان خالد عبيدات  إدارة املواد الشراء و التخزين. 

 شارع زكريا غنيم  84الدار الجامعية  2007الطبعة  د عبد الغفار حنفي ادارة املواد و االمداد

  .االبراهمية

 ، دار زهران للنشر االردن 2000د محمد راشد الغدير ،ادارة الشراء و التخزين، الطبعة الثانية. 

  شعيب شنوف  محاسبة املؤسسة طبقا للمعايير الدولية  إ ي س إ ف ر س الجزئ  الثاني  مكتبة

 . 2009د  الجزائر سنة الشركة الجزائرية  بوداو 

  عاشور كتوش، املحاسبة املعمقة، ديوان املطبيعات الجامعية، الساحة املركزية ، بن عكنون

  .،الجزائر

  الجالل للطباعة 2008عاطف جابر طه عبد الرحيم إدارة املشتريات و املخازن. 

 املحاسبي الجديد (  عبد الرحمان عطية ، املحاسبة العامة وفق النظام املحاسبي املالي )املخطط

 . 2009دار جلطي ، برج بو عريريج الجزائر سنة   

 2014الجزائر  دار األوراق الزرقاء عالوي لخضر املحاسبة املعمقة.  

  2012دار األوراق الزرقاء الجزائرمعايير املحاسبة الدولية عالوي لخضر 

  2014الجزائر  دار األوراق الزرقاءلخضر عالوي نظام املحاسبة املالية. 

  مؤسسة الورد  2002محمد الصيرفي محمد حسن بوجيري إدارة املشتريات و املبيعات و املخازن

 . العاملية  البحرين
  2000 مصر  إدارة املواد الطبعة األولى هيثم الزغبي. 
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 كتب باللغة الفرنسية 

 minister de finances , conceil national de la comptabilite  , note methdologique de 

premier abliqqation de system comptable financier , les stocks  28 12 2010 

 

 Catherine Maillet, Anne le Manh, les norms comptables internationales IAS/IFRS, 

Berti Edition,foucher, Paris, 2006, 

 

  

 امللتقيات 

  املحايبية املستعملة في الجزائر من اإلستقالل إلى األن جامعة عبد د محمد العيد مقارنة األنظمة

 .  2013 2012الحميد بن باديس مستغانم 

  املحدد لقواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و 2008يوليو  26القرار املؤرخ في

 9لجزائرية العدد عرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها ، الجريدة الرسمية للجمهورية ا

 .2009مارس  25املؤرخ في 
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  :بالعربية  امللخص

تعالج هذه املذكرة التقييم املحاسبي للمخزونات في ظل النظام املحاسبي املالي، حيث تناولنا في الجانب 

، وطرق تقييمها و معالجتها محاسبيا ، وفي الجانب التطبيقي  النظري املفاهيم املتعلقة بكل من املخزونات

قمنا بإسقاط ملا تم عرضه في الجانب النظري من خالل دراسة حالة وذلك بتوضيح طرق التقييم 

واملعالجة املحاسبية وكذلك تقويم حركة املخزونات في مختلف العمليات بما أقر النظام املحاسبي املالي 

يساهم من توفير قوائم مالية تمتاز بشفافية والصدق وكذلك تساهم في كسب  كيفيات، ملا من طرق و

ثقة مستخدميها من أجل الحكم على الوضعية املالية للمؤسسة، وهذا ما يعمل النظام املحاسبي املالي على 

 .توفيره

أوال الصادر أوال، تقييم املخزونات، طرق التقييم، املعالجة املحاسبية، ، الوارد  : الكلمات املفتاحية . 

 . التكلفة الوسطية املرجحة

. Résumé en français : 

   Ce mémorandum porte sur l'évaluation de comptabilisation des stocks selon le système de 

comptabilité financière , où nous traités dans les concepts théoriques liés à chacun des stocks 

, et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation de traitement , et le côté pratique , 

nous devons abandonner ce qui a été présenté dans la partie théorique à travers une étude 

de cas afin de clarifier les moyens évaluation et de traitement de la comptabilité, ainsi que 

l'évaluation de l' évolution des stocks dans divers procédés, notamment approuvé système 

financier comptable de moyens et les modalités , de contribuer à la fourniture d' états 

financiers qui sont caractérisés par la transparence et l'honnêteté , ainsi que contribuer à 

gagner la confiance des utilisateurs dans le but de se prononcer sur la situation financière de 

l'institution , et c'est ce qui fonctionne le système comptable financier qui sera fourni . Mots-

clés: L'évaluation des stocks, les méthodes d'évaluation, la comptabilité, Contenus premier, 

premier émis, le coût moyen pondéré  
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