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 :مفهوم وأهداف إدارة المخازن

تبدأ مهام التخزين بعد اإلنتهاء من عملية الشراء مباشرر  ييرت تهرتهع أعمالهرا باهرتصم ا ورناو دالمرداد دالهرلا المشرترا  
ا، على أن يهبق ذلك إعرداد ا بنيرة المصةمرة دترداير ا مونرة دالمهراياف الواايرة لليفرظ دال يرام داليفاظ عليها ليين طلبه

عررداد الهررخصف الصزمررة لشررةدن التخررزين   رررا  إفبرراف ديوررر  بتنفيررذ أدامررر الورررو اررى يينهررا، فررم مهررك الرردااتر داز
 .بأدعالمخزدن مبدبا  بأونااه المختلفة دمتابعة يروتها دت ييم أرودتها أدال  

االتخزين له أههه العلمية ييت يعتبر عملية انية تعمع على مداخهة الياخاف الفعلية لخهاف اإلهتخدام بالمدخدداف اى 
يوام الرقابة على إهتخدام هذ  المدخدداف  .المخازن داز

دن المناهر،، إذن الم ودد بدظيفة التخزين هد تخطيط دتنظيم عملياف إهتصم ا وناو دالمداد دالميااظرة علرى المخرز 
مداد خهاف اإلهتخدام بإيتياخاتها اى الدقف المناه، دمراقبة وفاء  ا داء بييت تنخف  التواليو إلى أقع يرد ممورن  داز

. 

الخرا  برالمخزدن أنره أورع ييرتفظ بره ببرر  البيرا ارمن النشراط العرادق  2دقد عرو معيرار المياهربة الموررق رقرم 
ع للبيا أد اي شوع مداد خام أد مهماف تهتخدم اي مراخع اإلنتراج أد اري ت رديم للمنشأ  أد اي مريلة اإلنتاج ليوبح قاب

 الخدماف 

 :إختواواف دمهةدلياف إدار  المخازن

 :دتتلخ  اى اآلتى

ر مراعررا  االعتبرراراف اإلقتوررادية، اعلررى إدار  المخررازن التأوررد أن وااررة ا عمرراع ايهررا تررتدل بطري ررة تي ررق أقررع تولفررة  1
 .ممونة

المخزدن، تخت  إدار  المخازن برقابة وااة العملياف المتعل ة بالمخزدن دالتى تتدل داخع المخازن دعلرى إدار   ر رقابة 2
 .المخازن تيليع وااة المعلدماف المتعل ة باالنتاج دالمبيعاف الصزمة لتي يق الرقابة على المخزدن

د ايهررا المعلدمراف المتعل ررة برالمخزدن أدال  بررأدع ر إمهرراك هرخصف المخررازن، تتردلى إدار  المخررازن إمهراك هررخصف ت ير 3
دبشروع دقيرق، دتيتردل هرذ  الهرخصف علررى واارة المعلدمراف الصزمرة لرقابرة المخررزدن داليفراظ علرى مهرتدياته مفرع ن طررة 
إعرراد  الطلرر،، إيتيرراطى ا مرران دالطرردارق، اليررد ا قوررى للمخررزدن د يررر ذلررك، دأياررا  المعلدمرراف المتعل ررة بررالمدردين 

 .رقام الوددية لصأوناودا 

ر إتبرا  الدهراةع المناهربة ليفرظ المخرزدن، تتطلر، بعر  ا ورناو معاملرة خاورة عنرد يفظهرا، دعلرى إدار  المخرازن  4
تطبيررق التعليمرراف المتعل ررة بطري ررة اليفررظ هررداء ورردرف عررن المرردرد أد عررن الخهررة، ارربع  ا وررناو تتلررو بالرطدبررة 

 .، دعلى إدار  المخازن إتخاذ وع ما من شأنه اليفاظ على هذ  ا وناودبعاها هريا االشتعاع أد هريا الوهر
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ر تيديرد المداورفاف دتعيرين المدقرا، علرى إدار  المخرازن دارا نظرام لتيديرد ورع ورنو دترميرز  ددارا رقرم ورددل لره  5
و بهرررعة يتررى يموررن التعرررو علررى الوررنو بهررهدلة، ومررا أن إتبررا  الدهرراةع الوفيلررة بالدورردع إلررى مدقررا تخررزين الوررن

 .دههدلة، وما أن عليها تيديد بداةع الونو إذا وان هذا الونو  ير متاح
ر تهليم البااعة، إدار  المخازن مهةدلة عن تهليم الونو اى الدقف المطلد، دالموان المطلد، ديخ، أن تتم عملية  6

 .التهليم بوفاء  دأن تودن اإلخراءاف المهب ة هريعة ددقي ة

إدار  المخازن مهةدلة عن اي  البااعة التى ترد إلى المخازن من ييرت إهرم الورنو دوميتره  ر الفي  الظاهرق ، 7
دأل تلو اى الدارد ديالة الونو، دتظهر أهمية الفي  إذا ما أدرونا أن مهةدلية المدرد عن الونو الذل درد  تنتهرى 

ارة المعلدمراف المتعل رة بنتراةف الفيرر  عراد  خرصع مرد  معينرة مرن تهرليمه الورنو، ديخرر، علرى إدار  المخرازن إرهراع وا
 .إلى المشترياف دادرا 

ر ترأمين المخرزدن، إدار  المخررازن مهرةدلة عرن إتبرا  واارة الهربع لتررأمين هرصمة المخرزدن مرن الهررقة داليريرق دالتلررو  8
 .د يرها من ا خطار

ف إدار  المخرازن الهامرة ديخر، أن يرتم ر منادلة المداد، إن تيريك البااعة مرن المخرازن إلرى الخهرة الطالبرة أيرد داخبرا 9
 .بهرعة داى أمان

ر إهرتصم الباراعة، تتارمن داخبراف إدار  المخرازن إهرتصم الباراعة مرن المردردين داير  واارة مهرتنداف اإلهرتصم  11
بصغ إدار  المشترياف بما تهلمته  .داز

 :عصقة إدار  المخازن باإلداراف ا خرل

إداراف الشروة ، ليس ا ط إلمردادها بإيتياخاتهرا دلورن لتبرادع المعلدمراف دارمان وفراء  البد من تعادن المخازن ما ب ية 
أداء الخدمرة، ديرررتبط أداء المخرازن بررأداء عرد  إداراف بالشررروة بمرا ييرردد إطرار العصقررة برين المخررازن دهرذ  اإلداراف علرري 

 :هبيع المفاع 

 إدار  التشبيع دالويانة    -
 إدار  المشترياف -

 مالية اإلداراف ال -

 الخ  ……………… -
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 :أندا  المخازن

 :المخزدن -16

يرردرج اررى هررذا اليهررا، المخررزدن الميررتفظ بررة ببررر  البيررا مررن المنتخرراف التامررة دالبارراةا المشررترا  داالنترراج  يررر التررام 

مررن  دوررذلك الخامرراف دالمررداد دقطررا البيررار دالمهمرراف الصزمررة لصهررتخدام اررى مرايررع االنترراج دالمخلفرراف دالخرررد  الناتخررة

 .العملياف االنتاخية داالعتماداف المهتندية المفتدية لشراء هلا دخدماف

 اقهام المخازن بالنظام المياهبي المديد

 1611    .مخزن الخاماف دمدخصف االنتاج -
 1612     .مخزن الدقدد دالزيدف -

 1613    .مخزن قطا البيار دالمهماف -

 1614    .مخزن مداد التعبةة دالتبليو -

 1615     . خلفاف دالخرد مخزن الم -

 164   .مخزن بااةا مشترا  ببر  البيا  -

 1616    مخزن تيف التودين مهتلزماف  -
 :مخزدن خاماف دمداد ددقدد دقطا  يار -161 

 :مخزدن الخاماف -1611       

االهرتخدام ارى يظهرر هرذا اليهرا، يرورة الخامراف الرةيهرية دالخامراف المهراعد  دياخرذ يومهرا االراارى الم تنرا  ببرر  

تنفيذ مشردعاف التعمير داالهوان داالهتوصح داالهتزرا  ديخعع هرذا اليهرا، مردينا ب يمرة الخامراف بالمخرازن ارى ادع 

الفترررر  الماليرررة دييمرررع بتولفرررة الخامررراف المشرررترا  دالمرترررد  مرررن مراورررز االنتررراج خرررصع الفترررر  ديخعرررع داةنرررا ب يمرررة الخامررراف 

النترراج اد المبررا  اد المرتررد منهررا للمرردردين خررصع الفتررر  ديخرر، ان يتطررابق رورريد هررذا المنوررراة مررن المخررازن لمراوررز ا

 .اليها، اى نهاية الهنة المالية دوذا اى تهدية الفردق المالية
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 :مخزدن الدقدد دالزيدف -1612

دييمرع بتولفرة الدقردد  يظهر هذا اليها، يروة الدقدد دالزيردف ديخعرع مردينا ب يمرة الدقردد دالزيردف ارى ادع الفترر  الماليرة

دالزيردف المشررترا  خررصع الفترر  ديخعررع داةنررا ب يمرة المنورررو مررن المخرازن اد المبررا  اد المرتررد منهرا للمرردردين مررن خررصع 

ديخ، ان يتطابق رويد هذا اليها، اى نهاية الهنة المالية دوذا اى نهاية الفتر  الماليرة الددريرة مرا قيمرة الخررد . الفتر  

 .هدية الفردق ان دخدف بالعخز وانف اد الزياد  دهداء وانف طبيعية اد  ير طبيعية على هذا اليها،الفعلى ديتم ت

 :مخزن قطا البيار دالمهماف -1613

يظهر هذا اليها، يروة قطا البيار دمرداد الوريانة دالمرداد دالمهمراف المتندعرة ديخعرع مردينا ب يمرة قطرا البيرار دالمرداد 

الفترر  الماليررة دييمرع بتولفرة مررا يرتم شررراء  اد انتاخرة داخرع المنشررا  مرن هررذ  االورناو دوررذا  دالمهمراف المتندعرة اررى ادع

المرتد  منها من المراورز المختلفرة خرصع الفترر  ديخعرع داةنرا ب يمرة مرايتم هريبة العمراع الوريانة داالورصح اد المبرا  اد 

هررا، اررى نهايررة الهررنة الماليررة دوررذا اررى نهايررة الفتررر  المرتررد منهررا للمرردردين خررصع الفتررر  ديخرر، ان يتطررابق رورريد هررذا الي

المالية الددرية ما قيمة الخرد الفعلى ديتم تهدية الفردق ان دخدف بالعخز وانف اد الزياد  دهداء وانرف طبيعيرة اد  يرر 

 .طبيعية على هذا اليها،

 :مخزن مداد التعبةة دالتبليو -1614

يو اى ادع الفتر  الماليرة دييمرع بتولفرة مرايتم شرراء  اد انتاخرة داخرع الديرد  يظهر هذا اليها، يروة مداد التعبةة دالتبل

ديخعع داةنا ب يمة ما تم ورراة لهرذ  المراورز اد المبرا   .،من هذ  المداد دوذا المرتد منها من المراوز المختلفة خصع الفتر 

ا اليهرا، ارى نهايررة الهرنة الماليرة دورذا اررى اد المرترد مرن هرذ  المرداد للمرردردين خرصع الفترر  ديخر، ان يتطررابق روريد هرذ

نهاية الفتر  المالية الددرية ما قيمة الخرد الفعلى ديتم تهدية الفردق بالعخز وانف اد الزياد  دهداء وانف طبيعية اد  ير 

 .طبيعية على هذا اليها،
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 :مخزن المخلفاف دالخرد -1615

ف من النشاط االنتاخى اد من المشترياف خصع الفتر  ديخعع مدينا يظهر اى هذا اليها، يروة الخرد  دالرداود دالمخلفا

بال يمررة المريلررة مررن الفتررر  الماليررة الهرراب ة دييمررع بال يمررة الت ديريررة لهررا خررصع الفتررر  ميهرردبة علررى اهرراس وررااى قيمتهررا 

ج اد تولفرة المشرترياف م ابرع تخفري  توراليو االنترا،البيعة الم ردر  علرى اردء متدهرط اهرعار بيعهرا خرصع العرام الهرابق 

يه، االيداع بذاف ال يمة ديخعع هذا اليها، داةنا بال يمة الداترية لما يتم بيعرة منهرا خرصع الفترر  دورذا بمرا يرتم ورراة 

 .من هذ  المخلفاف العاد  اهتخدامها مر  اخرل

 ةبصةية المخازن للشرواف التابع اقهام المخازن

يهر، ايتياخراف الشرروة دتن هرم المخرازن الرةيهرية ويرد ادنري اخرذا اري االعتبرار  يتم ت هيم المخازن الري رةيهرية دارعيرة
 -:داخع وع منها اتبا  الت هيم الدارد بيها، المخزدن بالنظام المياهبي المديد 

 .مخازن رةيهية -1
 .مخازن ارعية -2  

- :المخازن الرةيهية          

تمف إخراءاف شراةها بمعراة إدار  المشترياف ومرا تتردلى تمردين  دت دم بوفة عامة باهتصم دورو خميا ا وناو التي
 .المخازن الفرعية

 -:المخازن الفرعية          
دهي التي تمدع بأوناو ترهع إليها من المخازن الرةيهية دتودن قد تمف إخراءاف شراةها بمعراة إدار  المشرترياف دالتري 

 -:تن هم إلي ( أق المخازن الرةيهية دالفرعية ) 
- :مخازن الخاماف

o  مخازن الخاماف الرةيهية مفع الخاماف الرةيهية للميا. 

o مخازن الخاماف المهاعد  دالتي تن هم إلى:- 
o مخازن خاماف مهاعد  للدرش                   . 
o مخازن خاماف مهاعد  للمعامع. 
o مخازن خاماف مهاعد  للورو الويي. 
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- :مخازن الدقدد د الزيدف

o مخزن الدقدد.                             
o مخزن الزيدف دالشيدماف. 
    -:مخازن قطا البيار 

o مخزن قطا  يار اآلف دمعداف               . 

o مخزن قطا  يار دهاةع الن ع داالنت اع. 
o  مخزن قطا  يار شبواف الميا                 . 
o مخزن قطا  يار شبواف الورو الويي. 
o مخزن قطا  يار متندعة. 

- :المهماف مخازن

o مخزن مهماف درش ويانة اآلالف دالمعداف         . 
o مخزن مهماف المباني دالمرااق. 

o مخزن مهماف المعامع                               . 

o مخزن مهماف الشبواف. 
o  (.              درش الهياراف)مخزن مهماف اليملة 
o مخزن المهماف المتندعة. 

- (:الخرد )مخازن المخلفاف

o زن ا ودع الفابتة الموهنة دالمخرد مخ         . 
o مخزن مخلفاف قطا البيار دالمهماف. 

- :مخازن المشترياف ببر  البيا

o مخزن مشترياف العداداف دمهتلزماتها           . 
o مخزن مهماف تدويع العداداف. 
o مخزن مشترياف أخرل ببر  البيا. 
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- :مخازن التودين االهتفمارق

o ي داإلنشاءاف دالمرااقمخزن مودناف المبان          . 
o مخزن اآلالف دالمعداف. 
o مخزن دهاةع الن ع داالنت اع                           . 

o مخزن العدد دا دداف. 

o ،مخزن ا فات دمعداف الموات                         . 
 المهتعملةزن ا ودع امخ

 مستويات التخزين
  -:مهتدياف التخزين هى وما يلى

 د ا قوىالي .1

الدايرررد يورربح بعررردها اإلهررتفمار اررري المخررزدن عبررر  .هررى اوبررر وميرررة يموررن االيتفررراظ بهررا ارررى المخررزن مرررن الوررنو   
 إقتوادق علي المنشأ  ديمفع رأس ماع متدقو 

 يد الطل، .2

ى هى الومية التى يعراد الطلر، لتمردين الورنو عنرد بلد هرا دهرى الوميرة الترى توفرى لتهرتهصك مرن تراريخ الطلر، يتر   
 (.يد ا مان ) تاريخ التدريد بما اليوع بها رويد الونو الى اليد ا دني 

 اليد ا دنى .3

هرى اقررع وميررة يمورن ان ييررتفظ بهررا مررن روريد الوررنو ددن يررد الطلرر،   د البرا مرراتودن لم ابلررة أل طرردارق اد         
 .لفنية المختوة ازماف اى التدريد لتي يق اهتمرار العمع ددن تدقو ديتم تيديدها من الخهاف ا



 

 الدرجة الثالثة –  حسابات المخازن                                  المسار الوظيفي لوظيفة محاسب ومراجع مالي
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 مسميات األصناف وتكويدها

مررن أهررم عدامررع تنظرريم المخررازن هررد تدييررد مهررمياف ا وررناو بييررت ييرردد مهررمى دايررد للوررنو الدايررد علررى مهررتدل 
 من المخازن  طلبهالشروة يتى ال يختلط ا مر بين الونو المطلد، دونو اخر عند 

دهى عملية توديد ا ورناو دذلرك عرن طريرق دارا رقرم ورددق بعد تدييد مهمياف ا وناو يلي ذلك خطد  مهمة خدا 
دايررد للوررنو علررى مهررتدل الشررروة دالشرررواف التابعررة ديتورردن الرررقم الوررددق مررن عشررر  أرقررام ردعرري ايهررا قرردر اإلمورران 

 .التدااق ما الترقيم الدارد بالدليع المياهبي المديد 

- :ديتودن الرقم الوددق من خزةين رةيهين 

لمهررمى بورردد الندعيررة ديتوردن مررن هررتة أرقررام ديبردأ مررن اليهررار إلررى اليمرين ديتورردن مررن مخمدعرراف الخرزء ا دع دا .0
 رةيهية دأخرل ارعية

 مثال          
   1111111111فمثال رقم الشبة السائلة هو 

(  ارقام  6)كود النوعية       
 كود النوعية كود المجموعة كود الفصيلة كود السلعة 
 خامات 1 
 رئيسية 1 
 شبة 01 
 شبة سائلة 01 
 شبة صلبة 02 
 كلور 02 
 كلور سائل 01 
 كلور بدره 02 

 

 الخزء الفاني ديتودن من أربعة أرقام يخ، أن يودن مهلهص بتهلهع مرتبط بالخزء ا دع الخا  بودد الندعية .2

ف المخرازن بترددين نفرس ي دم أمين المخزن بتددين الرقم الوددق لوااة ا وناو اي داترر عهدتره ومرا ي ردم مراقر، يهرابا
ا رقرام ارري دارراتر  دي رردم أمرين المخررزن بإعرراد  ترتيرر، ا ورناو ارري المخررزن علررى ا رارو يهرر، تهلهررع ا رقررام الودديررة 

 المدزعة على ا قهام داخع المخزن
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 00   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 المخزنية والدفاترالمستندات 

 .بطاقة العين  -:أدال 

- :هي عبار  عن بطاقة يداح بها البياناف التالية 

 رقم الوددق للونوال 
 اهم الونو 
 (..…………عدد  \لتر  \متر  \ويلد )  ديد  الورو للونو 

 دهذ  البطاقة ترمز إلي معراة الونو دموان دخدد  بالمخزن 

 بطاقة الونو أد الهخع  -:فانيا 

- :هذ  البطاقة أد الهخع ييتفظ بها أمين المخزن دمددن بها البياناف التالية 

 الرقم الوددق للونو 
 هم الونوا 
 ديد  الورو للونو 
 اليد ا دنى للونو 
 اليد ا قوى للونو 
 الومياف المنوراة 
  الومياف الدارد 

لمعرارررررة ا رورررررد  المخزنيرررررة أدال برررررأدع علررررري أن يرررررتم . دهرررررذ  البطاقرررررة الرررررذق ي ررررردم بالترررررددين بهرررررا هرررررد أمرررررين المخرررررزن 
ييررررد الررررذق يشررررير المررررين المخررررزن علرررري دهررررذ  البطاقررررة هرررري المتشررررر الد ... تررررددين الوررررنو  أفنرررراء وررررراة أد دخدلرررره 

 وية بياناف ا رود  المخزنية طب ا لدااتر العهد  بالمخزن 

 داتر يدمية المخزن  -:فالفا 

بمدخرررر، مهلهررررع بترررراريخ الورررررو . هررررد عبررررار  عررررن هررررخع يررررددن برررره أوررررناو المنوررررراة أد الرررردارد  للمخررررزن يدميررررا 
 31/6ديتررررى نهايررررة العررررام المررررالي اررررري  1/7عتبررررارا مررررن دبدايررررة التررررددين ارررري هررررذا الررررداتر وررررع عرررررام ا... أد الرررردخدع 

 1/7يتررررى بدايررررة العررررام التررررالي أق مررررن ( 1)فررررم البدايررررة مررررر  أخرررررق مررررن رقررررم (... 1)علرررري أن يبرررردأ المهلهررررع مررررن رقررررم 
 من العام التالي 

دداتررررر اليدميررررة هررررد الررررداتر الدييررررد المهررررخع برررره مهلهررررع الورررررو أد الرررردخدع دترررراريخ الورررررو أد الرررردخدع دتداررررا 
ا رقرررررام المهلهرررررلة علررررري يدميررررراف المخرررررزن بخميرررررا ا ذدن هررررداء وررررررو أد إارررررااة د يرورررررة الرررررربط برررررين أمنررررراء  هررررذ 

 المخزن دوتبة العهد دوذلك يهاباف المخازن 
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 02   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 داتر عهد  المخزن  -:رابعا 

- :هد هخع هام خدا لبيان يروة ا وناو المخزنية دوذلك ا رود  اي يينه دتتامن البياناف التالية 

  الوددق للونو الرقم 
 اهم الونو 
 الديد  للونو 
 اليد ا دنى للونو 
 اليد ا قوى للونو 
 رويد الونو 
  يرورررررة الوررررررو هرررررداء وررررررو أد دخررررردع علمرررررا بررررران يهررررراباف المخرررررازن لرررررديها نفرررررس الررررردااتر الخاورررررة بهرررررا

 .للمطاب ة الشهرية لصأرود  المخزنية

العهرررررد  المهرررررةدع عرررررن الترررررددين بهرررررذا  دنظررررررا  هميرررررة هرررررذا الهرررررخع ي ررررردم بررررره مدظرررررو خرررررا  للتهرررررخيع دهرررررد واتررررر،
 ...الهخع دوذلك المطاب ة من يهاباف المخازن 
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 إجراءات العمل بحسابات المخازن

إدار  يهرراباف المخررازن هرري يل ررة الدوررع بررين أعمرراع المخررازن دوررع مررن اليهرراباف الماليرررة يهرراباف التورراليو دتهرردو 
ارير تفويليررة بوع مخزن على يد  بالمنوررو دالمرتخرا دورذلك إخراءاف العمع بيهاباف المخازن إلى تداير بياناف دت 

 .قيد مياهبي شهرق لوع مخزن أياا

دتتورردن إدار  يهرراباف المخررازن مررن مخمدعررررة عمررع مشررولة علررى النيررد المبررين ايمررا بعررد دالهررخصف المرتبطررة بعمررع وررع 
 .منهم

ءاف عمرع أمنراء المخرازن داردر دوردع يدميرة الرردارد دتبردأ إخرراءاف العمرع داخرع إدار  يهراباف المخرازن بعرد انتهرراء إخررا
 .دالمنورو إلى إدار  مراقبة يهاباف المخازن 

 المهام المندطة بيهاباف المخازن 

مرتخعة بالومية ت دم إدار  يهاباف المخازن باعمالها بييت تعطى تيليًص ليروة االوناو الدارد  دالمنوراة دالميدلة دال
 -: ية دال يمة داق المهام التال

 .تهخيع اليروة اليدمية الذدن الدارد دالورو دالتيديع داالرتخا  -1
 .دا ودع الفابتة  ت ييم اذدن الورو المخزنية دارهاع ودر  منها لوع من إدار  التواليو دالعهد الشخوية -2

 .على يروة المخزدنالومية دالابط الداخلي ل يم المخزدن تي يق الرقابة  -3

 .لمنورو من المخازنللدارد داشهرل اعداد ال يد المياهبى ال -4
 .اخراء التهدياف الخردية طب ًا لنتاةف الخرد الفعلى -5
 .  اعداد الت ارير دالمدازين الددرية دالتى تطلبها اإلدار  لتل ى الادء على يروة المخزدن -6

 :ديتم العمع على النيد ا تي

ديددن بالخانر، المردين روريد  يد على وًص  م هم لوفياف يه، عدد ا وناو المدخدد يتم اتح هخصف لوع مخزن 
وميررة دقيمررررة ديررتم قهررمة ال يمررة علررى الوميررة الهررتخراج المتدهررط المتيرررك الررذق بمدخبررة هرردو يررتم ( أدع المررد  ) الفررتح 

 الورو 

ذلك طب را يتم بعد ذلك بداهطة مراق، المخزن بفوع يدميرررررة الدارد عن المنوررو دذلرك بتفريبهرا بنمراذج التفريرع المعرد  لر
 :دذلك على النيد التالي للنمدذج المراق لوع يها، مهت ع عن ا خر 

إخمالي يروة الدارد لوع مخزن على يد  مدزعرة طب ا لندعيرة المخزدن دالتودين الهلعي يه، تونيو النظام  -0
 .المياهبي المديد باإلاااة إلى بيان موادر التدريد لوع إذن إاااة 
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مخزن على يد  طب ا لندعية المخزدن دالتودين الهلعي يه، تونيو النظام  إخمالي يروة المنورو لوع -2
 .المياهبي المديد باإلاااة إلى تدزيا بيان المنورو على مراوز التولفة بشوع إخمالي

 .دايما يلي يتم تدايح يروتي الدارد دالمنورو وع على يد   -3

 حركة الوارد 
 اإلجراءات المستندية للفحص واإلضافة  -:أوال

   الفرير:- 
المهمرررررراف المرررررردرد  بمدخرررررر، أدامررررررر تدريررررررد يخرررررر، أن يررررررتم ايوررررررها قبررررررع إاررررررااتها إلرررررري عهررررررد  المخررررررزن ايمررررررا عرررررردا 

دذلررررك للتأوررررد بأنهرررررا  (ج 211)دالتررررري ال تزيررررد قيمتهررررا عررررن مبلررررع ا وررررناو الترررري يررررتم شررررراتها بمدخرررر، هررررلو متقتررررة 
 .مطاب ة انيا طب ا للمداوفاف الفنية دالدارد  بمهتنداف التدريد

الفيرررر  يرررررتم عرررررن طريررررق لخنرررررة انيرررررة مشرررررولة بمعراررررة اإلدار  العليرررررا بالشرررررروة ييررررررر مياررررر الفيررررر  بعرررررد اهرررررتيفاء 
 .تدقيعاف أعااء اللخنة المشولة للفي  ما أمين المخزن 

  اإلاررااررة:- 
   يالة الشراء 

/ دم الهررررريدي ررررر.. بعرررررد االنتهررررراء مرررررن إخرررررراءاف الفيررررر  الفنررررري داهرررررتيفاء التدقيعررررراف الصزمرررررة علررررري ميارررررر الفيررررر  
أمررررين المخرررررزن بعمررررع إخرررررراء اإلارررررااة لعهررررد  المخرررررزن دذلرررررك عررررن طريرررررق الفرررراتدر  أد شرررررهاد  إداريرررررة ارررري يالرررررة عررررردم 

 دردد الفاتدر  

 ادامر التدريد شترياف عن طريق الم-: 1

 هناك طري تان للداا دالتهليم       

       الداا م ابع االهتصم 

            الداا بعد الفي  داالهتصم 

 .ال يدد المياهبية دايد  التتبير اال انها تختلو اي الترتي، الزمني يه، طري ة الداا د 

o  ااذا وان الرداا م ابرع االهرتصم ييررر اذن وررو الشريك ادال فرم يهرلم للمردرد عرن طريرق لخنرة الفير  دالتري ت ردم
 .م ابع الشيك باهتصم البااعة بعد ايوها دمطاب تها لما هد دارد بامر التدريد 

o  داذا ورران الررداا بعرررد الفيرر  داالهرررتصم اي رردم المررردرد بتدريررد الباررراعة بمخازنررا فرررم ت رردم لخنرررة الفيرر  داالهرررتصم
 .بفيوها فم ااااتها مخزنيا فم ورو الشيك بعد ذلك للمدرد ايودن التهدياف معا 
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- :المشترياف من المخزدن الهلعي  -:ادال 

        -:ل يد االتيعند اهتصم االوناو دااااتها بالمخزن ييرر ا

 المخزدن       / من ير                                           

 يه، ند  البند...................مخزن / ير                                                  

 اةنةمدرددن دادراق داا ديهاباف د/ إلي ير                                            

 المدردين/ ير                                                      

- :عند ورو الشيك للمدرد

 مدرددن دادراق داا ديهاباف داةنة/ من ير                                      

 المدردين  / ير                                                   

 الي مذودرين                                        

 يهاباف داةنة لدق الموالح دالهيةاف / ير                                                      

 ن دية بالبندك دالونددق/ ير                                                      

 يهاباف خارية بالبندك/ ير             

- : مفاع 

ترم تدريرد  15/1/2114طن داري / خنيه  1111طن شبة ولبة بهعر  51تعاقدف الشروة علي شراء  1/1/2114ي ا
 .الشبة الولبة لمخازن الشروة دتم ايوها ددخدف مطاب ة دتم الورو للمدرد 

 .المطلد، عمع ال يدد الصزمة 
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- ( :االودع قبع اهتخدامها )مشترياف التودين االهتفمارق

 -:لتمديع من ميزانية الشروة  يتبا الخطداف التاليةاذا وان ا

 عنداهتصم االوناو دااااتها بالمخزن. 

 مشردعاف تيف التنفيذ / من ير                                       

 تودين اهتفمارق  / ير                                               

 / ..................ير                                                        

 مدرددن دادراق داا ديهاباف داةنة  / الي من ير                                                

     يهاباف داةندا شراء أودع /ير                   

 عند اهتخراج الشيك لخهة تدريد االوناو. 

 مدرددن دادراق داا ديهاباف داةنة  / من ير                                       

 يهاباف داةندا شراء أودع / ير            

 الي مذودرين                                       

 (إهت طاعاف ) يهاباف داةنة لدق الموالح دالهيةاف / ير                    

 لونددقن دية بالبندك دا/ ير                       

 يهاباف خارية بالبندك/ ير                        

خهرراز هررعر  21تررم تدريررد عرردد  21/2/2114تعاقرردف الشررروة علرري شررراء أخهررز  ياهرر،  لرري دارري  15/1/2115ارري 
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 07   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 .حالة التحويالت بين المخازن 
 اإلجراءات الالزمة للتحويالت المخزنية

علررررري مداا ررررة الخهرررررة الفنيررررة المهرررررةدلة داعتمرررراد مررررردير تيديررررع أق أوررررناو مرررررن مخررررزن  خرررررر يخرررر، أن يوررررردن بنرررراءًا 
 المخازن أد رةيس مخازن الفر  بطل، من الخهة الطالبة ميرر علي إذن التيديع 

ومررررا ال يبنرررري عررررن تيريررررر إذن إاررررااة  –إذن التيديررررع ال يبنرررري عررررن تيريررررر إذن ورررررو مررررن الخهررررة الميرررردع منهررررا 
ابي لعمليررررة التيديرررررع دلتخنرررر، إ فررررراع تهررررخيع التيرررررديصف ديرررررتم اهررررتخدامه ونمررررردذج رقرررر –مررررن الخهررررة الميررررردع إليهررررا 

 . اي أيًا من الخهتين الميدع منها أد الميدع إليها 

دي رررردم مهررررةدع يهرررراباف المخررررازن بالمطاب ررررة بررررين مهررررتنداف الورررررو الميرررردع منرررره دمهررررتنداف الرررردارد الميرررردع إليررررره 
 دذلك إلهتخراج أق اردق قد تنشأ بينهما 

  دييررررررر إذن اإلاررررااة هنرررررا وبررررديع عرررررن  –وانرررررف خديررررد  أد مهرررررتعملة أد خرررررد  يالررررة االرتخررررا  للمرررررداد هررررداء
 .ييت ال تهتخدم بع  الشرواف إال طل، ارتخا  دتونيو المرتخا بمدخ، إذن إاااة –إذن االرتخا  

 إجراءات االرتجاع للمخازن
ديررررتم تيديررررد   –يررررة يرررراالف ا وررررناو الترررري يررررتم إرخاعهررررا إلرررري المخررررازن دويفيررررة تيديررررد قيمررررة لهررررا يهرررر، يالتهررررا الفن

 -:والتاليال يمة لوع ونو مرتخا يه، التونيو المشار إليه 

   الخرررررررد  أد ا وررررررناو المهررررررتعملة دوررررررالية لصهررررررتعماع يررررررتم تيديررررررد قيمررررررة لهررررررا عررررررن طريررررررق لخنررررررة الفيرررررر
الفنررري التررري تيررردد يالتهررررا الفنيرررة دتيررردد قيمتهررررا علررري طلررر، اإلرخرررا  الترررري تن رررع ايمرررا بعررررد إلررري إذن اإلارررااة بمعراررررة 

 .وات، يهاباف المخازن
  ،ا ورررررناو الخديرررررد  المرتخعرررررة برررررددن اهرررررتخدام يرررررتم ت ييمهرررررا ب يمتهرررررا الهرررررابق ورررررراها بهرررررا دعليررررره ارررررإن واتررررر

يهرررررراباف المخررررررازن المخررررررت  هررررررد الررررررذق ي رررررردم بتيديررررررد قيمتهررررررا مررررررن خررررررصع دارررررراتر  ديررررررتم وتابررررررة قيمتهررررررا علرررررري إذن 
 .االرتخا  مباشر 

 ورررررصيها يمورررررن ت ييمهرررررا مرررررن خرررررصع اررررراتدر  اإلورررررصح إذا ترررررم ا ورررررناو المرتخعرررررة ديمورررررن اهرررررتخدامها بعرررررد إ
اإلوررررصح برررردرش خارخيررررة أد م ايهررررة اإلوررررصح الفعليررررة إذا تررررم اإلوررررصح بررررالدرش الداخليررررة دتهررررخع قيمررررة اإلوررررصح 

 .علي إذن االرتخا  بمعراة وات، يهاباف المخازن المخت 
 دلهررررررا ( دلرررررريس ببررررررر  البيررررررا)امها ا ورررررردع الفابتررررررة المرتخعررررررة الوررررررالية لصهررررررتعماع ببررررررر  إعرررررراد  اهررررررتخد

 .قيمة داترية أيا وانف يالتها تيدد قيمتها من خصع هخصف ا ودع الفابتة
  دهررررررررررداء لهررررررررررا قيمررررررررررة داتريررررررررررة  –دأيررررررررررًا وانررررررررررف يالتهررررررررررا  –ا ورررررررررردع الفابتررررررررررة المرتخعررررررررررة ببررررررررررر  بيعهررررررررررا 

  أد لرررررررررررريس لهرررررررررررررا قيمرررررررررررررة داتريررررررررررررة يرررررررررررررتم تيديرررررررررررررد قيمررررررررررررة ت ديريرررررررررررررة لهرررررررررررررا تهررررررررررررمي ال يمرررررررررررررة التخريديرررررررررررررة ال ت رررررررررررررع
 عرررررررررررررررن طريرررررررررررررررق لخنرررررررررررررررة الفيررررررررررررررر  أد لخنرررررررررررررررة خاورررررررررررررررة تشررررررررررررررروع  –( إن دخرررررررررررررررد)عرررررررررررررررن قيمتهرررررررررررررررا الداتريرررررررررررررررة 
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 ديراعررررررررررررررررررري اررررررررررررررررررري ت ررررررررررررررررررردير قيمتهررررررررررررررررررا هرررررررررررررررررررعرها اررررررررررررررررررري الهررررررررررررررررررردق علررررررررررررررررررري يالتهرررررررررررررررررررا  –لهررررررررررررررررررذا البرررررررررررررررررررر  
 (.التولفة أد الهدق أيهما أوبر)

- :مرتخعاف المخزدن  -:ادال 

 .االوناو الخديد  دالمهتعملة -1

 المخزدن/ من ير                                                      

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار/ ير                                                       

 ..........مخزن / ير                                                                

 الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار / الي ير                                                

 ............................... /ير                                                                     

 (في حالة سنة سابقة ) إيرادات سنوات سابقة   /أو إلي حـ          

- :االوناو الخرد  ييرر ال يد التالي  -2

 المخزدن/ من ير                                                    

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار/ ير                                                 

 مخزن المخلفاف دالخرد / ير                                                             

 الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار/ الي ير                                                              

 قطا البيار دالمهماف  / ير                                                                    
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 09   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 -:االوناو التي تم اوصيها 

 .بورش الشركة الداخلية 
 .-:اوناو المخزدن بعد االوصح داهتصم م ايهة االوصح يخ، تيرير ال يد التالي عند اهتصم 

 المخزدن/ من ير                                   

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار/ ير                                                           

 / .........................ير                                                       

 الي مذودرين                                          

 الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار / ير                                                             

 / ....................حـ                                                                            

 االخدر/ ير                                                              

 .................الموردااف / ير                                                              

   .       بورش خارجية لدي الغير
  عند اهتصم اوناو المخزدن بعد االوصح ييرر ال يد التالي:- 

 المخزدن/ من ير                                               

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار/ ير                                                  

 / .........................ير                                                           

 مدرددن دادراق داا ديهاباف داةنة/ الي ير                                                          

 المدردين                       / ير                                                  

 الوصح للمدرد ييرر ال يد التالي عند ورو قيمة ااتدر  ا: -

 مدرددن دادراق داا ديهاباف داةنة/ من ير                                             

 المدردين                       / ير                                                   

 ن دية بالبندك دالونددق/ الي ير                                                      

 يهاباف خارية بالبندك/ ير                              
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 مرتخعاف االودع  -:فانيا 

 وهناك اقتراحانادخاع االوناو مخزن الخرد  دالمخلفاف  

 االدع

 .سبي  قط ودون اعداد قيد محاادخال االصناف مخزن المخلفات دون تحديد قيمة له ويراقب مخزنيا ف
 الفاني 

                                                -:جنيه  لكل اصل مخرد واعداد القيد التالي   1تقيم االصناف المخردة بقيمة رمزية   
 المخزدن/ من ير                                       

 مخزن المخلفات/ حـ      

 يهاباف داةنة / الي ير                                             

 يفتح حساب للمراقبة حتي البيع      

- :بعد البيا يودن ال يدد التالية اي ولتا اليالتين 

 من مذودرين                                      قيد البيا 

  بإهم المشترقيهاباف مدينة / من ير                                                 

 يهاباف داةنة / من ير                                                 

 إلي مذودرين                                                   

 مخزن المخلفاف   /ير                                                    

  أرباح بيا مخلفاف / ير                                                    
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 حالة تصنيع مشغوالت داخلية بالورش اإلنتاجية بالشركة 

 .ييت يخ، إاااة منتخاف الدرش بإذن إاااة للمخازن –هداء وانف قطا  يار دمهماف أد أودع فابتة 

 اإلجراءات المحاسبية للمشغوالت بالتكلفة التي تقوم بها الورش المختلفة بالشركات

 لدرشررررة بعمرررررع طلرررر، وررررررو للخامرررراف المطلدبرررررة لتوررررنيا المشررررربدالف بالتولفررررة مرررررددن برررره رقرررررم ي رررردم مشررررررو ا
 .أمر الشبع الخا  بالتونيا دبناء علي طل، الورو يتم إهتخراج إذن ورو بالمداد الخام المطلدبة 

 31 خاماف ددقدد دقطا  يار دمهماف  \من ير 

 161 مخزن خاماف ددقدد دقطا  يار دمهماف  \إلي ير 

د إتمام عملية التونيا يتم تيديد قيمة ا وناو التي تم تونيعها دا ا للتولفة الفعلية المنوراة ديودن ال يد دبع
- "المياهبي والتالي 

 من مذودرين 

 161 مخزن خاماف ددقدد دقطا  يار دمهماف  \ير 

 121     مخزن تودين اهتفمارق \ير 

 إلي مذودرين 

 31 اف خاماف ددقدد دقطا  يار دمهم \ير 

 32     ا خدر  \ير 

 33    ير الموردااف 

دترهررررع للمخررررزن ( الرررررايش ) دبالنهرررربة للمتب رررري مررررن التوررررنيا ي رررردم مشرررررو الدرشررررة بتخميررررا ديوررررر بررررداقي اإلنترررراج 
 لإلرتخا 
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  ابعررررررد مراخعررررررة اررررررردق الزيرررررراد   –يالررررررة دخرررررردد زيرررررراد  ارررررري أروررررررد  الخرررررررد عنررررررد مطاب تهررررررا بالرورررررريد الررررررداترق
دهنرررررا مرررررن المموررررن أن تاررررراو بمدخررررر، إذن  –يررررراد  اعليرررررة ايخرررر، أن تاررررراو  رورررررد  المخررررازن دالتأوررررد مرررررن أنهررررا ز 

إارررررااة ومرررررا يخررررردز أن تاررررراو الزيررررراد  بمدخررررر، وررررردر  مرررررن ميارررررر خررررررد رهرررررمي ددن الياخرررررة إلررررري تيريرررررر إذن 
 دهيتم عراها بياالف الخرد   .اإلاااة

  اا ة مخلس اإلدار  للشروة ييت يتم إااااتها للمخازن بناء علي مد ( تبرعاف)يالة هباف 
 مخزن              /من ير                                
 ( منح أد هباف ) يهاباف داةنة   /إلي ير                               

  طب ًا للخطداف أ تيهيالة اهتعار  ومية من مهتلزماف اإلنتاج من أيدق الشرواف الش ي ة:- 
بعررررررد عمررررررع مياررررررر ) يررررررتم عمررررررع إذن إاررررررااة بداهررررررطة واترررررر، اإلاررررررااة  عنررررررد دورررررردع الوميررررررة المهررررررتعار  .0

ديراررررق برررراإلذن ورررردر  خطررررا، طلرررر، االهررررتعار  المرهررررع مررررن الشررررروة دالرررررد بالمداا ررررة علرررري الخطررررا، ( الفيرررر  الررررصزم
 .الدارد من الشروة الش ي ة

هررررراعد ي ررررردم واتررررر، يهررررراباف المخرررررازن المخرررررت  بتهرررررخيع الوميرررررة دقيمتهرررررا اررررري ورررررفية مهرررررت لة با هرررررتاذ الم .2
 .اي خانة البيان( أهم الشروة الش ي ة ) ما تيديد مودر التدريد 

عار  بيهررررررا، ا روررررررد  الداةنررررررة ا خرررررررل باهررررررم هررررررتت رررررردم إدار  اليهرررررراباف الماليررررررة بتهررررررخيع قيمررررررة الوميررررررة الم .3
الشرررررروة الشررررر ي ة علررررري أن تهررررردق قيمرررررة الوميرررررة عنرررررد ردهرررررا اررررري نفرررررس اليهرررررا، دلرررررد دخررررردف أق ارررررردق اررررري ال يمرررررة 

 .داف علي الموردااف وما يهدق الن   اي ال يمة علي يها، إيراداف متندعة تهدق الزيا

 .المعالخة المياهبية الهتعار  مهتلزماف االنتاج من ايدق الشرواف الش ي ة

 1عند اهتصم االوناو المهتعار  دادخاله مخازننا  -ا 

 -:يتم تيرير ال يد التالي                         

 المخزدن/ من ير                                        

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار / ير                                                 
 / ............ير                                                                

 يهاباف داةنة / إلى ير                                           

 (الشروة الش ي ة/ باهم)                                                         
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 -:عند رد ا وناو مر  أخرل للشروة المعير  ييرر ال يد التالي -، 

 فمن دقف اإلهتعار  اي يالة زياد  فمن الومية عن  اذا وان الرد لها بالزياد    –أ                              

 من مذودرين                                  
 289/ ......................(                باهم)يهاباف داةنة / ير                                        

 31               الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار       / ير                                        

 16 المخزدن/ إلى ير                                           

 161 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار / ير                                                  
 اذا وان الرد لها بالن    –،                            

 289  / .........................(باهم)يهاباف داةنة  / من ير                                

 إلى مذودرين                                   

 16     المخزدن/ ير                                                

 161 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار / ير                                                        
 31  الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار/ ير                                               
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 -:ف حاالت الصرف حركة المنصر 

  بطلررررر، ( ألرررررخ ... خهرررررة إداريرررررة  –ميطرررررة  –ة شررررربو) يالرررررة الوررررررو للتشررررربيع ، عنرررررد قيرررررام الخهرررررة الطالبرررررة
 ورو أوناو من المخزن بعد إهتيفاء اإلخراءاف الصزمة لزدم التشبيع 

   ،يالرررررة ورررررررو داررررراتر أد بدنرررررراف دقرررررردد ايخررررر، مراعررررررا  أن يرررررذور بدارررررردح ارررررري إذن الوررررررو اهررررررم ورررررراي
تيميرررررع ال يمرررررة علرررررى علرررررى أن ت ررررردم يهررررراباف المخرررررازن بعررررردم ( اليملرررررة الميوانيويرررررة مرررررفصً )العهرررررد  دخهرررررة الوررررررو 

دراخهررررا ارررري قيررررد المنورررررو الشررررهرق اررررمن يررررر مراقبررررة عهررررد دارررراتر دقرررردد ليررررين تهررررديتها مررررن / المنورررررو للتشرررربيع داز
خرررررصع المنوررررررو الفعلررررري دعلررررررى أن ت ررررردم اليهررررراباف الماليررررررة بفرررررتح يهرررررا، خرررررا  بررررررنفس االهرررررم ارررررمن يهررررررا،  

ة اررررري نهايررررة العررررام بعرررررد المطاب ررررة مرررررا أروررررد  مدينررررة دترتخرررررا أروررررد  البدنررررراف  يررررر المهررررتخدمة للمخرررررازن المختورررر
 .يهاباف المخازن دتدرج امن وشدو الخرد الهندق اي نهاية العام

 المعالخة المياهبية 

ييرررر ال يررد التررالي الهررتخراج شرريك ب يمررة البدنرراف ( المرردرد) عنررد اراد  شررراء دارراتر بدنرراف الدقرردد مررن شررروة البتررردع  -1
 :   المراد شراتها 

 المدردين/ من ير                                              

 البنك/ إلى ير                                                               

- :بال يمة والتالي ( مهتند ااااة ) عند تهليم امين المخزن دااتر البدناف ييرر اذن اهتصم  -2

     -:ال يد االدع       

 المخزدن / من ير                                                     

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار / ير                                                      
 مخزن الدقدد دالزيدف/ ير                                                                            

 المدردين/ ء بشيك للمدرد                        الي ير  ان وان الشرا 

- :ال يد الفاني       

 يهاباف مدينة / من ير                                         

 مراقبة عهد دااتر الدقدد/ ير                                                          
 المخزدن/ الي ير                                                           

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار / ير                                                      
 مخزن الدقدددالزيدف  / ير                                                               
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بد  اد وع يدم يتم تخميا يدمية ورو البدناف داعداد اذن  ورو اخمالي بالمنورو اي نهاية وع شهر اد وع اه -3
 -:الفعلي منها علي ان ييرر ال يد التالي

 الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار / من  ير                                           

 لدقدد دالزيدفا/ ير                                                   
 يهاباف مدينة/ إلى ير                                                  

 مراقبة عهد دااتر الدقدد/ ير                                                            
لبدناف دم ابلتهرا بمرا ترم ورراه اي نهاية الهنة عند اخراء الخرد الفعلي للمداد البتردلية يتم خرد المخازن دالخزاناف دا .5

- :داذا وان هناك بع  البدناف لم تورو يتم ارتخاعها للمخازن الخراء التهدية الخردية بال يد التالي

 المخزدن/ من  ير                                                     

 اماف دالمداد دالدقدد قطا البيار مخزن الخ/ ير                                                    

 مخزن الدقدددالزيدف  / ير                                                          
 يهاباف مدينة / إلى  ير                                                           

 مراقبة عهد دااتر الدقدد/ ير                                                           
 يالة ورو ال من ميتدياف مخزن مشترياف ببر  البيا:- 

ايتم ورو العداد بمدخ، إذن وررو مدقرا ( الخ..المداهير الفخار -.الملفاف المباعة -مهتلزماف العداداف -العداداف)
العميررع مررا رقررم قهرريمة هررداد  عليرره مررن مهررةدع الشرربوة الترري ت رردم بترويرر، العررداد دعمررع مياررر ترويرر، مدقررا عليرره مررن

مشرترياف ببرر  البيرا إال اري دخردد وردر  هرذا الميارر /ال هيمة دال ت دم يهاباف المخازن بتيميع المنورو على يرر
وما ال ت دم اليهاباف المالية بإودار قيد مياهربي بتهرخيع المبرا  ارمن مبيعراف مشرترياف ببرر  البيرا إال بنراًء علرى 

 .اإلنتهاء من اإلجراءات 

 -:مشترياف ببر  البيا بال يد التالي/ ت دم يهاباف المخازن بتيميع المنورو على ير -1

 مشترياف ببر  البيا / من  ير                                           

 مخزن المشترياف ببر  البيا/ الى ير                                                        
 -: لية بتهخيع المبا  امن مبيعاف مشترياف ببر  البيا بال يد التاليت دم اإلدار  الما -2

 العمصء/ من ير                                           

 ببر  البيا مبيعاف بااةا مشترا / إلى ير                                              
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 المعداف د ما شابهها  يالة ورو إطاراف وادتش خارخي د بطارياف الهياراف د: -

ايخر، أن يرذور اري إذن الوررو رقرم إطرار الورادتش أد رقررم البطاريرة علرى أن تهرخع هرذ  ا رقرام اري الهرخصف الرقابيررة 
التي تفتح لوع هيار  أد معرد  باليملرة الميوانيويرة أد درش وريانة المعرداف الف يلرة التري ال يخردز أن يوررو برديًص عنهرا 

 .إرخا  نفس إطار الوادتش أد البطارية بنفس الرقم الهابق وراه اي المهت بع إال بعد
 يالة ورو ومياف من المهتلزماف وإعار  لبع  الشرواف الش ي ة يتم ردها مهت بص. 

 :اي هذ  اليالة يخ، إتبا  الخطداف اآلتية         
مدااررق عليرره مررن اإلدار  العليررا يررتم إورردار إذن ورررو بمدخرر، خطررا، طلرر، اإلعررار  المرهررع مررن الشررروة الشرر ي ة دال -1

 .بالهيةة ديراق باإلذن ودر  منه
ت رردم يهرراباف المخررازن بتهررخيع الوميررة دال يمررة المعررار  ارري دااترهررا مررا مراعررا  أن يفررتح لهررا خانررة مهررت لة ارري أهررتاذ  -2

روررد  مهرراعد يهرراباف المخررازن دتهررخيع ارري ال يررد المنورررو الشررهرق الوررادر مررن يهرراباف المخررازن ميملررة علررى ا 
 .                    المدينة 

 .اليهاباف المدينة/ من ير                                                 

 الجهة المستعيرة .....     باهم ..                                                          

 ن المخزد / الى ير                                        

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد قطا البيار / ير                                                          
 ....................مخزن / ير                                                          
الومية المعار  دتهدية الفردق اي ال يمة بالزياد  على  ت دم اليهاباف المالية بفتح هذا اليها، دمتابعة إقفاله عند رد -3

 .اإليراداف المتندعة دالفردق بالن   على المهتلزماف

    _:اي يالة رد الشروة المعار  االوناو لمخازننا 

 المخزدن / من ير                                                 

 مخزن الخاماف دالمداد دالدقدد دقطا البيار/ ير                                                    

 .....مخزن/ ير                                              
 عمصء دادراق قب  ديهاباف مدينة      / إلى ير                                              

 يهاباف مدينة اخرق          / ير                                                                  
 الجهة المستعيرة .....     باهم ..                                                                    
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 طرق تسعير المنصرف من المخزون

 

 

 معالجة مسموح بها               معالجة قياسية

 طريقة األول فاألول -

 المتوسط المرجحطريقة  -

 طريقة األخير فى األول -

 طريقة التوسط المرجح 

يفتررررررر  متيرررررردد هررررررذ  الطري ررررررة أن المررررررداد المتخانهررررررة ذاف الوررررررنو الدايررررررد يررررررتم تخميعهررررررا دانرررررردماخها معررررررا لورررررررو 
الرررصزم منهررررا لإلنترررراج ببرررر  النظررررر عررررن تولفررررة اقتنررراء أق منهررررا، دينببرررري تهررررعير المنورررررو لإلنترررراج بمتدهررررط أهررررعار 

ذ  المرررداد، دل رررد رأينرررا ميادلرررة تطبيرررق تلرررك الفورررر  اررري ظرررع طري رررة المتدهرررط البهررريط ددخررردنا أنهرررا ترررتدق إلرررى اقتنررراء هررر
نتررررراةف  يرررررر مراررررررية د يرررررر دقي ررررررة، دذورنرررررا أن الهررررررب، اررررري ذلرررررك يعرررررردد إلرررررى عرررررردم تررررررخيح أهررررررعار الشرررررراء بوميررررررة 

 .المشترياف لوع هلعة

مليرررررة شرررررراء مرررررن المرررررداد ا دليرررررة، ديعتمرررررد هرررررذا لرررررذا ا رررررد اورررررر  المياهررررربدن اررررري اهرررررتخراج متدهرررررط مررررررخح بعرررررد ورررررع ع
المتدهررررط المرررررخح ارررري تهررررعير أيررررة مررررداد يررررتم وررررراها إلررررى أن يررررتم شررررراء أوررررناو خديررررد  دبهررررعر مختلررررو عررررن قيمررررة 

دبم تاررري هرررذ  الفورررر  ت ررردم . المتدهرررط ييرررت يرررتم تعرررديع هرررذا المتدهرررط اررري اررردء هرررعر دوميرررة داعرررة الشرررراء الخديرررد 
 :داف التاليةطري ة المتدهط المرخح على الخط

 :يتم اهتخراج متدهط تولفة مرخح بعد عملية الشراء دا ا للمعادلة (1

 =المتدهط المرخح 
 تولفة أخر رويد بالمخازن + تولفة الومية الدارد  
 ومية أخر رويد بالمخازن+ الومية الدارد  

ء وميررررة أخرررررق خديررررد  يررررتم االعتمرررراد علررررى هررررذا المتدهررررط ارررري تهررررعير المررررداد المنوررررراة لإلنترررراج دالرررري يررررين شرررررا (2
 .ديودن التهعير دا ا للمعادلة

 .أخر متدهط مرخح× الومية المنوراة = تولفة الديد  المنوراة لإلنتاج

عنرررررد شرررررراء وميرررررة خديرررررد  دبهرررررعر مختلرررررو يعررررراد اهرررررتخراج المتدهرررررط المررررررخح مرررررر  اخررررررق برررررنفس المعادلرررررة اررررري  (3
 .ديتورر ذلك بعد وع عملية شراء. الخطد  ا دلي

نمررررا ييهرررر، بررررع ( المتدهررررط المتيرررررك)المتدهررررط المرررررخح دل ررررد هررررمي هررررذا   نرررره ال ييهرررر، مررررر  دايررررد  خررررصع الفتررررر  داز
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 .ديختلو بمخرد شراء داعة خديد  من الونو المعني من المداد

ديخرررر، التنديرررره إلررررى إموانيررررة ايتهررررا، المتدهررررط المرررررخح مررررر  دايررررد  عررررن الفتررررر  دلونرررره هرررردو يررررتم يهررررابه ارررري نهايررررة 
اررررص يخرررردز أن يطلررررق عليرررره اهررررم ( أق عنرررردما ييهرررر، مررررر  دايررررد )التورررراليو أهميتهررررا، عندةررررذ  الفتررررر  ممررررا يف ررررد بيانرررراف

 .المتدهط المتيرك

هررررذا ديرررررق المياهرررربدن أن هررررذ  الطري ررررة تناهرررر، اليرررراالف الترررري تورررردن ايهررررا أهررررعار المررررداد عراررررة للت لبرررراف دبشرررروع 
ا مررررن الطرررررق خودوررررا إذا مررررا ملمرررردس، دهنررررك شرررربه اتفرررراق بررررين المياهرررربين علررررى تفارررريع هررررذ  الطري ررررة علررررى  يرهرررر

وررران لرررردق المشررررد  ر بررررة اررري تخررررادز تذبرررذ، ا هررررعار علرررى التورررراليو الميملرررة علررررى اإلنتررراج، دتي ررررق هرررذ  الطري ررررة 
 :المزايا التالية

 .تهاعد هذ  الطري ة على تخفيو أفر التبير اي ا هعار على تواليو اإلنتاج (1

  المتدهررررطاف دالهررررابق اإلشررررار  إليهررررا ارررري معررررر  ال تظهررررر هررررذ  الطري ررررة أيررررة اررررردق ناخمررررة عررررن اهررررتخدام اوررررر  (2
 .يديفنا عن طري ة المتدهط اليهابي البهيط

–أدال دطري ررة الرردارد أخيرررا  -منورررو–تتفررادق هررذ  الطري ررة الوفيررر مررن االنن رراداف المدخهررة إلررى طرقررة الرردارد أدال  (3
 .أدال –منورو 

م برررردال دمنط يررررا إلررررى يررررد ( المتيرررررك)مرررررخح يعتبررررر ت يرررريم المخررررزدن مررررن المررررداد ا دليررررة علررررى أهرررراس المتدهررررط ال (4
 .وبير خودوا اي الياالف التي يودن ايها ورو المداد متورر داةما دبومياف  ير وبير 
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 .:  حالة عملية
 .2114خصع شهر مايد من عام (  )البياناف التالية تبين يروة الدارد دالمنورو من الماد  

 للديد / خنيه   5ديد  بهعر  1211 ومية المداد الدارد   1/5/2114اي 
 للديد / خنيه  6ديد  بهعر  811 ومية المداد الدارد   5/5/2114اي 
 للديد / خنيه  8ديد  بهعر  1111 ومية المداد الدارد   9/5/2114اي 
 للديد / خنيه  7ديد  بهعر  1111 ومية المداد الدارد   11/5/2114اي 
 للديد / خنيه  9ديد  بهعر  1611 ومية المداد الدارد   15/5/2114اي 
 للديد / خنيه  12ديد  بهعر  2811 ومية المداد الدارد   29/5/2114اي 

خررررص شرررهر مررررايد تبررررين لررررك مررررا (  )دمرررن خررررصع مراخعررررة بيانرررراف أذدنررراف الورررررو الترررري تررررم تيريرهرررا لررررنفس المرررراد   
 :يلي

 الومية المنوراة  تاريخ الورو 
 ديد    811 3/5/2114اي 
 ديد    811 7/5/2114اي 
 ديد    1811 11/5/2114اي 
 ديد    1211 22/5/2114اي 
 ديد    711 28/5/2114اي 
 ديد    2111 31/5/2114اي 

 بداتر أهتاذ المخازن باهتخدام المتدهط المتيرك(  )تودير وفية الونو : المطلد، 
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 الرويد الوادر الدارد التاريخ

هعر  ومية 
 الديد 

هعر  ومية ةال يم
 الديد 

هعر  ومية ال يمة
 الديد 

 ال يمة

5/1 1211 5 6111  - - -1211 5 6111 

5/3    811 5 4111 411 5 2111 

5/5 811 6 48111  - - -411 5 2111 

       811 6 4811 

       1211 56667 6811 

7/5    811 56667 453366 411 53667 226668 

9/5 1111 8 8111    411 53667 226668 

       1111  8111 

11/5 1111 7 7111    411 53667 226668 

       1111 8 8111 

       1111 7 7111 

       2411 76194 1726561 

11/5    1811 76194 1294962 611 76194 431664 

15/5 1611 9 14411    611 76194 431664 

       1611 9 14411 

       2211 86517 1871564 
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 الرويد الوادر الدارد التاريخ

هعر  ومية 
 الديد 

هعر  ومية ةال يم
 الديد 

هعر  ومية ال يمة
 الديد 

 ال يمة

22/5    1211 86517 1121864 1111 86517 86517 

28/5    711 86517 5955 311 86517 255261 

29/5 2811 12 33611    311 86517 255261 

       2811 12 336161 

       3111 116662 3615263 

31/5    2111 116662 23324    

       1111  12828 
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 جعة والمطابقة إجراءات المرا

 المشتريات والمطابقة
  ي رردم مدظررو مراقبررة المشررترياف التررابا إلدار  يهرراباف المخررازن بمراخعررة مهررتنداف الورررو الرردارد  مررن اليهرراباف

بمطاب رة الوميراف دال رريم علرى اراتدر  الشررراء للتأورد مرن أن ال رريم الميملرة علرى المخررزدن مطاب رة للردارد برراإلذن دالتأورد مررن 
 اء دمودر التدريد دااليتفاظ بودر  لتهليمها إلى مراق، يهاباف المخزن ااتدر  الشر 

  ي رردم برراالطص  علررى مياررر الفيرر  الخررا  با وررناو المدرخررة بررإذن اإلاررااة دالتأوررد مررن أنهررا مهررتداا  لوااررة
طاب تهرا برالدارد  البياناف دالتدقيعاف المطلدبة طب ا إلخراءاف الفي  دييتفظ بودر  منه لتهليمها إلى مراقر، المخرزن لم

 .بيدمية المخزن 

   1التأود من انه تم  تيميع وااة موردااف الن ع دالتيميع دالمشاع على هعر التولفة الفعلية بالفاتدر 

  التأورد مررن تيميررع اررريبة المبيعرراف علررى هررعر التولفررة دانرره تررم تدزيررا قيمتهررا علررى ا وررناو بررإذن اإلاررااة بنهرربة
 وناو الخااعة ، ايما عدا ا وناو التي تهترد اريبتها دتناه، يه، قيمة وع ونو من ا 

  ارى يالرة يورردع الشرروة علرى خوررم تخرارل مرن المرردرد علرى إخمرالي أد أوررناو مرن قيمرة الفرراتدر  يرتم التأورد مررن
تخفي  قيمة هذا الخوم على ا وناو المدرد  بنهبة دتناه، يه، قيمة وع ونو من ا وناو الخاارعة للخورم 

. 

  مررن الخطررداف الهرراب ة ي رردم مراقرر، المشررترياف بررالتدقيا علررى ورردر  إذن اإلاررااة مررا االيتفرراظ بالورردر  بعررد التأوررد
 .الفانية من مهتند الدخدع إلفباتها بهخع المشترياف الخا  بذلك دالخا  بوع مخزن على يد 

 يهراباف المخرزن  ي دم  بعد ذلك بتهليم ودر  مهتند الدخدع دوردر  ميارر الفير  دورردر  اراتدر  الشرراء لمراقر ،
 .لي دم بددر  بمراخعتها على هخع المشترياف دالتدقيا باالهتصم 

     بعد انتهاء مراق، المشترياف  من مراخعة اإلذن ي دم بالتدقيا بما يفيد انه  تمف المراخعة  . 

  المراق،  ييمع اهم إدار  مراقبة يهاباف المخازن دتاريخ المراخعة دتدقيا( ختم ) ديفاع أن يودن هناك 

  دال يخدز إخراء إق تعديصف على اإلذن أال بعد الرخد  إلى مراق، المشترياف المخت  إلياطته بأق تعديصف. 

   دار ي ردم مراقر، المشرترياف ارري نهايرة ورع شررهر برإخراء عمليراف المطاب ررة مرا ورع مررن إدارتري الوررو دالتهرردياف داز
 .وع إدار  للدقدو على الخطأ ادرا إذا دخد  دذلك من داقا هخصف( المروزية ) اليهاباف العامة 

 :دلوي يتم مراخعة بياناف ا ذدن الدارد  هداء وانف إاااة أد ورو الداخ، تداارها اي وع إذن دتتلخ  اي ا تي 
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 :بالنهبة  ذدن اإلاااة -:أدالً 

 رقم إذن اإلاااة أد االرتخا  دتاريخه داهم المخزن الدارد إلية. 

  درقم الع د دتاريخه أد الخهة التي قامف باالرتخا بيان خهة التدريد. 

 التأود من ميار الفي  دنهبة الوصيية داهتيفاء خميا التدقيعاف على الميار. 

  التأود من وتابة الرقم الوددق داهم الونو وامص. 

 :  بالنهبة  ذدن الورو  -:فانيا 

 رقم إذن الورو دتاريخه داهم المخزن المنورو منه. 

 ة الورو داايا ددن لبس درقم مروز التولفة خاوتهبيان خه. 

 بيان اهم الونو الفني مفوص بدادح. 

 الومية المنوراة با رقام دا يرو داليالة التي وراف بها. 

 بيان رقم الودد المخزنى ميددا بوع دقه. 

 بيان تدقيعاف وع من أمين المخزن درةيس المخازن المخت  دالمهتلم. 

 بعد الورو اي الموان المخو  له بأذن الورو أد اي خانة المصيظاف بيان الرويد المتب ي. 

 التهخيع بالهخصف 

 :بعد تمام مراخعة ا ذدن الدارد  دالمنوراة ي دم مراق، يهاباف المخازن باتخاذ الخطداف اآلتية 

 :بالنهبة لعملياف اإلاااة  -0

 ق الرقم الورددق الخرا  بورع ورنو دذلرك تيديد وفية الونو اي دااتر أهتاذ يهاباف المخازن دذلك عن طري
 .بعد التأود من مطاب ة اهم الونو على ما خاء بإذن اإلاااة

  يتم تهخيع رقم إذن اإلاااة دتاريخه دند  اليها، هداء وران مشرترياف أد مرترد أد مرتخرا أد مشربدالف علرى ان
 .يتم التهخيع ومية دقيمة 

 ف  المهرلمة إليره مرن مراقر، المشرترياف دالمهرتنداف الردارد  إليره مرن ي دم مراق، اليهاباف بمطاب ة اداتير المشتريا
 .أمين المخزن

  ي دم مراق، يهاباف المخازن بخما الوميرة المردرد  علرى الروريد الهرابق دورذلك ال يمرة علرى قيمرة الروريد الهرابق
 .دذلك لعمع المتدهط المتيرك الذق هيتم الورو بمدخبه 

 :بالنهبة لعملياف الورو  -2
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  وفية الونو اى دااتر اهتاذ يهاباف المخازن دذلك عن طريق الرقم الورددل الخرا  بورع ورنو دذلرك تيديد
 .بعد التأود من مطاب ة اهم الونو على ما خاء باذن الورو 

   تهخيع الومية المنوراة دقيمتها دذلك بعد ار، الومية اي متدهط هعر الديد. 

  1إلى ودر أذدن الورو الفصفة ( تيديدها اي وفية المنورو وما تم ) تن ع بعد ذلك قيمة الومية المنوراة 

  ي دم بعد ذلك مراق، يهاباف المخازن بن ع الوميرة المنورارررررررة دقيمتهرا مرن الخانر، الرداةن ددارعها أهرفع نظيرهرا
 .بالخان، المدين للدودع إلى الرويد اي نهاية الشهر 

 لمياهبي مرا ا به الوشو التفويلي ديتامن البياناف التالية ي دم بعد ذلك مراق، يهاباف المخازن بعمع ال يد ا (
 .م هم علي المناطق دالفرد  هداء وان دارد أد منورو ( التونيو الندعي للمخزن  –إهم المخزن  –التاريخ 

 ي دم بعد ذلك بتهليمه إلى المراخا المخت  للتأود من الخما دمطاب ة ال يد على الوشو التفويلي. 

 جراءات الجردإ  -:خامسا 

يرررررتم اهرررررتخدام أهرررررالي، الخررررررد اآلتيرررررة اررررري الشرررررروة لمراقبرررررة المخرررررزدن دتيديرررررد قيمتررررره ديالتررررره التررررري عليهرررررا اررررري زمررررران 
- :دتاريخ الخرد 

  الخطرررررة الهرررررندية لررررره دتخطرررررر بهرررررا إدار  ( أد مرررررن ييرررررع ميلرررررة )دييررررردد مررررردير المخرررررازن  -:الخررررررد بورررررفة ددريرررررة
ديخررررر، أن تشرررررمع خطرررررة الخررررررد الرررررددرق خميرررررا مدخررررردداف . الخديرررررد الشرررررروة خرررررصع الشرررررهر ا دع مرررررن العرررررام المرررررالي 

 المخازن خصع العام بييت يتم خرد قهم أد أوفر اي وع مر  يتم ايها الخرد
دتشررررروع لخنررررررة الخرررررررد الررررررددرق بشرررررروع فابررررررف لتشررررررمع منررررررددبا عررررررن يهرررررراباف المخررررررازن دمنررررررددبا عررررررن الخهررررررة الفنيررررررة 

ديخررررردز إلدار  الشررررررروة أن تارررررريو . ر  يهررررراباف المخررررررازن المختورررررة دأخررررررر عرررررن إدار  المخررررررازن دبرةاهرررررة مرررررردير إدا
 .للخنة أعااء  خرين يه، ما ت تايه المولية العامة 

   ديخررررر، إال يعلرررررم بررررره أمنررررراء المخرررررازن دت ررررردم بررررره إدار  يهررررراباف المخرررررازن أد أق خهرررررة رقابيرررررة  -:الخررررررد المفررررراخ
اررررري الدقررررف الررررذق تررررررا  مناهرررربا لتي يرررررق يوررررردن اررررمن مهامهرررررا الدظيفررررة ال يررررام بأعمررررراع الخرررررد ( داخليررررة أد خارخيررررة )

ديخررردز أن يررررتم الخرررررد مررررن .  رررر  معررررين ورررران يورررلها معلدمرررراف عررررن دخررردد مخالفرررراف ت تارررري عمرررع خرررررد مفرررراخ  
 خصع نفس تشويع لخنة الخرد الددرق الداةمة بأمر من اإلدار  العليا أد من خصع لخنة ذاف تشويع خا 

  عررررام لخميرررا مدخرررردداف المخررررازن مررررن اخرررع الدقرررردو علرررري أروررررد  ديررررتم مررررر  دايرررد  ارررري نهايررررة ال -:الخررررد الهررررندق
 -:دذلك الهتخدامها اي ا  را  اآلتية . المخازن اي نهاية العام

ارررررربط أروررررررد  المخررررررزدن عررررررن طريررررررق مطاب تهررررررا علرررررري أروررررررد  المخررررررزدن ارررررري وررررررع مررررررن اليهرررررراباف الماليررررررة  .0
خراء التهدياف الخردية الصزمة اي  .نهاية العام لابط ا رود  ديهاباف المخازن للتأود من ويتها داز

تيديررررد إخمررررالي أرورررررد  المخررررزن ارررري نهايرررررة العررررام الترررري تررررردرج بميزانيررررة الشررررروة اررررري خانرررر، ا ورررردع المتدادلرررررة  .2
 .دالتي تعتبر اي نفس الدقف هي أرود  أدع المد  لمخزدن العام المالي الخديد .
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خررررررزدن إلدراخهررررررا اررررررمن تيديررررررد إخمررررررالي المنورررررررو خررررررصع العررررررام علررررررى دخرررررره الدقررررررة بعررررررد ارررررربط أروررررررد  الم .3
 . إخمالي الموردااف اي قاةمة الدخع للدودع لنتيخة نشاط الشروة من ربح أد خهار  

ديخرررر، أن يدقرررررا خميرررررا أعارررراء لخررررران الخررررررد بررررالعلم علررررري ال ررررررار بمرا اترررره قبرررررع إخطرررررار خهررررة المراخعرررررة الخارخيرررررة 
 .بال رار 

ومرررا يخررردز . ليرررة بمرررد  واايرررة ليخترررتم اررري نهايرررة العررراميخررردز أن ييررردد ميعررراد بررردء الخررررد الهرررندق قبرررع انتهررراء الهرررنة الما
مررررا مراعررررا  أن تخرررررق التهرررردياف دالتعررررديصف ارررري اليررررالتين علرررري أروررررد  . أن يبرررردأ بعررررد انتهرررراء الهررررنة الماليررررة مباشررررر 

الخرررررد بالخوررررم أد اإلاررررااة للدقرررردو علرررري أروررررد  نهايررررة الهررررنة الماليررررة الوررررييية دوررررذا الدقرررردو علرررري يخررررم قررررريم 
ديخرررر، أن يدقررررو الورررررو أد اإلاررررااة  ق قهررررم مررررن أقهررررام المخررررزن الدايررررد أفنرررراء . الوررررييية  الرررردارد دالمنورررررو

خرررررد  دارررري يالررررة الاررررردر  ال ورررردل الترررري ت تارررري الورررررو أفنرررراء الخرررررد ييرررردد علرررري أذن الورررررو تدقيررررف الورررررو 
قرررررا هررررع تررررم قبررررع الخرررررد أم بعررررد الخرررررد علرررري أن يررررتم تدارررريح ذلررررك علرررري أذن الورررررو بأيررررد العبررررارتين دعلرررري أن يد 

- :علي وص العبارتين رةيس لخنة الخرد علي ا قع 

  " منورو قبع الخرد" 
  " منورو بعد الخرد" 

علرررررري مرررررردير يهرررررراباف المخررررررازن بمعادنررررررة مراقبرررررري يهرررررراباف المخررررررازن إعطرررررراء التعليمرررررراف لوتبررررررة يهرررررراباف  .0
. ي ا قرررررع باالنتهررررراء مرررررن إعرررررداد وشررررردو الخررررررد قبرررررع بررررردء أعمررررراع اللخررررران بأهررررربد  علررررر( وتبرررررة الشرررررط، ) المخرررررازن 

 -:علي أن يراعي اي إعدادها 
 أن تودن من أوع دعد  ودر   - أ

 -:أن ي تور إعداد الوشدو علي إعداد البياناف اآلتية   - ب
 رقم ودد اد وفية الونو 
 اهم الونو دبيانه وامص 
  (الخ ...... عدد ؛ ويلد ؛ متر ) ديد  الونو 
 دعي للمخرررررررازن يخررررررر، أن توررررررردن وشررررررردو الخررررررررد منفورررررررلة دمدزعرررررررة طب رررررررا للتورررررررنيو النررررررر (

 ( إلخ .........قطا  يار  –دقدد  –خاماف 
  تدقيا ال اةمين بإعداد الوشدو عليها بما يفيد اإلعداد 

 ديخدز ان تطبا وشدو الخرد مباشر  من الياه، اآللي أن دخد   - ج



 

 الدرجة الثالثة –  حسابات المخازن                                  المسار الوظيفي لوظيفة محاسب ومراجع مالي
 

 

 

 36   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

- :يخ، علي لخان مطاب ة أعماع خرد المخازن مراعا  اآلتي أفناء قيامها بأعمالها 

 ازن دمصيظاف عن التخزين دمدق اهتيفاء المخازن اليتياخاتها من دهاةع ا من إفباف يالة المخ 
 مراعا  عدم تهدية العخز الذق قد يهفر عنه الخرد م ابع الزياد  اي أوناو ممافلة مهما بلبف الومية 
 مليررررة مراعرررا  إعررررداد مهررردداف الخرررررد مرررن أوررررع دوررردر  ديررررتم التدقيرررا عليهررررا أدال برررأدع مررررن خميرررا المشررررتروين اررري ع

 الخرد علي أن يخو  ا وع لمراقبة الخهاز المروز للمياهباف ليين انتهاء عملية الت ييم  رود  الخرد
  أفناء الخرد دعدم تبييرها( ط م  -متر –ويلد  -عدد)مراعا  االلتزام بديد  الونو 
 دقررررف ددن عنرررد دخررردد ورررنو مررردز  ارررري أوفرررر مرررن موررران أفنرررراء خررررد  يخررر، يورررر  اررري أمرررراون تداخرررد  اررري نفرررس ال

 تأخيع
  إذا دخررررد أفنرررراء خرررررد وميررررة وررررنو خديررررد تتاررررمن أق وميررررة مهررررتعملة ايخرررر، تبديرررر، الوررررنو علرررري خررررزةين خديررررد

 دمهتعمع ما إفباف ذلك اي ميار نهاية اليدم 
  يخرررر، إفبرررراف يارررردر أعارررراء اللخنررررة يدميررررا ارررري مياررررر أعمرررراع اللخنررررة ارررري نهايررررة اليرررردم دارررري يالررررة تبيرررر، ايررررد

 ك اي الميارأعااء اللخنة ايخ، إفباف ذل

يخرررر، علرررري لخرررران مطاب ررررة أعمرررراع خرررررد المخررررازن ان تبرررردأ أعمالهررررا ارررردر انتهرررراء خرررررد المخررررزن دتررررتم أعمرررراع المطاب ررررة 
 .بمدخ، ميار لوع مخزن 

 :علي أن يراعي أفناء المطاب ة ان تتم علي مريلتين                     

الخرررررد دأروررررد  دارررراتر أمنرررراء المخررررازن دتررررتم هرررررذ   المطاب ررررة بررررين ا روررررد  الفعليررررة مررررن داقرررررا -:المريلررررة ا دلرررري    
المطاب رررررة اررررري ياررررردر رةررررريس المخرررررازن المخرررررت  ديرررررتم إدراج روررررريد داررررراتر المخرررررازن اررررري الموررررران المخوررررر  لررررره 

 بوشدو الخرد ما مراعا  اهتخراج الفردق من عخز اد زياد  بالومية ا ط 

ارررررري يارررررردر ( الشررررررط، ) اباف المخررررررازن المطاب ررررررة بررررررين أروررررررد  الخرررررررد دأرورررررد  دارررررراتر يهرررررر  -:المريلرررررة الفانيررررررة 
الواترررر، المخررررت  الررررذق هرررري دم بررررددر  بداررررا هررررعر الديررررد  داهررررتخراج قيمررررة العخررررز دالزيرررراد  دقيمررررة الرورررريد ديخرررر، 

- :مراعا  اآلتي 

يررررتم التدقيررررا علرررري وررررع وررررفية وررررنو ارررري دارررراتر المخررررازن بعررررد المطاب ررررة ارررري المريلررررة ا دلرررري مررررن ايررررد  (0
 أعااء اللخنة علي ا قع

ء أعمرررراع المطاب ررررة يررررتم عمررررع وشررررو إخمررررالي ب يمررررة مدخرررردداف الخرررررد مررررن مخررررازن المهررررتلزماف بعررررد انتهررررا (2
الهرررلعية مدزعررررة يهرررر، توررررنيو النظررررام المياهرررربي المديررررد بعررررد ان ت رررردم اللخنررررة واملررررة بالتعررررادن مررررا وتبررررة يهرررراباف 

 المخازن اي تخميا داهتخراج ال يمة اإلخمالية لوشدو الخرد لوع مخزن علي يد 
عمرررراع لخنررررة المطاب ررررة يررررتم عمررررع مياررررر بانتهرررراء أعمالهررررا لوررررع مخررررزن مررررا ذوررررر مصيظاتهررررا بعررررد انتهرررراء أ (3

خمالي وع من العخز دالزياد  خمالي مدخدداف المخزن داز  عن المطاب ة داز
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ارررري يالررررة دخرررردد أوررررناو لررررم يرررررد هررررعرها اد لرررريس لهررررا قيمررررة أفنرررراء المطاب ررررة عنررررد الت يرررريم ايخرررر، يوررررر  (4
دعلرررري ان تهررررلم ميااررررر الخرررررد . مياررررر النهرررراةي  عمرررراع المطاب ررررة هررررذ  االوررررناو ارررري وشررررو منفوررررع ديراررررق بال
تشرررروع لخنرررة انيررررة مختورررة لت ررردير ال يمررررة لهرررا بعرررد انتهرررراء أعمررراع الخرررررد واملرررة إلررري اإلدار  الماليررررة بالشرررروة علررري ان 

 .دالمطاب ة 
بداهرررررطة لخررررران المطاب رررررة بعرررررد مراخعتهرررررا عرررررن ( أورررررع دأربرررررا وررررردر ) ترررردز  وشررررردو الخررررررد بعرررررد ت ييمهرررررا  (5
 -:يق اإلدار  المالية طب ا لصتي طر 
 ا وع لإلدار  المالية .0
 ودر  لمراقبة الخهاز المروزق للمياهباف  .2
 (عن طريق مدير يهاباف المخازن ) ودر  إلدار  اليهاباف المالية  .3
 ودر  لمدير يهاباف المخازن .4
 ودر  إلدار  المخازن .5

الخرررررد الررررفصت علرررري يهرررراباف ا وررررناو الترررري تررررم ت رررردم إدار  يهرررراباف المخررررازن بمطاب ررررة أروررررد  الخرررررد ارررري يرررراالف 
) خردهررررا بعررررد مطاب تهررررا علررررري وررررفياف الوررررنو بالمخرررررازن دتهررررتخرج اررررردق الخرررررد التررررري يخرررر، أن تعررررالف والترررررالي 

 (بعد التأود من عدم دخدد شبهة تصع، 

  الزياد  اي ا رود  الفعلية تااو إلي أرود  المخازن بعد بيت أهبا، الزياد 
 اررررري ا رورررررد  الفعليرررررة تيمررررررع علررررري أمرررررين المخرررررزن بعرررررد بيرررررت أهرررررربابها إال إذا  العخرررررز البيرررررر طبيعررررري

ديخرررررر، ( مفرررررع ا ورررررناو الويماديرررررة المتطررررراير  )وررررران العخرررررز طبيعيرررررا ومرررررا ي تاررررريه الداقرررررا ارررررري بعررررر  ا ورررررناو 
 تيديد نهبة العخز الطبيعي مهب ا لمفع هذ  ا وناو بداهطة الخهاف المعنية 

البيرررررر طبيعررررري بمدخرررررر، أذن وررررررو مرررررن وررررررفية الورررررنو علررررري أن ييمررررررع  ديهرررررتنزع العخرررررز الطبيعررررري أد العخررررررز
دييمررررررع العخررررررز البيررررررر طبيعرررررري علرررررري المتهررررررب، أد ورررررراي،  32/العخررررررز الطبيعرررررري علرررررري المهررررررتلزماف الهررررررلعية ح

 العهد  

يخرررر، ان تدقررررا اللخنررررة الرةيهررررية لوررررع مخررررزن علرررري ميااررررر الخرررررد ومررررا يخرررر، ان يدقررررا العاررررد ال رررراةم بررررالخرد علرررري 
ن عنررررد المطاب ررررة بعررررد الخرررررد ارررري ترررراريخ الخرررررد الفعلرررري دال يخرررر، ان يهررررتعين عاررررد اللخنررررة وررررفياف وررررنو المخرررراز 

 .أفناء الخرد بدااتر عهد  أمين المخزن أد دااتر أهتاذ يهاباف المخازن لمعراة الرويد 

دعدم  الراود تعتبر عملية التورو اي المخزدن الراود هامة درةيهية ييت تتدق إلي تي يق إيراداف يمون إهتفمارها
 .تيمع المنشأ  تواليو تخزين هذ  المداد منعدمة الفاةد  

من مهةدلية إدار  المخازن خور ا وناو الراود  اي خميا مخازن الشروة بداهطة أمين المخزن درةيس الميطة 
عداد مذور  بها إ لي اإلدار  دوذلك مهتلية يهاباف المخازن مراخعة هذ  ا وناو دمراقبتها دتيديد قيمتها الداترية داز

 العليا 
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 التهدية الخردية للمخزدن

  6/ 31دا وع إن عملية الخرد المادق للمخزدن ينببري أخراتهرا بوردر  أهاهرية اري تراريخ نهايرة الهرنة الماليرة اري      

 دذلك ببر  إعدام ال داةم المالية ؛

مخررزدن  خرر الفترر  يعتبررر الميردد الرةيهرري ارالمخزدن يعتبرر ايررد البنردد الرةيهرية ارري هرذ  ال ررداةم دومرا هربق أن بينررا بران 

 .لتولفة البااعة المباعة ب اةمة الدخع دهد اي نفس الدقف يعتبر ايد بندد ا ودع المتدادلة اي قاةمة المروز المالي 

دلورن علرى الررر م مرن ذلررك قرد ال ترتمون المنشررا  مرن أخررراء عمليرة الخرررد المرادق للمخرزدن ارري تراريخ نهايررة الهرنة الماليررة 

 :ذلك يوبح أمام إدار  المنشا  أن تختار بين بديلين دهما ل

 .أن يتم أخراء عملية الخرد اي تاريخ هابق لتاريخ نهاية الهنة المالية   -1

 .أن يتم تأخيع عملية الخرد اي تاريخ اليق تاريخ نهاية الهنة المالية   -2

خرراء تهردية نتيخرة الخررد الفعلري هرداء الرذق ترم قبرع نهايرة داى يالة اختيار إدار  المنشرا  الل برديع مرن البرديلين ينببري أ

 1الهنة أد الذق تم بعد نهاية الهنة المالية 

 :ديمون تدايح ذلك على النيد التالي

 :أخراء الخرد الفعلي قبع نهاية الهنة المالية  

ينببررري أن تعرردع نتيخرررة الخررررد  اررإذا اارررطرف إدار  المنشررا  إلنهررراء عمليررة الخررررد الفعلرري قبرررع تررراريخ نهايررة الهرررنة الماليررة

بالعملياف التي تمرف بعرد تراريخ الخررد ديترى نهايرة تراريخ الهرنة الماليرة؛ ذلرك اارص عرن العمليراف التري تمرف قبرع تراريخ 

         1-:الخرد دلم تنفذ بعد دذلك باتبا  الخطداف التالية 

  م الهابق للخرد الفعلي لصوناو اي اليد ( هخصف امناء المخازن هخصف يهاباف المخازن )قطا الهخصف 

  تيديد تاريخ الخرد الفعلي لصوناو. 

   يتم تهخيع ومية الونو المدخدد  اعليا بميار الخرد اي تاريخ الخرد. 

  بعد تاريخ ال طا ديتي تاريخ الخرد الفعلي( اذن االرتخا  / اذن الورو/ اذن االاااة)تيديد المهتنداف المخزنية. 
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 الترري تمرف بعررد تراريخ الخرررد الفعلري يتررى ( اذن االرتخرا  / اذن الورررو/ اذن االارااة)زنيررة يورر المهرتنداف المخ

نهاية الهنة  لوع بند مرن بنردد المخرزدن دالتوردين االهرتفمارق دتيديرد قريم االورناو الردارد  بتلرك المهرتنداف دذلرك لعمرع  

 -:التهدية الخردية 

                    x x      اة قيم ا وناو الماا 

 قيم ا وناو المنوراة       x xيطرح منها       

 رررررررر                  

                   x x      اي يالة زياد  قيم  ا وناو) ل يمة مياار الخرد  يااوهذا الفرق 

 ( الدارد  عن المنوراة                              

 1 31/6رح  دذلك لتيديد قيمة مدخدداف المخازن الفعلية اي دالعوس تط                            

 

 :اخراء الخرد الفعلي للمخزدن اي تاريخ اليق لنهاية الهنة   

ذا ااررطرف إدار  المنشررا  إلنهرراء عمليررة الخرررد الفعلرري بعررد ترراريخ نهايررة الهررنة لظررردو خارخررة عررن إراد  الشررروة دهنررا  داز

خرررد الفعلرري الررذق تررم ارري ترراريخ بعررد ترراريخ نهايررة الهررنة دذلررك لورري تلبرري تررأفير ينببرري أن ت رردم الشررروة بتعررديع نتيخررة ال

 -:العملياف التي تمف بعد تاريخ نهاية الهنة علي تولفة المخزدن دذلك باتبا  الخطداف التالية 

  اي تاريخ دايد ( هخصف امناء المخازن هخصف يهاباف المخازن )قطا الهخصف. 

  لصوناو تيديد تاريخ الخرد الفعلي. 

   يتم تهخيع ومية الونو المدخدد  اعليا بميار الخرد اي تاريخ الخرد. 

  تيديد المهتنداف بعد تاريخ ال طا ديتي تاريخ الخرد الفعلي . 

  يور مهتنداف الورو داإلاااة التي تمف من  نهاية الهنة  يتي تاريخ الخرد الفعلي لوع بند من بنردد المخرزدن

 -:ذلك لعمع  التهدية الخردية دالتودين االهتفمارق د 



 

 الدرجة الثالثة –  حسابات المخازن                                  المسار الوظيفي لوظيفة محاسب ومراجع مالي
 

 

 

 41   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

                   xx       قيم ا وناو الماااة 

 قيم ا وناو المنوراة       xxيطرح منها       

 رررررررر                  

                   xx     اي يالة زياد  قيم  ا وناو الدارد  عن   ) من قيمة مياار الخرد يطرح  هذا الفرق 

    31/6دذلك لتيديد قيمة مدخدداف المخازن الفعلية اي  دالعوس تااو( المنوراة                           

 مصيظة هامة

التردخع اررمن ( هررداء ترم الخرررد قبرع اد بعررد نهايرة الهررنة )ان العمليراف المخزنيرة الترري تمرف قبررع الخررد الفعلرري لصورناو

 .زن الشهرية العادية دييرر لها ال يدد المياهبية الخاوة بها التهدية الخردية دانما تدخع امن يروة المخ

 الزياد  دالعخز نتيخة الخرد

 .ت ييم ا وناو الزياد  دالعخز -:ادال 

 -:يتم ت ييم ا وناو بال يمة الهدقية أد التولفة أيهما أوفر    

خررد  أد ا ورناو المهرتعملة دورالية مرن الةيرة المخرازن للشررواف التابعرة ان ا ورناو ال( 32)ا د نوف المراد  رقرم 

االودع الفابتة المرتخعة ببر  .لصهتعماع يتم تيديد قيمة لها عن طريق لخنة الفي  الفني التي تيددها يالتها الفنية

بيعها د ايًا وانف يالتها د هداء وان لها قيمرة داتريرة أد لريس لهرا قيمرة داتريرة يرتم تيديرد قيمرة ت ديريرة لهرا تهرمى ال يمرة 

التخريديرة ال ت رع عرن قيمتهرا الداتريرة عررن طريرق لخنرة الفير  أد لخنرة خاورة تشرروع لهرذا البرر  د يراعرى اري ت رردير 

 ".التولفة أد الهدق أيهما أوفر" قيمتها هعرها اي الهدق على يالتها 

لمرراد  الهرراب ة دان لررم تررن  الصةيررة المعمرردع بهررا وررراية علرري ويفيررة ت يرريم ا وررناو العخررز إال انرره يصيررظ  مررن ردح ا

 .مايدع علي ت ييم ا وناو بال يمة الهدقية

دالمنطق إن لم يدخد ما يعالف  مدقو معين بالصةية الخديد  يتم الرخد  لصةية المخازن اليودمية دقرد نورف المراد  رقرم 

ترري تظهرر زيرراد  د بعررد أن ترددن إدار  المخررازن ا فمران لصأورناو ال"....... مرن الةيرة المخررازن اليودميرة علرى ( 398)
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 40   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

اي الخرد يه، الدارد بالدااتر دا وناو التي تظهر عخزًا اري الخررد يهر، الردااتر أد هرعر الهردق أيهمرا أوفرر مارااا 

 "مواريو ادارية % 11اليها 

- :لذا نرل اآلتي   

 ت ييم الزياد  با هعار الداترية   . 

  1بالتفويع الدارد بعد % 11اليها ت ييم العخز بال يمة الهدقية أد التولفة أيهما أوفر ماااا  

 -:المعالخة المياهبية للعخز اي بند من بندد المخزدن اد التودين االهتفمارق              

- :إذا وان العخز اي بند من المخزدن أد التودين االهتفمارق    

 :                    عند التي ق من العخز .1

 يهاباف مدينة    / من ير                                      

 إلى مذودرين                                            

 مشردعاف تيف التنفيذ / ير                                                      

 التودين االهتفمارق   / ير                                                          

 / ....................                          ير                                                                   

 المخزدن/ ير                                                  

  لدقدد دقطا البيارمخزن الخاماف دالمداد دا/ ير                                                            

 /...........ير                                                                

- :أما بعد انتهاء التي يق ما واي، العهد  د انتهى على انه هد المتهب، .2

 يهاباف مدينة    / من ير                                            

 /......................باهم                                                          

 يهاباف مدينة    / إلى ير                                                   
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 42   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

  تم إعداد المادة العلمية بمشاركة السادة:- 
  ،هوندرية الورو الويي با شروة      رماان ميمد رماان يخاج/ مياه 
  ،بالدقهليةالورو الويي ميا  الشر، د شروة       مد عيد يهنينأي/ مياه  
 شروة ميا  الشر، دالورو الويي بالدقهلية      أيمد عبد اللطيو ليمدن/  ا هتاذ 
  ،شروة ميا  الشر، دالورو الويي بالخيز       عصء علي عبد العظيم / مياه 
 ،بالخيز شر، دالورو الويي شروة ميا  ال   ميمد رماان الهيد عبد ال ادر /  مياه  
  ،شروة ميا  الشر، دالورو الويي بالبيير    يهن ميمد خابر عبد الريمن / مياه 

 


