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 :مقدمة

تهتم مالية الجماعات الترابية بدراسة األنشطة المالية التي تزاولها هذه الوحدات اإلدارية، من 

في هذا السياق تظهر القيمة العملية . هانفقاتومآل  هاتمويلمصادر خالل تسليط الضوء على 

للمحاسبة العمومية للجماعات الترابية؛ باعتبارها مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة 

محاسبتها باإلضافة إلى تحديدها العمليات المالية والمحاسبية للجماعات الترابية، وكذا مسك 

لتزامات ومسؤوليات األعوان المكلفين بتطبيقهاإل
1
. 

عدة أصناف تتخذللجماعات الترابية  محاسبة العموميةال
2

من أبرزها محاسبة المواد والقيم  

اة من أساليب التدبير التي تستهدف تدبير ممتلكات الجماعات الترابية، وهي مستوح والسندات،

إلى مفاهيم ترتبط أساسا بالعمليات الخاضعة  من المحاسبة يحيل هذا الصنف .المقاوالتي

 .هالمسك

محاسبة المواد يمكن تعريفها على أنها مجموع القواعد والتقنيات المحاسبية التي تستهدف ف

التتبع والمراقبة المنتظمة لكميات وقيم ما يدخل ويخرج من المخزون من مواد أولية أو نصف 

 .جاهزة أو جاهزة

المنتظمة لكميات التتبع والمراقبة تتوخى  المحاسبية التي تلك اإلجراءات  أما محاسبة القيم فهي

 .وقيم ما يدخل ويخرج من المخزون من معدات ومنقوالت

لسندات اتتبع ومراقبة الهادفة إلى فيما محاسبة السندات مجموع القواعد والتقنيات المحاسبية 

 .االسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير

المرسوم الملكي المتعلق بسن تمت اإلشارة إلى محاسبة المواد والقيم والسندات ألول مرة في 

7691نظام عام للمحاسبة العمومية سنة 
3

منه( 85)وتحديدا المادة الثامنة والخمسون  
4

أما . 

                                                             
المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الصادر  172.71.2المادة األولى من المرسوم رقم   1

( .112نوفمبر  41) 2141ربيع األول  22، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ (.112نوفمبر  14) 2141ربيع األول  1في 

 ..6.7الصفحة  6616عدد 
  .المحاسبة العامة ومحاسبة المواد والقيم والسندات والمحاسبة اإلدارية والمحاسبة المتعلقة بالميزانية  2

الجريدة ، بسن نظام عام للمحاسبة العموميةالمتعلق   (.216أبريل  12) .247محرم  21بتاريخ  441766ملكي رقم الرسوم الم  3

 .721  الصفحة .16/11/216بتاريخ  1714الرسمية عدد 

  :بيان العمليات المتعلقة بما يأتي هومحاسبة المواد والقيم والسندات من هدف على أن ال( 7.)تنص المادة الثامنة والخمسون   4

 واألدوات والفضاالت والمنتوجات غير التامة الصنع والمنتوجات التامة الصنع واللفائف التجارية ؛ المدخرةالبضائع  -        

 األدوات واألشياء المنقولة؛ -        



 
 

2 

على مستوى الجماعات الترابية، فأول تأطير قانوني لهذا الصنف من المحاسبة، يعود للمرسوم 

0272ها الصادر سنة المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعات
5

 .

 02الصادرة ب  لتأتي المراسيم التطبيقية الثالث المواكبة للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

0271نونبر 
6
 .لتكرس هذا المعطى 

والتي  في األهداف المرجوة من هذا الصنف من المحاسبة، تكمن أساسا  أهمية الموضوع 

  .عند تحديد الحاجياتمنطقية بناء تقديرات  ترشيد االستهالك وتتجسد في 

 :دراسة و تحليل الموضوع تتطلب منا طرح اإلشكالية التالية

أي إسهام للتأطير القانوني والتنظيمي لمحاسبة المواد والقيم والسندات في تحقيق  

 حسن التدبير اإلداري والمالي للجماعات الترابية؟

 :الفرعية اآلتيةتنبثق عن هذه اإلشكالية األسئلة 

 ما هي تمظهرات التأطير القانوني لمحاسبة المواد و القيم و السندات؟ 

 ما هي األهداف المرجوة منها؟ 

 هي أهم المراحل التي تمر منها عملية مسك محاسبة المواد و القيم و السندات؟ ام 

 أين تتجلى أهم العراقيل التي قد  تحول دون اعتماد هذا النوع من المحاسبة؟ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 ليها؛السندات االسمية لحامليها أو المأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الجارية على ملك المنظمات العمومية أو المعهود بها إ -        

 .المعدة لإلصدار أو البيع( فينييت)النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والتصويرات  -        

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و ( 1121يناير ) 2142من محرم  .2الصادر في  17117112مرسوم رقم   5

 .111، الصفحة ( 1121فبراير  7) 2142صفر  14، الصادرة بتاريخ 722.مجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد 
ربيع  1المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات الصادر في  172.71.2المرسوم رقم   -  6

 6616عدد ( .112نوفمبر  41) 2141ربيع األول  22، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ (.112نوفمبر  14) 2141األول 

 ..6.7الصفحة 

 2141ربيع األول  1المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للعماالت و األقاليم و مجموعاتها، الصادر ب  172.71.1المرسوم  رقم   -   

 .6.61الصفحة  6616عدد ( .112نوفمبر  41) 2141ربيع األول  22، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ (.112نوفمبر  14)

 14) 2141ربيع األول  1المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات و مجموعاتها، الصادر ب  172.7111المرسوم  رقم  -   

 .6.41الصفحة  6616عدد ( .112نوفمبر  41) 2141ربيع األول  22، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ (.112نوفمبر 
 



 
 

3 

 :ولمعالجة الموضوع نطرح التصميم التالي

 والوظيفي لمحاسبة المواد والقيم والسندات قانونيالبعد ال: المبحث األول

 البعد القانوني لمحاسبة المواد والقيم والسندات: المطلب األول

 البعد الوظيفي لمحاسبة المواد والقيم والسندات: المطلب الثاني

 محاسبة المواد والقيم والسندات وإشكاالتهامراحل مسك : المبحث الثاني

 مسك محاسبة المواد والقيم والسنداتمراحل ووثائق : المطلب األول

  محاسبة المواد والقيم والسندات إشكاليات مسك : المطلب الثاني
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 البعد القانوني والوظيفي لمحاسبة المواد والقيم والسندات: المبحث األول

، عامةتتكون محاسبة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من محاسبة كما هو معلوم 

ومحاسبة إدارية، ومحاسبة المواد والقيم والسندات، وسنحاول في هذا المستوى التعامل مع 

، واألدوار التي تمارسها (المطلب األول) التأطير القانوني لمحاسبة المواد والقيم والسندات

 .(المطلب الثاني( المذكورة المحاسبة

 التنظيم القانوني لمحاسبة المواد والقيم والسندات: المطلب األول

لقد حدد المشرع من خالل مرسوم المحاسبة الخاص بالجماعات ومؤسسات التعاون بين 

الجماعات
7

، الهدف الرئيسي من مسك محاسبة المواد والقيم والسندات، والذي يتمثل  في جرد 

الموجودة والحركات المتعلقة بما يليالمخزونات 
8

: 

مخزونات سلع والتوريدات والفضاالت والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات الجاهزة  1

واللفائف التجارية
9

 ؛

 المعدات والمنقوالت؛ 2

السندات اإلسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الخاصة أو المعهود  3

 المحلية أو لمجموعاتها وكذا األشياء التي قد سلمت إليها لإليداع عند االقتضاء؛بها للجماعات 

 .الصويرات المعدة لإلصدار أو للبيع النماذج والسندات والتذاكر والطوابع و 4

 

 وحتى يتم رفع اللبس عن بعض المصطلحات الواردة في العمليات موضوع مسك محاسبة

عليها  التي لكم نتعود ،نقدم تعاريف لبعض هذه المصطلحات بأس أن ال ،المواد والقيم والسندات

تعاريف خاصة  ن للقانون كون أن مجالها هو علم االقتصاد لكن رغم ذلك حاولنا إعطاءيكدارس

 :اختبرنا مدى صحتها من خالل المقابالت التي أجريناها، وهي كاآلتي

                                                             
 .ات ومؤسسات التعاون بين الجماعاتحاسبة العمومية للجماعالمتعلق بسن نظام للم 172.71.2مرسوم رقم  7
 .المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 172.71.2من المرسوم رقم  .22المادة  8
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على  2312نونبر  33يوم الجمعة مقابلة مع السيد لطفي علمي، مكلف بالشؤون المالية واإلدارية بمجلس عمالة الصخيرات  تمارة،  10

 .الساعة العاشرة والنصف صباحا
11
 .نفس المقابلة 
12
 .نفس المقابلة 

 تعريفها المصطلحات

فضاالتال  

 

التي أصبحت غير قابلة المعدات  هي تلك األدوات أو

لالستعمال
10
. 

ويقصد بها تلك المواد أو السلع التي مازالت تحتاج إلى بعض  المنتجات نصف المصنعة

التعديالت قبل استهالكها أو تسويقها
11
. 

هي تلك المنتجات التي مرت عبر مرحلة التحويل والتصنيع  المنتجات الجاهزة

وأصبحت جاهزة ألجل التوزيع واالستهالك
12
. 

 السندات اإلسمية

 

السند اإلسمي هو صك قابل للتداول تصدره يمكن تعريف 

الجماعات الترابية ويعتبر هذا السند بمثابة دين على 

إلى أن يتم أداء  ثابتةالجماعات الترابية، حيث تبقى قيمته 

 .ُمقابله للشخص المدرج اسمه فيه

السند لحامله هو صك قابل للتداول تصدره  يمكن تعريف السندات لحاملها

الجماعات الترابية ويعتبر حامل السند بمثابة دائن للجماعات 

، إلى أن يتم أداء مقابله ثابتةالترابية، حيث تبقى قيمته 

للشخص الذي يحمله وال يدرج فيه اسم الشخص بالتحديد 

.عكس السند اإلسمي  
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، قد حافظ على نفس 2312مرسوم محاسبة الجماعات الترابية لسنة وتجدر اإلشارة إلى أن 

2313لسنة ( المحلية)مرسوم محاسبة الجماعات  األهداف التي سبق وأن سطرها
13

كدافع  ،

 .لمسك محاسبة المواد والقيم والسندات

عن مبدأ الفصل بين مهام األمر بالصرف  استثناءوتشكل محاسبة المواد والقيم والسندات 

اسب العمومي، حيث تمسك هذه المحاسبة من طرف األمر بالصرف والمحاسبوالمح
14

 ،

وتحدد كيفية وشروط مسك المحاسبة المذكورة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف 

بالمالية
15
. 

تلقى على  االلتزاماتترتب عن عملية مسك محاسبة المواد والقيم والسندات، مجموعة من وي

مر بالصرف، كل في حدود المسؤوليات المستندة إليه، ويمكن إيجازها على عاتق المحاسب واآل

النحو التالي
16

 : 

 بيان الجرد أو حساب االستعمال؛ إعداد -

الوضعية المحاسبية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية  تقديم -

 .سنة الماليةوالحركات التي تم القيام بها خالل السنة والوضعية عند انتهاء ال

مارس من السنة الموالية للسنة  31ويتم إعداد هذه البيانات والوضعيات على أبعد تقدير في 

بحساب الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات المعنية ويكلف  إرفاقهاالتي تتعلق بها ألجل 

  (.المعني)ت المحاسب العمومي باإلدالء بهذه الوثائق والمعطيات إلى المجلس الجهوي للحسابا

                                                             
 1431من محرم  12المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتاريخ   441..2.3مرسوم رقم ال 13

، ص 2313فبراير  2الموافق ل  1431صفر  23الصادرة بتاريخ  1211، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2313يناير  3الموافق ل 

433. 

14
 .المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 2.12.411قممن المرسوم ر 112المادة  
15

ن من خالل الزيارات الميدانية أكد لنا المسؤولون بالجماعات الترابية عدم صدور القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية الذي يبي 

 .داتشروط وكيفية مسك محاسبة المواد والقيم والسن
16
 .المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 2.12.411من المرسوم رقم .11المادة  
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 وظائف محاسبة المواد والقيم والسندات: المطلب الثاني

قررنا االعتماد على ما جاء  ،من أجل مقاربة موضوع وظائف محاسبة المواد والقيم والسندات

مذكورة، وعلى من مالحظات صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات بخصوص المحاسبة ال

 .المنوطة بهذه المحاسبة األدوارنستنبط ضوء تلك المالحظات 

تعتبر المجالس الجهوية للحسابات عملية مسك محاسبة المواد والقيم والسندات، تقضي 

، (FICHES)بالضرورة الى مسك مجموعة من الوثائق، أهمها سجالت المحاسبة والجذاذات

فمسك سجالت المحاسبة حسب المجالس الجهوية للحسابات يساعد في التثبت من التوريدات 

لمستلمة والمسلمة وبالتالي توفير معلومات أساسية حول المقتنيات، أما الجذاذات الخاصة بكل ا

نوع من التوريدات، تساهم في ضبط عملية الخروج والدخول من وإلى المخزن الجماعي
17
. 

وتساهم محاسبة المواد بالتأكد من كيفية توريد المقتنيات واستخدامها، وعند عدم مسك المحاسبة 

ورة يصعب آنذاك التأكد من حقيق بعض نفقات التسييرالمذك
18

، بالنظر لكون ما تم إنفاقه من 

 .أجل اقتناء المواد والمعدات يندرج ضمن نفقات التسيير

وضبط  فالهدف من مسك محاسبة المواد والقيم والسندات، هو جرد المخزونات الموجودة ،

زيز المراقبة دات والمنقوالت، وبالتالي تعالحركات المتعلقة بمخزونات السلع والتوريدات والمع

ل وأوجه استعمال مجموعة من المواد واألدواتالداخلية، ومعرفة مآ
19
. 

إن احترام ضوابط تخزين المواد والمعدات يعتبر من مقومات نظام المراقبة الداخلية، الذي 

والتحكم في المخاطر يمكن من خالله ضمان سالمة العمليات المنجزة، والحفاظ على الممتلكات 

التي تعتري عملية تدبيرها
20
. 

وتساهم محاسبة المواد كذلك في توفير المعلومة، حيث تساهم في ضبط الحاجيات الفعلية 

المخزن الجماعي للجماعات الترابية بناء على الجرد الذي يطال مكونات
21

، وبناء على ذلك 

                                                             
17

، المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة ـ وادي الذهب، 2312ـ2312الجزء الثاني من تقرير المجلس االعلى للحسابات، برسم سنتي 

 .41ص 
18
، المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة، 2312ـ2312الجزء الثاني من تقرير المجلس االعلى للحسابات، برسم سنتي  

 .122ص 
19

، المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون ـ الساقية 2312ـ2312الجزء الثاني من تقرير المجلس االعلى للحسابات، برسم سنتي  

 ..2الحمراء، ص 
20

، المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم ـ وادنون، ص 2312ـ2312الجزء الثاني من تقرير المجلس االعلى للحسابات، برسم سنتي  

.2. 
21

، المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس ـ مكناس ، ص 2312ـ2312للحسابات، برسم سنتي  األعلىالجزء الثاني من تقرير المجلس  

123. 
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ها، أو المواد التي أصبحت غير ت من مواد ومعدات التي يجب اقتناؤالجرد تحدد الحاجيا

صالحة والتي أصبحت تندرج ضمن خانة المواد المتالشية، وبالتالي أتباع مسطرة التصريح 

 .بعدم صالحية المواد أو المعدات

ما يمكن استخالصه من خالل مالحظات المجالس الجهوية للحسابات، أن محاسبة المواد والقيم 

ات الجماعات الترابية، وتعزيز المراقبة الداخلية من والسندات تساهم في حسن تدبير ممتلك

المعلومة ذات " خالل المعلومات التي توفرها، ويمكن تعريف المعلومة المحاسبية كونها 

المصادر المختلفة، والتي تشكل المادة الحية التي يمكن التعامل معها تحليال وتفسيرا وشرحا 

تمثل المعطيات التي تفيد في عملية اتخاذ  ووصفا، لمعالجتها وإخراجها في شكل معلومات

"القرار
22
. 

يجب ، نه لكي تكون المعلومات المحاسبية مالئمة أبرت جمعية المحاسبين األمريكيين وقد اعت

أن ترتبط بالهدف والغرض المطلوب تحقيقه، ويمكن تحقيق خاصية المالئمة بتوفير الشروط 

التالية
23
: 

 كانت متى صناع القرارل متاحة المحاسبية المعلومات تكون أن بمعنى :المناسب التوقيت

 القرارات اتخاذ في وتأثيرها قيمتها تفقد وبالتالي متقادمة المعلومات تكون ال أي ،إليهاالحاجة 

 .المناسب في الوقت تصل لم إذا

م تقو التي التنبؤ و التقدير عمليات على المستخدمة المحاسبية المعلومات تساعد :يةالتنبئ القدرة

 أو ،المستقبلية حاجيات المخزن الجماعيتقدير  في استخدامها مثال ،جماعات الترابيةال بها

 األشهر خالل المتوقعةستهالك المواد المخزنة بالمخزن الجماعي ا تاريختقدير  في استخدامها

 تيجيةاإلسترا رسم الخطط علىجماعات الترابية ال تساعدقد  والتنبؤات التقديرات فهذه ،القادمة

 .المستقبل في المناسبة

التقديرات  تصحيح أو تأكيد على المستخدم المحاسبية المعلومات تساعد أن يجب :التقييم

 .حاجيات الفعلية للجماعات الترابيةال، بشأن السابقة

                                                             
 المؤسسية البيئة داخل المالي اإلعالم جودة مستويات إلى الوصول وإشكالية المحاسبي، النظام وفق المالية المعلومة جودة بن بخمة  سليمان، 22

 . 114االقتصادية، العدد الثاني، ص  ت، مجلة األفاق للدارساالجزائرية
، سبتمبر 11االقتصادية الجزائرية، مجلة االقتصاد الجديد، العدد بهلول نور الدين، دور المعلومة المحاسبية في تحسين األداء اإلداري للمؤسسة .أ23

 .176، ص1121



 
 

9 

 مدى وتعني ،المحاسبية للمعلومات األساسية الخصائص من الثانية الخاصية وهي :الموثوقية

 يمكن التي المعلومات تكون أن يجب بحيث المحاسبية، المعلومات على المستخدم اعتماد قدرة

 .الصادق التمثيل للتحقيق، وقابلة تحيز،أي  من خالية الحياد، بالموثوقية، تتصف عليها االعتماد

 :التالية الشروط بتوفير الموثوقية خاصية تحقيق يمكن وبالتالي

 أن بذلك ويقصد حقيق،تلل تهاقابليرتبط ب بالموثوقية المحاسبية المعلوماتاتصاف  : التحقق

 .المحاسبي القياس طرق اختلفت مهما واحدة نتيجة إلى توصل قانونية بمستندات مثبتة تكون

 من وخالية محايدة تكون أن البد ،بالموثوقية تتصف المحاسبية المعلومات تكون حتى :الحيادية

 القوائم وعرض إلعداد موحدة معايير بوضع ذلك ويتحقق األخرى، دون معينة لفئة تحيزأي 

 .المالية

 تمثل بصدق تكون أن البد ،بالموثوقية تتصف المحاسبية المعلومات تكون لكي :الصادق التمثيل

 .المعلومات تلك عنها تعبر التي االقتصادية واإلحداث المالية، العمليات نقصان أو زيادة وبدون

تحسين تدبير الممتلكات، تتجلى من خالل  والقيم والسندات فيأما عن مساهمة محاسبة المواد 

أسماء , مسك سجل الجرد، الذي تسجل فيه معلومات حول المقتنيات، من مواصفات تقنية

 .وتواريخ سندات الطلب والفواتير، موضوع تخصيص وأرقامالممونين، وأثمان االقتناء، 

 

تساهم في معرفة حجم وقيمة الممتلكات التي تتوفر محاسبة المذكورة، الفالمعلومات التي توفرها 

واستعمال الممتلكات التابعة  عليها الجماعة، و كذلك حجم استهالك هذه الممتلكات وحالتها،

للجماعة الترابية بطريقة منتظمة ومضبوطة، من خالل أذونات الخروج والتسليم التي يحدد فيها 

المراقبة  اهم محاسبة المواد كذلك في تعزيزتاريخ االقتناء، والمصلحة التي تسلمت، وتس

المواد المخزنة، من تاريخ اقتناءها، الى تاريخ استهالكها، أو  مآلالداخلية من خالل، تتبع 

تهالكها وتحولها الى متالشيات
24
. 

فإثبات أن األدوات أصبحت تدخل ضمن المتالشيات، يتم بواسطة محضر معاينة يثبت أن 

وغير قابلة لالستعمال، موقع من طرف مصلحة الممتلكات ورئيس األدوات أصبحت متالشية 

                                                             
، على 0275دجنبر  4مقابلة مع السيد سعيد العمل، مستشار شؤون اللوجستيك لرئيس مجلس جهة الرباط سال القنيطرة، يوم الثالثاء   24

 .الساعة الرابعة مساء
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مجلس الجماعة الترابية المعنية، وكل مصلحة معنية، بعد ذلك يتم إعداد كناش للتحمالت 

العامل أو الوالي حسب صنف ) يصادق عليه المجلس، ويرسل لتأشير من طرف سلطة المراقبة

 .دوات عن طريق السمسرة العمومية، ثم بعد ذلك يتم بيع األ(الجماعة الترابية

ويمكن تفسير تدخل سلطة المراقبة من أجل التأشير على كناش التحمالت، بالنظر لما تتضمنه 

"الجماعات نموذجا"القوانين التنظيمية للجماعات الترابية 
25

، من إلزامية عرض المقررات ذات 

وبعد تأشير سلطة المراقبة، يكون ، على سلطة المراقبة، المالي على النفقات أو المداخيلالوقع 

مقرر القاضي بموافقة مجلس الجماعة الترابية على كناش التحمالت، حائزا على الضوء 

األخضر من أجل اعتماده وتنفيذه
26

  . 

فتداول مجالس الجماعات الترابية، بخصوص المصادقة على كناش التحمالت، راجع باألساس 

تدبير "موضوع  ،يتم التداول بشأنها خالل المجلسلكون المشرع قد جعل من القضايا التي 

"أمالك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها
27
. 

 : ولعل الوثيقة التالية تؤكد الطرح الذي قدمناها

                                                             
الموافق ل  2146رمضان  11، الصادر بتاريخ .272.77المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  224721القانون التنظيمي رقم  25

 .6661، ص .112يوليو  14الموافق ل  2146شوال  6، الصادرة بتاريخ 6471، المنشور بالجريدة الرسمية عدد .112يوليو  .
 .المتعلق بالجماعات 224721قانون التنظيمي رقم من ال 227المادة   26
 .المتعلق بالجماعات 224721من القانون التنظيمي رقم 11المادة  27
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وقد يطرح سؤال ماذا عن حالة عرض األدوات المتالشية للبيع، ولم يكن هناك أي اهتمام من 

الحالة يتم إتالف هذه األدوات أو المعدات بموجب طرف الخواص من أجل االقتناء، ففي هذه 

 .محضر

، وكيفية استهالكها واد المشتراتوعموما يبقى التعرف في حد ذاته على تاريخ وطبيعة الم 

مساعدا في التأكد من حقيقة ما تم إنفاقه من أجل اقتناء المواد واألدوات الخاضعة لمحاسبة 

في تلك الخطة التنظيمية  يتمثلالمراقبة الداخلية الذي  المواد والقيم والسندات، وتعزيزا لنظام

وضبط ومراجعة  دارة في المؤسسة، بهدف حماية أصولهااإلساليب المتبعة من قبل األو

نتاجية اإلعتماد عليها وزيادة الكفاية االالتأكد من دقتها ومدى إمكانية البيانات المحاسبية و

دارية الموضوعةإلالعاملين على التمسك بالسياسات وتشجيع ا
28
. 

 

 

                                                             
دة برابح بالل، تقييم دور المراجع الداخلي في تحسين نظام المراقبة الداخلية في المؤسسات االقتصادية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شها 28

 .1:، ص.1121112، السنة الجامعية "بومرداس"التسيير، تخصص المحاسبة، جامعة امحمد بوقرة الماجستير شعبة علوم 
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 مراحل مسك محاسبة المواد والقيم والسندات وإشكاالتها :المبحث الثاني
وتحكمه مبادئ  ،إجراء مستلهم من تجارب المقاوالت الخاصة المواد والقيم والسندات محاسبة

للمحاسبة والمراقبة، وهذا المعطى القانوني تحكمه إجراءات  ومعايير أرستها المنظمات الدولية

  (.المطلب الثاني)تواجهه عدة عراقيل  ، لكن تفعيله(المطلب األول)ومساطر 

 المواد والقيم والسندات محاسبةمراحل ووثائق مسك  :المطلب األول

 (.ثانيا) وكذلك السندات( أوال)سنتناول في هذا المطلب كال من مراحل محاسبة المواد 

 محاسبة المواد: أوال

 من تتكون المخازن نظرا لالرتباط الشديد بين المواد والمخزون، جدير بالذكر على أن حركة

 يتغير المخزون مستوى فإن ولذلك البضاعة،  من الصادر ودورة الوارد  دورة هما،  دورتين

 التي الكميات توفير على اإلدارة تحرص أن البديهي ومن والمستلمة، المسلمة الكميات بتغير

 تلك توفر مدى االعتبار بعين آخذة الخارجي،  والطلب الداخلي،  االستهالك بمتطلبات تفي

وعملية محاسبة المواد يحكمها مسلسل من  .والتكلفة التوريد وآجال األسواق، في المواد

 .  تواليا ة االستالم نهاية بمرحلة تفريغ المخزون، والتي سنعرضهالاإلجراءات بدء بمرح

 

 :(المستودع إلى إدخال المواد)االستالم  .1

 

االستالم يشكل المرحلة األولى من مراحل مسك محاسبة المواد، كونه محدد لزمن ونوعية 

 عدة في استالم إذن بإصدار مدعمة القبول عملية تكون أن ويجب ،المواد التي ستلج المخزن

في  تغيير من عنها ينتج وما العملية من بينة على تكون حتى المعنية، إلى الجهات ترسل صور

عبر هذه المرحلة يتم التأكد من مدى التزام المورد بما اتفق عليه باألول سواء فيما . المعلومات

...ها أو جودتهايتيتعلق بكمية المواد أو نوع
29
  

                                                             
الجزء  ، األدلة الرقابية،نشريات ودراسات وأدلة رقابية  -األرابوساي  –المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   29

: الرابط. 132: ، ص(المخازن)دليل الرقابة على المستودعات : السادس

http://www.arabosai.org/Ar/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%88%

D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
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 بسيطة معاينة بعد أو والجودة، الكمية من التحقق حال األحيان أغلب في االستالم عملية وتتم

 بعض وفي. مصلحة مستهلكة مسؤول أو المخازن، مسؤول يكون قد والذي المستلم، طرف من

 من المواد كانت إذا االستالم، السيما لعملية الفنيين المسؤولين حضور األمر يتطلب الحاالت

 ضروري قصد أمر اإلدارة فنيي حضور ، ويعتبر فنية فحوًصا تتطلب التي الخاصة النوعية

بعدها  ،مفصلة تقارير في الفحص هذا نتائج وتدوين المطلوبة، االلتزام بالمواصفات من التأكد

يتم إعطاء رقم تسلسلي لكل المشتريات التي تلج المخزن
30
. 

للمواصفات  مطابقتها عدم من بالرغم البضاعة قبول المستوردة المؤسسة ارتأت ما وإذا

عقد  أو تحرير الثمن في تخفيض إجراء تم قد أنه من التأكد المراقب على يتعين فإنه المطلوبة،

 .ذلك في تعديلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A

%D8%A9_111_232 

 
  

    
، على 1127دجنبر  1مقابلة مع السيد سعيد العمل، مستشار شؤون اللوجستيك لرئيس مجلس جهة الرباط سال القنيطرة، يوم الثالثاء   30

 . الساعة الرابعة مساء
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 تمارةعمالة الصخيرات  وثيقة لنموذج طلب توريد موجه لمخزن مجلس

 

 

وتشكل الوثيقة أعاله  طلبا للتوريد لمجلس عمالة الصخيرات تمارة، ومن خالل االطالع على 

 : هذه الوثيقة نجدها تحتوي على مجموعة من البيانات من قبيل

 التاريخ؛ -

 طبيعة التوريد؛ -

 المصلحة طالبة الخدمة؛ -

 رقم الطلب؛ -

 الطلبية؛ -

 وحدة القياس؛ -

 ؛(المطلوبة والمتوصل بها)الكمية  -
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 التصنيف والترتيب والحفظ .2

 

 عملية توريد، لكل أو استالمها، يتم التي المواد أصناف من صنف لكل معين مكان يخصص

 التخزين مالئمة أماكن تكون أن ويجب الحاجة، عند بسهولة إليها الرجوع يتسنى حتى

 كما شتى األخطار، ضد واألمن السليم، الحفظ ومتطلبات السعة، حيث من المستلمة لألصناف

 ولضمان بها، قد تلحق التي األضرار لتجنب المواد قبول عند الالزمة االحتياطات أخذ يجب

 قد التي وباألضرار السلع المقبولة، بأنواع تامة معرفة يتطلب وهذا التخزين، عند سالمتها

 لها التي األصناف مع التعامل من كيفية كالتأكد لذلك، الالزمة التدابير اتخاذ عدم عند بها تلحق

معينة مدة خالل يتم استعمالها لم إذا تتلف التي أو معينة، صالحية مدة
31
. 

 ،االحتياطيوالمخزون  الجارية والطلبات المخازن في الموجودة الكميات على التعرف ويتم

المخزون سواء بشكل يدوي أو عن طريق برامج  لمستوى المستمرة المتابعة خالل من

مخصصة لهذا الغرض كما هو الشأن بالنسبة لمخزن مجلس جهة الرباط سال  ،معلوماتية

 الكمية معرفة وكذلك األدنى، المخزون تجاوز على رصد أي خاللها من يمكن والتي القنيطرة،

المخزون بنفاد الفوري له اإلعالم يمكن كما طلبها، الواجب
32
. 

 

 المستودع من المواد خروج .3

 

 عملية وتتم موجه له، طلب المستودع أمين تسلم على بناء المخزن من المواد صرف يجري

 عن المسؤول قبل من صرف إذن استصدار من خالل الطلب صاحب إلى المواد تسليم

 :التالية المعلومات على اإلذن هذا يحتوي و .المخزن

 ؛المركز اسم  -

 ؛المخزن اسم  -

 ؛العملية تاريخ  -

                                                             
 . 142: األرابوساي، مرجع سابق، ص –المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   31
 .د العمل مستشار شؤون اللوجستيك لرئيس مجلس جهة الرباط سال القنيطرة، نفس التاريخ ونفس الساعةمقابلة مع السيد، سعي  32
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 ؛المطلوبة المواد ومرجعية اسم  -

 ؛والمبلغ الوحدة وثمن الكمية،  -

 .السحب إذن رقم  -

 تمارة عمالة الصخيراتمجلس نموذج سند خروج المواد من مخزن وثيقة ل

 

 

  هاتأكيد تسلم المواد من الجهة الطالبة ل .4

 

تختلف صيغة الوثيقة المؤسسة لعملية التسلم من المخزن من جماعة ترابية ألخرى، وهي 

المواد المطلوبة، يحتفظ به المسؤول عن المخزنعبارة عن التزام تسلم 
33

، وكمثال على ذلك 

 :الوثيقتين التاليتين

 

                                                             
على  1127نونبر  41، يوم الجمعة عمالة الصخيرات تمارةمجلس لف بالشؤون المالية واإلدارية بمقابلة مع السيد لطفي علمي، مك  33

 .الساعة العاشرة والنصف صباحا
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 تمارة عمالة الصخيراتمجلس بوثيقة لنموذج تسلم المواد من المخزن الخاص 

 

 

باالطالع على هذه الوثيقة نجدها عبارة عن التزام من قبل الشخص المسؤول عن تلقي المواد، 

 :يليإذ نجدها تتضمن ما 

أقر ......الحامل للبطاقة الوطنية رقم....... الوظيفة........ السيدة / أنا الموقع أسفله السيد 

 .في تمارة بتاريخ:............... و األثاث التالي/ بتسلمي هذا اليوم حمولة المواد، المادة أو 

القنيطرة وثيقة لنموذج تسلم المواد من المخزن الخاص بمجلس جهة الرباط سال
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 :محاسبة السندات: ثانيا

 
اقليم ) جماعة عين بني مطهرللتتبع عمليات التزويد بالوقود،  وثيقة لنموذج ورقة حسابية

  (جرادة

 

 
 
 

من خالل الوثائق أعاله يظهر لنا كيف تتم محاسبة سندات البنزين بالنسبة للحافلة الصغيرة، 

 :حيث يتم من خالل هذه المحاسبة

 
 تحديد تاريخ بداية تحرك الحافلة؛  -

 تاريخ توقف الحافلة؛  -

تم تحديد الرقم المسجل عل مستوى عداد الحافلة قبل االنطالقة  أي أن يوم ملء   -

 الشاحنة بالبنزين لم يتم تشغيلها؛

 المسافة المقطوعة؛  -

 عدد اللترات المملوء بها خزان الوقود؛  -



 
 

19 

 ثمن اللتر الواحد؛  -

 (ثمن اللتر الواحد xعدد اللترات المملوء بها خزان الوقود = )الثمن اإلجمالي    -

 كلم؛ 722عدد اللترات المستهلكة في كل   -

 اإلنفاق اإلجمالي؛  -

 اسم محطة الوقود؛  -

 . سند الطلب  -

 

 المواد والقيم والسندات إشكاليات مسك محاسبة: المطلب الثاني

السندات، إلى تحقيق تدبير سليم ألمالك الجماعات الترابية، من تسعى محاسبة المواد و القيم و 

، الوصول لهذا خالل حفظها و ضبط وتوثيق جميع األنشطة و العمليات التي تطرأ عليها

 .الهدف يستوجب تجاوز مجموعة من العراقيل و اإلشكاليات، التي تتعدد أشكالها و مجاالتها

 اإلشكاالت القانونية: أوال

و بالرجوع . على تأطير قانوني واضح المعالمتنبني  نة إدارية أو مالية، يجب أإن أي ممارس

أنها  ظاعات الترابية، نالحمإلى المراسيم الثالث المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للج

الحركات الخاضعة للجرد، و الجهات الماسكة لهذه المحاسبة، و اكتفت بتحديد المخزونات و

محيلة في نفس الوقت لقرار مشترك  .البيانات المحدثة عند مسك هذه المحاسبةالوثائق و 

يوضح الكيفيات و الشروط المحددة لهذه المحاسبة،  ،لوزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية

هذا القرار . ن مجال تدخل كل من اآلمر بالصرف و المحاسب العمومياإضافة إلى بي

ت إلى غاية صدور القرار ما يعني تعليق العمل بهذه المقتضيا المشترك لم يصدر لحد اآلن،

 .المشترك

 

من مرسوم سن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و  790كما أن الفقرة الثانية من المادة 

سريان مفعول النصوص التطبيقية إلى  انتقاليةبصفة  مؤسسات التعاون بين الجماعات، تشير

و المتعلق بسن نظام  0272يناير  2الصادر ب  0.26.447م متعلقة بتطبيق المرسوم رقلا
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و من بين هذه النصوص . (منسوخ) للمحاسبة  العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها

تعليمية لوزير الداخلية التطبيقية نجد
34

ات مسك فييتي من المفترض أن تتضمن شروط و كال ،

       . أن هذه التعليمية لم تصدر فيد علىأجرينا تلزيارات الميدانية التي الكن . هذه المحاسبة

نكون ملزمين بانتظار القرار المشترك الذي يفصل في شروط و كيفيات مسك  التاليبو 

 .محاسبة المواد والقيم و السندات

ضبط  المواد القيم و السندات، هو صعوبةإشكال آخر تثيره المواد القانونية المتعلقة بمحاسبة 

و كل ما يدخل في  ،771اإلطار المفاهيمي المتعلق بأنواع المخزونات الواردة في المادة 

 هذا ،بين ما يدخل في إطار المواد و ما يدخل في حكم القيم و السنداتحكمها، وكذلك التمييز 

 .تأكيده في المقابلة التي أجرينا في مقر جهة الرباط سال القنيطرةثم ما 

 

 ت التدبيريةاإلشكاال: ثانيا

ستيكية الجانب العملي لمسك محاسبة المواد و القيم و السندات، يتطلب توفير بنيات لوجي

ها، موارد بشرية متخصصة لضبط شتى أنواع الحركات التي متنوعة لتخزين المواد وحفظ

  .لكن الممارسة تكشف بعض العراقيل التدبيرية. على القيم و السندات تطرأ

الذي و ،(مسؤول عن المستودع) مخزنعلى مجموعة من الجماعات ال تتوفر حيث نجد 

عند  إخراجهايختص باستقبال المواد وتصنيفها و تحديد أساليب حفضها وتتبعها وتسهيل عملية 

بوضع قوائم و سجالت مدققة ألنواعها و أصنافها و تواريخ مسكها و  االلتزامالحاجة، مع 

 .صرفها

                                                             
 1211  عدد  ، الصادر بجريدة الرسمية ( 2313يناير  3) 1431من محرم  12صادر في   2.09.441من مرسوم رقم  111المادة   34

 ..41:ص( 2313فبراير  2) 1431صفر  23الصادرة بتاريخ 

 ."المحددة بتعليمية لوزير الداخلية  ويتم مسكها وفق الشروط والكيفيات. كما تضع الجرد وتبين قيمة المواد والقيم والسندات التي تطبق عليها"
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 ،المخصصة  في بعض األحيان ال تتالءم و حجم مخزون الجماعةن المستودعات كما أ

عليها ضد شتى أنواع  المحافظةبسبب صعوبة  للتلف،التالي تكون هذه المواد عرضة بو

35 ...األخطار،كالرطوبة و الحرارة
 

 

ة، و مدى مطابقتها للشروط دشكل آخر من العراقيل، يرتبط بطبيعة و جودة المواد المستور

فالجماعات الترابية في حاجة إلى . التي وضعتها الجماعات الترابية أثناء تحضير الطلبيات

أي خلل أو عدم مطابقة، و خاصة عندما يتعلق األمر بمواد ذات طابع  الكتشافمتخصصين 

تقني دقيق
36
. 

ت، ؤاو اختالسات و تواط موضوع تالعباتمسك محاسبة المواد و القيم و السندات، قد تكون 

اج معطيات غير رمسك جداول الجرد؛ حيث يمكنهم إدخاصة من طرف المسؤولين عن 

مضبوطة، هدفها التضليل و اإليهام
37
. 

      ما جاءت به بعض تقارير المجالس الجهوية للحسابات،  هو أهم إشكال تجدر اإلشارة إليه،

بة المواد و القيم و السنداتسابية لمحاو التي تؤكد عدم مسك مجموعة من الجماعات التر
38

ما . 

   .على مستوى الممارسةيحيلنا إلى تفاوتات 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .132:األرابوساي، مرجع سابق، ص –المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   35
 .مقابلة مع السيد، سعيد العمل مستشار شؤون اللوجستيك لرئيس مجلس جهة الرباط سال القنيطرة، نفس التاريخ ونفس الساعة  36
 .عمالة الصخيرات تمارةمجلس واإلدارية ب مع السيد لطفي علمي، مكلف بالشؤون الماليةمقابلة   37
، المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سال ـ .112ـ1126الجزء الثاني من تقرير المجلس االعلى للحسابات، برسم سنتي 38 

 .271 :القنيطرة، ص
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 :خاتمة

تشكل محاسبة المواد والقيم والسندات، أداة ضرورية وهامة لعقلنة تدبير ممتلكات الجماعات 

القانونية  واإلشكاالتالترابية، لكن محاولة دراسة هذا الموضوع تحيل لمجموعة من العراقيل 

القرار  بإصداروذلك . التدبيرية، التي ينبغي تجاوزها من أجل تحقيق األهداف المرجوة و

المشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، الذي من شأنه على األقل تحديد مجاالت 

التدخل لكل من اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي، ووضع المبادئ و الشروط   الناظمة 

 .لمسك هذه المحاسبة

كما أن الممارسة العملية يجب أن تستحضر الجانب التدبيري المقاوالتي، خاصة تطبيق بعض 

 fifo    (first in, first out )أسلوب فيفو في تدبير المخزون على رأسها  التقنيةاألساليب 

وأسلوب . الموادالتي تنبني على استهالك أقدم وحدة موجودة بالمخزون، وبالتالي تجنب تلف ؛

أي استعمال آخر وحدة دخلت المخزن، بهدف  ؛  lifo :(last in , first out.)ليفو آخر هو

إضافة إلى اعتماد بعض البرانم والبرامج المعلوماتية، التي من ... تقليص حجم المواد المخزنة

 .شأنها ضبط وتقنين مسك هذه المحاسبة

تفعيل هذه اآللية موارد بشرية مدخال أساسيا ل كما تعد تقوية المراقبة والتتبع، وتوفير

 .المحاسبية
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 :قائمة المراجع

 الرسائل: 

  برابح بالل، تقييم دور المراجع الداخلي في تحسين نظام المراقبة الداخلية في
المؤسسات االقتصادية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير شعبة علوم 

، السنة الجامعية "بومرداس"المحاسبة، جامعة امحمد بوقرة التسيير، تخصص 
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 المقاالت: 

  بن بخمة  سليمان،  جودة المعلومة المالية وفق النظام المحاسبي، وإشكالية الوصول
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