
1 
 

اإلطار الفكري والنظري لمادة المحاسبة المالية وفق النظام  هذه المطبوعةيجد الطالب في     

وذلك من خالل التطرق لمختلف المعالجات والجداول المحاسبية القانونية  المحاسبي المالي

ف توضيحية لمختل بأمثلةالواجب اعدادها من طرف مختلف الوحدات االقتصادية، يتم ارفاقها 

   المعالجات المحاسبية وفق النظام المحاسبي والمالي.

ما ك ثالثة محاور اساسيةلية وسيتم تقسيم اطوار هذه المطبوعة الخاصة بدروس المحاسبة الما

 يلي:

 المحور األول: اساسيات المحاسبة -

 المحور الثاني: تسجيل العمليات خالل الدورة المحاسبية -

 المحور الثالث: اعمال نهاية السنة -

 المحور األول: اساسيات المحاسبة 

 التطور التاريخي للمحاسبة المالية -

 مراحل أهم نحصر أن ويمكن كثيرة بمراحل تطورها طريق في المحاسبة مرت لقد

 :التالي النحو على مراحل ثالثة في المحاسبة تطور

 4141 عام سبقت التي الفترة وهي المحاسبة لنشأة التمهيد مرحلة وهي :األولى المرحلة -

 هذه قومت حيث المفرد القيد نظرية على الفترة هذه في المحاسبي التسجيل أُقتصر وقد

 هذه في أُستخدم وقد فقط المحاسبية العملية من واحد طرف تسجيل على النظرية

 المالية. العمليات تسجيل في البُردى وورق الشمعية األلواح المرحلة

ما  الفترة وهي المعاصرة المحاسبة نشأة فترة هي الثانية المرحلة الثانية: تعتبر المرحلة -

 تطور في بارزا   دورا   باتشيلو لوكا اإليطالي لعب حيث( 4771 – 4141) عامي بين

 القيد نظرية فيه وضع والذي المحاسبي كتابه بإصدار قام عندما وذلك المحاسبة

 مرحلةال في بها التعامل يتم كان والذي المفرد القيد نظرية نهاية بذلك معلنا   المزدوج

 فانطر عملية )لكل وقال: المالية العملية شكل هذه نظريته في لوكا وضح وقد األُولى

 العملية(. نهاية في الطرفان يتساوى أن ويجب دائن واألخر مدين الطرفين أحد

 المثال: هذا نأخذ النظرية هذه نص ولتوضيح

 في أودعه دج 411111 قدره مال برأس التجاري مشروعه بدأ وليد أن لنفترض :مثال -

 متساويين؟ المالية العملية طرفي ظهور يتم كيف وضح ،البنك

 :المالية العملية قيد

 المدين الطرف ــــــــــــــ البنك/ حـ من 100000

 الدائن الطرف ــــــــــ المال رأس/ ـح إلى 100000

 ينالمد الطرف الطرفان تساوى وكيف المالية العملية طرفي السابق المثال أوضح لقد

 .والدائن

 جيللتس دفاتر بمسك إيطاليا تجار بدأ لوكا بها أتى التي النظرية هذه ضوء على إذا   

 تطوراتال أهم من كذلك الفترة تلك في الورق اكتشاف ذلك في ساعدهم وقد المالية عملياتهم

 األشخاص. شركات ظهور الفترة هذه في

 4771 عام من الفترة يوه الذهبي المحاسبة عصر هي المرحلة هذه تعتبر:الثالثة المرحلة-

 معلومات نظام إلى الدفاتر إلمساك بدائي نظام من المحاسبة تطورت حيث اآلن وحتى

 التاليوب االقتصادي التطور تاريخ في كبيرا   دورا   الصناعية الثورة لعبت وقد متطور،
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 شركات من بدال   واألموال المساهمة كشركات الكبرى والشركات الكبيرة المصانع ظهرت

 رالتطو ذلك تواكب حتى المحاسبة مهنة شؤون بتنظيم االهتمام من البد وكان األشخاص

 بةالمحاس مهنة بتطوير اهتمت والتي المحاسبية واالتحادات الجمعيات بعض ظهرت حيث

 معايير وهيئة (AAA):  للمحاسبة األمريكية الجمعية في تمثلت واالتحادات الجمعيات هذه

 .(FASB: ) المالية المحاسبة

 لتأهيلا ثم ومن المحاسبة دور وتعظيم المحاسبة تطور في كبيراُ  دورا   لعبت الجمعيات هذه

 ذهه تستخدم التي العديدة لألطراف المحاسبية المعلومات من المزيد لتقديم المحاسبي

 .المعلومات

 مفهوم المحاسبة المالية

، حيث تلعب المعارف المحاسبية دورا أساسيا في توليد مجاال معرفيا متخصصاتعتبر المحاسبة    
 القرارات.المعلومات الالزمة لدعم اتخاذ 

 المتوجه فةالمختل التدفقات ومسايرة رصد بواسطتها تجري عليها متعارف تقنية لمحاسبةفا

 ذاه لمردودية مكرسة نتائج شكل في ذلك ويترجم طبيعتها، كانت مهما المؤسسة، لنشاط

 وفعاليته النشاط

 شاطن لمتابعة الموجهة الفنية والطرق اإلجراءات من مجموعة في المحاسبة تقنية تتمثل

 والتي هي معينة مدة خالل المالية ذمتها أو أموالها هيكلية على تأثيره ومدى المؤسسة،

 .المالية السنة

انها نظام لتنظيم المعلومة  44-17من القانون  10وقد عرفت المحاسبة المالية وفق المادة 

رض وتسجيلها، وعالمالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها، وتقييمها، 

كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الوحدة االقتصادية، ونجاعته 

 في نهاية السنة المالية. ووضعية خزينته

  :المالية ووظائف المحاسبةأهداف  -4

 حقيقها،تفالهدف: هو الغاية اللي يرغب في  والوظائف،يجب في البداية التفرقة بين األهداف 

في حين أن الوظيفة: هي مجموعة األعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية. 

 وفي ضوء ذلك يمكن القول أن للمحاسبة المالية األهداف والوظائف التالية:

 األهداف  :أولا 

 هناك خمسة أهداف للمحاسبة المالية

 األهداف المستخلصة من التعريف السابق ذكره:

 من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة. ؤسسةأعمال المتحديد نتيجة  -4

 تحديد المركز المالي في هذه الفترة. -2

 تحقيقها:األهداف األخرى التي تسعى المحاسبة المالية إلى  

 توفير البيانات والمعلومات الالزمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة أو الفترات القادمة. -0

توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلحكام الرقابة على أعمال المنشأة والمحافظة على  -1

 .واالختالسوالتالعب  الضياعممتلكاتها من 

بسجالت كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى  االحتفاظ -1

 يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
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ا    الوظائف :ثانيا

 المالية:عة وظائف للمحاسبة هناك أرب

ها ب االهتمامالتي ينبغي  المالية(األحداث االقتصادية )العمليات  : تحديدالتحديد -4

فالمحاسبة تهتم فقط  مالية؟(هي عملية مالية أو غير  )هلومعالجتها وتجهيزها 

األجور.  دفع الشراء،بيع السلع، تقديم الخدمات،  المال مثل:بالعمليات المالية ألنها لغة 

 أما العمليات غير المالية مثل: قرار تعيين موظف فالمحاسبة ال تهتم بها.

بعد تحديد العمليات المالية يجب أن تكون قابلة للقياس بوحدة النقد )تحديد  :القياس -2

لها قيمة مالية. أما العمليات التي ال يمكن قياسها بوحدة النقد فيتم تجاهلها  بالريال(قيمتها 

 مالية.عمليات غير  ألنها

بعد قياس العمليات المالية يتم إثباتها في الدفاتر المحاسبية باتباع الطرق  :التسجيل -0

 مستمر.العلمية السليمة وذلك بشكل توثيق تاريخي 

من العمليات المالية التي تم تحديدها وقياسها وتسجيلها  االستفادة: لكي تتم التوصيل -1

يدين عن طريق إعداد التقارير المالية التي من أهمها ينبغي توصيل نتائجها إلى المستف

ثم يقوم المحاسب بتحليل وتفسير هذه القوائم للمستفيدين ليسترشدوا بها  ،القوائم المالية

 القرارات.في اتخاذ 

   األطراف المستفيدة
 )المستخدم الداخلي(: ؤسسةإدارة الم  -

المستويات اإلدارية المختلفة داخل المنشأة التي أعدت التقارير المالية الحتياج إدارة 

مدى  ثلالرشيدة م االقتصاديةللمعلومات المحاسبية لمساعدتها في اتخاذ القرارات  ؤسسةالم

باإلضافة إلى حاجة إدارة المنشأة للتأكد من تحقيق أهدافها  ،للسيولة النقدية ؤسسةالمحاجة 

فة للتقارير ااألجل في تحقيق الربح ويكون ذلك من خالل تقارير تفصيلية داخلية إض طويلة

 المعدة.المالية والقوائم 

 الخارجي:المستخدم  -

 وهي: ؤسسةوتشمل جميع األطراف غير إدارة الم

  )المالك(: ؤسسةالمأصحاب  -

للتعرف على مدى نجاح أعمالهم وقياس مدى كفاءة اإلدارة في استخدام وحماية أموالهم 

اهي استثماراتهم أو ابقائها على م تخفيضباإلضافة إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة أو 

 عليه.

 والمحتملون:  الحاليونالمستثمرون  -

 دارة.اإلللتعرف على حجم العائد الحالي أو المتوقع ومدى كفاءة  

 الدائنون:  -

 .على تحصيل مستحقاتهم من المنشأة لالطمئنان

 األجهزة الحكومية:  -

وزارة المالية والتجارة وديوان المراقبة العامة وذلك ألغراض  الضرائبمثل مصلحة 

 منح اإلعانات .... . االقتصادي،التخطيط  ،مختلفة مثل جباية الزكاة وفرض الضرائب

 العاملون:  -

 وظائفهم.على استمرار  لالطمئنان

  العام:الرأي  -
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واالقتصاديون والمؤسسات العامة وذلك  الماليونوهم الخبراء والباحثون والمستشارون 

  مختلفة.ألغراض 

 :  خصائص المعلومات المحاسبية

 عناصر:أي ذات صلة بالقرار المراد اتخاذه وتحدد بثالث  :المالءمة 

  الوقتية: -

 تقديرية.بأن تكون حديثة وفي الوقت المناسب ويمكن أن تكون 

  للمعلومات: التنبئيةالقدرة  -

  األحداث.بمعنى أنها تمكن متخذ القرار من تحسين توقعات المستقبل لنتائج 

 التوقعات:إمكانية التحقق من  -

 السابقة. وتصحيح التوقعاتتساعد متخذ القرار من مراجعة 

 الموثوقية:  

امكانية االعتماد عليها التصافها بالموضوعية والحياد وصدق التعبير عن األحداث بمعنى 

 االقتصادية ولها ثالث عناصر:

 ينة.معالمتعمد للوصول لنتائج محددة مسبقا لخدمة أطراف  االنحيازعن  الحياد: البعد -

من قبل أطراف أخرى غير الطرف  للمراجعةوتعني قابلية المعلومات  الموضوعية: -

 بإعدادها.ي قام الذ

 صدق المعلومات في تمثيل الظاهرة موضع البحث. -

  للمقارنةالقابلية: 

فس الطرق بمدى اتباع ن )تتأثرامكانية اجراء مقارنة لنفس المنشأة بين فترات زمنية مختلفة 

حيث تزداد قيمة المعلومات المحاسبية  ،أو مع منشآت أخرى في نفس النشاط المحاسبية(

 المقارنات.مع اجراء 

 مبادئ المحاسبة المالية

 يهامالك عن منفصلة وحدة انها على ؤسسةم كل تعامل أن يعني: مبدأ الوحدة المحاسبية.4

 مالكيها عن تاما   استقالال المستقلة المعنوية شخصيتها ولها االخرى ؤسساتالم وعن

 .لها القانوني الشكل عن النظر بصرف
 وااللتزامات األصول بقياس تقوم المالية المحاسبة أن يعني :النقدية الوحدة مبدأ .2

 عتبرت النقود أن باعتبار( دينار جزائري)نقدية  وحدات شكل في( الدخل)فيها والتغيرات

 .المختلفة العمليات تأثير وتقرير لتحديد مالئمة نمطية قياس وحدة

 الفعلية النقود كمية أساس على تثبت المالية المعاملة أن يعني :التاريخية التكلفة مبدأ .0

 على وتظل اسبيةالمح الدفاتر في تقيد فهي المعاملة لتلك التبادل في استخدمت التي( التكلفة)

 لكت قيمة في( االستخدام عدا فيما)يحدث  قد الحق تغيير أي إلى النظر دون هعلي ماهية

 .المعاملة

 في مستمرةمؤسسة ال أنو لتستمر وجدت مؤسسةال أن نها يقصد :الستمرارية مبدأ .1

 .الموجودة تعهداتها إلنجاز تكفي الزمن من لفترة عملياتها

 :مالحظة

 .األجل وطويلة قصيرة إلى والخصوم االصول تصنف المبدأ لهذا تطبيقا  

 النتظارا يجب تامة بدقة ؤسسةالم نشاط نتيجة قياس يتم لكي: المحاسبية الفترة مبدأ .1

 .منطقي غير وهذا أعمالها تصفية يتم حتى
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( مالية نةس) تكون ما غالبا   دورية فترات إلى مؤسسةال حياة تقسيم يتم أن المبدأ هذا ويعني 

 المصروفات مقابلة خالل من مؤسسةال أعمال نتيجة قياس يتم فترة كل نهاية وفي

 .باإليرادات

 يفوتسجله  باإليراد تعترف ال مؤسسةال أن يعني :(باإليراد العتراف)التحقق  مبدأ .1

 .فعال تحققه بعد إال دفاترها

 بيمحاس أسلوب أو إجراء باتباع مؤسسةلا قيام عند أنه يعني: (التجانس)الثبات مبدأ. 7

 .ألخرى فترة من يغير أال يجب فإنه معين

 حاسبيةالم بالفترة الخاص الدخل صافي قياس عند انه المبدأ هذا يعني :الستحقاق مبدأ .8

 لتيا والمصروفات االيرادات تلك هي االعتبار في تؤخذ التي والمصروفات اإليرادات فإن

 مل أو المصروفات سددت وسواء ،تحصل لم أو االيرادات حصلت سواء الفترة هذه تخص

 .تسدد

 باراالعت في المتوقعة الخسائر أخذ في( الحيطة)يعني :(والحذر الحيطة)التحفظ  مبدأ .4

 .عالف تحققها عند إال االعتبار في المتوقعة األرباح أخذ عدم بمعني (الحذر)و حدوثها قبل

 لوماتالمع وتحليل معالجة في الدقة بتوفير االهتمام أن تعني :النسبية األهمية مبدأ .41

 .المالي المركز وقائمة الدخل قائمة على النسبية أهميتها مدى على يتوقف المحاسبة

 تامة عالنية هناك يكون أن يجب المالية القوائم إعداد عند أنه يعني :اإلفصاح مبدأ .44

 تساهم قد أو القوائم هذه من بالمستفيدين تضر قد بيانات أو معلومة أي إخفاء يتم ال بحيث

 .معين قرار اتخاذ في

 مصادر القواعد المحاسبية

 توجد مصادر داخلية )وطنية( ومصادر خارجية )دولية(.

 المصدر الداخلي األساسي للقواعد المحاسبية:(: القانون هو المصادر الداخلية )الوطنية -

 (.scfوالخاص بالنظام المحاسبي المالي ) 2117 /21/44الصادر في  17/44. قانون 

يتضمن تطبيق احكام القانون  21/11/2118المؤرخ في  18/411. المرسوم التنفيذي رقم 

 .17/44رقم 

 21/17/2118المؤرخ في  74. القرار رقم 

 21/17/2118المؤرخ في  72. القرار رقم 

 .17/11/2114المؤرخ في  14/441. المرسوم التنفيذي رقم 

(، والمعايير IASالمصادر الخارجية: ويقصد بها المعايير المحاسبية الدولية ) -

 ( وتفسيراتها.IFRSالمحاسبية للكشوف المالية )

( وهي منظمة IASBوقد نشرت هذه المعايير من قبل اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية )

 خاصة غير حكومية هدفها غير ربحي.

 بيق الحاسبة المالية  طنطاق ت

 الكيانات التالية بمسك محاسبة مالية: 17/44من القانون  11ألزمت المادة 

 الشركات الخاضعة للقانون التجاري. -

 التعاونيات. -

تجارية غير المنتجون للسلع او الخدمات التجارية واألشخاص الطبيعيون والمعنويون ال -

 يمارسون نشاطات اقتصادية متكررة.
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كل األشخاص الطبعيين او المعنويين الخاضعين للمحاسبة المالية بموجب نص قانوني  -

 او تنظيمي.

من المرسوم  10تخضع الكيانات الصغيرة لمسك محاسبة مالية مبسطة محددة في المادة  -

 .21/17/2118والقرار المؤرخ في  18/411التنفيذي رقم 

 (SCFالنظام المحاسبي المالي )

الذي استمدت  المالي،نتج عن اإلصالحات التي قامت بها الجزائر في المجال المحاسبي   

مبادئه وقواعده من المعايير المحاسبية الدولية، وهو حاليا يتم تطبيقه من طرف أغلبية 

 المؤسسات الجزائرية.

منه  10النظام المحاسبي في المادة  2117نوفمبر  21الصادر بتاريخ  44- 17عرف القانون 

  .وسمي في صلب هذا النص بالمحاسبة المالية

المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة  تعتبر

وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية 

 .ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة الماليةوممتلكات الكيان، 

 أهداف النظام المحاسبي المالي 

 إن النظام المحاسبي المالي ينشأ القواعد العامة لمسك المحاسبة، من أجل تحقيق األهداف التالية:

إعطاء صورة صادقة للوضعية المالية، وأداء وتغييرات الوضعية المالية للمؤسسة  -

المتضمن 17/44بمراعاة االلتزامات القانونية الصادرة في الجزائر بموجب القانون رقم 

العناصر األساسية لهذا النظام ويجب على الوحدات احترامها، دون استثناء تنظيمها، حسب 

 حجم وطبيعة نشاطها. 

ساهمة في نمو ومردودية الوحدات عن طريق أفضل معرفة للميكانيزمات االقتصادية الم -

 والمحاسبية التي تشترط نوعية وفعالية تسييرها.

سهولة التواصل والمقارنة بكل بساطة بين الوحدات في ظرف زمني محدد وهذا بسبب  -

 التوحد.

ي تساهم في تشجيع نشر معلومة أكيدة، كاملة، عادلة، موثوق فيها، ذات شفافية لك -

 المستثمرين والضمان لهم متابعة مرضية ألموالهم.



7 
 

تضمن الترقية وتعلم المحاسبة وأصولها والسير الحسن وكذا فهم القيم المتفق عليها  -

لضمان التطور المحاسبي لكافة المتخصصين )المحاسبين، المهنيين، المتكونين، الموظفين 

 .حركة الشغلوقف الجامعيين، ....( وكذا ضمان عدم ت

المساهمة في إعداد اإلحصائيات والحسابات االقتصادية للقطاع )المؤسسات( على  -

المستوى الوطني انطالقا من معلومات معنوية، مراقبة ومجمعة ضمن شروط الموثوقية 

 والسرعة المرضية.

تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات من أحسن تناسق للتقارير الداخلية بفضل توحيد  -

 اإلجراءات المحاسبية لمختلف الدول.

السماح بتسجيل بطريقة شاملة وموثق فيها لكل المعامالت والعقود االقتصادية للمؤسسة  -

 حتى تسمح بإعداد تصريحات جبائيه موثوق فيها مضمونة، منتظمة.

 تسهيل حركة رؤوس األموال -

ل توحيد لية بفضتستفيد الشركات المتعددة الجنسيات من أحسن تناسق للتقارير الداخ -

 اإلجراءات المحاسبية لمختلف الدول.

 ثانيا: مميزات النظام المحاسبي المالي

 يمتاز ا النظام المحاسبي المالي بمميزات:

وهذا تلبية لحاجة المساهمين  للمقارنة،يوفر معلومات مالية واضحة، ومتوافقة وقابلة  -

المحاسبي المالي يحتوي على اإلطار خاصة الحاليين منهم أو المستقبليين ولهذا فإن النظام 

 التصوري أو المفاهيمي، وهو نفسه اإلطار التصوري الذي يقدم مفاهيم متمثلة في:

 االتفاقيات المحاسبية. -

 الخواص النوعية للمعلومة المالية. -

 المبادئ المحاسبية األساسية. -

غير المدرجة في  لذا فإن هذا النظام يسهل ويساعد على شرح قواعد المعالجة لبعض األحداث

 المخطط الوطني المحاسبي.

إعطاء نماذج في القوائم المالية: الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات  -

 الخزينة، جدول حركة التغير في األموال الخاصة والمالحق.
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 تقديم قائمة الحسابات. -

 قواعد سير الحسابات. -

 الصغيرة جداالنظام المحاسبي الواجب تطبيقه في الكيانات  -

 القوائم المالية الواردة في النظام المحاسبي المالي

تبنى النظام المحاسبي المالي نفس القوائم المالية الواردة في المعايير المحاسبية الدولي 

(IAS/IFRS وعددها )وهي كما يلي: 11 

 الميزانية -

 حساب النتائج -

 جدول سيولة الخزينة -

 جدول تغير األموال الخاصة -

 المالحق -

 المحاسبية المعلومات 

 المادية الوسائل إلى إضافة الغير مع عالقاتها وأثناء أهدافها تحقق أن أجل من المؤسسة تحتاج

 .عديدة بمجاالت المتعلقة والخارجية الداخلية المعلومات من مجوعة إلى والبشرية والمالية

 تعريف المعلومات

 تداولها يمكن بحيث وتنظيمها تصنيفها تم والتي ما موضوعا أو شيئا تخص التي البيانات هي

 أفعال ردود في وتأثيرها منها واالستفادة باستخدامها يسمح بشكل وتوزيعها ونشرها وتسجيلها

 .يستقبلها من وسلوك

 المعلومات أنواع

 :المعلومات من أنواع عدة بين التمييز يمكن

 معرفة مثل للمؤسسة االقتصادي بالمحيط المتعلقة المعلومات وهي :اقتصادية معلومات .أ

 المحلية األسواق في األولية المواد وأسعار إنتاجهم وتطور المنافسين أسعار ووضعية السوق

 .الخ...المالية األسواق في األسهم وأسعار الفائدة ومعدل التضخم ومعدل والدولية

 اتجاه والتزاماتها المؤسسة بحقوق المتعلقة والتشريعات القوانين وهي :قانونية معلومات .ب

 عمالها اتجاه والتزاماتها المؤسسة حقوق يبين الذي العمل تشريع مثل .معها المتعاملين

 وقانون الضرائب، مصلحة اتجاه المؤسسة التزامات يبين الذي بالضرائب الخاص والتشريع

 .الخ. . . التجاري والقانون والبيئة المستهلك حماية

 حسب المؤسسة تجمعها أو مختصة جهات تصدرها معلومات وهي :إحصائية معلومات .ج

 معينة جغرافية منطقة في عددهم أو المستقبل في المحتملين الزبائن عدد إحصاء مثل ،الحاجة

 .إلخ... األولية المواد أسعار وتطور مداخيلهم، تطور وكذلك

 .بتسييرها أو للمؤسسة المالية بالوضعية تتعلق التي المعلومات هي :محاسبية معلومات .د

 داخلية معلومات وهي، الخ... الخزينة ووضعية الموردين ومبلغ الزبائن مبلغ معرفة مثل

 تسمح موحدة لمعايير وفق ا ومضبوطة منظمة تكون أن يجب الكمية المعلومات وهذه وكمية،

 المكان. عبرو الزمن عبر بمقارنتها
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 المحاسبية المعلومات 

 صادقة صورة تعكس والتي المالية الكشوف تعرضها التي هي المحاسبية المعلومات :تعريف 

 .المالية السنة نهاية في خزينتها ووضعية ونجاعتها وممتلكاتها للمؤسسة المالية الوضعية عن

 المحاسبية المعلومات أنواع 

 من مستخرجة معلومات وهي :تاريخية معلومات -

 في تمت التي األحداث وتخص ،السابقة للسنوات المالية الكشوف

 .الماضية السنوات مبيعات مثل السابق

 بالفترة تتعلق التي المعلومات وهي :حالية معلومات -

 .للمؤسسة الجاري بالنشاط أي الحالية

 غير تقديرية معلومات وهي :مستقبلية معلومات -

 .بالمستقبل والتنبؤ التخطيط ألهداف بإعدادها المؤسسة تقوم مؤكدة

 االقتصادية التدفقات

 التدفقات (1

 تعريف وتصنيف التدفقات.4.4

تتم بين المؤسسة  معلومات، خدمات، : هو حركة سلع أو مواد أولية،تعريف التدفقأ. 

 أو داخل المؤسسة نفسها. وأحد متعامليها

 وتدفقات اقتصاديةتصنف التدفقات إلى تدفقات معلومات  :تصنيف التدفقاتب. 

 داخلية أو خارجية كما يوضح المخطط التالي: وتكون إماقيم(  )حركات

 

 

 

 

 

 

 

 

  تدفقات المعلومات 

 : هي التي تنتقل داخل المؤسسة مثل تبادل المعلومات بين مختلف المصالح.الداخلية -

ومورديها تبادل المعلومات بين المؤسسة  والغير مثلالخارجية: بين المؤسسة  -

 طلب سلعة. كإرسال

 

 

 

 التدفقات

 داخلية 

اقتصادية تدفقات  تدفقات معلومات 

 خارجية داخلية خارجية
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 تدفقات اقتصادية 

: حركة قيم داخل المؤسسة مثل اخراج المواد األولية من المخزن الى الداخلية -

 الورشة

 تسليم بضاعة للزبون... والغير مثلحركة القيم بين المؤسسة  :الخارجية -

 : نوضحها في المخطط التالي:التدفقات القتصادية أنواع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ، مواد أولية...( او خدمات )بضائع: هي حركة السلع التدفقات الحقيقية أو المادية

 )نقل ، تأمينات،...(

 وكذلك حركة: حركة األموال من نقود سائلة أو شيكات التدفقات المالية أو النقدية

 الديون في حالة الدفع اآلجل او العمليات على الحساب.

 وورشاتها ووحداتها مثل: تتم داخل المؤسسة نفسها بين مختلف مصالحها تدفقات داخلية 

 المخزن إلى ورشة التصنيع. األولية منعملية تحويل المواد 

 ومقابلهاالتدفقات  (2

في  إلى تدفقين اقتصاديين خارجيين، متساويين والغير تحللكل عملية تتم بين المؤسسة 

 في حالةوماليا،  واآلخر تدفقااالتجاه، أحدهما يكون تدفقا حقيقيا  ومتعاكسين فيالقيمة 

 المقايضة يكون كال التدفقين حقيقيا. 

 فيما يليوألبسة األطفال  وتبيع مختلف"ألبسة األطفال العصرية" تنتج  : مؤسسةمثال

 :Nبعض العمليات التي قامت بها خالل شهر نوفمبر من سنة 

دج  11.111متر من القماش بقيمة  111: اشترت المؤسسة من شركة النسيج 12/44 -

 نقدا بوصل رقم... الدفعوتم رقم...،  فاتورة

دج من شركة األجهزة  11.111: اشترت المؤسسة كمبيوتر على الحساب ب 10/44 -

 االلكترونية.

 اخراج رقم...( )وصلمتر من القماش الى ورشة التفصيل  411: تم اخراج 11/44 -

 التدفقات

 التدفقات الداخلية التدفقات الخارجية

 تدفقات مالية )نقدية( تدفقات حقيقية )مادية( تدفقات حقيقية )مادية(
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: استلمت المؤسسة من الزبون أحمد طلب شراء ألبسة متنوعة لألطفال قيمتها 44/ 17 -

 جد21.111

دج من مؤسسة السريع  41.111آالتها بمبلغ  ألحدى: تلقي المؤسسة صيانة 44/ 14   -

 الفاتورة نقدا. وقد سددتللصيانة 

دج بشيك بنكي لشركة األجهزة اإللكترونية  01.111: سددت المؤسسة مبلغ 42/44 -

 لتسديد جزء من مبلغ الكمبيوتر.

بالعمليات التي قامت بها مؤسسة : بين بمخططات مختلف التدفقات الخاصة المطلوب

 " ألبسة األطفال العصرية"

 حل المثال:

 (: تترجم إلى تدفقين:14العملية )

 حقيقي( )تدفقدج  11.111مواد أولية ب               

 

 

 دج )تدفق مالي( 11.111نقود ب                     

 

 (: تترجم إلى تدفقين:12) العملية

 

 دج)تدفق حقيقي(11.111حاسوب بمبلغ                           

                                       

                           

 دج11.111االلتزام بتسديد                        

 

(: حالة التدفق الداخلي: يتعلق بالمؤسسة نفسها أي أن الحركة تتم داخل 10العملية )

 المؤسسة نفسها.

 

 مواد ولوازم( قماش)داخلي تدفق                    

 

 (:11العملية )

 دج/تدفق حقيقي 41.111خدمات بمبلغ                    

                                  

 دج/ تدفق مالي      41.111تسديد نقدي ب                         

مؤسسة ألبسة 
 األطفال العصرية

شركة النسيج   

"إ" ورشة التفصيل  املخزن "م"  

مؤسسة ألبسة 
 األطفال العصرية

شركة األجهزة  
 اإللكرتونية

مؤسسة ألبسة 
 األطفال العصرية

 مؤسسة السريع
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المؤسسة يمثل تدفق داخلي  واألوامر داخلالمعلومات  (: تقديم11العملية )

 للمعلومات.

 (: 11)العملية 

 دج01.111( المؤسسة من جزء من الدين )تحررإبراء                     

                                       

                     

  

 دج/تدفق مالي(01.111شيك بنكي ب                   

  

 :تمارين تطبيقية

يمكن تعريف المحاسبة بأنها معالجة المعلومات المالية وفق معايير المحاسبة المتعارف  -4

 .()عليها لمساعدة المستفيدين منها في الوصول إلى قرارات صحيحة 

المفهوم المحاسبي الذي يشترط االلتزام باستخدام نفس السياسات المحاسبية من فترة ألخرى  -2

 .()هو " الثبات " 

ياس عند ق السداد(أو  )التحصيليتجاهل مفهوم االستحقاق المحاسبي التدفقات النقدية  -0

 (.)والمصروفات اإليرادات 

 .()ة المقابليتم تقسيم حياة المنشأة إلى فترات أو سنوات مالية متساوية، طبقا لمفهوم  -1

جل إال والمصروف ال يس تحصيله،تطبيقا لمفهوم االستحقاق، فإن اإليراد ال يسجل إال عند  -1

 (.) عند سداده

وقد استطاع زيد شراؤها لمؤسسته بمبلغ  ،دج110000بلغ سعر سيارة بالمعرض  -1

 .() دج1110000وعليه أن يسجلها بدفاتر المؤسسة بمبلغ  ،دج1100000

 سةمؤسال )التزامات(وخصوم  )ممتلكات(يقتضي مفهوم الوحدة االقتصادية فصل أصول  -7

 (.)مالكها عن أصول وخصوم 

قا لمفهوم وذلك تطبي اإليراد،يحمل إيراد كل فترة بالمصروفات التي ساهمت في تحقيق ذلك  -8

 .()المقابلة 

يحقق تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية الموضوعية التي تؤدي إلى زيادة الثقة في المعلومات  -4

 .()المحاسبية 

 

 

 

 

 

مؤسسة ألبسة 
 األطفال العصرية

شركة األجهزة  
 االلكرتونية



13 
 

 نفس األسلوب في معالجتها لمصروفات البحوث والتطوير، من سنة  ؤسسةتتبع الم

 لمفهوم:ألخرى تحقيقا 

  الثبات-د         االستمرارية-االقتصادية        جـ  الوحدة-بالتاريخية            التكلفة-أ

 

  مفهومإذا كانت تحقق  القرارات،يقال أن المعلومات ذات صلة باتخاذ: 

  المالئمة-د            االستمرارية-االقتصادية           جـ  الوحدة-ب          االستحقاق-أ

  إلىتهدف المحاسبة في مفهومها الشامل: 

 مستخدمي المعلومات على التصرف في ظل رؤية واضحة  مساعدة-أ

 على اتخاذ القرارات االقتصادية  المساعدة-ب

 وحدة االقتصادية ذوي العالقة بالمنشأة بمعلومات مالية حول ال تزويد-جـ 

  ما سبق جميع-د

 شيء مما سبق  ال-هـ 

 -اآلجل:اإليراد محققا في حالة البيع  يعتبر 

 استالم طلبات البيع من العميل  عند-بتحصيل الدين                                      عند-أ

  وانتقال الملكية للمشتريد ـ عند البيع تسليم البضاعة للعميل                           عند-جـ 

 

 -هوفإن المفهوم الذي يتم الستناد إليه  خسارة،توجد أدلة لحتمال حدوث  حينما: 

  المقابلة-د               والحذر الحيطة-ج                االستمرارية-ب            الثبات-أ

 -القتصاديةالجهات اآلتية تستفيد من المعلومات المحاسبية عن المنشآت  أي: 

 وأساتذة الجامعات       طالب-ج            الحكومة-ب           المستثمرون-أ

 شيئا مما ذكر  ليس-و             ما ذكر جميع-هـ              الدائنون-د

 

 -صحيحةالعبارات التالية ل تعد  أي: 

 أحد المستفيدين الداخليين من المعلومات المحاسبية  اإلدارة-أ

 المستفيدين الخارجيين من المعلومات المحاسبية  أحدالزكاة والدخل  مصلحة-ب

 أحد المستفيدين الخارجيين من المعلومات المحاسبية  الدائنين-ج

 الحكومية أحد المستفيدين الداخليين من المعلومات المحاسبية  الجهات-د

 

 -أنمبدأ التكلفة التاريخية على  ينص: 

 األصول بالتكلفة وتعدل إذا تغيرت أسعار السوق  تسجل-أ

 فصل العمليات الخاصة بالمنشأة عن تلك التي يقوم بها صاحبها  يتم-ب

 األصول بالتكلفة  تسجل-ج

 أن يتم التعبير عن العمليات بصورة نقدية فقط  يجب-د

 -من حساب المؤسسة في البنك  دج 2111عرقة بسحب مبلغ  صاحب مؤسسة قام

اب وحسمصروفاته الشخصية وتم قيد ذلك بجعل حساب جاري المالك مدينا   وسدد بها

 لمفهوم:دائنا   تطبيقا    البنك

  الدورية-ب                                                      االستمرارية-أ

 النقدية  الوحدةقيمة  ثبات-د                                               المحاسبية الوحدة-ج
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 -ضوء  والمستحقة فيالمعالجة المحاسبية للمصروفات واإليرادات المقدمة  تتم

 :مفهوم

  االستمرارية-د               المقابلة-ج        االقتصادية      الوحدة-ب          المالئمة-أ

 :صنف في جدول التدفقات المتعلقة بالعمليات التالية 

 دج.71111الحساب بقيمة شراء اثاث مكتب على  -

 دج الحد الموردين.41111تسديد مبلغ  -

 دج من المواد األولية من المخزن وتحويلها الى الورشات.11111خروج ما قيمته  -

دج من أحد البنوك ووضعه في حساب المؤسسة لدى 4111111اقتراض ما قيمته  -

 البنك.

 دج نقدا من أحد الزبائن.11.111قبض مبلغ  -

دج من البضائع أرسلت من طرف أحد الموردين، حيث 07.111استالم ما قيمته  -

 سددت المؤسسة ذلك بواسطة شيك. 

 :الحل

تدفق  اتجاه التدفق مصدر التدفق العملية

 حقيقي

تدفق 

 مالي

تدفق 

 داخلي

تدفق 

 خارجي

 x x  x المؤسسة دائنو االستثمارات 14

 x  x  الموردون المؤسسة 12

  x  x المؤسسة المؤسسة 10

 x  x  المؤسسة البنك 11

 x  x  المؤسسة الزبائن 11

 x x  x المؤسسة الموردون 11

 

 مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات 

 مكوناته تبرز بحيث التدفق تحليل على االقتصادية للتدفقات المحاسبي التسجيل مبدأ يقوم   

 .التدفق وقيمة ،التدفق تاريخ اتجاهه، تحديد وبالتالي وصوله ونقطة انطالقه نقطة في المتمثلة

 .االقتصادي التدفق انطالق نقطة يمثل :التدفق مصدر -

 .االقتصادي التدفق وصول نقطة يمثل :التدفق استخدام -

 :التالية العناصر تدفق كل يتضمن :التدفق وصف -

 (.نهاية)وصول ونقطة ة(بداي) انطالق نقطة تدفق لكل :التدفق اتجاه .أ

 تستخدم القيمة وهذه، لها النقدية القيمة في تتمثل معينة قيمة لها التدفقات كل :التدفق قيمة .ب

 فحركة الدينار في المتمثلة للبلد النقدية الوحدة هي التدفقات جميع بين موحدة نقدية وحدة فيها

 .بالنقود تقيم الخدمات أو السلع

 تاريخ في يحدث مالي أو حقيقي كان وسواء داخلي أو خارجي كان سواء تدفق كل :الزمنج. 

 (.العملية تاريخ) يدعى معين

 في يحدث ماليا أو حقيقيا كان وسواء داخليا أو خارجيا كان سواء تدفق كل :التدفق تاريخ د. 

 (.التدفق هذا فيه حدث الذي التاريخ وهو (العملية تاريخ) يدعى معين تاريخ
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 :توضيحي مثال

 نقدا دج 41111 بـ المورد من"  بضاعة"  شراء :1عملية

 للمؤسسة بالنسبة -

 (االنطالق نقطة) نقدا دح 41111 مبلغ تسديد: المصدر

 (الوصول نقطة) دج 41111 بـ بضاعة شراء االستخدام:

 للمورد بالنسبة -

 (االنطالق نقطة) دج 41111 بـ للمؤسسة بضاعة بيع: المصدر

 الوصول( نقطة) دج 41111 نقود تحصيل االستخدام:

  نقدا دج 21111 بـ للزبون ألبسة بيع: 2 عملية

 للمؤسسة بالسبة -

 دج 21111 بـ ألبسة المصدر: بيع

  دج 21111 بـ الصندوق في األلبسة قيمة االستخدام: تحصيل

 بنكي بشيك دج 1111 بقيمة اإلشهار مصاريف دفع :3عملية

 البنك على المؤسسة حقوق نقص: المصدر

 اإلشهار خدمة من االستفادة االستخدام:

 :خالصة

 الطرف ندع مصدرا األول التدفق تدفقين: يكون إلى تحلل والغير المؤسسة بين تتم عملية كل

 مصدراو األول الطرف عند استخداما الثاني التدفق ويكون الثاني الطرف عند واستخداما األول

 االستخدام=  المصدر دائما: يكون حيث الثاني الطرف عند

 :الداخلي التدفق حالة

 التصنيع ورشات إلى دج 41111 بقيمة ولوازم مواد تحويل: مثال

 دج 41111 بـ المخزن في ولوازم مواد: المصدر

 دج 41111 بـ ولوازم مواد االستخدام: استهالك

 .نفسها المؤسسة داخل واستخدامه مصدره يكون واحد تدفق من الداخلي التدفق يتكون

 

 الحســـــــــــاب 

 وشكله الحساب تعريف.

 عبارة وهو، المحاسبية الحركات وتسجيل لترتيب معتمدة وحدة أصغر هو :الحساب تعريف .أ

 :قسمين إلى مقسم جدول عن

 هذا يكون عندما التدفقات أثر كل اتفاقا فيه ويسجل الدائن، بالجانب ويسمى :األيسر الجانب -

 .مصدرا الحساب

 هذا يكون عندما التدفقات أثر كل اتفاقا فيه ويسجل المدين، بالجانب ويسمى :األيمن الجانب -

 .استخداما الحساب

 اب على شكل جدول يتمون من جانبين، ويكون الحساب:يكون الحس :شكل الحساب. ب

 ويكون كما يلي :الشكل العادي -
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 .حساب: .............                                            

المبالغ  البيان التاريخ المبالغ المدينة البيان التاريخ

 الدائنة

     

 

 

  المجموع  المجموع

 

 شكل العمدة المتوائمة

 

 المبالغ البيان التاريخ

 دائنة مدينة  

  

   المجموع

 

 T الحرف شكل
 على دراستنا في سنقتصر الوقت وربح التبسيط أجل ومن ،التدريسية األغراض أجل من

 :يلي كما وهو .فقطT الحرف شكل المسمى الحساب ،استخدام

 

 ..............حـ/

 مدين دائن

  التدفقات أثر التدفقات أثر

 (استخدام) (مصدر)
   

 

  :ان التسجيل في حساب ما يكون انطالقا من أثر تدفق ما تسجيل التدفقات في الحساب

على الحساب، قاذا كام مصدر للتدفق يتم تسجيل قيمة التدفق في الجانب الدائن منه، اما 

فيتم تسجيل قيمة التدفق في الجانب المدين منه، يمكن إذا كان هدا الحساب استخداما 

 المصدر فيمثل عملية خروج األموال.القول ان االستخدام يمثل عملية دخول األموال اما 

 مثال

 التي قامت بها مؤسسة االمل خالل شهر مارس والتي تخص حساب البنك.اليك العمليات التالية 

 دج11111بيع بضائع بمبلغ  14/10 -

 دج2111شراء طوابع بريدية بمبلغ  12/10 -

 دج01111شراء بضائع بمبلغ  11/10 -

 دج401111بيع بضائع بمبلغ  18/10 -

 دج8111على السيارة بمبلغ  التأميناتتسديد مبلغ  -

 دج من الصندوق الى البنك11111تحويل مبلغ  41/10 -

 على حساب البنك؟ أثر: تسجيل العمليات التي لها المطلوب
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عندما يتم تسجيل مبلغ في حساب ما في الجانب المدين، يتم في المقابل تسجيل نفس  :مالحظة

المبلغ في حساب اخر او عدة حسابات في الجانب الدائن وهذا ما يسمى بالقيد المزدوج بحيث 

 نحصل في األخير على المساواة التالية:

 لة في الجانب الدائنمجموع المبالغ المسجلة في الجانب المدين = مجموع المبالغ المسج

 ترصيد الحساب 

لتدفقات مختلف ا أثرتعريف الرصيد: هو المبلغ المتبقي في حساب ما بعد تسجيل  -

 خالل فترة معينة.

عملية الترصيد: يقصد بعملية الترصيد استخراج الحساب وتتم هذه العملية وفق  -

 التالية:الخطوات 

الى الجانب األكبر ويكون مجموع يوضع الرصيد في الجانب األصغر من الحساب، وينسب 

 الحساب هو مبلغ الجانب األكبر ويوضع المجموع في الجهتين من اجل إظهار التوازن.

 : حول ترصيد حساب ذو طبيعة دائنة وترصيد حساب ذو طبيعة مدينة.مثال

         ترصيد حساب ذو طبيعة دائنة .4

 صيد كما هو موضح:كان حساب أحد الموردين في شهر جوان كما يلي، ويتم التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اما مجموع المبالغ 711111اذن من خالل حساب الموردين نالح ان مجموع المدينة    

يفوق مجموع المبالغ المدينة وهذا بتحديد أي ان مجموع المبالغ الدائنة  4111111الدائنة 

 .041111الفارق بينهما وهو ما يمثل الرصيد الدائن 

 

 حـ/البنك

 مدين دائن

2000 56000 

36000 130000 

8500 50000 
رصيد 

  مدين:

189500  

236000 236000 

 حـ/ الموردون

 مدين دائن

500000 360000 
400000 200000 
150000 180000 

 رصيد دائن 
 310000 

1050000 1050000 
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 ترصيد حساب ذو طبيعة مدينة .2

 أعاله. كما هو موضحكما يلي، وتم الترصيد كان حساب الصندوق في شهر ماي 

من خالل الحساب السابق الخاص بالصندوق نالحظ ان مجموع المبالغ الموجودة  -

في الجانب المدين تفوق تلك الموجودة في الجانب الدائن حيث إذا حسبنا الفارق 

 الصندوق.وهو ما يمثل الرصيد المدين لحساب دج 111111بينهما نجده يقدر بــ: 

في الدورة الموالية بنقل الرصيد الى جانبه األصلي الذي ينسب يعاد فتح الحسابات  :مالحظة

 اليه.

 يلية(.و)شهر ج اعادة فتح حساب الموردون في بداية الفترة الموالية -

 

 حـ/ الموردون

 مدين دائن

   رصيد اول 

   الشهر

310000  

 

 جوان(. إعادة فتح حساب الصندوق في بداية الفترة الموالية )شهر -

 

                               

 

 

 

 

 

 

 هناك حسابات يكون رصيدها ذو طبيعة مدينة وحسابات تحليل ارصدة الحسابات :

 أخرى يكون رصيدها ذو طبيعة دائنة.

حسابات االستخدامات : نميز بين نوعين منها الحسابات ذات األرصدة المدينة -

 الوسيطية وحسابات االستخدامات النهائية.

o تعبر ارصدتها عن ممتلكات المؤسسة التي تستعملها في حسابات الستخدامات الوسيطية :

األولية، أموال في الحسابات البنكية...الخ، نشاطها مثل البناءات، معدات اإلنتاج، المواد 

 حـ/ الصندوق

 مدين دائن

400000 1000000 

   

   رصيد مدين

600000   

1000000 1000000 

 حـ/ الصندوق

 مدين دائن

 رصيد اول 

 شهر 

 600000 
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نعكاس أي ان استخدامها غير نهائي، فتكون استخداما وتتميز هذه الحسابات بكونها قابلة لال

 وقد تنعكس لتصبح مصدرا.

دج على الحساب للزبون احمد وبعد عشرة أيام 41111: باعت مؤسسة بضاعة بمبلغ مثال-

 دج نقدا من الزبون.41111المؤسسة مبلغ  قبضت

 المطلوب: تسجيل العمليتين في حساب الزبون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  حسابات االستخدامات النهائية: تعبر ارصدتها عما استهلكته المؤسسة عند ممارسة نشاطها

مثل المشتريات المستهلكة من البضائع والمواد األولية، االيجار، الصيانة، أجور 

وتتميز هده الحسابات بانها غير قابلة لالنعكاس المستخدمين، الضرائب والرسوم...الخ، 

 يا وال تشكل مصدرا الحقا.ويكون استخدامها نهائ

 (.Chèqueدج بصك بنكي )11111: سددت مؤسسة مبلغ الضرائب والرسوم بقيمة مثال-

 المطلوب: تسجيل العملية في حساب الضرائب.

 

 

 

 

 

 

 منها حسابات : يتم التمييز بين نوعين من هذه الحسابات،الحسابات ذات األرصدة الدائنة-

 المصادر الخارجية وحسابات المصادر الداخلية.

رؤوس األموال المساهم بها في المؤسسة  ارصدتها عنتعبر حسابات المصادر الخارجية:  -

بمختلف أنواعها وتكون هذه الحسابات قابلة   بصفة دائمة )مساهمة الشركاء(، او الديون

 رى تكون استخداما.لالنعكاس، أي انها تكون مصدرا وفي حاالت أخ

 منه. % 21سددت  أشهردج وبعد ثالثة 421111: تحصلت المؤسسة على قرض بقيمة مثال-

 

 

  

  / الزبائنـح 

  مدين دائن 

عند 

 عند البيع 16000 10000 التحصيل

     

     

    

     

 / الضرائب والرسومـح

 مدين دائن

 60000 
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  / القروضـح 

  مدين دائن 

عند 

 24000 120000 اإلقراض
عند تسديد 

 القرض

     

    

 حسابات المصادر الداخلية: تعبر ارصدتها عن المنتوجات التي حققتها المؤسسة من خالل-

نشاطها مثل المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة، الخدمات المقدمة، المنتوجات المالية 

 وتكون هذه الحسابات غير قابلة لالنعكاس فتمون مصدرا وال تشكل استخداما الحقا.

 دج نقدا.11111: باعت المؤسسة بضائع بقيمة مثال-

 

 

 

 

 

 

 نالحظ ان حساب مبيعات البضائع ظهر دائنا وهذا يدل على زيادة في رقم اعمال المؤسسة.

 الحسابات والنظام المحاسبي 

 ( يهتم بما يلي:SCFان النظام المحاسبي المالي )

 تصنيف وتقييم وتسجيل المعلومات المحاسبية. -

 عرض كشوف تعبر عن الوضعية المالية للمؤسسة )الوحدة االقتصادية(. -

ومن اجل تحقيق ذلك حدد النظام المحاسبي المالي مدونة حسابات ذات رقمين الزامية التطبيق   

من طرف كل المؤسسات التي تخضع لهذا النظام وذلك من اجل توحيد العمل المحاسبي 

 والمعلومة المالية.

 هي مجموعة من الحسابات المجمعة في فئات تسمى أصناف ويتضمن مدونة الحسابات :

ف قائمة حسابات ذات رقمين اثنين والتي تشكل اإلطار المحاسبي الواجب تطبيقه كل صن

مع جميع المؤسسات )الوحدات االقتصادية(، وداخل هذا اإلطار يمكن للمؤسسات ان تفتح 

جميع التقسيمات الضرورية التي تستجيب الحتياجاتها وتقترح مدونة حسابات ذات ثالثة 

 ارقام او أكثر.

ام المحاسبي المالي قائمة حسابات من رقمين اجبارية على كل المؤسسات وقد تضمن النظ

 .ئمة من ثالثة ارقام على سبيل التوجيهوقا

 اعتمدت مدونة الحسابات ذات رقمين على ترميز عشري للحسابات التميز المحاسبي :

على  4الى  1حيث يدل الرقم األول على اليسار على الصنف، ثم يضاف اليه رقم من 

 اليمين لتمييز الحسابات التي تنتمي اليها.

 11: ترميز الصنف رقم مثال-

 : حسابات الغير ...........الصنف1الصنف 

 : الموردون والحسابات المرتبة بها ............حساب رئيسي11الحساب 

 : الزبائن والحسابات المرتبطة بها..............حساب رئيسي14الحساب 

 ح/ مبيعات البضائع

 مدين دائن

45000   
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 القيم عن حسابات الغير.: خسائر 14الحساب 

 سب: يمكن للمؤسسة ان تشكل مدونة حسابات خاصة بها ذات أربعة ارقام او أكثر حمالحظة

 احتياجاتها شريطة احترام الترميز الثنائي السابق وهذا يسمى مدونة حسابات المؤسسة.

  وهي مقسمة الى  17الة  14أصناف مرقمة من  17األصناف: تتضمن مدونة الحسابات

 تين:طبق

طبقة الحسابات الوضعية وتتكون من خمسة أصناف وتسمى بحسابات الميزانية  -

بانها قابلة لالنعكاس أي ان استخدامها غير  وتتميز 11الى  14وهي مرقمة من 

 نهائي.

وتتميز بانها غير  17و 11طبقة حسابات التسيير وتتكون مكن صنفين مرقمين بـ:  -

 نهائي.قابلة لالنعكاس أي ان استخدامها 

 

 االصناف الطبقة

 حسابات الميزانية

 : حسابات رؤوس االموال1الصنف 

 : حسابات التثبيتات او القيم الثابتة2الصنف 

 : حسابات المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ3الصنف 

 : حسابات الغير4الصنف 

 : الحسابات المالية5الصنف 

 االعباء: حسابات 6الصنف  حسابات التسيير

 : حسابات المنتوجات7الصنف 

 

 يتم تقسيم الحسابات في المحاسبة المالية الى حسابات رئيسية وتتفرع ترقيم الحسابات :

 عنها حسابات فرعية وهذه األخيرة تتجزأ الى حسابات جزئية.

 مباني 240مثال: من مدونة الحسابات نجد الحساب -

 : التثبيتات العينية24الحساب الرئيسي تتفرع عنه  -         

حسابات التثبيتات او القيم  12: هو المجموعة 24الصنف الذي ينتمي اليه الحساب  -         

 الثابتة.

 حالت خاصة بالترقيم( الحسابات التي رقمها الثالث هو الرقم تسعة :xx9 تكون )

 ي التي تفرعت عنه.طبيعتها عكس طبيعة الحساب الرئيس

: الزبائن والحسابات الملحقة: يسجل في جانبه المدين الحقوق الناتجة عنه )ذات 14حـ/مثال: -

 طبيعة مدينة(.

)ذو طبيعة دائنة( الديون تجاه المور الدائن : الزبائن الدائنون يسجل في جانبه 144حـ/         

 دين.

 

 الجارية )الديون( ورؤوس : هي كشف اجمالي لألصول والخصوم الميزانية

األموال الخاصة للمؤسسة )الوحدة االقتصادية( عند تاريخ اقفال الحسابات )تعريف 

 (.72من المقرر  10الملق رقم  41رقم 
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من المرسوم التنفيذي  02( )المادة SCFكما عرفت أيضا وفق النظام المحاسبي المالي )

ناصر األصول وعناصر الخصوم، يبرز ( كما يلي: تحدد الميزانية بصفة منفصلة ع411/18

 عرض األصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية وغير الجارية.

ن وصف ماذن فالميزانية هي وثيقة محاسبية تسمح عند تاريخ معين )تاريخ اقفال الحسابات( 

عناصر الذمة المالية للمؤسسة وتوزيعها وإظهارها بشكل مفصل، أي تسمح بمعرفة مجموع 

الموارد الداخلية والخارجية التي تحصلت عليها المؤسسة المتمثلة في رؤوس األموال الخاصة 

لك مجموع استخدامات هده الموارد أي وجهتها وتظهر في شكلها المبسط كما والديون، وكذ

 يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 بمأن كل مورد يقابله استخدام او مجموعة استخدامات متساوية فان:

 مجموع الموارد )الخصوم(مجموع االستخدامات )األصول( = 

 )( 1، 1، 0، 2، 4: هي حسابات األصناف )حسابات الميزانية )حسابات الوضعية

 والتي تظهر في األصول والخصوم حسب الطبيعة العادية ألرصدتها.

: تمثل العناصر المراقبة من طرف المؤسسة والناتجة عن احداث سابقة حسابات األصول.4

ية في المستقبل، وهي ذات طبيعة مدينة، والحسابات التي يرتقب منها جني مزايا اقتصاد

 تظهر في هذا الجانب هي:

 : حسابات التثبيتات او القيم الثابتة12الصنف  -

 : حسابات المخزونات والمنتوجات الجاري العمل بها10الصنف  -

 : حسابات الغير )ذات طبيعة مدينة(11الصنف  -

 طبيعة مدينة(: الحسابات المالية )ذات 11الصنف  -

 

 

 الخصوم
المبالغ 

 الصافية

 عناصر الموارد

. 

. 

. 

 

xx 

xx 

xx 

 xx المجموع العام للخصوم

 الصول
المبالغ 

 الصافية

 عناصر االستخدامات

. 

. 

. 

 

xx 

xx 

xx 

 xx المجموع العام لألصول
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 تقديم حسابات األصول 

: حسابات التثبيتات او القيم الثابتة وتشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة اثناء 22الصنف -

نشاطها بشكل مستمر ودائم لمدة تتجاوز السنة المالية وتتفرع الى تثبيتات معنوية وتثبيتات 

 عينية ومالية.

o أصول غير نقدية ال معنى مادي لها.: وهي عبارة عن التثبيتات المعنوية 

 : برمجيات المعلوماتية وما شابهها.211: مثال

 : االمتيازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعالمات.211        

 : التثبيتات المعنوية األخرى.218        

o او  السلع : او المادية التي تحوزها المؤسسة من اجل اإلنتاج وتقديمالتثبيتات العينية

 الخدمات او التأجير واالستعمال ألغراض إدارية.

 : أراضي244: مثال

 : البناءات 240        

 : المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية.241        

  : التثبيتات العينية األخرى مثل: معدات النقل، اثاث مكتب...الخ. 248        

o التي تحوزها المؤسسة بغرض الحصول على منافع مستقبلية : هي األصول األصول المالية

تشمل الديون المستحقة على مديني المؤسسة والتي يتم سدادها في اجل يفوق السنة الواحدة، 

وتشمل أيضا السندات او القيم المماثلة التي قررت المؤسسة االحتفاظ بها لمدة أكثر من سنة 

 مالية واحدة.

 المثبتة التابعة لنشاط الحافظة.: السندات 274مثال: 

 : السندات التي تمثل حق الدين )السندات والقسائم(272        

 : السندات المثبتة، التابعة لنشاط الحافظة.270        

: حسابات المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ أي األصول التي تحوزها المؤسسة 23الصنف -

فس الغرض وتكون في شكل مواد أولية او لوازم من المقرر لبيعها او التي هي قيد اإلنتاج لن

 استهالكها ضمن مسار اإلنتاج او تقديم الخدمات.

 : المواد األولية واللوازم04               : مخزونات بضائع01: امثلة عنها

 : مخزونات المنتوجات     01               : التموينات األخرى02              
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 lesحسابات الغير )ذات الطبيعة المدينة( تسجل فيها الحقوق تجاه المدينين ) :24الصنف -

créances والتي تنشأ عن عمليات االستغالل العادية التي تقوم بها المؤسسة مع الغير )

 كالزبائن.

الزبائن الدائنون والذي يكون  144: الزبائن والحسابات الملحقة )خارج الحساب 14: امثلة

 ب الخصوم(.ن( يظهر في جاxx9الن الرقم الثالث )رصيده دائنا 

 : الزبائن144        

 : الزبائن، السندات المطلوب تحصيلها140        

 : الموردون المدينون114        

: الحسابات المالية )ذات الطبيعة المدينة( وهي الحسابات التي فيها حركة القيم 25الصنف -

 ت مع البنوك والمؤسسات المالية.النقدية والشيكات وكذا العمليا

المساهمات  144: البنوك والمؤسسات المالية وما يماثلها )خارج الحساب 14: حساب مثال

حيث  4البنكية الجارية، الذي رصيده دائنا ويستدل على ذلك باعتبار رقمه الثالث هو الرقم 

 يظهر هذا الحساب في جانب البنوك.

 لحسابات الجارية: البنوك وا142                

 : الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية141                

 : الهيئات المالية األخرى147        

 : الصندوق101                

: هي االلتزامات الراهنة للمؤسسة المترتبة على احداث سابقة يترتب على حسابات الخصوم.2

اقتصادية، وهي ذات طبيعة دائنة والحسابات التي تظهر انقضائها خروج موارد تمثل منافع 

 في هذا الجانب هي:

 : حسابات رؤوس األموال14الصنف  -

 : حسابات الغير )ذات الطبيعة الدائنة(12الصنف  -

 ت الطبيعة الدائنة(: الحسابات المالية )ذا10الصنف  -

المؤسسة الداخلية منها : حسابات رؤوس األموال ويشمل على موارد تمويل 14الصنف -

 والخارجية طويلة المدى التي تتجاوز مدتها السنة.

 : الموارد الداخلية لتمويل المؤسسة ورؤوس االموال الخاصة.امثلة

 واالحتياطات وما يماثلهاس المال أر :41      

 : راس المال الصادر او راس مال الشركة او األموال المخصصة او أموال االستغالل414     
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 : االحتياطات )القانونية األساسية، العادية والمقننة(411

 : نتيجة الدورة42

 الموارد الخارجية لتمويل المؤسسة وهي الديون طويلة المدى.

 : االقتراضات والديون المماثلة41

 : االقتراضات لدى مؤسسات القرض411

ؤسسة التي التزمت بها الم حسابات الغير )ذات الطبيعة الدائنة( تسجل فيها الديون :24الصنف -

(Dettes وهي تنشأ عن عمليات االستغالل العادية التي تقوم بها المؤسسة مع الغير )

 كالموردين مثال.

الموردون المدينون الذي يكون  114: الموردون والحسابات الملحقة )خارج 11: حساب امثلة

 ول(.هو الرقم الثالث ويظهر في جانب األص 4رصيده مدينا، الن رقم 

 : موردو المخزونات والخدمات114               

 : موردو التثبيتات111               

 : الزبائن الدائنون144               

: الحسابات المالية )ذات الطبيعة الدائنة(: تسجل فيها العمليات مع البنوك 11الصنف -

 .والمؤسسات المالية عندما تكون ارصدة هذه الحسابات دائنة

المساهمات البنكية الجارية )عندما يكون رصيد البنك دائنا يتم اعتباره دينا  144امثلة: حساب -

 ويدرج ضمن الخصوم او يكون رصيد البنك دائنا مثال في حالة السحب على المكشوف.

 حول الميزانية مثال-

 إذا توفرت لديك المعلومات التالية حول ميزانية المؤسسة )س( كما يلي:

، 4111، أموال بالبنك 2111، بضاعة ال مخزن1111، معدات وادوات1111صناعية  مباني

 .2111، كما تحصلت على قرض بنكي42111وكان رأسمال المؤسسة 

 /ن.14/14: حدد ميزانية المؤسسة في المطلوب

 األصول المبالغ الخصوم المبالغ

 مباني صناعية 6000 الشركة رأسمال 12000

 معدات وأدوات 5000 قرض مصرفي 2000

 بضاعة بالمخزن 2000    

 أموال بالبنك 1000    

 مجموع األصول 14000 مجموع الخصوم 14000
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 قدم النظام المحاسبي نموذجا لعرض الميزانية يتوافق مع المعيار شكل الميزانية :

المحاسبي الدولي حيث فصل في جانب األصول بين األصول الغير جارية واألصول 

بين رؤوس األموال الخاصة والخصوم الغير جارية الخصوم ب نوفي جاالجارية، 

 والخصوم الجارية.

 ينقسم جانب األصول الى كتلتين أساسيتين وهما:كتل جانب األصول : 

في حاجات نشاط األصول الغير الجارية: وهي تلك المخصصة لالستعمال الدائم  -

ة مثل راءات االختراع والعينيالمؤسسة مثل التثبيتات )القيم الثابتة( المعنوية كب

 المباني.

األصول الجارية: تلك التي ترتقب المؤسسة إمكانية إنجازها او بيعيها او استهالكها  -

 دورة االستغالل العادية مثل البضائع والمواد األولية.خالل 

 ينقسم جانب الخصوم الى ثالثة كتل كما يلي:كتل جانب الخصوم : 

او األموال التي تعود ألصحاب المؤسسة رؤوس االموال الخاصة: وتمثل  -

المساهمين في رأسمال المؤسسة مثل راس المال واالحتياطات ونتيجة السنة 

 المالية.

الخصوم الغير الجارية: وتشمل جميع عناصر الخصوم التي يتنظر انقضاؤها بعد  -

 لخارجية طويلة االجل.سنة من تاريخ اقفال السنة المالية أي هي الديون ا

الخصوم الجارية: وهي الخصوم )المتطلبات او االلتزامات( التي تنتظر المؤسسة  -

انقضائها في إطار دائرة االستغالل العادي او التي يجب تسويقها غضون األشهر 

 التي تلي اقفال السنة المالية مثل أوراق الدفع بعد فترة قصيرة.

o :ساسية للميزانية نجد ان:بالعودة الى العادلة األ مالحظة 

 مجموع االستخدامات )المجموع العام لألصول( = مجموع الموارد )المجموع العام األصول(

 نعيد صياغتها كما يلي:

األصول الغير الجارية + األصول الجارية = رؤوس األموال الخاصة + الخصوم الغير 

 الجارية+ الخصوم الجارية.

o تم اعدادها عند تأسيس المؤسسة او في بداية كل سنة مالية مالحظة: تسمى الميزانية التي ي

بالميزانية االفتتاحية، وتسمى الميزانية التي يتم اعدادها عند اقفال السنة المالية بالميزانية 

 الختامية.

والنموذج التالي يبين شكل الميزانية والكتل التي تحتويها وفق النظام المحاسبي المالي 

(SCF.) 
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 /......./ن.بتاريخ: ...... الميزانية

 المبالغ الصافية السنة )ن( العناصر

 األصول الغير الجارية.1

 معنويةتثبيتات  -

 تثبيتات عينية -

 تثبيتات جاري إنجازها -

 تثبيتات مالية -

 .االصول الجارية2

 المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ -

 الزبائن  -

 المدينون االخرون -

 شباهها )البنك، الصندوق(الموجودات وما  -

 

 

  المجموع العام لألصول

 .رؤوس االموال الخاصة3

 المالراس  -

 االحتياطات -

 النتيجة الصافية للسنة المالية -

 .الخصوم الغير الجارية4

 قروض وديون -

 مؤونات وايرادات مثبتة مسبقا -

 .الخصوم الغير الجارية5

 موردون -

 ديون أخرى -

 خزينة سالبة -

 

 

  خصومالمجموع العام لل

 

دج وارد ان يستثمر 411111دج اشترى مبنى بقيمة 111111: كان لشخص مبلغ مثال-

دج، مواد غذائية بمبلغ 41111الباقي في دكان للمواد الغذائية العامة فاشترى مكتب بقيمة 

 دج، وباقي المبلغ وضعه في صندوق المؤسسة.211111

  12/11/2141قم بإعداد الميزانية االفتتاحية لهذا التاجر في  :المطلوب

 مجموع األصول األخرى –تحديد قيمة الصندوق= مجموع الخصوم 

                          =111111-(411111+41111+211111) 

                          =01111 

 111111مجموع األصول= مجموع الخصوم=
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 الخصوم الصول

 .القيم الثابتة2

 41111.المباني:240

 41111.المكتب:248

 .المخزون0

 211111.السلع:01

 .الحقوق1

 01111: الصندوق:101

 

 111111.االموال الخاصة:4

 422222مجموع الخصوم: 422222مجموع األصول:

 

 النتيجة 

ومجموع األعباء خالل سنة تعريف النتيجة: هي الفارق بين مجموع المنتجات  -

 مالية.

 :اآلتي النحو على المالي المحاسبي النظام حسب المحاسبية النتيجة تقدمو

 تغيرات-/+ النشاط التكاليف على نفقات- (المستغل أموال سحب بعد) النشاط على إيرادات

 عند ومخزون الدورة افتتاح مخزون بين تغيرات-/+الجارية االستغالل وقروض الديون

 بالقروض الخاصة التصحيحات-/+ الثابتة باألصول الخاصة التصحيحات-/+ الدورة إغالق

  الدورة. نتيجة=

: تتحدد النتيجة بحسابات التسيير التي تتمثل في حسابات الصنف الحسابات المحددة للنتيجة-

 أي األعباء. 11أي المنتوجات وحسابات الصنف  17

ان استهالكات او نقص: هي نقصان المنافع االقتصادية اثناء السنة المالية في شكل األعباء -

 األصول او زيادة الخصوم ومن اثارها التقليل )انخفاض( رؤوس األموال الخاصة.

 فيما يلي: 11وتتمثل حسابات الصنف او المجموعة 

 المشتريات المستهلكة 11

 الخدمات الخارجية 14-12

 أعباء المستخدمين 10

 الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة 11

 العملياتية األخرىاألعباء  11

 األعباء المالية 11

 األعباء–العناصر غير العادية  17

 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 18

 الضرائب على النتائج وما يماثلها 14

: هي مضاعفة )زيادة( المنافع االقتصادية اثناء السنة المالية في شكل مداخيل او المنتوجات-

نقصان الخصوم ومن اثارها ارتفاع رؤوس األموال الخاصة، وتتمثل زيادة األصول او 

 أي المنتوجات فيما يلي: 17حسابات الصنف 

 المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة. 71



29 
 

 اإلنتاج المخزن او المنقص من المخزون 72

 اإلنتاج المثبت 70

 اعانات االستغالل 71

 المنتوجات العملياتية اال خرى 71

 المنتوجات المالية 71

 العناصر الغير العادية: المنتجات 77

 االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات 78

 : تكون النتيجة ربحا إذا كان مجموع المنتوجات أكبر من األعباء.تحديد النتيجة-

ام ي توصلت اليها المؤسسة بعد القياذن فنتيجة الدورة هي النتيجة المالية )ربح او خسارة( الت

 بنشاط اقتصادي خالل دورة معينة.

 الخصوم = نتيجة الدورة –ويتم حساب النتيجة بالفرق بين األصول والخصوم أي األصول 

 في الميزانية االفتتاحية ال تظهر أي نتيجة أي: األصول = الخصوم

 دج استخدمه كما يلي:4111111 التجاري وخصص لذلك : بدأ التاجر احمد نشاطهمثال

 411111شراء مبنى تجاري 

  211111أراضي المبنى      

 411111شاحنة نقل بضائع 

 81111الة وزن             

 211111بضاعة              

 والباقي وضعه في الصندوق

 /ن14/14: اعداد ميزانية التاجر احمد في المطلوب

 /ن21/21ميزانية في                                    

 

 الخصوم الصول

 األصول الغير الجارية

 .القيم الثابتة2

 211111.االراضي:244

 411111.امباني إدارية وتجارية:2408

 81111.معدات وأدوات:2481

 411111.معدات نقل:2482

 األصول الجارية

 .المخزون0

 211111.بضاعة:01

 سابات المالية .الح1

 221111: الصندوق:101

 

 رؤوس الموال الخاصة

 4111111.االموال الخاصة:4

 

 1222222مجموع الخصوم: 1222222مجموع األصول:
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 4111111األصول = الخصوم = 

 1اذن نتيجة الدورة =

في نهاية الدورة يفترض ان المؤسسة قامت بنشاط اقتصادي )تجاري، صناعي، ....( فنتيجة -

 الدورة قد تكون ربحا او خسارة.

 كبرأكانت في نهاية الدورة األصول  إذا.حالة نتيجة الدورة ربحا: تكون نتيجة الدورة ربحا 4

 من الخصوم.

 أي األصول = الخصوم + نتيجة الدورة

 /ن أصبحت أصول وخصوم التاجر احمد كما يلي:04/42: في مثال

 411111مباني تجارية 

 211111أراضي المبنى 

 211111شاحنة لنقل البضائع 

 411111معدات وأدوات 

 201111بضاعة 

 421111الزبائن 

 011111الصندوق 

 81111قرض مصرفي 

 421111موردو المخزونات 

 /ن وحساب نتيجة الدورة؟04/42: اعداد ميزانية التاجر احمد في المطلوب

 الخصوم الصول

 األصول الغير الجارية

 .القيم الثابتة2

 211111.االراضي:244

 411111إدارية وتجارية:.امباني 2408

 411111.معدات وأدوات:2481

 211111.معدات نقل:2482

 األصول الجارية

 .المخزون0

 201111.بضاعة:01

 .الحقوق1

 421111: الزبائن:144

 .الحسابات المالية1

 011111. الصندوق:101

 

 رؤوس الموال الخاصة

 4111111:اموال االستغالل.414

 411111نتيجة الدورة )ربح(  421

 الخصوم الغير جارية

 81111.قرض لدى مؤسسات القرض 411

 الخصوم الجارية

 421111موردو المخزونات 

 1352222مجموع الخصوم: 1352222مجموع األصول:

 

 الخصوم –نتيجة الدورة = األصول 

 )ربحا( 411111= 421111-4011111نتيجة الدورة = 
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خسارة اذا كانت في نهاية الدورة األصول تكون نتيجة الدورة حالة نتيجة الدورة خسارة: -

 اصغر من الخصوم أي ان:

 نتيجة الدورة –األصول = الخصوم 

 أي ان المؤسسة فقدت جزء من األموال التي وضعت تحت تصرفها.

 /ن أصبحت أصول وخصوم التاجر احمد كما يلي:04/42: في مثال

  411111مباني تجارية  

 011111أراضي المبنى 

 211111البضائع شاحنات نقل 

 411111معدات وأدوات 

 411111بضاعة 

 41111الزبائن 

 411111الصندوق 

    411111قرض مصرفي 

 81111موردو المخزونات 

 71111موردو التثبيتات 

 /ن وحساب نتيجة الدورة؟04/42الميزانية في  : اعدادالمطلوب

 الخصوم الصول

 األصول الغير الجارية

 .القيم الثابتة2

 011111.االراضي:244

 411111.امباني إدارية وتجارية:2408

 411111.معدات وأدوات:2481

 211111.معدات نقل:2482

 األصول الجارية

 .المخزون0

 411111.بضاعة:01

 .الحقوق1

 41111: الزبائن:144

 الحسابات المالية.1

 411111. الصندوق:101

 

 رؤوس الموال الخاصة

 4111111.اموال االستغالل:414

 411111( خسارةنتيجة الدورة ) 424

 الخصوم الغير جارية

 411111.قرض لدى مؤسسات القرض 411

 الخصوم الجارية

 81111موردو المخزونات 

 71111 موردو التثبيتات

 1222222مجموع الخصوم: 1222222مجموع األصول:

                     

 الخصوم–نتيجة الدورة = األصول 

4211111-4011111 =411111- 
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 )م م ص( المركز المالي الصافي-

تعريف: المركز المالي الصافي هو القيمة المحاسبية لثروة المؤسسة )ممتلكاتها الحقيقية( 

 بتاريخ معين.

 حساب المركز المالي: يمكن حسابه بإحدى العالقتين وهما:

 مجموع الديون –. م م ص= مجموع األصول 

 نتيجة الدورة –. م م ص= األموال الخاصة + او 

 الدورة إذا كانت ربحا ويتم طرحها إذا كانت خسارة.تضاف نتيجة 

 /ن كانت ميزانية المؤسسة )الفا( تضم العناصر التالية:04/42في : مثال

 111111راس المال                                 481111اراضي

 11111قرض مصرفي                       421111مباني صناعية 

 421111االحتياطات                             41111معدات نقل 

 441111موردو المخزونات                                    81111االت 

 71111موردو االستثمارات                                 11111بضاعة 

 41111( 4-خسار السنة )ن                          401111مواد أولية 

  411111منتوجات تامة الصنع 

 411111البنك 

 41111الصندوق 

 

في  ا: حساب نتيجة الدورة والمركز المالي الصافي ثم ميزانية المؤسسة الفالمطلوب-

 /ن؟04/42

 :الحل-

 مجموع الخصوم –نتيجة الدورة = مجموع األصول 

                ( =481111 +421111 +81111 +41111 +11111 +401111 +

411111 +411111 +41111 )– (111111 +421111 +11111 +441111 +

71111- 41111 = )4111111- 821111 

                        + =481111 

 الديون –المركز المالي الصافي= األصول -

                             = 4111111-(1111+44111+71111) 

                              =711111 

 ( نتيجة الدورة-المركز المالي الصافي= األموال الخاصة )+ او -

                             ( =111111+421111+41111+)481111 

                              =711111 
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 /ن04/42ميزانية المؤسسة الفا في 

 

 الخصوم الصول

 األصول الغير الجارية

 .القيم الثابتة2

 481111.االراضي:244

 421111.امباني صناعية:24044

 81111.معدات صناعية:2411

 41111.معدات نقل:2482

 األصول الجارية

 .المخزون0

 11111 .بضاعة:01

 401111.مواد أولية ولوازم:04

 411111. منتجات تامة الصنع:01

 الحسابات المالية.1

 411111. البنك: 142

 41111. الصندوق:101

 

 رؤوس الموال الخاصة

 111111.اموال االستغالل:414

 421111. االحتياطات: 411

 (4111. الترحيل من جديد )441

 411111( ربحانتيجة الدورة ) 421

 الخصوم الغير جارية

 11111.قرض لدى مؤسسات القرض 411

 الخصوم الجارية

 441111موردو المخزونات 

 71111 موردو التثبيتات

 1222222مجموع الخصوم: 1222222مجموع األصول:
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 الثاني: تسجيل العمليات خالل الدورة المحاسبية محورال 

 التنظيم المحاسبي 

 ضوابط ووضع المحاسبية، للممارسات عام إطار وضع محاولة هو المحاسبي التنظيم   

 حدىإ المحاسبية المعايير وتعتبر لها، العملي التطبيق تواجه قد التي للمشاكل وحلول

 .المحاسبي للتنظيم األساسية األدوات

 ودعامات للحسابات لمخطط المؤسسة تبّني هو المحاسبي التنظيم: تعريف التنظيم الحاسبي-

 .المحاسبية المعالجة وإجراءات

 المحاسبي التنظيم أهداف-

 نجد األهداف التالية: 44-17من القانون  21إلى  41المواد من  حسب نصوص

 يجب أن تستوفي المحاسبة التزامات االنتظام والمصداقية والشفافية. -

 يجب أن يسمح التنظيم المحاسبي بالمراقبة الداخلية والخارجية للمؤسسة. -

 يجب أن تمسك المحاسبة بالعملة الوطنية. -

 المزدوج. تحرر الكتابات وفق نظرية القيد -

 كل عملية تسجل بوثيقة ثبوتية. -

 الدفاتر الرسمية المستخدمة-

 التنظيم تتبنى التي المؤسسات على يجب التي الرسمية الدفاتر

 :هي مسكها الكالسيكي المحاسبي

 (Le livre journal) اليومي الدفتر  -

  (Le livre d’inventaire) الجرد دفتر -

 (Le grand livre) الكبير الدفتر -

 لهذا الخاضعة الكيانات تمسك :الدفاتر هذه على 11 07 القانون من 20 المادة نصت وقد -

 األحكام مراعاة مع جرد، ودفتر بيرا،ك ودفترا ،يوميا دفترا تشمل محاسبية دفاتر القانون

 .الصغيرة بالكيانات الخاصة

 التنظيم المحاسبي الكالسيكي -

 المحاسبية األعمال تقسيم مبدأ على يقوم الكالسيكي بالتنظيم المسّمى القاعدي المحاسبي التنظيم

 :دورية وأخرى يومية أعمال إلى

األعمال اليومية: التسجيل في دفتر اليومية ثم الترحيل إلى حسابات الدفتر الكبير حسب  -

 تاريخ كل عملية.

ف المالية إعداد الكشو، واألعمال الدورية: إعداد ميزان المراجعة غالبا في نهاية كل شهر -

 في نهاية كل سنة. )الميزانية وجدول النتائج(.

 الكالسيكي المحاسبي التنظيم خطوات-

 :التالية األعمال في الكالسيكي المحاسبي التنظيم خطوات تتجسد

 المحاسبي. التسجيله تمهيدا الثبوتية الوثائق وتحليل تصنيف في تتمثل :تمهيدية أعمال  -

 وفقا بيوم يوما اليومي الدفتر في العمليات تسجيل يتم :اليومي الدفتر في العمليات تسجيل -

 .لوقوعها الزمني للتسلسل

 الكبير الدفتر في طبيعتها حسب العمليات تسجيل يتم :الكبير الدفتر في العمليات تسجيل  -

 .المعينة الفترة خالل الحسابات اتكحر مجموع يتضمن الذي
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 المفتوحة الحسابات لك معين زمن في يظهر وثيقة المراجعة ميزان :المراجعة ميزان إعداد -

 أو وسيلة وهو ،المالي المحاسبي النظام في الموجود التدرج حسب المؤسسة طرف من

 .ومراقبة تحليل أداة

 الميزانية منها المالية الكشوف إعداد يتم المراجعة ميزان من انطالقا :المالية الكشوف إعداد -

 .النتائج وحساب

 الكالسيكي النظام مخطط تقديم

 :يلي كما خطواته مختلف يلخص الذي المحاسبي التنظيم مخطط تقديم يمكن

 

                                                

                            

 

                                                            

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكن تجسيد مراحل مخطط النظام الكالسيكي من خالل أوال االعمال اليومية والمتمثلة في ي -

ها ثم تحويلها الى والحصول على الوثائق الثبوتية )الفاتورة، الشيك....( وتحليلها ثم تحويلها 

الى بيانات محاسبية، ثم تسجيلها وترحيلها الى الدفتر اليومي، ثم الدفتر الكبير، بعد ذلك 

تي االعمال الدورية والمتمثلة في اعداد ميزان المراجعة ثم الكشوف المالية المتمثلة في تأ

  الميزانية وحساب النتائج. 

 

 رقم الحساب البيان المبالغ
 مدين دائن مدين دائن

     

 األصول المبالغ الخصوم المبالغ
    

 المجموع  المجموع 

رقم 
 الحساب

اسم 
 الحساب

 االرصدة المبالغ

 الدائنة المدينة الدائنة المدينة

      

 

 

     المجموع 

رقم  اسم الحساب األرصدة
 مدين دائن الحساب

   1 

2 

 
 
7 

 المجموع  

 التسجيل

الوثائق 

 الثبوتية

 الترحيل

 الدفتر الكبير

 إعداد الميزانية

 

 إعداد جدول النتائج
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 (.النظام مكونات) الكالسيكي النظام استعمال
تحليل ودراسة الوثائق الثبوتية سواء كانت داخلية أو خارجية واالحتفاظ بها لمدة  أعمال تمهيدية: -

 سنوات.41

 الدفتر اليومي -

يجب أن  K: هو دفتر إجباري تسجل فيه العمليات التي تقوم بها المؤسسة حسب تواريخ حدوثها( تعريفهأ

 تكون صفحاته مرقمة ومؤشرة من قبل رئيس المحكمة.

 ب( مسك دفتر اليومية:

 .تسجيل العمليات فيه حسب نظرية القيد المزدوج 

 األسطر وترك البياض. ليجب المسح والشطب والكشط والكتابة بين 

 ج( شكل دفتر اليومية:

 

 

 

 د( أنواع القيد المحاسبي:

 يتضمن حسابين أحدهما مدين واألخر دائن. القيد البسيط: .4

 أوكالهما.: يتضمن أكثر من حسابين في الجانب المدين أو في الجانب الدائن القيد المركب .2

 دج على الحساب.11111( اشترت مؤسسة برمجيات إعالم آلي بمبلغ 4مثال: 

سيارات منها واحدة الستعمال المؤسسة بمبلغ  1( وكيل معتمد لبيع السيارات إشترى 2        

 النصف بشيك والباقي على الحساب. ،دج للواحدة811111

 .تسجيل القيود في دفتر اليومية :المطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الحساب البيان المبالغ
 مدين دائن مدين دائن

     

 رقم الحساب البيان المبالغ

 مدين دائن مدين دائن

 

11111 

 

 

 

4711111 

4711111 

11111 

 

 

811111 

0111111 

 برمجيات اإلعالم اآللي

 موردو التثبيتات

-----------------------------

-------- 

 معدات النقل

 مخزون البضائع

 بنوك وحسابات جارية

 موردو المخزونات

 

 

404 

 

 

 

 

142 

114 

204 

 
 
 

212 

03 
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 (GLاو دفتر الستاذ) الدفتر الكبير -3

إليها متم تسجيله في دفتر اليومية بتاريخ  الحسابات ونرحل: هو دفتر يتضمن مجموعة من أ( تعريفه

 التسجيل.

 تسجل فيه التدفقات انطالقا من دفتر اليومية حسب تسلسلها الزمني. ب( مسك الدفتر الكبير:

 رحل الكتابات السابقة للمثال السابق إلى الدفتر الكبير. :مثال

 

            

03333                                                       03333      

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

(التشخيصية )الوثائق المالية:الكشوف  -  

يلي:ما  المراجعة وتتضمنتنجز مرة واحدة في السنة في نهايتها انطالقا من ميزان   

 الميزانية -

 حسابات النتائج -

 جدول سيولة الخزينة -

 جدول تغير األموال الخاصة -

 المزدوجتقديم القيد  -

o بية منهامحاسإن نشاط المؤسسة االقتصادي يتم ترجمته إلى تسجيالت  :التسجيل المحاسبي 

 ما هو مدين ومنها ما هو دائن.

232حـ/  

212حـ/  212حـ /   231حـ/   03حـ/    

232حـ/   

0233333 1733333 
1733333 

2233333 
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o  (المزدوج )القيدمبدأ النظام: 

 يمس كل تسجيل على األقل حسابين أحدهما مدين واألخر دائن. -

 يجب أن يكون المبلغ المدين يساوي المبلغ الدائن. -

 :والقيد المزدوجالتسجيل المحاسبي  -          

ا سجل مبعد تسجيل كل عملية وفق نظام القيد المزدوج يبقى دائما  اليومية:أ( التسجيل في دفتر              

 في الجانب المدين = ما سجل في الجانب الدائن

الجانب ي ما سجل ف أن:ترحيل كل عملية للدفتر الكبير نجد  بعد :الكبيرب( التسجيل في الدفتر            

  .المدين من كل حساب = ما سجل في الجانب الدائن لحساب أخر

  ميزان المراجعة -

هو جدول يلخص وضعية كل الحسابات المفتوحة بالمؤسسة حسب التدرج الواد في مدونة : تعريفه          

 األساس الذي نعد منه الكشوف المالية. شهر وهمفي نهاية كل  دوريا عموماالحسابات. يتم إعداده 

 شكل ميزان المراجعة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع المبالغ المدينة = مجموع المبالغ الدائنة

 األرصدة الدائنةمجموع األرصدة المدنية = مجموع 

 : ميزان المراجعة ال يسمح بتأكد من صحة التسجيل المحاسبي.مالحظة

 

 

 األرصدة
المبالغ )حركة 

 اسم الحساب الحسابات(
رقم 

 الحساب
 مدين دائن مدين 

     

4 

2 

0 

1 

1 

1 

7 

 المجموع    
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 :1214التالية خالل شهر مارس  بالعملياتالتجارية  النجاح قامت مؤسسة  :شامل تمرين

بشيك بنكي  111111من زبائنها حيث استلمت مبلغ  811111قبضت المؤسسة مبلغ  4/0/1214في   -4

 .( و الباقي نقدا41رقم )

 (. 47)علي الحساب فاتورة رقم 4411111حازت المؤسسة علي شاحنة قيمتها  4/0/1214في   -2

 .(41) خاص ب معدات النقل السابقة بشيك بنكي رقم 4411111سددت مبلغ  41/10/1214في   -0

علي الحساب فاتورة  24111اشترت المؤسسة برمجيات لتسير المحزونات قيمتها  21/10/1214في  -1

  (.01) رقم

  71111( من الزبائن قيمته 01قبضت شيك بنكي رقم ) 21/10/1214في  -1

 . من بنكها الذي تتعامل معه 2011111اقترضت المؤسسة مبلغ  28/10/1214في  -1

  المطلوب

 نجاحالسابقة في الدفتر اليومي لمؤسسة ال العملياتسجل   -4

ثم افتح الحسابات في الدفتر الكبير علما بان أرصدة أول الشهر كانت كما  414حدد رصيد حساب   -2

 : يلي

 1111111= 244/ ـح

 1111111= 240/ـح

 411111= 10/ـح

 4111111= 411/ـح

 1111411= 144/ـح

 0411111=142/ـح

 2111111=114/ ـح

 (.GL) المسجلة بدفتر اليومي إلي حسابات بدفتر الكبير العملياترحل  -0

 .ألرصدةاد ميزان المراجعة بااعد -1

 . تحضير الميزانية الختامية  -1

 

 :الحل

 .2141في شهر ديسمبر  تسجيل العمليات في الدفتر اليومي لمؤسسة النجاح -

 
 

 

 

811111 

 

 

4411111 

 

 

421111 

 

 

 

4411111 

 

 

24111 

 

 

111111 

211111 

 

 

4411111 

 

 

421111 

 

 

 

4411111 

 

 

24111 

 

 

ــــــــــ 10/41/1214ــــــ   

 البنوك الحسابات الجارية

                                  الصندوق                                       

 الزبائن

ــــــــــ 41/14/1214ــــــ   

 معدات نقل

 موردو التثبيتات

ــــــــــ 40/14/1214ــــــ   

 موردو المحزونات والخدمات

    

البنوك الحسابات الجارية     

ـــــــــ 14/14/1214ــــــــ  

 موردو التثبيتات

البنوك الحسابات الجارية       

ــــــــــ 21/14/1214ــــــ   

وما شابههابرمجيات المعلوماتية   

                                         

 موردو التثبيتات

 

 

 

144 

 

 

111 

 

 

 

142 

 

 

142 

 

 

 

111 

 

142 

10 

 

 

 

2482 

 

114 

 

 

 

111 

 

 

 

211 

 



40 
 

 

71111 

 

 

2011111 

 

71111 

 

 

2011111 

ــــــــــ 12/14/1214ــــــ   

 البنوك الحسابات الجارية

                                         

 الزبائن

ــــــــــ 28/14/1214ــــــ   

 البنوك الحسابات الجارية

 االفتراضات لدى مؤسسات القرض

 

 

 

144 

 

 

411 

 

 

142 

 

 

142 

 

   المجموع  6311222 6311222

 
 المالرأس  121تحديد رصيد حساب  -

مخزونات البضائع +  01/ ـالبناءات +ح 240/ـاألراضي ++ ح 244/ـ)حرأس المال =  414حـ/ 

لدى  االقتراضات 411/ ـح) – الصندوق( 10/ الجارية حـبنوك الحسابات  142/ـالزبائن +   ح 144/ـح

والخدمات( المخزوناتموردو  114/ـمؤسسات القرض+ ح  

 – (411111+ 0411111+4111111+4421111+1111111+1111111)رأس المال =  414ح/

+( 2111111 + 4111111)  

 15412222 = 0111111- 4847111رأس المال =  414ح/

 

 :وترصيدهاترحيل العمليات المسجلة في دفتر اليومية إلى الحسابات في الدفتر الكبير  -

  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

  

                   

  

 رأس المال            414حـ/

  41141111ر.د:  41141111
 
  

41141111 41141111 

 االقتراضات لدى مؤسسات القرض             411حـ/

  0011111ر.د:  4111111

2300000  

3300000 3300000 

                                         

 األراضي                           244حـ/

 6001000 1111111ر.م:

   

6010000 6100000 

 مخزون البضائع          03حـ/

 1920000 0001111ر.م: 
   

1920000 1920000 

 البناءات           240حـ/

 5600000 1111111ر.م: 

   

5600000 5600000 

 بنوك الحسابات الجارية                              212/ حـ       

120000 3100000 

1100000 600000 

  70000 

 2300000 0001111ر.م: 

6070000 6070000 

 المخزونات والخدمات            موردو 231حـ/  

2560000 120000 

 0001111ر.د:  
2560000 2560000 

   211حـ/                                 

 الزبائن                        

800000 1450000 

70000  

  001111ر.م:
1450000 1450000 
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 32/20/2214لمؤسسة النجاح بتاريخ  ميزان المراجعة -

الحسابات(المبالغ )حركة  األرصدة الحساباتأسماء   رقم  

 مدينة دائنة مدينة دائنة الحساب

 101 رأس المال  41141111  41141111

االفتراضات لدى مؤسسات   0011111  0011111

 القرض

164 

        برمجيات المعلوماتية 24111  24111 

شابهها اوم  

204 

 211 األراضي 1111111  1111111 

 213 البناءات 1111111  1111111 

 2182 معدات النقل 4411111  4411111 

 30 مخزون البضائع 4421111  4421111 

موردو المحزونات  421111 2111111  2111111

 والخدمات

401 

 404 موردو التثبيتات 4411111 4424111  824111

 411 الزبائن 4111111 871111 181111 

 512 بنوك الحسابات الجارية 1171111 4221111 1811111 

 531 الصندوق 4411111  4411111 

  المجمــــــــــــوع 25211222 25211222 21071222 21071222
 

 

 موردو التثبيتات                                      232حـ/    

1900000 1100000 

21000  

 000111ر.د:  

1921000 1921000 

 معدات النقل                                  2122/ حـ

  1900000 

   

  0011111ر.م: 

1900000 1900000 

 الصندوق                              203/ حـ       

  900000 

  200000 

  0011111ر.م: 

1100000 1100000 

                                                           

                                     وما شابههابرمجيات المعلوماتية  232حـ/   

21000 21000 

   

 00111ر.د:  

21000 21000 
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   الختاميةاعداد او تحضير الميزانية  -

 الخصوم الصول

 األصول الغير الجارية

 .القيم الثابتة2

 24111:برمجيات .211

 1111111. أراضي: 244

 1111111مباني: .24044

 4411111.معدات نقل:2482

 األصول الجارية

 4421111.بضاعة: 01

 181111.الزبائن:144

 1811111. البنك: 142

 4411111. الصندوق:101

 

 رؤوس الموال الخاصة

 41141111.اموال االستغالل:414

 1 :نتيجة الدورة 42

 الخصوم الغير جارية

 0011111.قرض لدى مؤسسات القرض 411

 الخصوم الجارية

 2111111موردو المخزونات 

 824111موردو التثبيتات 

 21071222مجموع الخصوم: 21071222مجموع األصول:

    

 سير الحسابات وتطبيقاتها 
 األول الصنف

 األموال رؤوس حسابات -

 يماثلها وما والحتياطات، المال رأس 10-

 الذي القانوني الشكل حسب تختلف أن يمكن الفرعية الحسابات وهذه فرعية حسابات إلى الحساب هذا يجزأ

 .نشاطها الكيان فيه تمارس

 االستغالل أموال أو المخصصة األموال أو كةالشر مال رأس أو الصادر المال رأس 101-

 كةالشر مال برأس المرتبطة العالوات 103-

 التقييم فارق 104-

 التقييم إعادة فارق 105-

 (المقننة العادية، األساسية، القانونية،) االحتياطات 106-

 المعادلة فارق 107-

 .المستغل حساب 108-

 راس المال المكتتب غير المطلوب-414

 .للوحدة االقتصادية القانوني الوضع مع 101 الحساب عنوان مواءمة تتم أن يجب

 الفردي المستغل يستخدمها التي الحسابات *

 :الدائن الدين جانب في "االستغالل أموال 101 " الفرعي الحساب يسجل

 .أثناءه أو نشاطه بداية في المقاول إسهامات قيمة -

 .المالية السنة إقفال عند " المستغل حساب 108 " الحساب من الدائن المحتمل الرصيد -

 :المدين جانبه في يسجل و -

 .المالية السنة إقفال عند "المستغل حساب 108 " الحساب من المدين الباقي الرصيد -

، نتيجة مدفوعات شخصية، مسحوبات) والمستغل الكيان بين المالية السنة خالل تتم التي المعامالت تسجيل

  الحساب في االقتضاء، عند بعمله المرتبط للمستغل، "العادي" األجر ذلككو(، 4-السنة المالية ن
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 إعداد ضمن الحساب، هذا منى الباق الرصيد يحول المالية، السنة إقفال وعند "المستغل حساب  "108

 .االستغالل أموال " حساب إلى المالية" الكشوف

 امثلة تطبيقية

قام التاجر احمد بتأسيس مؤسسته الخاصة في بيع أجهزة االعالم االلي ونتيجة  12/14/2141خ بتاري. 1

 ما يلي: لذلك خصص

 دج0111111لممارسة نشاطه بمبلغ مكتب )عقار(  -

 دج011111مبلغ نقدي بالبنك  -

 دج4711111بمبلغ مخزونات من البضائع  -

 12/14/2141المطلوب: تسجيل القيود في دفتر اليومية بتاريخ 
 

   02/01/2014    

             

 213   حـ/مباني   3000000  

 30   حـ/مخزونات بضائع   1700000  

 512   حـ/بنوك الحسابات الجارية   300000  

   101   حـ/راس المال المدفوع    5000000

            

     قيد بداية النشاط                    

            

 

دج من اجل رفع 211111المالية قام التاجر احمد بوضع سيولة مالية في الصندوق قدرها  السنةخالل  -

 راس ماله.

 في دفتر اليومية )الدفع في الصندوق( تسجيل القيود -
 

          /    

 530   حـ/ الصندوق    200000  

   108   حـ/حساب المستغل   200000

            

     وصل تحويل أموال الى الصندوق    

 

 عملية رفع راس المالتسجيل  -
 

  
 108   حـ/ حساب المستغل    200000

   101   حـ/راس المال المدفوع   200000

            

     خاصة بأموالرفع راس المال     

 

 دج الستعماله الشخصي411111بسحب مبلغ من الصندوق قدره خالل نفس الشهر قام التاجر احمد  -

 تسجيل القيود في دفتر اليومية )السحب من الصندوق( -

 
 

 

 

 

 

           /    

 108   حـ/ حساب المستغل    120000  

   530   حـ/الصندوق   120000

            

     الخاص وصل سحب أموال من الصندوق    
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 تسجيل خفض راس المال -
 

 

 

 

 

 

دج وقرر ادماجها في رأسماله الخاص في 211111في نهاية السنة المالية حقق التاجر نتيجة قدرها  -

 بداية السنة الموالية.

 النتيجة(.تسجيل القيود في دفتر اليومية )تخصيص  -

 
 

           /    

 12   حـ/ حساب المستغل    200000  

   530   حـ/راس المال المدفوع   200000

            

     تخصيص النتيجة )رقع راس المال(    

 

 

إذا تعلق االمر بمؤسسة فردية ال يحتاج ادماج النتيجة الى قرار من جهة خاصة على عكس شركات  مالحظة:

 المساهمة.

 إذا كانت النتيجة خسارة فإنها تخفض من راس المال.

 تكاالشر تستخدمها التي الحسابات •

 .حصصها أو ةكالشر ألسهم االسمية القيمة الخاصة، تكاالشر في الصادر، المال رأس يمثل

 أو الدولة تقدمها التي النقدية أو العينية األسهم مقابل الصادر المال رأس يمثل العمومية، تكاالشر وفي

 .اتفاقية بموجب تسديدها يتقرر لم والتي العمومية، الجماعات

 ةكالشر عقد في وركالمذ المال رأس مبلغ الدائن جانبه في ةكالشر مال رأس414 الفرعي الحساب يسجل

 .المختصة الهيئات لقرارات تبعا ةكالشر حياة خالل المبلغ هذا تطور ويعرض

 :فيه ارتفاع حصول عند الصادر المال لرأس الدائن الجانب في ويقيد

 على ة،كالشر مال برأس المرتبطة العالوات طرح مع اءكالشر يقدمه الذي العينية أو النقدية األسهم مبلغ -

 مال برأس المرتبطة العالوات" المميزة الفرعية األقسام ألحد الدائن الجانب في األخيرة هذه تقيد أن

 ...أسهم إلى سندات تحويل إسهام، انصهار، إصدار، عالوات :"ةكالشر

 المدين الجانب في ويقيد .اءكالشر من أو المساهمين من بقرار المال رأس في المدمجة االحتياطات مبلغ -

 .(...اءكللشر التسديدات الخسائر، اختصاص ذلك، سبب انك أيا المال، رأس لتخفيضات

 الدائن الجانب في يقيد منه المستدعي غير القسط فان ة،كالشر مال لرأس الجزئي االستدعاء حالة وفي

 .المطلوب غير المكتتب المال رأس 109 الحساب بحسم الصادر المال رأس 101 للحساب

 456 الحساب بحسم " المطلوب غير المكتتب المال رأس 109 للحساب الدائن الجانب في ويقيد

 للحساب المدين الرصيد ويمثل ل،لماا رأس استدعاء عند وهذا  "المال رأس على العمليات اء،كالشر"

 .اءكالشر على ةكللشر الدائنة الحسابات "المستدعي غير المكتتب المال رأس"

 العادية، األساسية، القانونية القانونية، االحتياطات" 106 للحساب الدائن الجانب في االحتياطات تقيد

 يصدر لم ما ،وحدة االقتصاديةلل دائم بشكل مخصصة أرباح عن عبارة المبدأ، حيث من وهي ،"المقننة

 ما المال، برأس المدمجات من 106 للحساب المدين الجانب في يقيد المختصة األجهزة من مخالف قرار

 ...الخسائر اهتالك أجل من اقتطاعه يتم وما اء،كالشر على توزيعه يتم

 عن المقومة للسندات اإلجمالية القيمة تكون عندما الملحوظ الفارق "المعادلة فارق" 107 الحساب يسجل

           /    

 101   حـ/ راس المال المدفوع    200000  

   530   حـ/حساب المستغل   200000

            

     تخفيض راس المال بسحوبات شخصية    
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 .الشراء سعر من أعلى المعادلة طريق

 الحسابات إعداد إطار ضمن الحسابات، في تدرج ةكالمشار الوحدات االقتصادية في المساهمات فان وفعال

 تناسب التي) السندات تمثله الذي القسط إحالل إلى الطريقة هذه وتؤدي .المعادلة طريقة حسب المدمجة،

 الخاصة األموال رؤوس في وهذا نفسها، السندات لتلك المحاسبية القيمة محل (السندات تلك شراء سعر عادة

 ة.المشاركالوحدة االقتصادية  ونتيجة

 (المعادلة فارق 107 الحساب) مجمدة احتياطياتك يقيد المجددة المعالجة هذه من يتحصل الذي والفارق

 المطابق القسط يخص فيما مجمدة نتيجة شكل وفي الخاصة، األموال لرؤوس المطابق القسط يخص فيما

 .للنتيجة

 رأس" 101 الحساب من مقابل شكل في "المطلوب غير المكتتب المال رأس " 109 الحساب من يحسم

 456 الحساب من الحسم طريق عن أموال استدعاء تم لماك له ويعتمد، تتابكاال عند وهذا "الصادر المال

 ."المال رأس على العمليات اء،كالشر"

 الحساب يسجل الفردي والمستغل اتكالشر غير األخرى وحدات االقتصاديةال في بها المعمول الحسابات *

 األخرى األجهزة أو العمومية والجماعات الدولة تخصصها التي األموال "المخصصة األموال" 101

 .المماثلة

 امثلة تطبيقية
دج 4111111قام ثالثة شركاء بعقد تأسيس شركة إلنتاج االجر األحمر رأسمال قدره  41/14/2141في  -

 وتضمن العقد مساهمة كل شريك كما يلي:

 .%01الشريك الثالث ،%01والشريك الثاني  %11الشريك األول:

 العقد التأسيسي:تسجيل  -

 

             

 4561   حـ/ الشريك األول   400000  

 4562   حـ/ الشريك الثاني   300000  

 4563   حـ/ الشريك الثالث   300000  

            

   109 حـ/ راس المال المكتتب غير المدفوع     1000000

            

     تسجيل الوعد بالمساهمة          

 

 قام الشركاء بتقديم المساهمة عن طرق الدفع بالحساب البنكي للشركة. 21/11/2141بتاريخ  -

 تسجيل سداد الوعد بالمساهمة. -

 

             

 512   حـ/ البنك   1000000  

            

   4561 حـ/ الشريك األول     400000

   4562 حـ/ الشريك الثاني     300000

   4563 حـ/ الشريك الثالث     300000

           

     تسجيل تسديد المساهمات            
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 تسجيل قيد رفع راس المال  -

             

 109   حـ/ راس المال المكتتب غير المدفوع   1000000  

   101 المال المدفوعحـ/ راس      1000000

     قيد راس المال                           

 

 )الوحدات القتصادية(. الكيانات جميع في بها المعمول الحسابات  -

 تقييم عن والناتجة النتيجة، في المقيدة غير والخسائر األرباح رصيد "التقييم فارق" 104 الحساب يسجل

 .للتنظيم وفقا الحقيقية، بقيمتها الميزانية عناصر بعض

 تكون التي التثبيتات في الملحوظة التقييم إلعادة القيمة فوائض "التقييم إعادة فارق" 105 الحساب يسجل

 .القانونية الشروط حسب تقييم إعادة موضوع

 جديد من الترحيل 11-

 نهائي تخصيص قرار إلى تخصيصه العامة الجمعية أرجأت الذي )الربح او الخسارة( النتيجة جزء يسجل

 في مدين ورصيد رابح، جديد من ترحيل حالة في دائن رصيد) "جديد من ترحيل" 11 الحساب في الحق

 .عاجز جديد من ترحيل حالة

دج )ربح(. 1111111بمبلغ  2141 حققت شركة البالط نتيجة السنة المالية 04/42/2141: بتاريخ مثال -

 ولم تقرر بعد الجمعية العامة تخصيص النتيجة.

o  14/14/2141تسجيل ترحيل النتيجة في 

 
 

   01/01/2015    

             

 12   حـ/ نتيجة السنة المالية   6000000  

   11   حـ/ الترحيل من جديد    6000000

            

     ترحيل النتيجة للسنة المالية الجديدة      

            

 

 : في حالة الخسارة يتم ترحيل الخسارة بعكس القيد.مالحظة

كاحتياطات والباقي يوزع على  %11بعد قرار الجمعية العامة في تحصيص النتيجة تم تخصيص  -

 الشركاء.

o تسجيل تخصيص النتيجة 
 

   01/01/2015    

             

 11   حـ/ الترحيل من جديد   6000000  

   106  حـ/ االحتياطات    3000000

   457   ح/ الشركاء     3000000

     ترحيل النتيجة للسنة المالية الجديدة      
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 المالية السنة نتيجة 12-

 42 الحساب رصيد ويمثل .المالية السنة منتوجات وحسابات أعباء حسابات رصيدك 12 الحساب يسجل  

 العكس حالة في (عجز أو) خسارة أو (دائن رصيد األعباء يفوق بمبلغ المنتوجات نتكا إذا فائضا أو ربحا

 .مدين رصيد

 .المختص الجهاز يتخذه الذي النتيجة لتخصيص القانوني القرار حسب اتكالشر في 12 الحساب يصفى

 اليوم في 41 الحساب الفردي المال رأس حساب إلى يحول 12 الحساب فان الفردية المؤسسات في أما

 .انجازه سنة تلي التي المالية السنة افتتاح من األول

 .الستغالل دورة خارج – المؤجلة واألعباء المنتوجات 13-

 :الحساب لهذا الدائن الجانب في احد على لك تسجل

  للتجهيز أخرى إعانات- 404

  لالستثمار أخرى إعانات- 402

  األصول على المؤجلة الضرائب- 400

  الخصوم على المؤجلة الضرائب- 401

  مؤجلة وأعباء أخرى منتوجات- 408

 بالمنتوجات األعباء ربط مبدأ بتطبيق إال األعباء أو المنتوجات حسابات في ما عملية إدراج تأجيل يمكن ال

 عبءك الحساب في إدراجه يجب تحديده يمكن مستقبلي بحاصل يداكأ ارتباطا يرتبط ال ما عبء فان وهكذا

 .الحساب في إدراجه يجبو تحديده يمكن مستقبلي بعبء يدكأ ارتباطا يرتبط ال حاصل وأيحدوثه،  بمجرد

 .حدوثه بمجرد منتوجك

 لالستثمار أخرى وإعانات التجهيز إعانات -

 ممتلكات تسابكا أجل من لوحدة االقتصادية او المؤسسةا منها يستفيد التي اإلعانات هي التجهيز إعانات  

 :ما حساب من حسمها طريق عن المكتسبة اإلعانات مبلغ من تعتمد الحسابات وهذه، إنشائها أو معينة

 الوحدة االقتصادية. إلى للقيم الثابتة مجانيا تحويال اإلعانة تطابق عندما ،2 الصنف -

 .مالية ةكحر اإلعانة على تترتب عندما (المنتظر التمويلى )أخر أطراف حساب ،4 الصنف -

 اأنشطته لتمويل الوحدة االقتصادية او المؤسسة منها ستفيدت إعانات فهي األخرى االستثمار إعانات أما

 ...جديدة سوق عن البحث الخارج، في ياناتك إلقامة :األجل الطويلة

 النظام هذا في عليها المنصوص الكيفيات حسب سنوي استئناف موضوع االستثمار إعانات تكون

 .الجديد المحاسبي

 بنفس (األخرى العملياتية المنتوجات ،75 الحساب تحت) منتوجاتك الحساب في االستثمار إعانات تدرج

 التثبيتات يخص فيما تناسب التكاليف وهذه، تعويضها فيها يفترض والتي بها ترتبط التي التكاليف وتيرة

 .لالهتالك القابلة

 غير التثبيت فيها يكون التي المدة مدى على لالهتالك قابل غير تثبيتا تمول استثمار إعانة احتساب يمدد

 حساب في بعد تسجل لم التي لإلعانة الصافي المبلغ إال الميزانية خصوم في ركيذ وال، للتصرف قابل

 .النتائج

 الخصوم على المؤجلة الضرائب – األصول على المؤجلة الضرائب -

 فيها وتقيد المؤجلة الضرائب من المحسوب المبلغ الستالم موجهة( المؤجلة الضرائب) الحسابات  

 التنظيم أساس، على المالية للسنة إقفال لك في المحددة وخصوم أصولك المؤجلة المفروضة الضرائب

 :عن والناتجة التحسين حساب دون اإلقفال تاريخ في به المعمول الجبائي

 الجبائية، القاعدة في الحسبان في وأخذه المحاسبة، في عبء أو منتوج تثبيت بين زمني تفاوت -

 جبائية أرباح من حسمها االحتمال قبل من انك إذا للتأجيل قابلة ضرائب سلفيات أو جبائي عجز هورض -

 .مستقبلية ضرائب أو

 .المدمجة المالية الكشوف إعداد إطار في تمت معالجة إعادة أو إقصاء عمليات -

 ديون أو الجبائية الخسائر من فئة لكل أو الزمني التفاوت من) فئة لكل المناسبة المؤجلة فالضرائب
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 .احد على لك الحسابات في تقيد (مستعملة غير ضريبة

 :عندما إال النتائج وحساب الميزانية تقديم مستوى في ممكنة المقاصة تكون وال

 .للضريبة الخاضعة الوحدة االقتصادية والمؤسسة لنفس تابعة والدائنة المدينة الحسابات تكون -

 .ومنشئها المعنية الضريبة لطبيعة نظرا مقاصة بإجراء القانونية الناحية من نافذ حق هناك يكون -

 الضريبة فرض" 692 الحساب من الدائن بالجانب " األصول على المؤجلة الضرائب " 133 الحساب يحسم

 المقبلة المالية السنوات خالل للتحصيل القابلة النتائج عن الضرائب مبلغ إلى بالنسبة " األصول على المؤجلة

 السنوات خالل الجبائي الصعيد على حسمه قابلية تتم أن على المالية السنة حسابات في مدرج عبء حالة)

 (.المقبلة المالية

دج وفي نهاية 111.111دفعت المؤسسة ضرائب على نشاطاتها قدرها  2141: خالل السنة المالية مثال

تجاه  تسبيقات ضرائب السنة المالية ومن خالل مراجعة التصريحات السنوية تبين للمحاسب ان للمؤسسة

 بها بسبب تعرضالزبائن لعدم قدرته علة الوفاء  أحددج )نتيجة اعدام ديون 411111ئب بمبلغ اإدارة الضر

 مؤسسته لخسارة كبيرة( فكانت المعالجة الحسابية كالتالي:

 04/42/2141تسجيل ضرائب أصول مؤجلة بتاريخ  -
   

 
  31/12/2014    

 133   األصولعلى المؤجلة حـ/الضرائب     150000  

   692 األصولعلى حـ/فرض الضريبة المؤجلة          150000

            

     تسجيل ضرائب أصول مؤجلة                         

            

 

دج 1111111ومقابل النشاط العادي للمؤسسة حققت ايرادات قدرها  2141المالية ومن خالل السنة 

دج من ضرائب على النشاط العادي الستحقاق اإلدارة الجبائية 4211111توجب عليها دفع ما قيمته 

 وتمت التسوية عن طريق البنك.

 دج4411111= 411111 – 4211111ومنه مبلغ الضريبة المستحق= 

 .2141خالل السنة المالية دفع الضرائب  -
   

 
      

 692   حـ/فرض الضريبة المؤجلة على األصول    150000  

 695   حـ/ضرائب على أرباح المؤسسة على ن.ع   1100000  

   133   حـ/الضرائب المؤجلة     150000

   512   حـ/ البنك    1100000

     2312دفع ضرائب من السنة المالية           

                                                                                        

 693 الحساب من حسم بإجراء "الخصوم عن المؤجلة الضرائب " 134 الحساب من الدائن الجانب يعتمد   

 بالنسبة الحالة، حسب الخاصة األموال لرؤوس حساب من أو " الخصوم عن المؤجلة الضريبة فرض "

 لكن الحسابات في مدرج منتوج حالة) المقبلة المالية السنوات خالل دفعها مطلوبال ضرائبال مبالغ إلى

 (.المقبلة المالية السنوات في للضريبة خاضع

 .نفسها الحسابات مقابل في وخصوم أصولك المؤجلة الضرائب تقويم إعادة مالية سنة نهاية لك في تتم
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 صول وتنقسم الى قسمين اساسين األ)األصول الثابتة(:  : التثبيتات او القيم الثابتةالصنف الثاني

 المعنوية واألصول العينية.

  األصول المعنوية -

المحاسبية الدولية إلى األصول المعنوية، حيث يهدف من المعايير  08لقد تطرق المعيار رقم   

هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية لألصول المعنوية التي لم يتم تناولها بالتحديد في معيار 

محاسبة دولي آخر، ويتطلب هذا المعيار أن تعترف المنشأة أو الكيان باألصل إذا توافرت مقاييس 

ر كيفية قياس المبلغ المسجل لألصول المعنوية ويتطلب إفصاحات معينة، كما يحدد هذا المعيا

 .معينة بشأنها

  تعريف -

ية أو في العملية اإلنتاج الستخدامههي أصل قابل للتحديد والتعيين وغير نقدي وغير ملموس يحتفظ به 

 غاللاست، رخص اختراعتزويد البضائع أو الخدمات أو لتأجيره آلخرين أو ألغراض إدارية كبراءة 

  وغيرها.

  لحات المتعلقة باألصول المعنويةالمصط -

 .أو تقني وإدراك علمييهدف إلى الحصول على المعرفة  :البحث-

: هو تنفيذ نتائج األبحاث المتوصل إليها أو معرفة طرق أخرى أو نماذج أو أنظمة محسنة  التطوير -

 .إلنتاج مواد أو أدوات أو منتوجات قبل البدء في عملية اإلنتاج أو االستخدام التجاري

 .االقتصادي: هو التحميل المنتظم للمبلغ القابل لإلطفاء ألصل معنوي على مدى عمره  اإلطفاء -

: وهو تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل للتكلفة بحذف القيمة المتبقية في آخر العمر بلغ القابل لإلطفاءالم -

 .االقتصادي لألصل

 : هو إما القتصاديالعمر  -

  .الكيان لألصل استخدامالفترة الزمنية التي يتوقع خاللها  •

ها علي ؤسسة او الوحدة االقتصاديةالمعدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن تحصل  •

 .من األصل

: هي صافي المبلغ الذي يتوقع الكيان الحصول عليه ألصل ما في نهاية العمر  القيمة المتبقية ألصل -

 .االستهالكبعد خصم التكاليف المتوقعة ما بعد  االقتصادي

ألصل بين أطراف مطلعة و راغبة في ذلك ا استبدال: هي المبلغ الذي يمكن مقابله  القيمة العادلة ألصل -

 .عملية بين أطراف محايدة

 : السوق النشط : هو السوق الذي تتوفر فيه كافة الشروط التالية -

 .العناصر التي يتم المتاجرة بها متجانسة -

 .من الممكن أن يوجد في أي وقت مشترون قادرون و راغبون -

 .األسعار المتوفرة للجمهور -

 .عن القيمة المسجلة لألصل لالستردادالمبلغ القابل  انخفاضمقدار  هي : في القيمة ضاالنخفاخسارة  -

هو المبلغ المعترف به كقيمة األصل في الميزانية بعد خصم أي إطفاء متراكم و  و : المبلغ المسجل -

 .المتراكم في القيمة لذلك األصل االنخفاضخسائر 

 االعتراف بأصل معنوي و قياسه-

 :التاليةيعترف به فقط في الحاالت 

 .مستقبلية اقتصاديةإذا كان من المحتمل تدفق منافع  -

 .إذا كان باإلمكان قياس تكلفة األصل بشكل موثوق و صادق -

 .معقولة و مدعمة افتراضاتالمنافع االقتصادية بناء على  احتمالتقييم  -

 .يجب قياس قيمة األصل مبدئيا بمقدار تكلفته -

 لجة المحاسبية لألصول المعنويةالمعا
 :لقد ميز المخطط المحاسبي الجديد بين نوعين من األصول المعنوية و هي

  األصول المعنوية المولدة بشكل داخلي -
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 المرحلة األولى : تسجيل التكاليف بحسب طبيعتها ) في المجموعة السادسة ( -

معنوية التي أدرجت أصال في الحسابات حيث يتم تسجيل المصاريف المتعلقة بعنصر من العناصر ال

في كشوفها المالية السنوية السابقة) أو تقاريرها المالية  الوحدة االقتصادية او المؤسسةكأعباء من قبل 

 .السابقة (، و هذه المصاريف ال يمكن دمجها في تكلفة أي عنصر من األصول المعنوية في تاريخ الحق

 العادي إلى األصول المعنويةالمرحلة الثانية : تحويل المصروف 

/اإلنتاج المثبت و يكون القيد كما  70مصاريف التنمية القابلة للتثبيت مدينا إلى الحساب  210يجعل ح/ 

 : يلي

 

 /مصاريف التنمية القابلة للتثبيت  حـ203من  

 اإلنتاج المثبت لألصول المعنوية  حـ/73الى              

 

 األصول المعنوية األخرى -

تسجيل المصاريف المتعلقة بعنصر من العناصر المعنوية التي أدرجت أصال في الحسابات كأعباء من  إن

لمصاريف ا اريرها المالية السابقة (، وهذهفي كشوفها المالية السنوية السابقة) أو تق لوحدة االقتصاديةاقبل 

 .ال يمكن دمجها في تكلفة أي عنصر من األصول المعنوية في تاريخ الحق

البرمجيات في مقابل حسابات أطراف أخرى أو الحسابات  باستخدامكلفة شراء الرخص المتعلقة  :مثال

 .المالية

  : وتعالج محاسبيا كما يلي

 

  ما شابهها/ برمجيات المعلوماتية و ـح204من          

 ( 10، ح 141،ح/ 142،ح/ 111ح/) / حسابات أطراف أخرى أو الحسابات الماليةـح 4/5إلى              

 

في مقابل حساب إنتاج مثبت ألصول معنوية تعالج بالمراحل  ؤسسة: إن تكلفة إنتاج البرمجيات الم مثال

 :اآلتية

 المرحلة األولى : تسجيل التكاليف بحسب طبيعتها ) في المجموعة السادسة(-

اصر المعنوية التي أدرجت أصال في كما ذكرنا سابقا يتم تسجيل المصاريف المتعلقة بعنصر من العن

في كشوفها المالية السنوية السابقة) أو تقاريرها  مؤسسة او الوحدة االقتصاديةالحسابات كأعباء من قبل ال

 .المالية السابقة (

يسجل في الجانب المدين من ، المرحلة الثانية: تحويل المصروف العادي إلى األصول المعنوية األخرى-

 :/اإلنتاج المثبت ويكون القيد كما يلي 70رمجيات المعلوماتية وما شابهها إلى الحساب الب 211الحساب 

 

  ما شابهها/ برمجيات المعلوماتية و ـح204من  

 اإلنتاج المثبت  73/ـإلى ح                               

 

 21مباشرة في األقسام الفرعية للحساب  تسجل المعنوية:عناصر األصول األخرى غير الجارية و  باقي-

  مقابل حسابات أطراف أخرى أو الحسابات المالية(. )في

 الرخص والعالماتوالبراءات و والحقوق المماثلةاالمتيازات  211/ ـح

  يسجل في هذا الحساب االمتيازات أو الرخص المقتناة بهدف إمتالك حق طوال مدة العقد مثل إستخدام

رخصة إستغالل أساليب عمل مثال، أما البرمجيات المعلوماتية وما شابهها فقد خصص  عالمات تجارية،

 .الذي ذكرناه سابقا وذلك تماشيا مع التطورات التكنولوجية 211لها حساب 

م التي ل 218/ـيتم تسجيل األصول المعنوية األخرى في حو األخرى:األصول المعنوية  218ح / -

 لمالي الجديد حسابا خاصا لها.يخصص لها المخطط المحاسبي وا
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  و الحقوق المماثلة والبراءات االمتيازات/ 205ـح من :يليو يكون القيد كما 

 / التثبيتات المعنوية األخرى 208 ـح 

 / حسابات أطراف أخرى أو الحسابات المالية 4/5حـإلى           

 

 خروج أحد األصول المعنوية  -

 الفرق بين احتسابيتم  او الوحدة االقتصادية المعنوية من أصول الكيانعند خروج أحد األصول         

منتوجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية لألصل و تدرج في الحسابات كمنتوجات أو كأعباء 

فوائض القيمة عن  71/ ـحنواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية أو  11/ـفي الحسابين ح

 .األصول المثبتة غير الماليةمخزونات 

 : في حالة تحقيق خسارة -

 

 /نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير المالية   11/ـحمن            

  ما شابهها/ برمجيات المعلوماتية و 211ـإلى ح                    

 

 : في حالة تحقيق ربح -

 

 من موردو التثبيتات  111/ـح من

 سابات الجارية بنوك الح142/ـح     

 الخزينة العمومية 141/ـح     

 الصندوق 101/ـح     

 برمجيات المعلوماتية و ماشابهها  214/ـح                 

 فوائض القيم عن خروج أصول مثبتة غير المالية  71/ ـح                 

 

 فارق القتناء -

سواء كان إيجابيا أو سلبيا، و يمكن أن يكون هذا الحساب  االقتناءيسجل فيه فارق  217/ـحإن الحساب 

 .مدينا أو دائنا و يظهر إلزاما في الميزانية ضمن األصول الثابتة المالية

، اندماجأو  انصهارأو  اقتناءالمؤسسات في إطار عملية  وهي تجميعهذا الحساب يظهر في حالة خاصة 

  إلى خصوصية هذا الحساب. وذلك راجعمحاسبية الحالة غامضة من حيث المعالجة ال وتبقى هاته

  األصول العينية -

من المعايير المحاسبية الدولية لألصول العينية، حيث يهدف هذا المعيار إلى  41لقد خصص المعيار رقم 

 .توضيح المعالجة المحاسبية للممتلكات والمنشآت والمعدات

ودات توقيت االعتراف بالموج في:والمعدات تتمثل  إن المسائل الرئيسية في محاسبة الممتلكات والمنشآت

تحديد قيمها المدرجة وأعباء االمتالك التي يتم االعتراف بها، ثم تحديد أوجه التدني األخرى التي تحدث 

  في قيمتها المدرجة والمعالجة المحاسبية لهذا التدني.

 تعريف -

هدنا أثناء التطرق إلى التثبيتات المعنوية وهي إن التثبيتات العينية هي الموجودات الملموسة خالف ما شا

  : تتمثل خصوصا في الممتلكات و المنشآت و المعدات و المؤسسة تمتلكها إما

 .بقصد استخدامها في إنتاج السلع و الخدمات أو بقصد تأجيرها للغير أو ألغراض إدارية -

 .و يتوقع و يفترض فيها أن يتم استخدامها خالل أكثر من فترة -

  المصطلحات المتعلقة باألصول أو التثبيتات العينية -

هناك مصطلحات أخرى مختلفة نوعا ما عن المصطلحات التي عهدناها مع المخطط الوطني المحاسبي  -

 ينبغي إدراجها و هي كاآلتي : 
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  .ياالهتالك : هو التوزيع المنتظم للقيمة الخاضعة لالهتالك من األصول على مدار عمرها اإلقتصاد -

القيمة الخاضعة لالهتالك : هي تكلفة األصول، أو القيمة البديلة للتكلفة المسجلة في القوائم المالية  -

 .مطروحا منها القيمة المتبقية لألصل في نهاية عمره اإلقتصادي

 :العمر اإلنتاجي : هو إما -

  .الفترة الزمنية التي يتوقع خاللها إستخدام الموجودات من قبل المنشأة •

 .عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الموجودات •

التكلفة : هي قيمة النقد أو ما يعادله المدفوع أو القيمة العادلة ألي موجودات أخرى قدمت للحصول على  -

 .الموجودات، وذلك بتاريخ شراء أو إنشاء الموجودات

المبلغ الذي يتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل الموجودات في نهاية عمرها  القيمة المتبقية : هي -

 .اإلنتاجي وذلك بعد تنزيل تكاليف التخلص منها

القيمة العادلة : هي القيمة التي يتم على أساسها تبادل الموجودات بين أطراف ذات معرفة ورغبة في  -

 .التعامل بنفس سياسة التعامل مع الغير

مدرجة : هي القيمة التي تظهر بها الموجودات في الميزانية العمومية بعد تنزيل اإلهتالك القيمة ال -

 .المتراكم المتعلق بتلك الموجودات

خدام استرجاعها من است المؤسسة او الوحدة االقتصاديةالقيمة القابلة لإلسترداد : هي القيمة التي يتوقع  -

 .األصول مستقبال  بما فيها القيمة المتبقية والمتوقعة بتاريخ اإلستبعاد

  المعالجة المحاسبية لألصول العينية- 

  لقد ميز المخطط المحاسبي والمالي الجديد بين ثالثة أنواع من األصول العينية وهي :

  األصول العينية )التثبيتات العينية( -أ

  : تسواء كان مؤسسةات التثبيتات العينية في الجانب المدين حين دخولها تحت رقابة التسجل حساب

 .بقيمة اإلسهام -

 .بتكلفة الشراء -

  .بتكلفة اإلنتاج -

 أما الجانب الثاني للمعالجة والذي نقصد به الجانب الدائن فيستخدم حسب الحالة : 

رأس  414يق قيمة اإلسهام فإن الحساب الدائن يكون إما الحالة األولى : فإذا كانت التثبيتات دخلت عن طر

-المال الصادر أو رأس مال الشركة أو األموال المخصصة أو أموال االستغالل(، أو حساب الشركاء

 : ، حيث تكون القيود كما يلي حسب هاته الحالة األولى 111/ـحعمليات حول رأس المال  

 

 / التثبيتات العينية 24ـمن ح         

 / أموال مملوكة 414ـإلى ح                  

 حيازة بواسطة إسهام خاصة             

 

 أو

 

 /التثبيتات العينية 24ـمن ح        

 / الشركاء العمليات عن رأس المال 111ـإلى ح                   

 حيازة بواسطة إسهام الشركاء 

 

إذا كانت التثبيتات العينية دخلت بتكلفة الشراء أي عن طريق الشراء فان الحساب الدائن  الثانية:الحالة 

  :كما يلي ويكون القيدالموردون أو حسابات أخرى معنية  11/ـحيكون 
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 التثبيتات العينية 24/ـحمن               

 موردو التثبيتات  111/ـحإلى                         

 حيازة عن طريق الشراء                    

 

الحالة الثالثة : وإذا كانت التثبيتات أو األصول العينية دخلت بتكلفة اإلنتاج فإن حساب الدائن سيكون 

  : اإلنتاج المثبت و يكون القيد كما يلي 70/ـح

 

 التثبيتات العينية 24/ـحمن           

 لمثبتاإلنتاج ا70/ـحإلى                 

 دخول بواسطة إنتاج               

 

التثبيتات العينية إلى الحسابات اآلتية خاصة إذا كانت ذات مبالغ هامة  24/ـحلإلشارة فإنه يمكن تفصيل 

  ومعتبرة:

  .األراضي 244/ـح -

  .عمليات و ترتيب و تهيئة األراضي 242/ـح -

  .البناءات 240/ـح -

  .المعدات و األدوات الصناعيةالمنشآت التقنية  241/ـح -

 .التثبيتات العينية األخرى 248/ـح -

 :اآلتيةوعند اإلقتضاء يمكن أيضا أن نستخدم الحسابات 

  .المنشآت العامة و أعمال الترتيب و التهيئات -

  .معدات النقل -

  .أثاث المكتب معدات المكتب و معدات اإلعالم اآللي -

  .عالتغليفات القابلة لالسترجا -

في حالة خروج أي تثبيت عيني سواء مع تحقيقه لنقص في القيمة أو فائض فإننا نستخدم  مالحظة:

فوائض القيمة عن  71/ـحنواقص القيم عن خروج أصول مثبتة أو  11/ـحالحسابين اآلتيين حسب الترتيب 

  خروج أصول مثبتة ولقد أشرنا سابقا للمعالجة المحاسبية لخروج األصول المعنوية.

 في شكل إمتياز التثبيتات-ب

اإلمتياز( إلى شخص طبيعي  )مانح عمومييعرف إمتياز الخدمة العمومية بأنه عقد يسند بموجبه شخص 

اإلمتياز(، هذا األخير يلتزم بتنفيذ خدمة عمومية لمدة محددة وطويلة على  )صاحبأو شخص معنوي 

 .موميةمسؤوليته مقابل حق إقتضاء أتاوى من مستعملي الخدمة الع

و تكون المعالجة المحاسبية للتثبيتات الممنوحة في شكل إمتيازت عينية و الموضوعة موضع اإلمتياز من 

تثبيتات في شكل إمتياز  22جانب مانح اإلمتياز أو من جانب صاحب اإلمتياز الممنوح له بجعل الحساب 

يظهر هذا األخير في خصوم حقوق مانح اإلمتياز و  224بصفته مدين، أما الحساب الدائن فهو ح/ 

 :يلي الميزانية و التي تسمى بالخصوم الغير جارية، إذن مما سبق فصياغة القيد تكون كما

 

 تثبيتات في شكل إمتياز  22/ـحمن                     

 حقوق مانح االمتياز 224/ـحإلى                               

 ت الممنوحة في شكل إمتياز إثبات وجود التثبيتا                  

 

وعند إنتهاء  إهتالك التثبيتات الموضوعة موضع إمتياز -282/ـحيظهر مدينا إلى  224/ـحلإلشارة فإن 

له قيمة محاسبية صافية للتثبيتات الموضوعة موضع إمتياز، و يتم  224/ـحفترة اإلمتياز يكون للحساب 

  مقابل حسابات التثبيت واإلهتالكات المعنية.ترصيده عند إرجاع األصل إلى مانح اإلمتياز في 

 الجاري إنجازها التثبيتات-ج
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الوحدة إن هذا النوع من التثبيتات سمي بالجاري إنجازها كونها غير متاحة أي ستمتلكها المؤسسة أو 

في المستقبل، و يظهر من خاللها عدة حسابات وهي التثبيتات غير المكتملة، والحسابات  االقتصادية

جاري للغير من أجل إقتناء تثبيت ما، والتثبيتات ال تقدمها المؤسسةالمتعلقة بالتسبيقات والمدفوعات التي 

 : إنجازها تنقسم إلى قسمين

  .سندة إلى الغيرالتثبيتات الناتجة عن أشغال طويلة أو قصيرة المدى م -

 .بوسائله الخاصة او الوحدة االقتصادية لمؤسسةاالتثبيتات التي ينشئها  -

  أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية لهذه التثبيتات فنميز بين حالتين و هما كالتالي :

ية السنة نهامنها عند  االنتهاءالحالة األولى : التثبيتات الناتجة عن أشغال مسندة إلى الغير والتي لم يتم 

 لدى الغير إلى أحد حسابات الصنف اقتناؤهامدينا بقيمة التثبيتات التي سيتم  20/ـحالمالية، حيث يسجل 

 : الرابع على أساس الفواتير أو كشوف حسابات أشغال تقدمها هذه األطراف، و يكون القيد كما يلي

 

 تثبيتات جاري إنجازها 20/ـحمن                   

 الموردون و الحسابات الملحقة 111/ـحإلى                              

 إثبات وجود التثبيتات الممنوحة في شكل إمتياز                      

 

الحالة الثانية : التثبيتات التي ينشئها الكيان بوسائله الخاصة و التي لم يتم اإلنتهاء منها عند نهاية السنة 

"اإلنتاج المثبت" بقيمة تكلفة إنتاج العناصر الجاري  70/ـحمدينا إلى  20/ـحبوضع المالية و تعالج 

إنتاجها، لكن قبل ذلك على الكيان أن يسجل تكلفة إنتاج العناصر في المجموعة السادسة تبعا للحساب 

 .شابهها برمجيات المعلومات و ما 211المناسب لها، مثل ما شاهدنا سابقا مع التثبيتات المعنوية كحساب 

 األصول المالية ) التثبيتات المالية(  -

 تعريف -أ

تتمثل التثبيتات المالية أساسا في سندات المساهمة وحافظة السندات األخرى، ال ينوي الكيان التخلي عنها   

لكي يضم  27/ـحويفترض أن تبقى في حوزته لمدة طويلة ولقد خصص المخطط المحاسبي المالي الجديد 

  بمختلف حاالتها حيث قسم هذا الحساب الرئيسي إلى مجموعة من الحسابات وهي: هذه الحافظة

 : السندات المثبتة األخرى غير السندات المثبتة التابعة لنشاط الحافظة274/ـح

 .: السندات التي تمثل حق الدين الدائن ) السندات والقسائم (272/ـح

 .: السندات المثبتة التابعة لنشاط الحافظة270/ـح

 .: القروض والحسابات الدائنة المترتبة على عقد إيجار التمويل271/ـح

 .: الودائع والكفاالت المدفوعة271/ـح

 .: الحسابات الدائنة األخرى المثبتة271/ـح

 .: ما بقي من عمليات الدفع الواجب القيام بها عن سندات مثبتة غير مسددة274/ـح

هذه األصول المالية يجب أن تكون في األصل مقيمة بالتكلفة التي هي القيمة الحقيقية للمقابل المقدم أو 

 .األصل القتناءالمستلم 

 المعالجة المحاسبية للتثبيتات المالية -

أو أحد فروعه مدينا بقيمة السعر  27/ـحإن المعالجة المحاسبية للتثبيتات المالية تكون بوضع حساب 

  " بنوك الحسابات الجارية " ، ويكون القيد كاآلتي: 142/ـحي للتثبيتات إلى حساب المال

                

 تثبيتات مالية 27/ـحمن                

 بنوك، الحسابات الجارية /ـحالى                              

 التنمية  وإثبات مصاريفتحويل                   
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 لةدراسة حا

  األصول أو التثبيتات المعنوية :أول

سنوات و  1مخبر إلنتاج األدوية يقوم بأبحاث و تطوير دواء جديد و استغرقت فترة البحث و التطوير 

 .إليك الجدول التالي الذي يبين النفقات المتعلقة بهذا المشروع طيلة المدة المذكورة أعاله

 1/ن+04/42  0/ن+04/42 2/ن+04/42 4/ن+04/42 /ن 04/42

 دج 8111/ 04/1إلى  4/4دج من15000دج  13000دج  4111النفقات المسددة 

 دج18000دج  12000 -42-04إلى  1-4من 

/ 4/1تقدم المشروع مرحلة البحث مرحلة البحث مرحلة البحث مرحلة التطوير والتنمية ابتداء من  مراحل

  .و التنمية مرحلة التطوير 0ن+

محاسبيا كأصل  العتبارهبرت المؤسسة أن هذا المشروع يستوفي المعايير في تاريخ أول جوان اعت -

  .علما أن نفقات التطوير تتشكل أساسا من مصاريف المستخدمين، معنوي

قامت المؤسسة بإيداع طلب رخصة إستغالل هذا الدواء الجديد، و كانت فترة حماية  1في فيفري ن+ -

  .سنة41رخصة االستغالل تقدر ب 

  :المطلوب

 المحاسبية لهذه النفقات ؟ المعالجةكيف تتم  -

  : الحل

يجب أن تسجل  0/ن+04/11و إلى غاية  2،ن+4من السنة ن ، ن+ ابتداءالنفقات التي سددتها المؤسسة 

ن أول جوان م ابتداءمحاسبيا حسب طبيعتها كتكلفة في المجموعة السادسة، بينما المصاريف التي سددتها 

لتنمية والتطوير وتسجل محاسبيا كمرحلة أولى في المجموعة السادسة حسب ( تشكل مصاريف ا0)ن+

  : وتقيد كما يلي 0/ن+04/42طبيعتها خالل السنة ثم تحول كمصاريف معنوية في نهاية السنة 

 

 
 

  : األصول أو التثبيتات العينيةثانيا 

دج ، وقدرت مصاريف النقل بـ  411111/ن على معدات صناعية بمبلغ 4/1إشترت مؤسسة بتاريخ 

 2111دج ، ومصاريف تكوين المستخدمين قدرت بـ  0111دج، أما مصاريف التركيب قدرت ب  1111

دج، من جهة أخرى هذا العتاد لم يستغل بصفة جيدة في الشهر األول فكانت االستغالل الناتجة عن 

 .دج على التوالي 7111دج و  41111المفرط واليد العاملة قدرت ب  ستعمالاال

 : المطلوب

 تحديد تكلفة العتاد المشترى ؟ -

 كيف تتم المعالجة المحاسبية لهذه المصاريف علما أنها سددت بشيك بنكي؟ -

 : الحل

 : في هاته الحالة فإن تكلفة إقتناء المعدات الصناعية تعطى بالشكل التالي -

 تكلفة اإلقتناء = سعر الشراء + مصاريف النقل + مصاريف التركيب

ن+31/12/1

18000 صاريف التنمية القابلة للتثبيت  203

18000 اإلنتاج المثبت  73

 ن+31/12/4

12000 صاريف التنمية القابلة للتثبيت  203

12000 اإلنتاج المثبت  73
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 دج 417111=  0111+  1111+  411111و منه تكلفة اإلقتناء = 

: إن مصاريف تكوين المستخدمين و مصاريف خسائر اإلستغالل ال تدرج ضمن تكلفة اإلقتناء مالحظة 

 .السادسة بل تسجل كمصاريف في الحسابات المناسبة لها في المجموعة

 : أما المعالجة المحاسبية لمصاريف تكوين المستخدمين و مصاريف خسائر اإلستغالل فتكون كما يلي

  
 

 : أما المعالجة المحاسبية إلقتناء المعدات الصناعية تتم بالشكل التالي

 
 

 

مالحظة : تكلفة االقتناء تم تحديدها سابقا بدمج سعر الشراء مع مصاريف النقل و مصاريف التركيب و قد 

 .في ذلك مصاريف تكوين المستخدمين و تكلفة خسائر اإلستغالل استثنينا

 

 األصول المالية:  ثالثا

دج و ذلك  411سنويا بقيمة  % 1سنوات بمعدل  41تحصلت مؤسسة على سندات توظيف لمدة مقدارها 

      دج  411كانت قيمة السندات  42/2118/  04) تاريخ إصدار القرض (، في  41/44/2118بتاريخ 

 .) بسبب إنخفاض معدل الفائدة في السوق بربع نقطة(

 : لنأخذ الفرضيات التالية

يعها للتداول تم بالمؤسسة هي منشأة مالية " وسيط في السوق المالي" و سندات التوظيف بإعتبارها أداة  -أ

 .2114دج في سنة  418بسعر 

المؤسسة هي منشأة صناعية، وقامت مصلحتها المالية بإيداع سندات لدى الخزينة، إن السندات متاحة  -ب

 . 2114دج سنة  418وقابلة للبيع، حيث تم التنازل عنها بقيمة 

حدوث طارئ قررت التنازل عنها  المؤسسة تريد وضع السندات الى غاية تاريخ اإلستحقاق ، لكن بعد -ج

 .2114دج سنة  418مسبقا ) قبل تاريخ اإلستحقاق( بقيمة 

 : المطلوب

 المعالجة المحاسبية لكل حالة على حدى ؟ اقترح - 

  :الحل

في الثالث الحاالت المذكورة سابقا التقييم المبدئي يتم بواسطة تكلفة اإلقتناء و التي تتضمن تكاليف 

 .التداول

  أداة للتداول -أ

 .وهي عبارة عن سندات إلزامية مكتسبة من أجل تحقيق ربح في األجل القصير

 .الخسائر و األرباح المحققة في نهاية الدورة يجب أن تدرج في النتيجة الصافية

ن/01/04

12000 أعباء المستخدمين األخرى  638

10000 المواد األولية المستهلكة  601

7000 أجور المستخدمين         631

19000 بنوك ، الحسابات الجارية  512

 تسديد مصاريف متنوعة بشيك                        

ن/01/04

157000 المعدات و األدوات الصناعية  215

157000 بنوك ، الحسابات الجارية  512

إقتناء معدات صناعية 
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 المعالجة المحاسبية

 
 

  : نسجل القيد التالي 04/42/2118أما في 

 
 

  : نسجل القيد التالي 04/42/2114أما في 

 
 

  أصول مالية متاحة للبيع -ب

حسب الفرضية( من أجل الطرف المقابل كحساب رأس المال، هذا ال إن الربح أو الخسارة ) مخفي،

 .األخير يجب أن يسجل في النتيجة عند إخراجه من المحاسبة ) عموما في حالة البيع لألصول(

  المعالجة المحاسبية

 : نسجل القيد التاليعند تاريخ الحيازة عن السندات 

 
 

  : نسجل القيد التالي 04/42/2118وفي تاريخ 

 
 

15/11/2008

100 السندات، قسائم الخزينة 506

100 بنوك ، الحسابات الجارية  512

إقتناء سندات 

31/12/2008

5 السندات، قسائم الخزينة 506

5 فارق التقييم عن األصول المالية  765

إ ثبات فائض قيمة 

31/12/2009

108 بنوك الحسابات التجارية 512

105 السندات، قسائم الخزينة 506

3 فارق التقييم عن األصول المالية  765

التنازل عن أصول مالية 

15/11/2008

100 تثبيتات مالية أخرى  27

بنوك ، الحسابات الجارية  512

100 إقتناء سندات 

31/12/2008

100 تثبيتات مالية أخرى  27

فارق التقييم  104

100 إقتناء سندات 
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  : نسجل القيد التالي 04/42/2114وفي تاريخ 

  

 

 سندات توظيف مكتسبة إلى غاية تاريخ االستحقاق –ج 

 .يجب أن توضع في القوائم المالية بالتكلفة المهتلكة بمعنى تكلفتها األصلية بعد خصم االهتالكات

  عالجة المحاسبيةالم

  :التاليعند تاريخ الحيازة عن السندات نسجل القيد 

 
 

 أنها وذلك بسببال نسجل أي قيد ألن المؤسسة ال تقوم بإعادة التقييم،  04/42/2118 وفي تاريخ

 .للسندات إلى غاية تاريخ االستحقاق مكتسبة

أي قبل تاريخ اإلستحقاق يسجل القيد خاصة وأنه تم التنازل بصفة مسبقة  04/42/2114أما في تاريخ - 

 :التالي

 
 تنازل عن أصول مالية

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2009

108 بنوك الحسابات التجارية 512

105 تثبيتات مالية أخرى  27

3 األرباح الصافية عن عمليات التنازل  عن أصول مالية 767

إثبات التنازل 

31/12/2009

5 فارق التقييم 104

5 األرباح الصافية عن عمليات التنازل  عن أصول مالية 767

ترصيد الحساب /104 

15/11/2008

100 تثبيتات مالية أخرى  27

100 بنوك الحسابات التجارية 512

إقتناء سندات 

31/12/2009

108 بنوك الحسابات التجارية 512

105 تثبيتات مالية أخرى  27

3 األرباح الصافية عن عمليات التنازل  عن أصول مالية 767

إثبات التنازل 
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  المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ 23الصنف 

 خزونات اصوال جارية كونها:تمثل الم

 تمتلكها المؤسسة وتكون موجهة للبيع في إطار االستغالل الجاري. -

 هي قيد اإلنتاج بقصد االستغالل المماثل. -

 أولية او لوازم موجهة لالستهالك خالل عملية اإلنتاج او تقديم الخدمات.هي مواد  -

تكون المخزونات في إطار عملية تقديم الخدمات هي كلفة الخدمات التي لم تقم المؤسسة بعد احتساب  -

 المنتوجات المناسبة لها.

هته او وجيتم تصنيف أصل في شكل مخزونات )أصول جارية( ليس على أساس نوع األصل بل تبعا ل -

 استعماله في إطار نشاط المؤسسة.

ال تنتظر المؤسسة انتقال ملكية المخزونات لغرض ادراج مبلغها في الحسابات بل تدرج المخزونات في 

 حسابات المؤسسة على أساس انتقال االخطار والمزايا والرقابة على المزايا االقتصادية المستقبلية للنشاط.

 مالي يؤخذ على العموم معياران في تصنيف المخزونات:النظام المحاسبي ال إطارفي 

على أساس معيار الترتيب الزمني لدورة اإلنتاج انطالقا من مرحلة التموينات الة مرحلة اإلنتاج ثم مرحلة 

 منتجات والبضائع المشتراة والمباعة على حالتها.تخزين ال

ضمن كل مؤسسة حسب احتياجاتها على اسا معيار طبيعة األصل المخزن الذي يكون موضوع تقسيم  -

 الداخلية.

 الى الحسابات الرئيسية التالية: 10وعلى المستوى المحاسبي يتفرع الصنف 

 مخزونات البضائع 01 -

 المواد األولية واللوازم 04 -

 تموينات أخرى 02 -

 سلع قيد اإلنتاج 00 -

 خدمات قيد اإلنتاج  01 -

 مخزونات المنتجات 01 -

 تثبيتاتالمخزونات المتأتية من ال 01 -

 المخزونات في الخارج )التي هي في الطريق، في المستودع، او في اإليداع( 07 -

 المشتريات المخزنة 08 -

 خسائر القيمة عن المنتوجات والمنتوجات قيد التنفيذ 04 -

 عمليات الشراء .21

 البضائع شراء .1.1

 تغيير أي إدخال دون حالتها على بيعها إعادة بهدف المؤسسة اشترتها التي السلع هي :البضائع تعريف  -

 .عليها

 البضائع شراء لعملية المحاسبي التسجيل  -

 :مرحلتين على التجارية المؤسسة في البضائع شراء عملية تسجيل يتم

 تنتقل وبذلك المورد، من الفاتورة باستالم وذلك البضاعة ملكية على الحيازة مرحلة :األولى المرحلة -

 .الزبون إلى المورد من البضاعة ملكية
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 :هي الفاتورة بتسجيل المعنية الحسابات

 الجارية الحسابات بنوك 512

 والخدمات المخزونات موردو 401 أو

تضمن م للدفع الصافي بالمبلغ( )مصدر دائنا يجعل

 (TTCالرسم )

خارج  للدفع الصافي بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل المخزنة البضائع 380

  (H T)الرسم 

افة المض القيمة على بالرسم( )استخدام مدينا يجعل لإلسترجاع قابل المضافة القيمة على الرسم 4456

(TVA) 

 

 وصلب ذلك إثبات ويتم المؤسسة مخازن إلى وادخالها المشتراة البضائع استالم مرحلة الثانية: المرحلة

 .اإلدخال

 ارجخ للدفع الصافي بالمبلغ( )مصدر دائنا يجعل المخزنة البضائع  380

 (H T) الرسم

 خارج للدفع الصافي بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل البضائع مخزونات 30 

 (H T) الرسم

 قبل الثانية المرحلة تحدث فقد ،الترتيب أجل من ليس المذكورتين المرحلتين بين بالتمييز نقوم :مالحظة

 .الوقت نفس في أي بالتزامن تحدثا أن يمكن كما األولى،

 نفس في الفاتورة مع استلمت التي 'ص  'بالبضائع الخاصة التالية الفاتورة الرجاء" "مؤسسة استلمت: مثال

 .418/44رقم إدخال وصل التجارية، كمال المورد مؤسسة من اليوم

 التجارية كمال مؤسسة

 04211/1 رقم فاتورة

 18/44/2141 بتاريخ الجزائر

 الرجاء""  مؤسسة: السيد إلى

 152222 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي المبلغ

 %47 144522 (TVA) المضافة القيمة على الرسم

 004522 (TTC) الرسم متضمن للدفع الصافي المبلغ

 .بنكي بشيك التسديد للزبون، اليومي الدفتر في السابقة العملية سجلالمطلوب: 
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 نفس في الفاتورة مع استلمت التي ‘ك  'بالبضائع الخاصة التالية الفاتورة الرجاء" "مؤسسة استلمت: مثال

 .411/41 رقم إدخال وصل ،التجارية سعيد المورد مؤسسة من اليوم

 التجاريةسعيد  مؤسسة

 421/4 رقم فاتورة

 48/14/2141 بتاريخ الجزائر

 الرجاء""  مؤسسة: السيد إلى

 052222 الخام المبلغ

 21522 % 3 (10تجاري ) تخفيض

 021522 التجاري  الصافي

 46275 % 5 (10جاري )ت تخفيض

 875425 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي المبلغ

 %47 148822.25 (TVA) المضافة القيمة على الرسم

 1024247.25 (TTC) الرسم متضمن للدفع الصافي المبلغ

 .بنكي بشيك الدفع ،للزبون اليومي الدفتر في السابقة العملية سجل :المطلوب

  محاسبيا تسجل ال األصلية الفاتورة على تظهر التي التخفيضات فإن المالي المحاسبي للنظام وفقا :مالحظة

12/08/2014

850000 البضائع المخزنة 380

144500 الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع 4456

994500 512                   بنوك الحسابات الجارية

                     شراء بضائع فاتورة رقم 31256/6

994500 مخزونات البضائع 30

994500 380                           البضائع المخزنة

البضائع بالمخزن وصل إدخال
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 واللوازم المواد شراء .2.1

 مكونات ضمن تدخل والتي تحويلها، بهدف المؤسسة تشتريها التي المنتجات هي واللوازم: المواد تعريف  -

 .يوماأللمن وأبواب نوافذ صناعة في األلمنيوم وصفائح أعمدة أمثلتها من المصنوعة أو المعالجة المنتجات

 واللوازم المواد شراء لعملية المحاسبي التسجيل  -

 مرحلتين: على واللوازم المواد شراء عملية تسجيل يتم

 وبذلك المورد، من الفاتورة باستالم وذلك واللوازم المواد ملكية على الحيازة مرحلة :األولى المرحلة

 .الزبون إلى المورد من واللوازم المواد ملكية تنتقل

 :هي الفاتورة بتسجيل المعنية الحسابات

 الجارية الحسابات بنوك  512

 والخدمات المخزونات موردو 401 أو

 الصافي بالمبلغ( دائنا)مصدر يجعل

 (TTC) الرسم متضمن للدفع

 بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل المخزنة واللوازم األولية المواد 381  

 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي

 قابل المضافة القيمة على الرسم 4456

 لإلسترجاع

 على بالرسم( )استخدام مدينا يجعل

 (TVA) المضافة القيمة

 

 المؤسسة مخازن إلى وادخالها المشتراة واللوازم المواد استالم مرحلة :الثانية المرحلة

 .اإلدخال بوصل ذلك إثبات ويتم

 

 للدفع الصافي بالمبلغ( )مصدر دائنا يجعل المخزنة واللوازم األولية المواد 381

 (H T) الرسم خارج

 للدفع الصافي بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل واللوازم األولية المواد 31

 (HT) الرسم خارج

 

18/09/2014

875425 البضائع المخزنة 380

148822.25 الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع 4456

1024247.25 512                   بنوك الحسابات الجارية

                   شراء بضائع فاتورة رقم125/1

875425 مخزونات البضائع 30

875425 380                           البضائع المخزنة

البضائع بالمخزن وصل إدخال/160/14
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 نفس في المشتريات هذه استلمت وقد ،ولوازم مواد شراء يةلبعم الخاصة التالية الفاتورة سجل :مثال

 .بنكي بشيك تم التسديد ان علما ،110/2 رقم إدخال وصل ،اليوم

 التجارية الريحان مؤسسة

 000/1 رقم فاتورة

 14/11/2141 بتاريخ الجزائر

 االفراح""  مؤسسة: السيد إلى

 1562222 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي المبلغ

 265222 (TVA) 17% المضافة القيمة على الرسم

 1125222 (TTC) الرسم متضمن للدفع الصافي المبلغ

 الحل:

 

 األخرى التموينات .شراء3.1

 تغاللاالس في أو الصنع وفي المعالجة في تساهم التي واألشياء المواد األخرى: هي التموينات تعريف  -

( رجعةالمست غير) التالفة التغليفات مواد مثل المصنوعة، أو المعالجة المنتجات تكوين في تدخل أن دون

 .إلخ... التنظيف مواد المكتبية، اللوازم

 األخرى التموينات شراء لعملية المحاسبي التسجيل

 :مرحلتين على األخرى التموينات شراء عملية تسجيل يتم

 وبذلك المورد، من الفاتورة باستالم وذلك األخرى التموينات ملكية على الحيازة مرحلة :األولى المرحلة -

 .الزبون إلى المورد من األخرى التموينات ملكية تنتقل

 

 

 

 

 

 

N /6/01

1560000 المواد األولية واللوازم المخزنة 381

265200 الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع 4456

1825200 512                   بنوك الحسابات الجارية

شراء مواد أولية فاتورة رقم 333/5

875425 المواد األولية واللوازم 31

875425 المواد األولية واللوازم المخزنة 381

استالم مواد أولية وصل إدخال 653/2
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 :هي الفاتورة بتسجيل المعنية الحسابات

 الجارية الحسابات بنوك 512 

 والخدمات المخزونات موردو 401 أو

 الصافي بالمبلغ( دائنا)مصدر يجعل

 (TTC) الرسم متضمن للدفع

 بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل المخزنة األخرى التموينات 382 

 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي

 قابل المضافة القيمة على الرسم  4456

 لإلسترجاع

 على بالرسم( )استخدام مدينا يجعل

 (TVA) المضافة القيمة

 ويتم المؤسسة مخازن إلى وادخالها المشتراة األخرى التموينات استالم مرحلة :الثانية المرحلة

 .اإلدخال بوصل ذلك إثبات

 الصافي بالمبلغ( )مصدر دائنا يجعل المخزنة األخرى التموينات  382

 (H T) الرسم خارج للدفع

 بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل أخرى تموينات 32  

 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي

 لزبائنها الحلويات لبيع تستعملها التي المقوى الورق علب  "فاءالش حلويات "مؤسسة اشترت: مثال

 مع التالية الفاتورة واستلمت " الورق إلنتاج هضابال " مؤسسة من الوطن عبر المنتشرة محالتها عبر

 .181/41 رقم ادخال وصل) اليوم نفس في العلب)

 الورق إلنتاج هضابال مؤسسة                                           

 411/41رقم فاتورة

 /ن41/11المسيلة بتاريخ 

 " شفاءال حلويات" مؤسسة :السيد إلى

 3650000 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي المبلغ

 620500 (TVA) 47% المضافة القيمة على الرسم

 4270500 (TTC) الرسم متضمن للدفع الصافي المبلغ

 .بنكي بشيك تم التسديد نأ العلم مع ،للزبون اليومي الدفتر في السابقة العملية سجل :المطلوب
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 الحل

 

 الخدمات شراء .4.1

 تكلفة ضمن تدرج والتي المؤسسة لفائدة الغير من المؤداة والخدمات الدراسات هي :الخدمات تعريف -

 .التقنية والدراسات والمفصلة العامة الهندسية كالدراسات المصنعة المنتجات أو األشغال

 شركة تكليف أو ،مختصة مكاتب من معمارية هندسية لدراسات البناء مؤسسات شراء الخدمات أمثلة من

 .المؤسسة لحراسة واألمن بالحراسة مختصة

 الخدمات شراء لعملية المحاسبي التسجيل -

 :يلي كما الخدمات لشراء المحاسبي بالتسجيل المعنية الحسابات -

 الجارية الحسابات بنوك  512

 والخدمات المخزونات موردو 401 أو

 الصافي بالمبلغ( دائنا)مصدر يجعل

 (TTC) الرسم متضمن للدفع

 الصافي بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل المؤداة والخدمات الدراسات مشتريات  604

 (H T) الرسم خارج للدفع

 قابل المضافة القيمة على الرسم  4456

 لالسترجاع

 على بالرسم( )استخدام مدينا يجعل

 (TVA) المضافة القيمة

 

 

 

 

 

 

N /04/10

3650000 التموينات األخرى المخزنة 382

620500 الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع 4456

4270500 512                   بنوك الحسابات الجارية

شراء علب تغليف فاتورة رقم 965 /14

3650000 تموينات أخرى 32

3650000 التموينات األخرى المخزنة 382

علب التغليف وصل إدخال 680/14
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 مكتب  "بها قام معمارية بدراسة الخاصة التالية الفاتورة  "المسيلة العقارية الترقية  "مؤسسة تلقت: مثال

 " المعمارية للدراسات أحمد

أحمد مكتب  المعمارية للدراسات 
ب/ 033 فاتورة  رقم 

 N/28/11 بتاريخ الجزائر

 المسيلة العقارية الترقية " مؤسسة :إلى

 286000 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي المبلغ

 48620 % (TVA) 47 المضافة القيمة على الرسم

 334620 (TTC)م الرس متضمن للدفع الصافي المبلغ

 على تمت العملية نأ علما بجاية، العقارية الترقية لمؤسسة اليومي الدفتر في الفاتورة سجل :المطلوب

 .الحساب

 :الحل

 

 (اللوازم) والتوريدات المواد من المخزنة غير المشتريات.5.1

 خال ....الغاز الكهرباء، الماء، مثل للتخزين القابلة غير المقتنيات هي :المخزنة غير المشتريات تعريف -

 .مباشرة استهالكها ويتم المؤسسة طرف من تخزينها يتم ال التي واللوازم المواد أو

 :المخزنة غير المشتريات شراء لعملية المحاسبي التسجيل  -

 :يلي كما الخدمات لشراء المحاسبي بالتسجيل المعنية الحسابات

 الخزينة حسابات أحد

 والخدمات المخزونات موردو 401 أو

 للدفع الصافي بالمبلغ( دائنا)مصدر يجعل

  (TTC) الرسم متضمن

 المواد من المخزنة غير المشتريات 607

 والتوريدات

 للدفع الصافي بالمبلغ )استخدام( مدينا يجعل

 (H T) الرسم خارج

 القيمة على بالرسم( )استخدام مدينا يجعل لالسترجاع قابل المضافة القيمة على الرسم 4456

 (TVA)افة المض

 

N /11/  28

286000 مشتريات الدراسات والخدمات المؤداة 604

48620 الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع 4456

334620 موردو المخزونات والخدمات 401

شراء دراسة معمارية فاتورة رقم 300 /ب
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 : مثال

الفاتورة الخاصة باستهالك الكهرباء والغاز للثالثي من /ن استلمت مؤسسة "سامي" 21/11بتاريخ  -

 دج.201111السنة ن مبلغها 

 الكهرباء والغاز نقدا./ن سددت المؤسسة فاتورة 28/11بتاريخ  -

 %.7 القيمة على الرسم معدل أن علما " سامي " لمؤسسة اليومي الدفتر في الفاتورة سجل :المطلوب

 

 التخفيضات التجارية 

هو النسبة المئوية، او المبلغ المقتطع من أسعار البيع المعلنة التخفيض التجاري في فاتورة الرسال:  -

 في قوائم األسعار.

ال يمثل مكسبا للمشتري، وال خسارة للبائع لذلك جرت العادة على عدم تسجيل  التجاريان التخفيض  -

قيمة التخفيض التجاري بدفاتر الطرفين البائع والمشتري حيث يتم تسجيل عملية البيع/الشراء لديهما 

  بالصافي التجاري مهما كانت عملية البيع نقدا او على الحساب.

 التخفيض التجاري –الي الصافي التجاري= السعر اإلجم -

: بعد استالم الزبون لفاتورة االرسال وبعدها استالم التخفيض التجاري خارج فاتورة الرسال -

 يرغب عادةالمشتريات قد يالحظ عدم مطابقة هذه األخيرة للمواصفات او احتوائها على عيوب، عندها 

يتفادى ارجاع المشتريات، وهذا  المورد في ردها للمورد، لكن هذا األخير يمنحه تخفيض تجاري حتى

 في العنصر الخاص بفواتير اإلنقاص. همن خالل تحريره لفاتورة إنقاص وهو ما سنالحظ

 حيث، التخفيضات هذه بتسجيل المالي المحاسبي النظام يقضي: الخصم المالي او خصم تعجيل الدفع -

 طريقة بنفس محاسبيا وتسجل 118/حـ للمورد بالنسبة وعبء ،718/حـ للعميل بالنسبة إيرادا تعتبر

 ، وتتمثل في:التخفيضات المالية الواردة في الفاتورة االصلية تسجيل

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

 بالنسبة للمورد يعتبر مصروفا بالنسبة للزبون يعتبر ايرادا

مصاريف مالية اخرى 118 768 إيرادات مالية اخرى  

 ويتم تسجيلها كما يلي:

 

 

 ن/25/06

230000 المشتريات غير المخزنة من المواد والتوريدات 607

16100 الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع 4456

246100 401                         موردو المخزونات والخدمات

فاتورة الكهرباء والغاز للثالثي األول من

ن/28/06

246100 401  موردو المخزونات والخدمات

246100 512                   بنوك الحسابات الجارية

تسديد الفاتورة الخاصة بالكهرباء والغاز نقدا



68 
 

 

 والتي تعتبر ايرادا: بالنسبة للزبون -

 الصافي التجاري 312/من حـ                        

 TVA 4456حـ/                              

 الموردون خصم مالي 421الى حـ/                                         

     خصم مالي 761حـ/                                              

 والتي تعتبر مصروفا )عبأ(بالنسبة للمورد:  -

 الزبائن 411من حـ/                        

 خصم مالي 661حـ/                              

 جاريالصافي الت 722الى حـ/                                        

  TVA 4457حـ/                                             

 اليك الفاتورة التاليةمثال: 

 2111111 المبلغ االجمالي

 111111 %21تخفيض تجاري 

 2111111 (14الصافي التجاري )

 211111 %41تخفيض تجاري 

 4811111 (12الصافي التجاري )

 01111 %2خصم مالي 

 4711111 (HT)مبلغ الفاتورةالصافي المالي 

 244881 (TVAالرسم على القيمة المضافة )

 2110881 (TTCالمبلغ بكامل الرسوم )

   تسجيل الفاتورة لدي المورد والزبونالمطلوب:  

 عند الزبون -

  
 

 

 

1800000 الصافي التجاري 380

299880 TVA 4456

2063880 الموردون 401

36000 خصم مالي 768

1800000 30

1800000 380
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 عند المورد -

 
 النتاج عمليات .2

 إلى المخازن من اخراجها يتم ولوازم أولية مواد استهالك إنتاجية مؤسسة في اإلنتاج عملية تتطلب   

 .بيعها انتظار في المخازن إلى إدخالها يتم الصنع تامة منتجات على الحصول وعند التصنيع، ورشات

 :مرحلتين على تتم فالعملية

 التصنيع )اإلنتاج(

 المرحلة األولى: اخراج المواد واللوازم من المخزن الى الورشة

 اإلنتاج التام الصنع من الورشةالمرحلة الثانية: استالم 

 المخزن من واللوازم المواد إخراج 1.2.

 لحساب المدين الجانب في يسجل استهالكا يعتبر اإلنتاج ورشات إلى المخازن من واللوازم المواد إخراج   

 .المبلغ سدائنا بنف ولوازم أولية مواد 31 حساب يجعل المقابل وفي الشراء، بتكلفة ويقيم أولية مواد 601

 الستعمالها اإلنتاج ورشة إلى المخزن من واللوازم المواد من دج  15890اخراج تم/ن 24/11: في مثال

 .00رقم إخراج وصل التصنيع عملية في

 للمؤسسة اليومي الدفتر في العملية سجل :المطلوب

 :الحل

 :يلي كما يكون اليومي الدفتر على التسجيل

 

 

 

2063880 الصافي التجاري 411

36000 خصم مالي 668

1800000 الصافي التجاري 401

299880 TVA 768

2000000 600

2000000 30

ن/21/05

15890 المواد األولية 601

15890 المواد األولية واللوازم 31

وصل إخراج رقم /05
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 المخزن إلى الصنع التام المنتج إدخال.2.2

 جاهزة وتكون التصنيع عملية في النهائية مرحلتها إلى وصلت التي المنتجات هي الصنع التامة المنتجات  

 حساب من المدين الجانب في تسجل اإلنتاج ورشات من الصنع تامة للمنتجات المخازن استالم عند ،للبيع

 72 لحساب الدائن الجانب في أي المبلغ نفس يسجل وبالمقابل ،إنتاجها بتكلفة المصنعة المنتجات 355

 (7الصنف) المنتوجات حسابات من وهو المخزن اإلنتاج

  فيدج  11481 بتكلفة تامة منتجات إنتاج عملية الصناعية"  ص"  المؤسسة انهت/ن 12/41في  :مثال

  .421 رقم إدخال وصل المخازن إلى إدخالها تم/ن 18/41

 ".ص"  للمؤسسة اليومي الدفتر في العملية سجل: المطلوب

 :الحل

 

 البيع عمليات .3

 :مرحلتين على التجارية المؤسسة في البضائع بيع عملية تسجيل يتم

 ملكية تنتقل وبذلك ، الفاتورة بتحرير وذلك الزبون إلى البضاعة ملكية تحويل مرحلة :األولى المرحلة -

 .الزبون إلى المورد من البضاعة

 .اإلخراج بوصل ذلك إثبات ويتم للزبون وتسليمها المخازن من البضائع إخراج مرحلة :الثانية المرحلة

 :هي للزبون وإرسالها الفاتورة تحرير بتسجيل المعنية الحسابات

 ارجخ للدفع الصافي بالمبلغ( دائنا)مصدر يجعل البضائع من المبيعات 700 الحساب

 (H T) الرسم

 المضافة القيمة على الرسم 4457 الحساب

 المحصل

 المضافة القيمة على بالرسم( دائنا)مصدر يجعل

(TVA) 

 الخزينة حسابات أحد

 الزبائن 411 حساب أو

 للدفع الصافي بالمبلغ( )استخدام مدينا يجعل

 (TTC) الرسم متضمن

 

 

ن/10/02

56980 المنتجات المصنعة 355

56980 انتاج مخزن 72

وصل إدخال رقم 120 /8
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 .اإلخراج بوصل ذلك إثبات ويتم للزبون وتسليمها المخازن من البضائع إخراج مرحلة :الثانية المرحلة

 عةاالمب البضاعة شراء بتكلفة( )مصدر دائنا يجعل البضائع مخزونات 30 الحساب

 باعةالم البضاعة شراء بتكلفة )استخدام( مدينا يجعل اعةالمب البضائع مشتريات 600 الحساب

 

  "البهجة  "لمؤسسة اليومي الدفتر في تسجيلها سبق التي التالية الفاتورة إليك: مثال

2011/ أ رقم فاتورة التجارية سعيد مؤسسة  

48 بتاريخ الجزائر /2011/09  

 " البهجة"  مؤسسة: السيد إلى

 950000 الخام المبلغ

 28500 % 0( 14تجاري ) تخفيض

 921500 التجاري الصافي

 46075 % 1 (12تجاري ) تخفيض

 875425 (H T)م الرس خارج للدفع الصافي المبلغ

 47 % 148822.25 (TVA) ةالمضاف القيمة على الرسم

 1024247.25 (TTC) الرسم متضمن للدفع الصافي المبلغ

 البضاعة شراء تكلفة أن العلم مع ،التجارية سعيد مؤسسة لدى السابقة الفاتورة تسجيل :المطلوب

 .دج 800000

 

 كما المورد البائع لدى محاسبيا تسجل ال األصلية الفاتورة على تظهر التي التجارية التخفيضات :مالحظة

 .الشراء عمليات في ذلك رأينا أن سبق

1024247 بنوك الحسابات الجارية 512

875425 الرسم على القيمة المضافة المحصل 4457

148822,25 المبيعات من البضائع 700

بيع بضائع فاتورة رقم أ/ 2365

800000 مشتريات البضائع المبيعة 600

800000 مخزونات البضائع 30

إخراج البضائع من المخزن
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 الصنع التام النتاج بيع .2.3

 (:البضائع مثل) مرحلتين على التامة المنتجات بيع عملية تتم

 هذه في المبيعات وتقيم األخير، لهذا الملكية نقل وتمثل للزبون الفاتورة تحرير مرحلة :األولى المرحلة -

 .البيع بسعر الحالة

  إثبات ويتم للزبون وتسليمها المخازن من اعةالمب الصنع التامة المنتجات إخراج مرحلة :الثانية المرحلة -

 المخازن من اعند إخراجه الصنع التامة المنتجات وتقيم ،المخازن من إخراجها عند اإلخراج بوصل ذلك

 .إنتاجها بتكلفة

 هي: للزبون وإرسالها الفاتورة تحرير بتسجيل المعنية الحسابات

 ارجخ للدفع الصافي بالمبلغ( دائنا)مصدر يجعل الصنع تامة المنتجات من المبيعات 714 الحساب

 (H T) الرسم

 المضافة القيمة على الرسم 4457 الحساب

 المحصل

 المضافة القيمة على بالرسم( دائنا)مصدر يجعل

(TVA) 

 الخزينة حسابات أحد

 الزبائن 411 حساب أو

 للدفع الصافي بالمبلغ( )استخدام مدينا يجعل

 (TTC) الرسم متضمن

 .اإلخراج بوصل ذلك إثبات ويتم للزبون وتسليمها المخازن من البضائع إخراج مرحلة :الثانية المرحلة

 اعةالمب التامة المنتجات إنتاج بتكلفة( )مصدر دائنا يجعل المصنعة المنتجات 355 الحساب

 اعةلمبا التامة المنتجات إنتاج بتكلفة )استخدام( مدينا يجعل المخزن االنتاج 72 الحساب

 

 " الصفاء حلويات مؤسسة"  الزبون لدى تسجيلها لنا سبق التي التالية الفاتورة إليك :مثال

 الورق إلنتاج الجنوب مؤسسة

 411/41 رقم فاتورة

 /ن41/11 :بتاريخ المسيلة

 "الصفاء حلويات" مؤسسة :السيد إلى

 3650000 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي المبلغ

 %17 620500 (TVA) المضافة القيمة على الرسم  

 4270500 (TTC) الرسم متضمن للدفع الصافي المبلغ
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 المباعة العلب إنتاج تكلفة أن علما ،الورق إلنتاج الجنوب مؤسسة لدى لسابقة الفاتورة تسجيل :المطلوب

 .دج 2895000 كان

 :الحل

 

 الخدمات أداء 3.3

 :التالية الحسابات تستعمل ،للغير خدمات المؤسسة تقديم عند

 .للغير األشغال إنجاز عند ..........األشغال مبيعات 704 الحساب

 مختلف في الخبرة وتقديم والهندسية التقنية الدراسات بيع عند ..........الدراسات مبيعات 705 الحساب

 .التسيير مجاالت

 والدراسات األشغال غير من األخرى الخدمات باقي بيع عند ...... األخرى الخدمات تقديم 706 الحساب

 .النقل خدمةو المعدات تأجير مثل

 :يلي كما المحاسبي التسجيل ويكون

 :الخدمة طبيعة حسب الحسابات أحد

 األشغال مبيعات 704

 الدراسات مبيعات 705

 األخرى الخدمات تقديم 706

للدفع الصافي بالمبلغ( )مصدر دائنا  

 الرسم خارج

القيمة على الرسم بمبلغ( )مصدر دائنا المحصل المضافة القيمة على الرسم 4457  

 المضافة

 الخزينة حسابات أحد

 الزبائن 411 أو

للدفع الصافي بالمبلغ( )استخدام مدينا  

 الرسم متضمن

 

 

 

ن/10/04

4270500 الزبائن 411

3650000 الرسم على القيمة المضافة المحصل 4457

620500 المبيعات من المنتجات التامة 701

بيع منتجات تامة الصنع فاتورة رقم 965/14

ن/10/04

2895000 اإلنتاج المخزن 72

2895000 المنتجات المصنعة 355

إخراج منتجات تامة الصنع من المخزن
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 يةالعقار الترقية"  مؤسسة لدى تسجيلها سبق والتي معمارية بدراسات الخاصة الفاتورة إليك: مثال

 "المسيلة

 المعمارية للدراسات أحمد مكتب

 ب/ 300 رقم فاتورة

  /ن28/44سطيف في 

 المسيلة العقارية الترقية " مؤسسة :إلى

 286000 (H T) الرسم خارج للدفع الصافي المبلغ

 47% 48620( TVA) المضافة القيمة على الرسم

 334620 (TTC) الرسم متضمن للدفع الصافي المبلغ

 على تمت العملية أن علما "المعمارية للدراسات أحمد مكتب" المورد لدى الفاتورة سجل :المطلوب

 .الحساب

 

 

 (Facture d’avoirحالة فاتورة اإلنقاص )فاتورة دائنة( ) -4

 فاتورة ىتظهر عل التي أي ،األصلية الفاتورة خارج تكون والتي الثالثة بأنواعها التجارية التخفيضات    

 والمشتريات للمبيعات المحاسبي بالتعديل وتسمح الزبون ولدى المورد لدى محاسبيا تسجل اإلنقاص

 .سابقا المسجلة

 .والزبون المورد لدى والشراء البيع حسابات على اإلنقاص فاتورة تأثير توضيح يمكن

 ()المشتري الزبون لدى (المورد)البائع لدى

 الزبون على المستحق المبلغ قيمة انقاص -

 المحصل( م. ق. ر) قيمة انقاص -

 (714حـ/المسجلة) المبيعات قيمة إنقاص -

 المورد اتجاه الدين قيمة انقاص -

 لالسترجاع القابل( م. ق. ر) قيمة انقاص -

 (114/)حـ المستهلكة المشتريات قيمة إنقاص -

 

 

ن/28/11

334620 الزبائن 411

286000 الرسم على القيمة المضافة المحصل 4457

48620 مبيعات األشغال 704

بيع خدمات فاتورة رقم 300 / ب
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 المورد ىلد المحاسبي التسجيل يكون

 بجعل ذلكو المحصل المضافة القيمة على والرسم التجاري التخفيض بمجموع دائنا الزبائن حساب بجعل    

 1117و التجاري التخفيض بمبلغ مدينا ممنوحة ومحسومات وتنزيالت تخفيضات 714 حساب من كال

  .المضافة القيمة على الرسم بمبلغ مدينا المحصل المضافة القيمة على الرسم

  الزبون ىلد المحاسبي التسجيل يكون

ابل الق المضافة القيمة على والرسم التخفيض بمجموع مدينا والخدمات المخزونات موردو حساب بجعل  

 عن عليها المحصل والمحسومات والتنزيالت التخفيضات 114 حساب من كال بجعل وذلك علالسترجا

 لغبمب دائنا لالسترجاع القابل المضافة القيمة على الرسم 1111و التجاري التخفيض بمبلغ دائنا المشتريات

 .المضافة القيمة على الرسم

 التالية الفاتورة إليك: مثال

 الحديدية لألدوات مسيلةال مؤسسة

 14/0 رقم إنقاص فاتورة

 28/44/2141المسيلة بتاريخ:

 الحديدية لألدوات امديح مؤسسة :إلى

 368000 الخام المبلغ

 25760 % 7 تخفيض

 4379,20 % 47 المضافة القيمة على الرسم

 30139,20 الرسم متضمن التخفيض مبلغ

 .والزبون المورد من كل لدى السابقة الفاتورة سجل: المطلوب

 : الحل

 (:الحديدية لألدوات مسيلةال مؤسسة) المورد لدى التسجيل

 

 

28/11/2014

25760 تخفيضات وتنزيالت ومحسومات ممنوحة 709

4379,2 الرسم على القيمة المضافة المحصل 4457

30139,2 الزبائن 411

تحرير فاتورة انقاص رقم /3
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 (:الحديدية لألدوات حامدي مؤسسة) الزبون لدى تسجيل

 

 )القابلة لالسترجاع( الغالفات المتداولة -

تعتبر الغالفات المتداولة تلك الغالفات اليت تبقى ملكا للمؤسسة او في حيازتها وبهذه الصفة فهي عبارة 

بتكلفة شرائها )حساب تثبيتات عينية أخرى(  248عن تثبيتات خاصة بالمؤسسة وتسجل ضمن حسابات 

 وبنفس شروط وطرق معالجة التثبيتات. عند الشراء او تكلفة اإلنتاج عند إنجازها داخل المؤسسة

 حالة البيع عند الشراء

قامت  التي التي تكون فيها المؤسسة هي ةفي الحال

البضائع المغلفة، وهي التي تعهدت بعملية شراء 

بإعادة الغالفات المتداولة خالل الفترة المتفق 

امانة مدفوعة او  4206حـ/ عليها، يتم فتح 

  الواجب اعادتها تحقوق الغالفا

تظهر قيمة الغالفات لدى البائع باعتبارها امانات 

تحت التسديد او ديون الغالفات المؤمنة، وذلك 

ديون  4106حـ/بفتح حساب فرعي للحساب 

 الغالفات المؤمنة او امانات تحت التسديد.

 ويكون التسجيل المحاسبي للغالفات المتداولة كما يلي:

 إعادة الغلفة سليمة -

 عند الزبون

 

 

 عند المورد 

 

28/11/2014

30139,2 موردو المخزونات والخدمات 401

25760 ت . ت .م المتحصل عليها من المشتريات 609

4379,2 رسم على ق . م قابل لالسترجاع 4456

استالم فاتورة انقاص رقم /3

xxxxx مشتريات 380

xxxxx امانات مدفوعة 4096

xxxxxxxx موردرو المخزونات 401

شراء بضاعة مع اغلفة برسم اإلعادة

xxxxx المورد 401

xxxxx امانات مدفوعة 4096

إعادة االغلفة برسم اإلعادة

xxxxxxx الزبائن 411

xxxxx مبيعات بضاعة 700

xxxxx امانات تحت التسديد 4196

التنازل عن التثبيتات اغلفة متداولة 
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 حالة العطب

يمكن في بعض األحيان ان تصلب االغلفة ببعض االعطاب وبالتالي تعاد هذه الغالفات معطوبة، بحيث يقبل 

التاجر ان يعيدها ولكن بسعر اقل من السعر األصلي، فالفرق بين السعرين يعتبر تكلفة بالنسبة للتاجر الذي 

 )المشتري( ويتوجب عليه اعادتها، ويعتبر ايرادا بالنسبة للتاجر الذي يستعيد غالفاته )البائع(.استلم الغالفات 

 التسجيل المحاسبي عند الزبون -

 
 التسجيل عند المورد -

 
 حالة التنازل على الغالفات -

مثابة تنازل ب المتداولة المحددة فإنها تعتبرفي حالة انقضاء المدة المتفق عليها، ولم يتم استرجاع الغالفات 

عن التثبيتات )البيع( ويتم معالجتها وفق ما تم التطرق له سابقا في حالة التنازل على التثبيتات، مع االخذ 

ديون الغالفات المؤمنة بدال من وضع أحد الحسابات المستقبلة  1441بعين االعتبار عملية غلق حساب 

 لقيمة التنازل مدينا.

 

 

 

 التسجيل عند الزبون -

 .محددة غالفات متداولة المشتراة واعتبارها حكم في برسم اإلعادة الغالفات اعتبار

 

 

xxxxx امانات تحت التسديد 4196

الزبائن 411

xxxxx إعادة االغلفة برسم اإلعادة

xxx موردو الخدمات 401

xxxx نقص في مواد التغليف 6136

xx 4096                  امانات مدفوعةامانات مدفوعة

xxxxx ديون الغالفات، امانات تحت التسديد  4196

xxxx الزيادة في استرجاع الغالفات برسم األمان 7086

xx 411                  امانات مدفوعةالزبائن

xxx اغلفة متداولة 2186

xxx 4096             امانات مدفوعة

ترصيد حساب امانات مدفوعة او حقوق 

الغالفات الواجب اعادتها
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 التسجيل عند الزبون -

 المستقبلة. أحد الحسابات وضع من بدال المؤمنة الغالفات ديون 4196 حساب غلق

 
 

 الغير  الرابع: حساباتدراسة الصنف 

I - :عالقاتها مع الغير، والتي ينتظر تسويتها فيهي حقوق والتزامات المؤسسة الناشئة بمقتضى  تعريف 

 اقل من سنة.

في األصول الجارية، وحسابات دائنة تسجل ضمن الخصوم  مدينة تسجليتضمن هذا الصنف حسابات 

 الجارية في الميزانية.

II-   دراسة الحسابات 

  يتفرع الى:الموردون والحسابات الملحقة:    42/ حـ  

     دائنا بقيمة المشتريات والخدمات غير المسددة         114: يكون الحساب المخزون والخدمات موردو 421

 :بجعل أحد الحسابات التالية مدينة

 أولية بقيمة المشتريات خارج الرسم القابل لالسترجاع بضاعة أو مواد مشتريات 08الحساب  -

 خارج الرسم القابل االسترجاع قدمة( بقيمة الخدمات الم)األعباءالسادس  صنفأحد حسابات ال -

 .رسم قابل االسترجاع المسدد على المشتريات أو الخدمات – 1111الحساب  -

 :مدينا بجعل أحد الحسابات التالية دائنة 114 ويكون الحساب 

 مبعد تسديد المؤسسة لديونهمالية حسابات الالأحد  -

 في حالة مردودات المشتريات 08الحساب  -

 ة أو تسليم سند ألمر تسديدا لدين المورد كمبيالفي حالة قبول  110الحساب  -

التي قدمها الزبون إلى المورد    أوراق الدفع هي الكمبياالت والسندات إلذن :دفع أوراق-موردون – 423

 قبض.تعتبر أوراق  إن أوراق الدفع بالنسبة للعميل ،لدينهتسديدا 

 .174 إلى 084تداول األوراق التجارية في المواد  قد حدد القانون التجاري: مالحظة

مدينا داللة على تسديد الدين بورقة  114/ ـحدائنا بجعل  110 /ـح )العميل( يكونالمشتري في يومية 

 دائنا بعد تسديد قيمة الورقة التجارية ماليةحسابات الالمدينا بجعل أحد  110/ ـويكون ح ،تجارية

اء تثبيتات دائنا في حالة شر والعينية ويكونوهو حساب خاص بالتثبيتات المعنوية  :التثبيتاتموردو  – 424

ون لالسترجاع، ويكعلى الحساب بجعل حساب التثبيت المعني مدينا بسعر الشراء خارج الرسم القابل 

 أوراق-التثبيتاتأو حساب موردو  ماليةال اتحساباللموردين بجعل لبعد تسديد الدين  مدينا 111 الحساب

                                .دفع دائنة

xxx ديون الغالفات امانات تحت التسديد 4196

xxx 2186             اعلفة متداولة

التنازل عن التثبيتات اغلفة متداولة
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  ، لكنه يخص التثبيتات110يعالج كما في الحساب  دفع:أوراق  –موردو التثبيتات – 425

 يستقبل هذا الحساب مبلغ المشتريات التي لم تستلم فواتيرها. مستلمة:فواتير غير  –موردون  – 421

 ينتظر تحصيلها( RRRوتنزيالت )تخفيضات  تسبيقات وأقساط مسددة، ،مدينينالموردون ال – 420

 .وديون أخرى

 التالية:( بالعمليات Dالمؤسسة ) قامت 2140سنة خالل  :مثال

 على الحساب. TVA   17% سعد، معالمورد  من 40000 شراء بضاعة – 4

 الحساب ، على% 47الرسم القابل لالسترجاع متضمن  دج 01411 نقل شراء معدات –2

 412بنكي رقم  بشيك المشتراة بضاعةقيمة الثلث سددت  –0

 نظرا للعيوب الموجودة بها سعدالبضاعة إلى المورد  من (TTC) 4011أرجعت  –1

 يوما 71لمورد المعدات كمبيالة بمبلغ الدين، تستحق بعد  حررت –1

 DA 121قابل لالسترجاع ال الرسم 2111 إيجار المخزنفاتورة  استلمت-1

يوما المتعلق  11بشيك مبلغ سند ألمر المورد عثمان كان قد سحبه على المؤسسة منذ  22111سددت  – 7

 بمشتريات مواد أولية

 الحقاستستلم فاتورة الشراء  حيث 1811 مختلفة قيمتهاتموينات  السنة استلمتنهاية  في-8

 سجل العمليات في يومية المؤسسة )س( وفق الجرد المتناوب :المطلوب

---------------------   4    ---------------- 

 بضاعة مخزنة مشتريات 081

 رسم قابل لالسترجاع 1111

 حـ/ موردو المخزون )أ( 114                    

 شراء بضاعة على الحساب                 

-------------------   2     ----------------- 

 نقلمعدات  2482

 قابل لالسترجاع رسم 1111

 التثبيتات موردو 111                          

 شراء معدات على الحساب                 

 

11111 

1811 

 

 

 

01111 

1411 

 

 

 

 

 

11811   

 

 

 

 

01411 
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-------------------   0     ----------------- 

 المخزونات موردو 111

 البنك 142                                       

-------------------   1    ------------------ 

 سعدالمخزون  موردو 114

 بضاعة مخزنة مشتريات 081         

 قابل لالسترجاع رسم 1111        

 سعد للمورد 8111إرجاع بضاعة قيمتها    

--------------------    1   ----------------- 

 التثبيتات موردو 111

 أوراق دفع  –موردون  111                 

 لموردو التثبيتاتتسليم ورقة دفع     

-------------------   1    ------------------ 

 واستئجار إيجار 141 

 قابل لالسترجاع رسم 1111

 موردو الخدمات 114                        

 إثبات فاتورة اإليجار غير المسددة بعد

------------------   7    ------------------- 

 أوراق دفع – وردونم 110

 البنك 142                                   

و دفع لصالح موردالتسديد ورقة          

 المخزونات   عثمان

------------------   8     ------------------

 مخزنة تموينات مشتريات 082

 رسم قابل لالسترجاع 1111 

 

41111 

 

 

4011 

 

 

 

 

01411 

 

 

 

2111 

121 

 

 

 

22111 

 

 

 

1811 

4411 

 

 

41111 

 

 

8111 

4011 

 

 

 

01411 

 

 

 

 

2421 

 

 

 

22111 
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   غير مستلمة فواتير-موردون 118             

 تصل بعد للمؤسسة لمفواتير               

7411 

 

 التالية:يتفرع إلى الحسابات الفرعية  :العمالء والحسابات الملحقة 41 /ـح    

للبضائع والمنتجات والخدمات  (TTCمدينا بسعر البيع اإلجمالي ) يكون (:زبائنال )أو العمالء 411/ ـح

 :الحسابات التالية دائنة وبجعل أحدثمنها  قبضالمؤسسة إلى عمالئها دون  من طرف اعةالمب

 خارج الرسمبالمبلغ ( 71)مبيعات الأحد الحسابات الفرعية لحساب  -

 رسم القيمة المضافة المحصل على المبيعات 1117الحساب  -

 أغلفة مسترجعة، التي تمثل مبلغ األغلفة التي سوف تسترجع من المورد دين-زبائن 1441حساب  -

 :دائنا في الحاالت التالية 144 /ـويكون ح

 مدينا ماليةحسابات الاللدى تسديد العميل دينه فنجعل أحد  -

 أوراق قبض مدينا –حـ/ عمالء  140الحساب  قبض، بجعللدى تسديد العميل دينه بورقة  -

عميل                      للمبيعات مدينا وكذلك في حالة منح الفي حالة مردودات المبيعات حيث نجعل أحد حسابات  -

 مدينا 144تخفيضات أو تنزيالت من سعر البيع حيث نجعل الحساب 

( استلمتها المؤسسة من                     ألمرأو سند  )كمبيالةاألوراق التجارية  هي قبض: أوراق-عمالء – 413

 دائنا 144مدينا والحساب  140عمالئها تسديدا لديونهم وفي هذه الحالة نجعل الحساب 

 التالية:فرعية الحسابات الإلى  140 /ـيقسم ح

 بالمحفظة   سندات 1401/ ـح  

         مقدمة للتحصيلمستحقة سندات  1404/ ـح 

                              مخصومة قبل االستحقاق                                              سندات 140 2/ ـح  

 يكون دائنا 140إن الحساب 

 بجعل أحد حسابات النقديات مدينا عند تحصيل قيمة ورقة القبض -

القبض للخصم، وهذا بجعل حساب أوراق قبض مخصومة قبل االستحقاق                         في حالة تقديم ورقة  -

خدمات مصرفية أو في  127في ح/  للبنك من عملية الخصم تسجل كأعباء مالية والفوائد المسددة مدينا،

 أعباء الفوائد بمبلغ الخصم في حالة خصم الورقة التجارية لدى بنك معين. 114ح/

األوراق المستحقة المقدمة للتحصيل                       المستحقة ومبالغالغ المحصلة مقابل خصم األوراق غير إن المب

 / مساهمات مصرفية جارية دائنا                      حـ 144تسجل بالجانب المدين ألحد حسابات النقديات بجعل الحساب 

وراق أ )أيحالة عدم دفع قيمة الورقة عند حلول أجل االستحقاق يعاد تسجيل مبلغ السندات  : وفيمالحظة

قة دائنا، مع تسجيل مصاريف تجديد الورلالستالم  سندات-الزبائنالقبض( في الجانب المدين مقابل حساب 

 التجارية من جديد على عاتق المدين بالدين السابق.
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 التجارية:مثال على محاسبة األوراق 

 باعت المؤسسة  41/2/2140فيA  إلى المؤسسةB  تتضمن  24211بضاعة بمبلغTVA 17 %  

  وفي اليوم الموالي سحبت المؤسسةA بمبلغ المبيعات على المؤسسة  كمبيالةB  01تستحق بعد 

 يوما.

 ؟والموردسجل عملية إنشاء األوراق التجارية لدى كال من الزبون 

  التسديد والتحصيل تمت كما يلي:بافتراض أن عملية 

 الدين بشيك في تاريخ االستحقاق دون تأخير؟ مبلغ Aحصلت  -

  14/10/2140أرسلت المؤسسة الكمبيالة للبنك من اجل تحصيلهافي -

 4111أرسل البنك للمؤسسة كشف التحصيل يتضمن خدمات مصرفية بمبلغ  40/10/2140وفي 

 .%47تتضمن رسم قابل لالسترجاع 

 الكمبيالة للبنك من أجل خصمها قبل تاريخ االستحقاق،Aأرسلت  01/10/2140في  -

 وبعد ثالثة أيام أرسل البنك كشف الخصم للمؤسسة يتضمن ما يلي:

 % 47خاضعة لرسم قابل لالسترجاع بمعدل  211عالوات  ،2011خصم بمبلغ  

  حصل البنك قيمة الكمبيالة من المؤسسة  41/10/2140فيB .بشيك بنكي 

 الطرفين؟ الكمبيالة لدىالحاالت الثالثة لتحصيل  سجل-4 :المطلوب

 41/10/4تسديد الكمبيالة في  سجل-2               

 تسجيل إنشاء األوراق التجارية لدى المشتري والبائع:

 المشتري Bلدى المؤسسة                     

 

 بضاعة مخزنة مشتريات 081 

1111 TVA قابلة السترجاع 

 موردو المخزونات والخدمات 114                 

 

 

21111  

1211 

 

 

 

 

24211 

 موردو المخزونات والخدمات 114

 سندات واجب دفعها 110                            

 Aسحب كمبيالة رقم لصالح 

24211  

24211 

 البائع Aلدى المؤسسة                       

 

 العمالء 411

 مبيعات بضاعة 711                                  

                                  1111 TVAمحصلة 

 

 

24211 

 

 

 

21111  

1211 

 سندات في الحافظة 1401 

 العمالء 144                                      

  Bقبض كمبيالة من المؤسسة 

24211  

24211 

 

 :وتسديد األوراق التجارية لدى الطرفين تبعا للحاالت الثالثةتسجيل عملية تحصيل  -
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 : تحصيل مباشر لدى البنكالحالة األولى 

 Aلدى البائع                                                             Bلدى المشتري 

 موردون سندات واجب دفعها 40 

 البنك 142                           

24211  

24211 

 24211البنك                            142 

   24211سندات في الحافظة         1401

 

 : إرسال الكمبيالة للتحصيلالحالة الثانية

 لدى المشتري

 

 موردون سندات واجب دفعها 403     

              البنك 142                                            

 

 

29250 

 

 

 

29250 

 Aلدى البائع 

 

 سندات مستحقة األداء للتحصيل   4131

 سندات بالحافظة 1401                               

إرسال الكمبيالة للتحصيل لدى البنك في     

14/10/40 

 

 

24211 

 

 

 

24211 

 البنك 142 

 خدمات مصرفية 127

 رسم قابل لالسترجاع 1111

 ستحقة األداء للتحصيلسندات م1404                  

 كشف تحصيل رقم....              

27811 

4211  

211 

 

 

 

24211 

 

 إرسال الكمبيالة للخصم لدى البنكالحالة الثالثة: 

  Aلدى البائع                                           

 سندات مخصومة غير مستحقة 1402

 سندات بالحافظة    1401

 01/10/2140إرسال الكمبيالة للخصم في 

24211  

 

24211 

 البنك 142  

 أعباء الفوائد 114

 خدمات مصرفية 127

 رسم قابل لالسترجاع 1111

 مساهمات مصرفية جارية 144                        

 استالم كشف الخصم المتعلق بالكمبيالة رقم ......

 0/1/2140بتاريخ 

28744.8 

2011 

211  

11.2 

 

 

 

 

24211 
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 تحصيل البنك مبلغ الكمبيالة من المشتري بشيك:

 لدى المشتري الزبون         

 مساهمات بنكية جارية 144

 مخصومة غير مستحقة  سندات 1402

 41/0ترصيد في 

24211  

24211 

 

 لدى البائع المورد 

 موردون سندات واجب دفعها 110

 البنك   142

24211  

24211 

 

دأ تطبيقا لمب إلى البنك، فعال العميل الورقة المسحوبة عليه متى سدديرصد  144إن الحساب : مالحظة

 التحفظ.

هدف ، بدائنا /144بجعل ح وذلك مدينا بالديون المحتمل عدم تحصيلها  يكون فيهم:الزبائن المشكوك  416 

من  مرةالمتابعة المستعن الديون المشكوك في تحصيلها والتي تتطلب  تحصيلال ةفصل الديون المؤكد 

 تكوين المؤونات لها وتعديلها أو ترصيدها.

: يستعمل الحساب لقيد مبلغ األشغال أو الخدمات التي تم ديون مستحقة على أشغال وخدمات جارية 417

 إثباتها بعد االنتهاء من انجاز نسبة من عقد أشغال أو خدمات طويل األجل. 

لى عفي نهاية الدورة يجعل هذا الحساب مدينا بالديون مع الرسم  :تعد فواتيرها نواتج لم – العمالء 411

  .بجعل حساب النواتج المعني دائنامن طرف البائع والتي لم تعد فواتيرها بعد  القيمة المضافة

 .مدينا حسابات الغيرأحد  ر وذلك بوضعدائنا بعد إعداد الفواتي 148ح/ يجعل 

  :وتنزيالت ستمنحتخفيضات  التسبيقات المستلمة، الدائنون، العمالء 410

 :لحسابات التاليةل يتفرع        

تسبيقات وأقساط محصلة على الطلبيات: يكون هذا الحساب دائنا بقيمة التسبيقات                –عمالء  4110

 الصندوق(، )البنك مدينا ماليةحسابات الالالمحصلة من العمالء بجعل 

: يكون هذا الحساب دائنا بالمبالغ المحصلة من                   المسترجعةاألغلفة  ديون-العمالء 4106

 مدينة  ماليةحسابات الأحد ال الخاصة بمواد التعبئة والتغليف المتداولة وذلك بوضعالعمالء 

للعمالء الحقا في فاتورة  االتخفيضات المنتظر منحه ستمنح:( RRRوتنزيالت )تخفيضات  – 4101

 البائع. مدينا لدى 714/ بوضع حـاإلنقاص التي تأتي بعد فاتورة الحق العادية وذلك 

 التالية:بالعمليات  Aقامت المؤسسة  2140خالل السنة  :مثال
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موضوعة  ،%47متضمن رسم بنسبة  24211على الحساب بمبلغ  Bمنتجات تامة الصنع للعميل بيع  – 4

                21111حيث تكلفة إنتاجها اإلجمالية  2011ضمن حاويات مسترجعة بقيمة 

 شراء منتجات من المؤسسة طلبيةيخص  Mتسبيق من العميل كبشيك  42111قبض –2

 -02ألمر رقم  سند- ديونه بورقة قبض Bالعميل  قبضت من –0

 على الحساب4111 تكلفتها Sإلى العميل  صيانة تقديم خدمات –1

 نظرا ألهمية مشترياته Hإلى العميل  0111قررت المؤسسة تقديم تخفيض  – 1

 مبلغ السند ألمر نقدا Bالعميل  سدد – 1

  7111قدرت المؤسسة ديون العمالء المشكوك في تحصيلها ب  2140في نهاية  – 7

 المؤسسة؟سجل العمليات أعاله في يومية  :المطلوب

--------------------- 4 ------------------ 

 العمالء 144

 منتجات مصنعة مبيعات 714         

 أمانة محصلة–عمالء  1441           

 رسم.ق.م.محصل 1117            

 منتجات على الحساب Bبيع للعميل 

---------------------  2    --------------- 

 البنك 142

 من العمالء تسبيقات 1444                

 Mقبض بشيك تسبيق من العميل 

---------------------  0   ---------------- 

 قبض أوراق-عمالء 140

 B عمالء 141                        

 سحب ورقة قبض على العميل       

---------------------  1  ---------------- 

 

04111 

 

 

 

 

 

42111 

 

 

 

04111 

 

 

 

 

 

21111 

2011 

1211 

 

 

 

42111 

 

 

 

04111 
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 عمالء 141

 أخرى مقدمة خدمات 711              

 بمقدمة على الحساصيانة خدمات            

--------------------     1 --------------- 

 ممنوحة تخفيضات 714

 Hميل ستمنح للع تخفيضات 1448      

------------------------ 1 --------------- 

 الصندوق 10  

 قبض أوراق-عمالء140            

-------------------  7  ------------------- 

 ديون مشكوك في تحصيلها –عمالء 148 

 عمالء 141                              

ن ع الديون المشكوك في تحصيلها فصل     

 الديون العادية

1400 

 

 

 

3000 

 

 

04111 

 

 

7111 

 

 

 

1400 

 

 

 

3000 

 

 

04111 

 

 

7111 

 

  إلى:ع فريت :المستخدمون والحسابات الملحقة – 42-الحساب

يسجل فيه مبلغ األجور الصافية الواجبة الدفع للمستخدمين فرادى  :المستحقة األجور-المستخدمون  421

 معا(العمال  )كلأو جماعات 

دفعها بشيك بنكي. سجل إثبات ، حيث تم 11111مبلغ  2140: بلغت األجور الصافية لشهر مارس مثال 

 وتسديد األجور الصافية في يومية المؤسسة؟

 سجل القيد المحاسبي؟

-----------------------         -------------- 

 أجور المستخدمين 104

 

 أجور مستحقة-مستخدمون 124           

 إثبات األجور الواجبة الدفع  

 

11111 

 

 

 

11111 

----------------------       / /-------------- 

 أجور مستحقة-مستخدمون 124

 

 

11111 
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 البنك 142                                 

 تسديد بشيك األجور الصافية  

11111 

 

االشتراكات الواجب دفعها للخدمات االجتماعية المحسوبة على أساس  :الجتماعيةأموال الخدمات  422

 أجور العمال الشهرية.

 العمل.للخدمات االجتماعية لدعم طب  1111: اقتطعت مؤسسة من أجور المستخدمين مثال

----------------     ---------- 

 أعباء اجتماعية أخرى 107

 أموال الخدمات االجتماعية 122        

 إثبات مبلغ الخدمات االجتماعية المقتطعة   

 

1111 

 

 

1111 

 

 السنوية كعالوة المردودية .... نصيب العمال في النتيجة :النتيجةمساهمة األجراء في  423

 سجل القيد المناسب؟       ،1111مبلغ  2140بلغت النتيجة المحولة للعمال لشهر جوان  مثال:

--------------         ----------------------- 

 أجور المستخدمين 104

 االجتماعية أموال الخدمات 122                  

 إثبات نصيب العمال في النتيجة

 

1111 

 

 

1111 

    

: يستعمل لتسجيل التسبيقات المقدمة ومدفوعات ممنوحة على الحساب تسبيقات-المستخدمون 425

 األجر الشهري، والتي تقتطع الحقا منها. للعمال، التي تدفعها المؤسسة لهم قبل

  نقدا.كتسبيق للعامل جلول  41111مثال: دفعت مؤسسة     

-------------------      --------------

 على األجور تسبيقات-المستخدمون 121

 الصندوق 10                                   

 

 

41111 

 

 

41111 

 

 هي المبالغ المستلمة من المؤسسة من هيئات معينة لصالح العمال المستلمة: الودائع-المستخدمون 426

 من شركة تامين لصالح العامل جمال كتعويض عن حادث بشيك. 4111: قبضت مؤسسة مبلغ مثال 

---------------          --------------------- 

 البنك 142

 مستلمة ودائع-مستخدمون 121                  

 

4111 

 

 

4111 
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هي المبالغ التي تحتجزها المؤسسة من اجور المستخدمين  :األجورعلى  اعتراضات-المستخدمون 427

 كخصم من األجور أو ألي سبب آخر

 .2140من أجره لشهر مارس  1111احتجزت للعامل سعيد مبلغ  مثال:

------------------          -------------------------- 

 مستحقة أجور-مستخدمون 124

 على األجور اعتراضات-مستخدمون 127               

 

1111 

 

 

1111 

 

: يسجل في الحساب مختلف األعباء استالمها واجب دفعها ونواتج مطلوب أعباء-المستخدمون 421

 األخرى التي تتحملها المؤسسة كالعالوات والمكافآت العطل المدفوعة األجر.

 .17111مبلغ  2140: بلغت العطل المدفوعة األجر للعمال لسنة مثال

-------------------------      ------------------- 

 أعباء مستخدمين أخرى 108 

 أعباء واجبة الدفع-ح/ مستخدمون 128                 

  

47560 

 

 

 

17111 

والتسبيقات على األجور بطريقة  تاالجتماعية واالعتراضا ت: يمكن إثبات األجور واالشتراكامالحظة

 مختصرة كمايلي:

 أجور المستخدمين 104 

 المدفوعة للهيئات االجتماعية تاشتراكا 101

 مستحقة أجور-مستخدمون 124                     

 على األجور تسبيقات-المستخدمون 121

 على األجور اعتراضات-مستخدمون 127

 االجتماعي الضمان 104

 على الدخل اإلجمالي. )ضرائبضرائب محصلة من الغير  112

 إثبات كشف األجر لشهر......                   

  

الحساب  ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك بدفع هذه األعباء بشيك أو نقدا، فتوضع هذه الحسابات الدائنة مدينة مقابل

 حقة.المالي المعني دائنا تبعا لعملية التسديد الال

  إلى:ع فريت :الملحقةالهيئات الجتماعية والحسابات  43الحساب  

الضمان االجتماعي الواجب الدفع المطلوب على األجور  تمبلغ اشتراكا االجتماعي: يسجلالضمان  104

 اإلجمالية للعمال، باإلضافة لحصة المؤسسة المستخدمة.

 جتماعيةوالتعاضديات االيسجل فيه مبلغ االشتراكات في صناديق التقاعد  :الهيئات االجتماعية األخرى 102

 وغيرها ذات الطابع االجتماعي

يسجل فيه األعباء  :األعباء الواجب دفعها والنواتج المطلوب استالمها –الهيئات االجتماعية  108

رصيد وبعد وفاء المؤسسة بها يتم ت الجتماعية المقرر دفعها للعمال في نهاية السنة المعنية كالمنح والمكافآتا

الحساب وبوضعه مدينا مقابل الحساب المالي دائن. وإذا لم يتم خالل السنة فانه يجب عكس القيد في بداية 

 السنة الجديدة.
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واشتراكات صندوق 02111في مؤسسة  2140بلغت اشتراكات الضمان االجتماعي لشهر مارس  مثال:

والتي لم  1111تم تسديدها بشيك بنكي، وبلغت عالوة تعويض الخدمة ، حيث 1111التقاعد والتعاضدية 

 ؟ةسجل القيود المناسب، تسدد بعد

 المدفوعة للهيئات االجتماعية تاشتراكا 101

 أعباء المستخدمين األخرى 108

 الضمان االجتماعي 104                 

 الهيئات االجتماعية األخرى 102                 

 دفعها.األعباء الواجب -الهيئات االجتماعية 108                 

 إثبات األعباء االجتماعية المستحقة لشهر مارس

 

04111 

1111 

 

 

 

02111 

1111 

1111 

 الضمان االجتماعي 104

 الهيئات االجتماعية االخرى 102

 البنك 142                       

 بشيك تدفع االشتراكا     

02111 

1111 

 

 

04111 

   

 

 العناصر التالية:   2140حالة األجور لشهر ماي :مثال

 11111   أجور إجمالية

 القتطاعات  

 1111   : %4جتماعي االضمان الاشتراك 

 8111اإلجمالية: ضريبة على األجور 

 0111على األجور:  تاعتراضا

 2111 سابقا: تسبيقات ممنوحةاقتطاع  

علما أن  .% 21احسب األجر الصافي المستحق، وأعباء المؤسسة المتعلقة بالضمان االجتماعي بنسبة -4

 11/17/2140األجر الصافي سدد بشيك بريدي في 

 من األجر الخاضع للضمان بشيك % 21سددت أعباء االشتراك في الضمان االجتماعي بمعدل  – 2

                             بنكي.بشيك ضريبة الدخل  سددت-0

 الكتابات المحاسبية في الدفتر اليومي؟سجل  المطلوب:

الفرعية من الحسابات : الدولة والجماعات المحلية والهيئات الدولية والحسابات الملحقة – 44-الحساب 

 :يكمايل نذكر
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اإلعانات االستغالل  يسجل فيه مبلغ المطلوب استالمها: اإلعانات-العموميةالدولة والجماعات  114

إعانات مطلوب استالمها مقابل جعل  114المكتسبة والتي لم تتحصل عليها بعد المؤسسة، تثبت في ح/

إعانات االستغالل دائنا بمبلغ اإلعانة المستوفية شروط الحصول عليها من الدولة. وعند تحصيل  71ح/

 حقا.دائنا ال 114المبلغ نجعل الحساب المالي مدين مقابل وضع ح/

كإعانة استغالل، وبعد خمسة  21111 عمومية بمبلغاستفادت مؤسسة من إعانة  41/12/40: في مثال

 أشهر استلمت من الدولة بشيك مبلغ اإلعانة، سجل العملية؟

-------------- 41/12/2140 ---------------- 

 إعانة مطلوب استالمها 114

 ة االستغاللإعان 71                                    

---------------- 41/17/2140 -------------- 

 البنك 142

 إعانة مطلوب استالمها 114                        

 

21111 

 

 

21111 

 

 

21111  

 

 

21111 

إعانات االستثمار  404: إذا كانت اإلعانة تتعلق باالستثمار أو التجهيز فان ه يتم استعمال ح/ مالحظة

وعند استالم المؤسسة  مدينا. 114مقابل ح  –مثال آالت صناعية  –بجعله دائنا بمبلغ إعانة التجهيز 

ضعه دائنا وجعل بو 114دائنا ثم يتم ترصيد ح/ 111التجهيز المعني نجعل حسابه مدينا مقابل وضع ح 

 البنك مدينا بمبلغ اإلعانة.

مخصصة لشراء مبنى. وبافتراض ان المؤسسة  11111استفادت مؤسسة من إعانات تجهيز بمبلغ : مثال

  11111قد اقتنت المبنى بتكلفة 

---------------       ---------------------- 

 إعانات مطلوب استالمها 114

 إعانات تجهيز 404      

---------------         -------------------- 

 مباني                        240

 تموردو التثبيتا 111                            

                          

---------------          -------------------- 

 البنك 142

 إعانات مطلوب استالمها 114                   

 

11111  

 

 

11111 

 

 

 

11111 

 

 

11111 

 

 

11111  

 

 

 

11111 
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 404/ يحسب قسط استهالك اإلعانة ليتم تحويلها إلى حساب النتيجة وذلك بجعل ح 04/42: في مالحظة 

لنتيجة الدورة المالية المعنية حتى  ةقسط إعانة االستثمار المحول711بمبلغ القسط مقابل جعل ح  مدينا

 .404يرصد ح/

يستقبل مبلغ الضرائب على الدخل اإلجمالي الذي تم : الضرائب والرسوم المحصلة من الغير الدولة 442

 أعاله.التطرق له في محاسبة األجور بالمثال السابق 

ساب بجعل الحأرباح وهذا لتسجيل الضريبة على النتيجة  : يستخدمالنتائجالضرائب على  الدولة 444

 دائنا 111مدينا والحساب  على األرباح ضريبة 141

  %44هو  األرباحوان معدل الضرائب على  11111ربحا بمبلغ  2140مثال: كانت نتيجة دورة 

ابل الرسم الق المضافة سواءويستخدم لتسجيل الرسم على القيمة  :الدولة، الرسوم على رقم األعمال 445

لى الفرق بين الرسم المحصل ع )وهولالسترجاع أو الرسم المحصل على المبيعات أو الرسم المستحق الدفع 

 يمكن أن يقسم إلى حسابات فرعية كالتالي  111الحساب المبيعات والرسم القابل لالسترجاع( إن 

إلفصاح لالحساب بدوره يمكن أن يقسم إلى حسابات تبعا لحاجة المؤسسة  : وهذالالسترجاعرسم قابل  4456

 المخزونات والخدمات  كتخصيص حساب لكل صنف من المشتريات من التثبيتات، المحاسبي،

  حسب نوع المبيعات أيضايمكن أن يقسم  والذي المبيعاتمحصل على  رسم 4457

 1117الفرق ما بين الحسابين وهو  العامة،ما يجب دفعه للخزينة  :عالدفرسم قيمة مضافة مستحق  4451

 .1111و

 .TAP مثل الرسم على النشاط المهني :األخرى والرسوم والتسديدات المماثلة الضرائب 447

للشهر الرابع من سنة  42711والرسم القابل لالسترجاع  48111الرسم المحصل على المبيعات  : بلغمثال

تقدر ب حيث كانت المبيعات ، للفصل الماضي % 2الرسم على النشاط المهني بشيك  سددتو ،2140

011111 DA  

 بشيك. المستحق النشاط المهني  والرسم علىسددت الرسم على القيمة المضافة  –

 الكتابة المناسبة في اليومية؟ سجل -

 محصلة رسوم 1117

 ضرائب ورسوم 11

 لالسترجاع رسم قابل 1111                      

 رسم واجب الدفع 1118                      

 ضرائب ورسوم أخرى 117                      

48111 

7211 

 

 

 

 

 

42711 

1811 

7211 

 4111=  1.44× 11111    ضريبة على الربح 141    

 4111      على النتيجة ضريبة-الدولة 111                     
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----------------          -------------------- 

 رسوم واجبة الدفع 1118

 ضرائب ورسوم اخرى 117

 البنك 142                                          

 والرسوم بشيك تسديد بشيك الضرائب

 

1811 

7211 

 

 

 

40111 

 

موردين أو مع عمليات المنجزة كال المجمع والشركاء عملياتال تسجل  والشركاء: المجمع 45الحساب 

 لها.شرح  يالعمالء، بل تسجل بكيفية أخرى. وفيما يل

يجعل هذا الحساب مدينا بالمبالغ المالية التي يقدمها الكيان وبصورة مؤقتة إلى  عمليات المجمع: 451

مي التي تنتمن الكيانات األخرى ا مؤقت تلقاها الكيانكما يجعل دائنا بالمبالغ التي ، كيانات المجموعة

 .للمجموعة

المؤسسة أما في      سجل في الدائن مدفوعات الشركاء المؤقتة إلىي :الجاريةالحسابات  –الشركاء  455

سجل المسحوبات المؤقتة للشركاء من المؤسسة، فهذا الحساب له نفس دور حساب المستغل           يالمدين ف

 الفردية. ةكما في المؤسس غير أنه ال يرصد في نهاية السنة مع حساب رأس المال ،418

 سبقت دراسة هذا الحساب  المال: على رأسالعمليات  –الشركاء  456

التي تقرر توزيعها على الشركاء  القسائميجعل هذا الحساب دائنا  الواجب دفعها: القسائم-الشركاء  457

 مدينة.  احتياطات 411 ربح أو الترحيل من جديد 44 ربح،نتيجة الدورة  421 :وهذا بجعل أحد الحسابات

 .المالية دائناحسابات المدينا وأحد  117وبعد تسديد القسائم يكون 

 التالية: بالعمليات BCGقامت المؤسسة  2140خالل السنة  :مثال

على تقديمها بنسبة  قوتم االتفا نقدية،كمساهمات  11111قرر الشركاء رفع رأسمال المؤسسة ب  – 4

 أشهر 1الوفاء به بعد  والباقي يتمبشيك  % 11

 بشيك 41111إلى المؤسسة  محمددفع الشريك  –2

 دج بشيك من حساب المؤسسة 8111 جمالسحب الشريك  – 0

 سجل العمليات في يومية المؤسسة )س( تبعا للجرد الدائم المطلوب:

--------------------    4    ------------------- 

 رأس المال على عمليات-الشركاء 111

 رأس مال مكتتب غير مطلوب –مساهمون  414

 رأس المال 414                                     

 الوعد بالمساهمة بتقديم نصفها نقدا والباقي الحقا

 

01111  

01111 

 

 

 

    

 

11111 
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-------------------------        //------------- 

 البنك 142

 عمليات على رأس المال –مساهمون 111          

 الوفاء بالمساهمات بشيك    

------------------     2     -------------------- 

 البنك 142

 الحسابات الجارية – الشريك 111             

 محمد للمؤسسة مدفوعات الشريك            

----------------       0   --------------------- 

 الحسابات الجارية –الشركاء  111

 البنك 142                                   

 سحب الشريك جمال مبلغ بشيك من حساب الشركة

 

01111 

 

 

 

 

41111 

 

 

 

 

8000 

 

 

 

 

01111 

 

 

 

 

41111 

 

 

 

 

8111 

: يسجل بواسطته الموال الموضوعة بين الشركاء في شركة مشتركة من العمليات المنجزة بالشتراك 451

المجموعة، فيجعل مدينا بوضع الحساب المالي دائنا، وبعد اتمام العملية يرصد  إطاراجل القيام بنشاط في 

 بوضعه دائنا.

 : يتفرع إلى الحسابات اآلتية:المدينون والدائنون اآلخرون 46

 ستلم مبالغهات: يستقبل مبلغ التنازل على التثبيتات التي لم ديون مستحقة عن التنازل على التثبيتات 462

 زلفي تاريخ التنا

م : يمثل قيمة قيم منقولة للتوظيف التي لديون عن اقتناء قيم منقولة للتوظيف أو أدوات مالية مشتقة464

 تسددها المؤسسة بعد، ويرصد بعد ذلك عند تسديد قيمة األصول المالية قصيرة األجل.

 يك.يوم دفعت المؤسسة القيمة بش 11وبعد  4111سهم قصير األجل بسعر  111مثال اقتنت مؤسسة 
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--------------------               -------------  

 سندات خزينة وقسائم الصندوق 111 

 منقولة.ديون عن اقتناء قيم  111              

-------------------                ------------- 

 ديون عن اقتناء قيم منقولة 111

 البنك 142                                    

 

11111 

 

 

11111 

  

 

11111 

 

 

11111 

 

نازل يستعمل لقيد مبلغ الت :مشتقة وأدوات ماليةديون مستحقة عن التنازل عن قيم منقولة للتوظيف  465 

 111/  ـوعند استالم المبلغ نرصد ح مدينا، 111/ ـوحدائنا  111/  ـعليها دون قبض لمبلغها، وذلك بجعل ح

 مدينا-صندوقبنك أو  –/ المالي  ـمع جعل ح

 حسابات أخرى مدينة ودائنة: تستعمل لتسجيل حقوق وديون غير تلك المذكورة سابقا 117

لتسجيل العمليات التي ال  17تستخدم الحسابات الفرعية للحساب انتقالية أو انتظار:  حسابات 47الحساب 

ص وينحول هذه العمليات  معلوماتيمكن تسجيلها بصفة مؤكدة في حساب معين نظرا لعدم توفر كل ال

توفر تلك  وقت عندفي الحساب المناسب وفي أقرب  17على قيد العمليات المسجلة بالحساب  ن.م.م()

 .المالية الختاميةفي الكشوف  17كما ينص على عدم ظهور الحساب المعلومات الناقصة سابقا. 

  :التالية الفرعية ذكر الحسابات للمحاسبة يمكنواستنادا للمخطط الوطني  

 نواتج رهن التعيين  477 التعيين،أعباء رهن  476

 التالية:العمليات  بتسجيلقامت المؤسسة  2140خالل السنة  :مثال

 أعباء رهن التعيين 171

 الصندوق 10

 البنك 142                                         

 نواتج قيد التعيين 177                                   

 

 تسديد مبلغ بشيك وقبض مبلغ نقدا           

 

 --------------المعلومات بعد التأكد من  ---------

 مصاريف نقل 121

 قيد التعيين نواتج 177

 أعباء رهن التعيين 171                                 

 مبيعات بضاعة 711                                 

إثبات أن األعباء هي مصاريف نقل وان النواتج 

 رهن التعيين هي تعود إلى مبيعات بضاعة

 

1111  

2111 

 

 

 

 

 

 

1111  

2111 

     

 

1111  

2111 

 

 

 

 

 

 

1111 

2111 
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 من حساباته الفرعية نذكر: والمؤونات األعباء والنواتج المقيدة سلفا حساب 41 

  عمال نهاية السنة.مع أالتي تتم تكوين المؤونات ب يتعلق الخصوم الجارية: –المؤونات  411

يقة التي تم تسجيلها خالل السنة الجارية لكنها في الحق األعباءتسوية ل يستعمل مسبقا:األعباء المعاينة  416

سبية فانه استقاللية الدورات المحاال تخصها سوى بجزء فقط والباقي يتعلق بالدورة المقبلة. وتطبيقا لمبدأ 

مدينا بمبلغ السنة المقبلة، وفي بداية السنة  181/ ـيجب وضع حساب األعباء المعني دائنا مقابل جعل ح

          الجديدة نعكس القيد المسجل في نهاية الدورة السابقة

قة النواتج التي تم تسجيلها خالل السنة الجارية لكنها في الحقي تسويةل يستعمل مسبقا:المعاينة  نواتجال 417

ال تخصها سوى بجزء فقط والباقي يتعلق بالدورة المقبلة. وتطبيقا لمبدأ استقاللية الدورات المحاسبية فانه 

دائنا بمبلغ السنة المقبلة، وفي بداية السنة  187/ ـيجب وضع حساب النواتج المعني مدينا مقابل جعل ح

 السابقة.الجديدة نعكس القيد المسجل في نهاية الدورة 

إلى  14/41/40خدمات مقدمة للغير نقدا تخص الفترة من  41111مبلغ  2140قبضت مؤسسة في  :مثال

  .01/41/40من  ابتداءأشهر  4بشيك يغطي  44711وسددت إشهار بمبلغ  04/10/41

          2140سجل العمليات وما هي التسويات التي يجب القيام بها في نهاية  -

 الصندوق 10

 إشهار 121

 خدمات مقدمة أخرى 711                         

 البنك  142                         

41111 

42111 

 

 

41111 

44711 

 أعباء معاينة مسبق 181

 خدمات مقدمة أخرى 711

 إشهار 121                                              

 المعاينة مسبقا نواتجال 187                           

 تسوية األعباء والنواتج المسجلة مسبقا      

7111 

4411 

 

 

7111  

4411 

 .في بداية الدورة الموالية يتم عكس القيد األخير 

 في نهاية الدورة    يدرس ضمن أعمال نهاية السنة الغير:خسائر القيمة عن حسابات  40 

 الحسابات المالية  5دراسة الصنف 

ذات الطبيعة المالية سواء كانت مدينة أو دائنة، وهي من  الصنف الحسابات: يتضمن هذا تعريف -4

 بنود األصول أو الخصوم الجارية التي تسجل مختلف التدفقات المالية بين المؤسسة والغير.

 دراسة الحسابات -2

 األجل فيالهدف من شراء القيم المنقولة للتوظيف هو بيعها  (:VMP) المنقولة للتوظيف القيم 52

 عكس التثبيتات المالية والتي اشترتها ،زيادة سعر القيم المنقولةعند تحقيق ربح رأسمالي ل القصير

  طويل.بها ألجل المؤسسة بنية االحتفاظ 

 إلى: تتم المعالجة المحاسبية بنفس الطريقة لهذا النوع من األصول المالية التي تتفرع 

 الحصص في المؤسسات المرتبطة  114
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 أسهم الشركة نفسها( )أي األسهم الخاصة 112

 أخرى أو السندات المخولة حقا في الملكية  أسهم 110

 ألجل، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق القصيرة االسندات 111 

 توظيف أخرى وحسابات وديون مماثلة قيم 111

 ديون مماثلة األخرى وحساباتالتوظيف المنقولة  قيم 118

 الباقي القيام بها عن قيم التوظيف المنقولة غير المسددة التسديدات 114

 11وليس بالحساب  12أن المشتقات المالية تسجل بالحساب  :مالحظة

 المؤسسة )س( بالعمليات التاليةخالل السنة )ن( قامت  :مثال

المدى القصير وتحقيق ربح  في موجهة للبيعللسهم بشيك  4111 ب Aسهم في الشركة  011شراء  – 4

 القيمة بشيك. %11عند ارتفاع سعرها، ودفعت  رأسمالي

 بشيك بنكي  411سند خزينة بسعر 211شراء -2

 من قيمتها بشيك   111111دج للسهم سددت  2111ب  Bسهم في الشركة  111شراء  – 0

 دج للسهم حصلت بشيك 2211ب  Bفي الشركة  نصف األسهمبيع  –1

  األولى الدين المستحق العملية سددت- 1

 دج للسهم A 411كانت قيمة سهم الشركة  04/42/40 في-1

  1111 المحصلة بوغير  2140للسنة  B( األسهم )قسائمقدرت فوائد  04/42/40 في-7

 لعمليات أعاله في يومية المؤسسة سجل ا المطلوب:

--------------------   4     ------------------ 

 أسهم أخرى 110

 البنك 142                     

      الدفعات الباقي تسديدها عن قيم  114 

 منقولة للتوظيف

 بهدف البيع في األجل القصير Aشراء أسهم          

--------- ----------     2    ------------------------ 

 سندات الخزينة 111

 

011111 

 

 

 

 

 

21111 

 

 

481111  

421111 
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 البنك 142                                                

 شراء سندات خزينة

--------------------------      0      -------------- 

 أسهم أخرى 110

                                                                                

 البنك 142

الدفعات الباقية عن  114                                      

 قيم منقولة التوظيف

 بهدف البيع Bشراء أسهم في الشركة             

----------------------              1     --------- 

 البنك 142

 أخرى أسهم 110     

أرباح صافية عن عمليات  717                          

 التنازل عن أصول مالية

وتحقيق ربح المشتراة بسعر  2211 ب Bبيع أسهم    

2111 

--------------------                 1     -------------- 

                                                                              الباقية عن قيم منقولة للتوظيف الدفعات 114

 البنك          142

 Aتسديد دين أسهم                

-------------------               1      -------------- 

 القيمةناقص  –فارق التقييم في أصول مالية  111

 Aأسهم أخرى  110             

 Aتسجيل فائض القيمة في أسهم                       

-------------------            7     -------------- 

 منتظرة فوائد 148

 

 

 

811111 

 

 

 

 

 

111111 

 

 

 

 

 

 

421111 

 

 

01111 

 

 

 

1111 

21111 

 

 

 

111111 

011111 

 

 

 

 

 

111111 

11111 

 

 

 

 

421111 

 

 

01111 
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 نواتج أصول مالية 712                                

 للتحصيل Bأسهم فوائد                            

1111 

 

في  يسجلفالفرق الموجب أكبر من تكلفة شرائها  البورصةكان سعر القيم المنقولة في  إذا-4: مالحظة

بجعله مدينا  111/ ـمدينا، وفي حالة نقص القيمة فانه يثبت في ح 11وجعل ح/ 711الجانب الدائن من ح / 

 أو حساباته الفرعية دائنا. 11/ ـووضع ح

األرباح الصافية  717 /ـحسجل بالطرف الدائن من يالمحقق من التنازل عن القيم المنقولة  الربح- 2          

 117 / ـأما خسارة عملية التنازل فإنها تسجل بالطرف المدين من ح مالية،صول عن عمليات التنازل عن أ

  .صافية عن التنازل عن أصول ماليةال الخسائر

 .148/ ـحفي القيم المنقولة للتوظيف المستحقة وغير المحصلة في نهاية السنة تسجل  فوائد-0          

 هي:حساباته الفرعية  :يماثلهاالبنوك والمؤسسات المالية وما  51الحساب  

 للتحصيل الشيكات واألوراق الماليةمثل  :قيم للتحصيل 144

 بنوك حسابات جارية 142

 الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية        141

 مثل الحساب الجاري البريدي  أخرى:هيئات مالية  147

 يستخدم في نهاية السنة لتسجيل الفوائد المستحقة والتي لم يحن تاريخ تحصيلها منتظرة: فوائد 148

ب السح ن، أي يعبر عبنكية جارية مثل التسبيقات المصرفية، خصم األوراق التجارية مساهمات 144

 على المكشوف.

 السائلة المحتفظ بها في المؤسسة  النقود تضمنويحساب الصندوق:  53

 :قامت مؤسسة بالعمليات التالية 2140خالل السنة  :مثال

 بشيك بريدي 2111والسلكية  واتصاالت سلكيةمصاريف نقل بشيك بنكي  8111سددت  -4

 نقدا 41111 من العميل احمد على مبلغتحصلت  -2

 من الخزينة إلى البنك1111حولت مبلغ  -0

 أكثر من رصيدها مؤقتا. 0111مبلغ سمح البنك للمؤسسة من سحب  -1

 العمليات في يومية المؤسسة المطلوب: سجل
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----------------------  4  ------------------- 

 اتصاالت سلكية والسلكية 121

 مصاريف نقل 121

 البنك 142                        

 الحساب الجاري البريدي 147                       

 تسديد مصاريف                   

---------------------  2  ------------------- 

 حـ/ صندوق 10

 العميل 144                                            

--------------------  0     ------------------ 

 البنك 142

 الخزينة العمومية 141                            

  --------------------       1    -------------- 

 البنك 142 

             مساهمات مصرفية جارية 144                     

 

8111  

2111 

 

 

 

 

41111 

 

 

1111 

 

 

0111 

 

 

 

8111  

2111 

 

 

 

41111 

 

 

1111 

 

 

0111 

التي يسيرها أمناء الصناديق والمحاسبون  لتسجيل األمواليستعمل العتمادات:  صناديق التسبيقات 54

 المعتمدون المفتوحة في البنوك باسم الغير أو عون من المؤسسة، 

 مديونيتها.من اجل تسيير  21111 احمد بمبلغمثال: خصصت مؤسسة اعتمادا في البنك لمحاسبها 

 القيد؟ لسج 

 

 

 

ذلك  للمؤسسة وغلقعندما يتم انجاز المهمة، وإذا بقي جزء فانه يعاد  112: يتم ترصيد ح/ مالحظة 

 االعتماد البنكي نهائيا.             

 :قسم هذا الحساب إلى الداخلية:التحويالت  – 51

 21111                    اعتمادات 112

 21111         البنك 142                 
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 هو حساب وسيط ما بين حسابات النقديات :مالية تحويالت 511

: هي التحويالت التي تتم بين صناديق المؤسسة الفرعية والصندوق الرئيسي داخلية أخرى تحويالت 511

 مثال.

 من الصندوق إلى البنك.40111: حولت المؤسسة مبلغ مثال

 البنك. سجل القيد؟ 

 تحويالت األموال    184

 الصندوق 10                                  

-----------------              ------------- 

 البنك 142

 تحويالت األموال 184                      

40111 

 

 

40111 

 

40111 

 

 

40111 

  

 : يتم التطرق له في أعمال نهاية السنةخسارة القيمة في األصول المالية الجارية 50

 les charges ء: األعبــا6الصنف 

I  منافع اقتصادية في شكل استهالكات أو تناقص في األصول آو تزايد في التزامات تناقص : هي تعريفـــ

حسابات وهي من  ماضية،خالل السنة. أي كل األعباء التي سددتها أو ستسددها الحقا ناتجة عن أحداث 

 حسب الطبيعة. تسيير تظهر بحساب النتيجةال

آو نقدا وذلك بوضع الحساب المالي  تسجل األعباء بوضعها مدينة بمبلغ المصاريف المسددة بشيك -

 المؤسسة مديناأو موردو المخزونات والخدمات دائنا، آو بوضع حساب العبء المعني الذي تحملته 

 وجعل حساب الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس دائنا خالل السنة.

II الحسابات دراسة 

 : يتفرع إلى ما يلي:المشتريات المستهلكة 06  

                              اعةمشتريات بضاعة مب 033   

 األولية المستهلكة المواد 031   

                األخرى المستهلكة   التموينات 032    

 تغيرات المخزون 030    

                  مشتريات الدراسات والخدمات     032    

 مشتريات المعدات والتجهيزات واألشغال 032     

    المشتريات غير المخزنة من المواد والتوريدات 037    
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 مصاريف الشراء التابعة            032    

 عليها عن المشتريات والحسومات المحصلالتخفيضات والتنزيالت  036    

  :بالعمليات التالية Aقامت مؤسسة  :وفروعه 06على الحساب مثال     

 2333وبلغت مصاريف النقل  DA 23متر من القماش بسعر  233 أوليةمواد  ،00333بضاعة شراء  1

    تسديد النصف نقدا.     تم

 نقدا والباقي على الحساب  0/2من سعر بيعها، وقبض  % 23بهامش  بشيك 23333بضاعة  بيع 2

 متر من القماش من المخزن بغرض اإلنتاج 023وأخرجت ، 12033مبلغها فاتورة الكهرباء  استلمت 0

بنكي،  سددت بشيك03333وأجور متر من القماش 0وحدة تامة الصنع تطلبت كل وحدة:  133 أنتجت 2

 سددت نقدا. 13333وخدمات إشهار 

 دراسة تفصيلية لمنتوج جديد من شركة التصاميم العصرية. بشيك لشراء 2333سددت  2

 واألشغالمشتريات المعدات والتجهيزات قيمة  2033 دفعت 0

 الفصل السابق.  مشترياتيخص  2333تجاري تخفيض  فاتورةالمورد  رسلأ 7

 سجل العمليات في اليومية باستعمال أسلوب:

   الجرد المتناوب –أ 

 الجرد الدائم –ب 

 الحــــل:

 استخدام الجرد المتناوب –أ  
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-------------------   1  ---------------------------- 

 بضاعة مخزنةمشتريات  023

 أولية ولوازم مخزنة مواد 021

 مصاريف الشراء الملحقة بالشراء 032

 الصندوق 20                            

 موردو المخزونات والخدمات231                         

 شراء بضاعة ومواد أولية نقدا وعلى الحساب

------------------    2   --------------------------- 

 عمالء211

 البنك 212

 اعةمبيعات بض 733                           

 بشيك وعلى الحساب بيع بضاعة                      

------------------   0     --------------------------- 

  مستهلكة غير مخزنةمشتريات  037

 موردو المخزونات 231                                  

  ----------------  2  ------------------------------ 

 إشهار 020

 أجور مستخدمين                     001

 البنك 212                                           

 لصندوقا 00                                               

 وإشهارتسديد أجور 

----------------      2         --------------------- 

 مستهلكةوخدمات  دراسات 032

 

00333 

23333 

2333 

 

 

 

 

03333  

13333 

 

 

 

 

12033 

 

 

13333  

03333 

 

 

 

 

2333 

 

 

 

 

22233  

22233 

 

 

 

 

23333 

 

 

 

 

12033 

 

 

 

03333 

13333 
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 البنك 212                                                 

 مستهلكة مبلغ دراسات تسديد                     

----------------------     0     ------------------- 

 واألشغالشتريات المعدات والتجهيزات م 032

 الصندوق 20                                                

 شراء معدات بسيطة وتجهيزات األشغال 

-------------------     7      ---------------------   

 والمخزونات والخدماتمورد  

 تنزيالت محصلةتخفيضات  036                        

 ةيإثبات فاتورة انقصا متعلقة بتخفيضات تجار      

 

 

 

2033 

 

 

 

2333 

2333 

 

 

 

2033 

 

 

 

2333 

 

التي تظهر في  تكلفة البضاعة المباعة حيدلت 600 ـ/مع ح 036 ـ/ح السنة يرصدفي نهاية  مالحظة:

  حساب النتيجة حسب الوظيفة.             

   الدائم  الجرد-ب

يتم تسجيل عمليات الشراء واإلنتاج والبيع على مرحلتين كما رأينا عند دراسة الصنف الثالث كما      

 يلي:
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---------------    1    -------------------- 

 مخزنة بضاعة 023

 ولوازم مخزنة مواد 021

 مصاريف ملحقة بالشراء 032

 الصندوق 20                                     

 موردو المخزونات والخدمات 231              

 شراء بضاعة ومواد أولية نقدا وعلى الحساب

---------------------         //------------- 

 مخزون بضاعة03

 مواد أولية 01

 مشتريات بضاعة مخزنة 002                  

 مشتريات مواد أولية 021                  

 ..... بوصل رقمإدخال للمخزن     

----------------       2   ----------------- 

 عمالء211  

 البنك 212

 اعةت بضمبيعا 733                           

 بشيك وعلى الحساب بيع بضاعة             

----------------              //-------------- 

 اعةمشتريات بضاعة مب 033

 مخزون بضاعة 03                           

 ... بوصل رقمإخراج من المحزن    

 

 

00333  

23333  

2333 

 

 

 

 

22233  

22233 

 

 

 

 

03333  

13333 

 

 

 

02333 

 

 

 

 

 

 

 

 

22233  

22233 

 

 

 

 

22233  

22233 

 

 

 

 

23333 

 

 

 

02333  
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----------------------      0   ------------                        

 مستهلكة غير مخزنة مشتريات 037

 مواد أولية مستهلكة 031

 موردو المخزونات 231                         

 مواد أولية 01                            

 023استالم فاتورة الكهرباء والغاز واستعمال   

 قماش                  متر

-----------------   2   ------------------- 

 إشهار 020

 أجور مستخدمين                     001

 البنك 212                                    

 الصندوق 00                                    

 وإشهار متعلقة باإلنتاجتسديد أجور 

------------------      //------------------ 

 منتجات تامة الصنع 022

 تغير مخزون المنتجات  722               

 27233وحدة تامة الصنع بتكلفة 133إنتاج 

(03333  +13333 +17233 ) 

----------------  2    --------------------- 

 مستهلكة  وخدمات  دراسات 032

                                                                                                

 البنك212

 مستهلكة مبلغ دراسات تسديد    

------------------     0    --------------- 

12033 

17233 

 

 

 

 

 

13333  

03333 

 

 

 

 

27233 

 

 

 

 

2333 

 

 

 

 

2033 

 

 

12033 

17233 

 

 

 

 

 

03333  

13333 

 

 

 

27233 

 

 

  

 

 

2333 
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 واألشغالشتريات المعدات والتجهيزات م 032

 الصندوق 20                                  

 يطة وتجهيزات األشغالشراء معدات بس

---------------  7   -------------------- 

 المخزون موردو 231

 محصلة تخفيضات 036              

                             ةي إثبات فاتورة انقصا متعلقة بتخفيضات تجار

 

 

 

2333 

 

 

2033 

 

 

 

2333 

 

 

           يتفرع إلى الحسابات:  الخارجية: الخدمات 06  

         وأعباء الملكية المشتركة  اإليجازيةاألعباء  012اإليجارات،  010عامة مناولة  011     

                                                            واألبحاث                الدراسات 017، أقساط التأمين010 ة،الصيانة والتصليحات والرعاي 012

عليها عن  والمحسومات المتحصلالتخفيضات والتنزيالت 016، ف متنوعةالتوثيق ومصاري 012

 خدمات خارجية

 : مثال 

، 2033، أقساط تأمين1033، أعباء ايجارية 2233مؤسسة المصاريف التالية: تقاول عام  سددت-1    

 1333,توثيق 

 0333، دراسات وأبحاث 2333استالم فواتير الخدمات التالية: صيانة  -2

 فاتورة الصيانة نقداتسديد  -0

 اليومية؟في  ت: سجل العملياالمطلوب
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------------------   1     ---------------- 

 أعباء ايجارية 010

 تقاول عام 011

 أقساط تامين 010

 توثيق 012

 البنك 212                                 

---------------------  2   ---------------- 

 صيانة 012

 دراسات وأبحاث 017

 موردو الخدمات 231                           

 استالم فواتير خدمات من الغير                

-----------------      0    ----------------- 

 الخدمات موردو 231

 الصندوق 20                                     

 تسديد فاتورة الصيانة

 

1033  

2233  

2033  

1333 

 

 

2333 

0333 

 

 

 

2333 

 

 

 

 

 

6133 

 

 

 

2333 

 

 

 

2333 

 

 الى ما يلي:يتفرع  :األخرىالخدمات الخارجية  06  

النشر  اإلشهار 020، أجور واألتعاب الوسطاء022،عن المؤسسة  الخارجيينأجور العاملون  021  

 . التنقالت والمهمات واالستقباالت 022 ن،نقل السلع والنقل الجماعي للمستخدمي 022 العامة،والعالقات 

 متنوعة.اشتراكات ومصاريف  022 . شابهها الخدمات وما 027 واالتصاالت،مصاريف البريد  020

 عليها عن الخدمات الخارجية األخر                  والتنزيالت والحسومات المحصلالتخفيضات  – 026

 وفروعه:  06/ على حـمثال    

 بشيك مقابل أتعابه 0333للمحامي سعيد سددت المؤسسة  -1

  0333واستقباالت ونقدا وتنقالت 2333و 2333سددت بشيك مصاريف نقل وإشهار  -2

  2333وصلت فاتورة البريد والهاتف بمبلغ  -0

 العمليات؟سجل  المطلوب:
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------------  1    ------------ 

 بأجور الوسطاء واألتعا 022

 البنك 212                      

 
0333 

 
 

0333 

---------------   2      ------- 

 مصاريف نقل 022

 إشهار 020

 تنقالت واستقباالت 022

 الصندوق 20                   

 البنك 212

 
2333 

2333  

0333 

 
 
 
 

0333  

0333 

------------     0    --------- 

 تمصاريف البريد واالتصاال 020

 موردو الخدمات 231            

 
2333 

 
 

2333 

 

 يتفرع إلى ما يلي: :المستخدمين أعباء 06

  .اشتراكات مدفوعة للهيئات االجتماعية 002 .أجور المستغل الفردي 002 .أجور المستخدمين 001 

المستخدمين  ءأعبا002.األخرى األعباء االجتماعية 007 .أعباء اجتماعية للمستغل الفردي 000 

  األخرى.

  لقد تم التطرق لمحاسبة األجور عند دراسة الصنف الرابع سابقا. ونكتفي  المحاسبية: المعالجة

 بمثال واحد وفق أسلوب كشف الراتب اإلجمالي فقط.

، الضرائب على الدخل اإلجمالي 7233جتماعي االضمان الاشتراك  ،23333للعمال  ياألجر اإلجمال

تدفعها المؤسسة وتحسب من اجر  (23233، أعباء اجتماعية أخرى 22033األجر الصافي  ،17233

                                         شيك.بوتم دفع األعباء  .(%20المنصب للعامل بنسبة 

 سجل العملية أعاله في يومية المؤسسة تبعا لألسلوبين الواردين في )ن.م.م( :المطلوب

،        001/ ـدائنا بالجر الصافي مع االقتطاعات االجتماعية مقابل وضع ح 221يجعل ح/  األولى:الطريقة 

  %20المؤسسة بنسبة  تمدينين األول باألجور اإلجمالية والثاني باشتراكا 002/  ـح

 أجور المستخدمين 001

 ياالجتماعضمان ال 201                    

 محصلة من الغير ضرائب-الدولة 222                    

 أجور مستحقة –مستخدمون  221                     

                                 
 سنة.لشهر ....  أجور مستحقة الدفعإثبات              

 
 
 

 
23333 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7233  

17233  

22033  
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 اشتراكات مدفوعة للهيئات االجتماعية 002

 جتماعيالضمان اال 201

 إثبات أعباء رب العمل          
 

23233  
23233 

 دفع األعباء بشيك:

 ياالجتماع الضمان 201

 محصلة من الغير ضرائب-الدولة 222  

 أجور مستحقة –مستخدمون  221  

 البنك 212                                                  

 تسديد األعباء االجتماعية لشهر ...     
 

22333  

7233  

22033 

 
 
 

63233 

 قد نص عليهما. SCFالطريقة الثانية، وان كان  وأقصر منهذه الطريقة هي التي تستخدم وأفضل 

المعنية وذلك بجعل الحسابات الدائنة مدينة ووضع  لألطراف: يتم دفع األعباء االجتماعية مالحظة

 الحساب المالي المعني دائنا عندما يحدث التدفق النقدي.

بعد ذلك  ثم أجور مستحقة الدفع دائنا باألجر اإلجمالي-مستخدمون 221جعل الحساب ي :الطريقة الثانية

 .األطراف المستفيدة يوزع على

------------------     1    ------------------ 

 أجور المستخدمين 001

 مستحقة أجور-مستخدمون 221                  

 للعمالإثبات األجر اإلجمالي 

----------------    2     -------------------- 

 مستحقة أجور-مستخدمون 221

 جتماعياال الضمان 201            

 ضرائب محصلة من الغير الدولة 222           

 ات شتراكإثبات اال                 

 

 

 

 

23333 

 

 

 

22233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23333 

 

 

 

7233 

17233 
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---------------    0   ---------------------- 

 مستحقة  أجور-مستخدمون 221

  البنك 212                                       

 تسديد األجر الصافي للعمال بشيك

------------------- 2    -------------------- 

 اشتراكات مدفوعة للهيئات االجتماعية 002

 جتماعيالضمان اال 201

 إثبات أعباء رب العمل          

-----------------    2      ---------------- 

 جتماعياال الضمان 201

 ضرائب محصلة من الغير الدولة 222 

 البنك 212

 بشيك قتطاعاتاالتسديد        

 

 

22033 

 

 

 

23233 

 

 

 

22333 

17233 

 

 

 

 

22033 

 

 

 

23233 

 

 

 

 

02233 

 

 ،3036× األجر اإلجمالي  يلي:يحسب: الضمان االجتماعي كما 

الضرائب على الدخل اإلجمالي تؤخذ من جدول فئات األجر الخاضعة لضريبة الدخل  222ح        

 اإلجمالي

 من األجر اإلجمالي % 20المؤسسة بمعدل  كون على عاتقاألعباء االجتماعية التي ت 002ح /        

       = 23333  ×3020 = 7233 ، 

مدينا مقابل جعل  201دائنا. وبعد التسديد يجعل ح / 201مدينا وجعل ح  002ويسجل محاسبيا في ح / 

 الحساب المالي المعني دائنا.

  يتفرع إلى: :والمدفوعاتالضرائب والرسوم  06

 الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة عن األجور: لتسجيل كل الحقوق الضريبية إلدارة الضرائب  021

: لتسجيل كل الضرائب والرسوم التي ال الضرائب والرسوم غير المسترجعة عن رقم األعمال 022  

 تسترجع مثل الرسم على النشاط المهني...
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: لتسجيل كل الضرائب والرسوم ضرائب على النتائج(لاالضرائب والرسوم األخرى )باستثناء  022  

 التي تدفعها المؤسسة للهيئات الضريبية مثل حقوق التسجيل والطوابع والرسوم الجمركية...

ربحا.  23333 اإلجمالية وبلغت النتيجة 03333الثاني  للسداسي Aكان رقم أعمال المؤسسة  مثال:

  من الطوابع الضريبية نقدا            0333واشترت 

 :المطلوب

  %2بنسبة  TAPالرسم على النشاط المهني  أحسب- 1

 وسجل عملية، إنتاجية( )مؤسسة % 16أحسب الضريبة على أرباح الشركة وعلى أساس معدل  – 2

 ونقدا؟ بشيكالترتيب  والطوابع علىتسديد الرسم 

  033=  3032× 03333الرسم على النشاط المهني =  الحـــل:

  7033=  3.16×  23333الضريبة على أرباح الشركة =           

-------------------- -----          ------------------- 
 ورسوم غير مسترجعة على رقم األعمال ضرائب 022 

 على األرباح  ضرائب 062  

 والرسوم األخرى        الضرائب 022  

 
                          البنك   212                                                 

 على الربح  ضرائب-الدولة 222                           

    الصندوق 20                                                 

 
033  

7033 

0333 

 
 
 
 
 

033  

7033  

0333 

                                                                      

 يتفرع إلى:: ( األخرى)التشغيليةاألعباء العملياتية  06

                                      األتاوى المترتبة على االمتيازات والبراءات والرخص وبرامج المعلوماتية والحقوق والقيم المماثلة                                   021

خسائر ديون غير  022 .أتعاب الحضور 020 .نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية 022

األعباء  027 .الغرامات والعقوبات واإلعانات الممنوحة والهبات والتبرعات 020 .قابلة للتحصيل

 أعباء أخرى للتسيير الجاري 022. االستثنائية للتسيير الجاري

 :قامت المؤسسة بالعمليات التالية مثال:

 نقدا 2333مالية  ودفع غرامة 2333تجارية عالمة تسديد إتاوة استخدام  – 1

 6333 من دينه اإلجمالي 0333قبضت من العميل احمد  ،12333جمعية كافل اليتيم تقديم هبة ل – 2

 معدوما هاعتبر دين الذي

  0233وأعباء أخرى للتسيير  12233تسديد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  – 0

  إذا تم التسديد بشيك بنكيسجل العمليات أعاله في يومية المؤسسة  المطلوب:
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---------------        1       ------------ 

 مترتبة عن عالمة تجارية إتاوات 021

 ، عقوباتغرامات 020

 البنك  212                                 

 الصندوق 20                                

------------------   2  ----------------- 

 هبات 020

 البنك 212

----------------      //- ---------------- 

 البنك 212

 ديون غير محصلة خسارة 022

                عمالء                 211                                   

------------------   0  ---------------- 

 أتعاب حضور 020

 أخرى للتسيير الجاري أعباء 022

 البنك212               

 

2333 

2333 

 

 

 

12333  

 

 

0333  

0333 

 

 

12233  

0233 

 

 

 

2333 

2333 

 

 

12333 

              

 

 

6333  

 

 

 

17733 

 

  له: من الحسابات الفرعية  :الماليةاألعباء  00الحساب 

 القروض(فوائد  )مثلفوائد  أعباء 001

 ديون خاصة بمساهمات خسارة 002

 انخفاض قيمة –التقييم ألصول مالية  فارق 002

 الصرف خسارة 000

 صافية على التنازل عن األصول المالية خسارة 007

 مالية أخرى   أعباء 002
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 النتيجة المالية بندإن المصاريف المالية تظهر بحساب النتيجة في  مالحظة:

 :قامت المؤسسة بالعمليات التالية :مثال

                                                             % 17رسم على القيمة المضافة  %0 خصم تعجيل الدفع 23333بمبلغ بيع بضاعة  – 1

 سابقاولم تكون لها خسارة قيمة  20333بشيك سعر شرائها  20333بيع أسهم  – 2

 1333سددت فوائد قرض مصرفي  – 0

 سجل العمليات وفق الجرد المتناوب المطلوب:

---------------------  1    -------------- 

 البنك 212

 أعباء مالية أخرى 002

 بضاعة مبيعات 733                          

 رسم محصل 2227

 بيع بضاعة بتطبيق الجرد المتناوب        

------------------     2         ---------- 

 البنك 212

 خسارة التنازل عن أصول مالية 007

 مساهمة أخرى سندات 201                   

 بخسارة بيع أسهم                          

---------------------  1    -------------- 

 قروض فوائد 001

 البنك 212                                 

   تسديد فوائد قروض                 

 

22362 

033 

 

 

 

 

20333 

2333 

 

 

 

1223 

 

 

 

16233  

0262 

 

 

 

 

22333 

 

 

 

1223 

 10/30/2310دينار جزائري في 112اورو بسعر صرف  2333: اشترت مؤسسة بضاعة بمبلغ 6مثال 

 دينار جزائري. سجل العمليات؟ 103اورو =  1بسعر صرف  22/11/2310في  وسددت المبلغ بشيك
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-------/3/2310  ------------ 

 مشتريات بضاعة 023 

 موردو المخزونات 231           

 تحويل الملكية بفاتورة رقم....   
--------------      //--------- 

 مخزون بضاعة 03

 مشتريات بضاعة 023       

 إدخال للمخزن           

222333 

 
 
 
 

222333 

 
222333 

 
 
 
 

222333 

-------- 22/11/2310 ------ 

 موردو المخزونات 231

 خسائر صرف 000 

 البنك  212                         

 .  ...تحويل الملكية بفاتورة رقم 

222333  

00333 

 
 

203333 

أرباح  700: لو تم تسديد المبلغ بسعر صرف أقل من السعر بتاريخ الشراء، فالفرق يقيد في ح/ مالحظة

 الصرف.

       ينص )ن.م.م( على عدم استخدام هذا الحساب إال في :األعباء –غير العادية  العناصر 06الحساب 

 الحاالت االستثنائية مثل حالة نزع الملكية أو الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها ممتلكات المؤسسة

 خالل الدورة، وال تؤخذ عند حساب الضرائب على النتائج

         السنة.يدرس ضمن أعمال نهاية  :القيمةمخصصات اهتالكات، مؤونات وخسارة  06الحساب 

 يستعمل لتسجيل الضرائب المتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة سواءالضرائب على األرباح:  06الحساب 

 .صومالختعلق األمر بالنتيجة السنوية أرباح أو الضرائب المؤجلة عن األصول أو الضرائب المؤجلة عن 

  إلى:ويتفرع 

الضرائب على  262الضرائب المؤجلة عن الخصوم، 260الضرائب المؤجلة عن األصول، 262

 األرباح

 الضرائب األخرى عن النتائج. 062

 LES PRODUITSالصنف السابع 

 أو لهي الزيادات في المنافع االقتصادية الناتجة عن أحداث ماضية في شكل مداخيتعريف:  -1

زيادات في األصول أو نقص في الخصوم ومن آثارها زيادة األموال الخاصة بخالف مساهمات 

 المالك. وتتضمن النواتج العادية كمبيعات البضائع وتقديم الخدمات للغير

 الحسابات دراسة- 6

قسم هذا  :ملحقةبضاعة ومنتجات مصنعة، مبيعات خدمات مقدمة ومنتجات  مبيعات 66الحساب 

 التالية:حسابات الإلى    الحساب

  .التخفيضات التجاريةبدون سعر البيع الصافي للبضائع  يسجل :بضاعةمبيعات  666
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  .سعر البيع الصافي للمنتجات التامة الصنع يسجل :عالصن منتجات تامةمبيعات  666

الكاملة  غير وهي المنتجات، المنتجات الوسيطة سعر البيع الصافي يسجل :وسيطةمبيعات منتجات  666

 التي تنتظر إتمامها الحقا أو بيعها.التصنيع 

 ،بقايا المنتجات هي منتجات ومواد ال يمكن تسويقها بسعر البيع العادي :منتجاتمبيعات بقايا  666

 التي تتضمنها أو أنها ال تستجيب للموصفات القياسية.ب وعيال بسبب

  للغير.مباني وسدود وتهيئة عمرانية وطرق وجسور  أشغال إنجاز مثل :أشغالمبيعات  666

 ...لسوقاأو دراسة وهندسية مثل إنجاز دراسة تقنية  :دراساتمبيعات  666

 مثل تكوين العاملين وتحسين المستوى... :مقدمةخدمات أخرى  660

المقدمة للعاملين بالمؤسسة، وفائض  واإليجار والنقل مثل خدمات اإلطعام :ملحقةنواتج أنشطة  666

 ... (7320)حـ/ التنازل على األغلفة المسترجعة 

ضات دون التخفيدائنة بالسعر الصافي للمبيعات والخدمات المقدمة  السابقةتكون الحسابات الفرعية 

 .عمالء مدينةال أو المالية المعنيةحسابات المع جعل  التجارية الممنوحة

يستعمل لتسجيل التخفيضات التجارية التي تمنح في فاتورة اإلنقاص  :مقدمةتخفيضات تجارية  666 

 .بجعل حساب العمالء دائنابالتخفيض مقابل  ويكون مدينا، التصحيح()فاتورة 

الصنع منتجات تامة  ،23333 تكلفتها 23333بيع بضاعة  :بالعمليات التالية Aقامت المؤسسة  :6مثال

               2333مسترجعة أغلفة  12333 إنتاجها،تكلفة  20333وسيطة منتجات  ،73333تكلفة إنتاجها  23333

  0333مقدمة أخرى ، خدمات 13333دراسة  بشيكبيع  – 2

 بشيك 0333لكنها معطوبة ودفعت المؤسسة فقط مبلغ كل األغلفة  ميلأرجع الع – 0

 بشيك مبلغ أشغال قدمتها للعميل جمال 2733قبضت  – 2

 120في فاتورة إنقاص رقم  احمدللعميل  2233تخفيض تجاري  منح-2

 تبعا للجرد الدائم. Aالعمليات أعاله في يومية المؤسسة  المطلوب: سجل
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------------------   1     --------------- 

 العمالء 211

 مبيعات بضاعة 733                 

 مبيعات منتجات.ت.ص 731                 

 مبيعات منتجات وسيطة 732                 

       أغلفة دين- عمالء 2167                 

               للزبون مخزونات متنوعةبيع       

------------------     //    --------------- 

 تريات بضاعة مباعةمش 033

 منتجات نومخزتغير  722

 مخزون بضاعة 03                        

 تامة الصنع منتجات 022                    

 منتجات وسيطة 021                        

 للعميل... تسليم المبيعات                

-----------------   2    ---------------- 

 البنك 212

 دراسة مبيعات 732                       

 أخرى مقدمة خدمات 730                      

 شراء دراسات وتلقي خدمات أخرى

 

----------------   0     ------------------ 

 أغلفة دين-العمالء 2167

 البنك 212                   

 

102333 

 

 

 

 

 

 

23333  

22333  

 

 

 

 

 

10333 

 

 

 

 

 

 

2333 

 

 

 

23333  

23333  

20333  

2333 

 

 

 

 

23333 

73333 

12333 

 

 

 

13333 

0333 

 

 

 

 

 

0333 
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  استرجاع أغلفة فائض 7320                 

األغلفة معطوبة من طرف الزبون إرجاع    

 فقط 0333ودفع له مبلغ 

-----------------   2    ---------------- 

 البنك 212

   أشغالمبيعات  732                        

       تقديم أشغال للعميل...

-------------------  2   ----------------- 

 تخفيضات تجارية ممنوحة 736

 مالءع 211                                       

 تخفيض تجاري جمالمنح العميل            

بدون اخذ الرسم على القيمة المضافة باالعتبار 

 وال التخفيضات السابقة في فاتورة الحق 

 

 

 

 

2733 

 

 

 

2233 

1333 

 

 

 

 

2733 

 

 

 

2233 

 

 .مردودات المبيعات بعكس قيود البيع، وهذا سواء في الجرد الدائم أو الجرد المتناوب : تسجلمالحظة

 قسم هذا الحساب إلى حسابين كالتالي المخزن:المخزن أو المنتقص من  اإلنتاج 66الحساب 

لتسجيل في نهاية السنة تكلفة إنتاج المنتجات غير المنتهية الصنع بوضعه  الجاري:المخزون  تغير 720 

 الجارية المعنية مدينة.  تدائنا وجعل حساب المنتجا

 المصنعة: مخزون المنتجات تغير 722 

 منتجاتال مخزنلل خالدائنا عند كل عملية إنتاج وإد 722يكون حساب  الدائم: في حالة تطبيق الجرد، 

  .كما يكون مدينا عند كل عملية إخراج للمنتجات بهدف البيع أو إتمام التصنيع

 يستخدم خالل السنة بل يستخدم فقط في نهاية  ال 722إن الحساب  :المتناوبالجرد  في حالة تطبيق

يبين  722 /ـرصيد ح . حيثالسنةأول حيث نجعله دائنا بمخزون نهاية السنة ومدينا بمخزون  السنة

   المنتجات(مخزون  )تغير وبداية السنة الفرق بين مخزون نهاية
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  :بالعمليات التالية Bقامت المؤسسة  :6مثال 

وتحصلت على بقايا  12333 ومنتجات وسيطة تكلفتها 03333أنتجت منتجات تامة الصنع تكلفتها  – 1

 أدخلت المخزن  0333منتجات تكلفتها 

 20333تكلفتها  22333منتجات تامة الصنع بشيك بيع  -2

سجل العمليات أعاله في يومية المؤسسة تبعا ألسلوب الجرد الدائم وكذلك تبعا ألسلوب الجرد  :المطلوب

 المتناوب

 تطبيق الجرد الدائم – 6

--------------------    1   ------------------ 

 تامة الصنع منتجات 022

 وسيطة منتجات 021

 بقايا منتجات 022

                        منتجات مخزن تغير 722                         

--------------------    2     ------------------ 

 البنك 212

 تامة مبيعات منتجات 731                          

--------------------  //       ---------------- 

 إنتاج بالمخزن 722

 منتجات تامة الصنع 022                          

 تسليم المبيعات                      

 

03333  

12333  

0333  

 

 

22333 

 

 

20333 

 

 

 

 

   

22333 

 

 

22333 

 

 

20333 

 لجرد المتناوبا تطبيق- 6

-----------------------  1    ------------------ 

 وفق هذا األسلوب كواالستهالعملية اإلنتاج ال نسجل  
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--------------------    2     ------------------ 

 البنك 212 

 تامة مبيعات منتجات 731                          

يد حيث تسجل عملية البيع بق بشيك،بيع منتجات تامة     

                     من المخزن فال يسجل هنا تواحد أما قيد إخراج المنتجا

 

22333 

 

 

22333 

ة بوسائلها أو معنوي قيام المؤسسة بإنتاج تثبيتات عينية عنديستخدم هذا الحساب  :إنتاج مثبت 66الحساب 

 دائنا،أحد فروعه(  )أو 70حيث نجعل حساب التثبيتات المعنية مدينا والحساب  ،ستخدامهاالالخاصة 

 :كالتالي ويتفرع الحساب

                     معنوية،  إنتاج مثبت ألصول  666

 إنتاج مثبت ألصول عينية  666

  :التالية بالعملياتC المؤسسة قامت  :مثال 

ومواد أولية وأجورا سددت بشيك  23333أولية  موادتطلبت  ةبوسائلها الخاص شيدت مبنى إداري

23333 

  بشيكمسددة  ستخدمينأجور م تمثل 00333 معلوماتية بتكلفةبرنامج أنتجت 

 ؟Cسجل العمليات أعاله في يومية المؤسسة  :المطلوب

----------------------        --------------- 

 مواد أولية مستهلكة 031

 أجور مستخدمين 001

 مواد أولية ولوازم 01                             

 البنك 212                             

 مصاريف إنتاج معدات صناعية                 

----------------------  //      ----------------- 

 مباني إدارية 2100

 إنتاج مثبت ألصول عينية 702                   

 

 

23333 

20333 

 

 

 

 

103333 

 

 

 

 

 

23333 

20333 

 

 

 

12333 
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--------------------      //------------------          

 برامج إعالم آلي 232

 إنتاج مثبت ألصول معنوية 701                  

 إنتاج أصول معنوية                     

 

 

00333 

 

 

 

 

00333 

اإلعانة التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية إلى المؤسسة إذا ما  : هياالستغاللإعانة  66الحساب 

طية خسائر لتغأو  المحددة مثل بيع منتجاتها بسعر أقل من تكلفة اإلنتاجبتطبيق بعض الشروط  التزمت

يكون هذا الحساب دائنا بإعانات االستغالل والتوازن المحصل عليها من  ها.تؤدي إلى إفالس قد لحقت بها

 ، ويتفرع إلى:مدينا المالي المعنيحساب البجعل حساب الغير أو وهذا  قبل الكيان

  إعانة توازن 666

 إعانات أخرى لالستغالل  666

بحساب إعانة  ها تسجللكن 72تسجل بالحساب  واالستثمار ال إن إعانات التجهيز: مالحظة

 (10/التجهيز)حـ

 ؟سجل العملية في يومية المؤسسة .بشيكمن الدولة  73333إعانة استغالل ب Dالمؤسسة استفادت  :مثال

 البنك 212 

 إعانة استغالل 722                                        

 االستفادة بإعانة استغالل بشيك 

73333 

 

 

73333 

 

 كالتالي:: حساباته الفرعية ( أخرى)تشغيلية نواتج عملياتية 66الحساب  

 برامج وغيرها متيازات، رخص،عن ا إتاوة 721

                  أي الربح الناتج عن بيع أصول معنوية أو عينية :لتنازل عن تثبيتات غير ماليةاقيمة  فائض 722

الرواتب التي تحصلت عليها المؤسسة لقيامها  المسير: أيأو  وأتعاب اإلداريين أتعاب الحضور 720

 بمهام إدارية لدى مؤسسات أخرى

 معدومة سابقاديون جزء من  مهتلكة: كتحصيلعن حسابات دائنة  المدخوالت 720

 مثل تعويضات التأمين المحصلة :ستثنائية على عمليات التسييراالنواتج ال 727
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ير غعائدات المباني والتجهيزات و مثل غرامات محصلة من العمالء :نواتج أخرى للتسيير الجاري 722

 ... للنشاط المهني المخصصة

  بالعمليات التالية Fقامت المؤسسة  :مثال

تحصلت على ديون  ،22033 امتيازات تحصلت على إتاوة، 0033المردين  أحدقبضت تعويض من 

، عائدات األمالك العقارية 2333تحصلت على تعويض مالي من شركة التأمين  ،12033سبق إلغاؤها 

1733. 

 علمت بأنها قد تمت بشيك إذا سجل العمليات في يومية المؤسسة المطلــوب:

---------------------            ----------------- 

 البنك       212

 نواتج استثنائية من عمليات التسيير 727               

 المدخوالت عن حسابات دائنة مهتلكة 720

 نواتج أخرى للتسيير الجاري 722                  

 إتاوة محصلة                          721                     

 قبض نواتج عملياتية متنوعة بشيك 

 

03033 

 

 

 

 

 

 

 

2333 

12033 

10333 

22033 

 

 

  التالية:فرعية الحسابات القسم هذا الحساب إلى  :مالـيةنواتج  60الحساب 

عائدات أصول مالية                                                         702           مساهمات                 نواتج 701

 القيمة فوائض-ماليةفرق تقييم على أصول  702          الحسابات الدائنة        عائدات 700

 ربح صافي على التنازل على أصول مالية 707         الصرف                     ربح 700

 مالية أخرى  نواتج 702

  :بالعمليات التالية Fقامت المؤسسة  :مثال

 ،11333تقدر في نهاية السنة ب  7333بسعر تبين أن قيمة قيم التوظيف المقتناة  -

 2033تلقت فاتورة إنقاص تتضمن خصم مالي بمبلغ  -

 المؤسسة لهاحيث كانت قد كونت لها  00333بشيك سعر شرائها  23333مساهمة ب بيع سندات  -

 ،0333خسارة قيمة بقيمة 
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والتي تمت بسعر صرف يقل عن السعر  22333قبضت من زبون أجنبي مبلغ مشترياته السابقة  -

 ،%23الحالي بنسبة 

 22333المشتراة بسعر 22333وتنازلت عن تثبيتات مالية بمبلغ  -

 بنكي؟ تمت بشيك بأنها قدإذا علمت  Fسجل العمليات في يومية المؤسسة  المطلوب:

-----------------------    1     -------------- 

 خزينة( للتوظيف )سنداتقيم المنقولة  230

 فارق تقييم أصول مالية 702                   

 2333=  7333 – 11333فائض قيمة =   

----------------------    2     --------------- 

 موردو المخزونات 231

 نواتج مالية أخرى 702                         

 إثبات الخصم المالي           

----------------------     0     -------------- 

 البنك 212

 خسائر القيمة عن سندات فروع 2601

 مثبتة  سندات 201                         

           عن التنازل عن أصول مالية   ةصافيال األرباح 707  

 فروع بيع سندات                

   23333 +0333 – 00333  =7333  

 لحساب فائض أو ناقص القيمة             

--------------------        2   ----------------- 

 البنك 212

 الزبائن 211                        

 أرباح الصرف 707                          

    22333 – 22333  ×302  =2233 

 

2333 

 

 

 

2033 

 

 

 

23333 

0333 

 

 

 

 

 

 

22333 

 

 

2333 

 

 

 

2033 

 

 

 

 

00333 

7333 

 

 

 

 

 

00033 

2233 
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      نواتج  –العناصر غير العادية  77 ـ/ينص )ن.م.م( على" ال يستعمل ح :نواتج-العاديةغير  العناصر 66

غير عادية وغير مرتبطة بنشاط الكيان وتبرز ضرورة وجود إال في الظروف االستثنائية لتسجيل أحداث 

 .الحساب من خالل وجوب تقييد طبيعة ومبلغ كل عنصر استثنائي في الكشوف المالية على حدة "    هذا

 .07/ ـضمن بند النتيجة غير العادية مع األعباء غير العادية ح بويظهر هذا الحسا

                   يكون هذا الحساب دائنا في حالة اإللغاء الكلي :والمؤونات استرجاعات من خسائر القيمة 66

راسة د . وستتمضرورية ولم تعدالسنوات الماضية  المكونة خالل تالمؤوناالجزئي لخسائر القيمة أو  أو

 . ويتفرع إلى:أعمال نهاية السنة الحساب ضمن هذا

 .أصول غير جارية –والمؤونات استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة  721

 .أصول جارية –والمؤونات استرجاعات المالية عن خسائر القيمة  722

 .والمؤوناتاسترجاعات االستغالل عن خسائر القيمة  720

 /26/ ـ)حمدينا  والمؤونات المعنيووضع حساب الخسائر  االسترجاعاتدائنا بمبلغ  72يجعل ح ،

 (.26/  ـ، ح26/ ـ، ح06/  حـ

 : في نهاية السنة يجب تسوية األعباء والنواتج التي تعود للدورة ضمن أعمال نهاية السنة.مالحظة

  :اعمال نهاية الدورة المحاسبيةالمحور الثالث 

( الجرد قبل) الدورة لهذه للمراقبة مراجعة ميزان آخر من انطالقا (المالية السنة) الدورة نهاية أعمال تبدأ
 المالية السنة نهاية تاريخ يتوافق، اليومي الدفتر في تسجيلها يتم العمليات من بسلسلة المؤسسة تقوم بحيث
 المحاسبية دورتها إلقفال آخر تاريخا تختار أن للمؤسسة يمكن/ن غير 30/00 أي المدنية السنة نهاية مع

 .نشاطها وطبيعة حاجتها حسب
 التالية:ان اعمال نهاية السنة او اعمل الجرد تتم وفق العناصر 

 رد المادي لعناصر الذمة المالية للمؤسسةجال -
 قيود تسوية الحسابات -
 قيود تجميع الحسابات من اجل تحديد النتيجة -
 اعداد الكشوف المالية )الميزانية، جدول النتائج،...( -

 عينا الكيان، وخصوم أصول حصر في تتمثل التي العمليات مجموع هو الجرد: تعريف الجرد 
حصاء المادية الرقابة عمليات إلى استنادا الجرد، تاريخ عند وقيمة، ونوعا  الثبوتية المستندات وا 
 الملحق 55 رقم التعريف(. المالية السنة قفل عند عادة) شهرا عشر اثني كل واحدة مرة األقل وعلى
 .10رقم القرار من 03 رقم
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 بالجرد يقوم أن التاجر صفة له معنوي  أو طبيعي شخص كل على يجب: للجرد ةاألهمية القانوني 
 سنويا يجري  أن أيضا عليه يجب" الجزائري  التجاري  القانون  من 10 المادة عليه نصت ما وهذا
 وحساب الميزانية إعداد بقصد حساباته كّافة يقفل وأن مقاولته، وخصوم أصول لعناصر جردا
 ".الجرد دفتر في النتائج وحساب الميزانية هذه ذلك بعد وتنسخ النتائج

 الكيانات تمسك: " بالقول منه 20 المادة في 00-11 رقم المالي المحاسبي النظام ذلك على نص كما  
 األحكام مراعاة مع جرد، ودفتر كبيرا، ودفترا يوميا، دفترا تشمل محاسبية دفاتر القانون  لهذا الخاضعة
 ".بالكيان الخاصان النتائج وحساب الميزانية الجرد دفتر في تنقل.......الصغيرة بالكيانات الخاصة

 على الجزائري  التجاري  القانون  من مكرر 10 المادة نصت حيث ،الجرد أهمية التجاري  القانون  بين وقد
 :ذلك
 موضوعية بطريقة للمؤسسة المالية الذمة عناصر تطور ضبط إلى التجار وحواصل حسابات تهدف "

 نصت حيث ،استعماله كيفية المشرع ضبط فقد الجرد دفتر ألهمية ونظرا......."، التنظيمية للتقنيات وطبقا
 ترك وبدون  التاريخ بحسب الجرد ودفتر اليومية دفتر يمسك ":الجزائري  التجاري  القانون  من 11 المادة
 من عليهما ويوقع الدفترين من كل صفحات وترقم الهامش إلى نقل أو كان نوع يأ   من تغيير أو بياض
 ".المعتاد اإلجراء حسب المحكمة قاضي طرف
 أو المحاسبية الدفاتر .... تحفظ" :يلي ما على المالي المحاسبي النظام من 20 المادة أيضا نصت كما

 مالية سنة كل قفل تاريخ من ابتداء سنوات 10 لمدة الثبوتية، الوثائق وكذا ،مقامها تقوم التي الدعامات
 ".محاسبية
 للجرد المختلفة المراحل

 جردا المادي الجرد يعتبر حيث المحاسبي، والجرد المحاسبة خارج الجرد هما بمرحلتين الجرد يمر   
 أعمال ضمن فتعتبر المالية الكشوف وا عداد الحسابات تجميع وقيود التسويات قيود المحاسبة أما خارج
 .المحاسبي الجرد

 . ميزان المراجعة قبل الجرد0
 . الجرد المادي0
التسويات )االهتالكات ونقص القيمة، تسوية األعباء والمنتوجات، تصحيح . الجرد المحاسبي: قيود 3

 األخطاء(
 . ميزان المراجعة بعد الجرد4
 الميزانية–اد حسابات النتائج . اعد5

 الجرد المادي 
ثبات معاينة أي مادي فحص هوتعريف الجرد المادي:  -  ،المؤسسة وخصوم أصول عناصر لمختلف وا 

حصاء  وخصوم أصول تكون " 07 على ذلك القانون  من 14 المادة نصت وقد، الثبوتية للوثائق وا 
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 على األقل، على السنة في مرة والقيمة الكم حيث من جرد محل القانون  لهذا الخاضعة الكيانات
 لهذه الحقيقية الوضعية الجرد هذا يعكس أن يجب، الثبوتية للوثائق واحصاء مادي فحص أساس

 ".والخصوم األصول
 ال أي( Extra comptable) المحاسبة خارج عمل هو المادي الجرد إنتنظيم الجرد المادي:  -

 :يلي كما تنظيمه ويتم ة"،محاسبي قيود" محاسبية بكتابات ينتهي

 :التاليتين الخطوتين في يتمثل :األصول لعناصر المادي الجرد -
o منقولة وقيم وزبائن ومخزونات تثبيتات من المؤسسة أصول عناصر مختلف إحصاء 

 .السائلة األموال من وغيرهما وصندوق  وبنك للتوظيف
o له المحاسبية القيمة بمقارنة وذلك العناصر هذه من عنصر كل تقييم 

 .العنصر هذا قيمة في زيادة أو نقص يأ وتحديد ،الجرد عند العنصر قيمة مع (اإلدراج قيمة)
 الخصوم لعناصر المادي الجرد -

o األجل قصيرة والديون  األجل طويلة الديون  مثل الخصوم عناصر مختلف إحصاء يتم 
 تسديدها الباقي والمبالغ منها المسددة المبالغ ومراقبة العناصر هذه وتقييم والموردون،
 .استحقاقها تاريخ حسب وترتيبها

ؤسسة الم: يكون الجرد المادي مسبوقا بإعداد ميزان المراجعة قبل الجرد الذي يظهر حركة حسابات مالحظة
 خالل السنة، ويتم تسجيل نتائج الجرد المادي في دفتر الجرد الذي هو من الدفاتر الرسمية في المؤسسة.

  الجرد المحاسبي
( المحاسبية )القيودالمحاسبية  الكتابات تسجيل يتم: المادي الجرد عن الناتجة التسويات قيود تسجيل
 القيام يتم التي التسويات ومن والخصوم األصول عناصر قيمة في زيادة أو نقص أي بتسوية الخاصة

 :يلي ما بها
 التثبيتات قيمة ونقص اهتالكات تسجيل -

 المخزونات تسوية -

 البنوك حسابات وتسوية للتوظيف المنقولة والقيم الزبائن مثل األخرى  األصول عناصر تسويات -
 .المالية والمؤسسات

 الجارية غير الخصوم حسابات تسوية -

 والمنتوجات األعباء تسوية -

 الجرد بعد المراجعة ميزان إعداد -
 :مرحلتين على الجرد بعد المراجعة ميزان اعداد يتم
 .المختلفة للحسابات الحقيقية األرصدة تظهر وفيه التسويات، كتابات بعد المراجعة ميزان -
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 الصنف) التسيير وحسابات الميزانية حسابات فيها بما الحسابات تجميع كتابات بعد المراجعة ميزان -
 .النتيجة بتحديد التجميع كتابات وتسمح(  7والصنف 6

 التسيير حسابات يظهر كما ،الميزانية حسابات المرحلة هذه في الجرد بعد المراجعة ميزان يظهر -
 .مرصدة

 المالية للسنة الصافية النتيجة تحديد -
 المراجعة ميزان من األعلى الجزء يظهر بحيث ،المالية السنة نتيجة صافي بتحديد المراجعة ميزان يسمح   
 التي التسيير وحسابات جهة من الميزانية في تظهر التي الخصوم وحسابات األصول حسابات الجرد بعد

 المالية السنة نتيجة 12 الحساب فيظهرها المالية للسنة الصافية النتيجة وأما النتيجة، تحديد في استعملت
 .الميزانية حسابات ضمن يظهر الذي
 المالية الكشوف إعداد -

 الخاصة المالية الكشوف تتضمن :يلي كما المالية الكشوف المالي المحاسبي النظام من 25 المادة تحدد
 :الصغيرة الكيانات عدا بالكيانات

 الميزانية -
 النتائج حساب -
 الخزينة سيولة جدول -
 الخاصة األموال تغير جدول -
 .النتائج وحساب الميزانية عن مكملة معلومات ويوفر المستعملة المحاسبية والطرق  القواعد يبين ملحق -
 النتائج حساب-
 المالية السنة خالل المؤسسة طرف من المحققة والمنتوجات لألعباء ملخصة وضعية النتائج حساب يعد  
 العملياتية النتيجة مثل النتائج مستويات مختلف ويظهر الدفع أو التحصيل تاريخ االعتبار بعين يأخذ وال

 المالية للسنة الصافية والنتيجة العادية غير والنتيجة العادية لألنشطة الصافية والنتيجة المالية والنتيجة
 .الطرح عملية بإجراء

 الختامية الميزانية
 والخصوم األصول عرض ويبرز والخصوم، األصول عناصر منفصلة بصفة الختامية الميزانية تحدد
 .الجارية غير والعناصر الجارية العناصر بين الفصل الميزانية داخل

 والملحق األخرى  الجداول
 معلومات وكذا يعادلها وما الخزينة سيولة توليد على المؤسسة قدرة مدى يبين :الخزينة سيولة جدول -

 .السيولة هذه استعمال حول
 المشكلة الفصول في أثرت التي للحركات تحليال الجدول هذا يشكل : الخاصة األموال تغير جدول -

 .المالية السنة خالل بالمؤسسة الخاصة األموال لرؤوس
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 عن مكملة معلومات ويوفر المستعملة المحاسبية والطرق  القواعد الملحق يبين : المالية الكشوف ملحق -
 .النتائج وحساب الميزانية
 أعمال التسوية 

 تسوية حسابات الميزانية -
هو أصل غير نقدي وغير ملموس يحتفظ به الستخدامه في العملية اإلنتاجية  :المعنويةاألصول 

 وينقسم إلى قسمين
 تسجل التكاليف بحسب طبيعتها.المرحلة األولى: أصول معنوية مولدة بشكل داخلي:  (أ
حيث يتم تسجيل المصاريف المتعلقة بعنصر من العناصر المعنوية التي أدرجت أصال في الحسابات      

كأعباء من قبل الكيان في كشوفها المالية السنوية السابقة، وهذه المصاريف ال يمكن دمجها في تكلفة أي 
 عنصر من األصول المعنوية في تاريخ الحق.

 العادي إلى أصول معنوية. تحويل المصروفالمرحلة الثانية: 
اإلنتاج المثبت ويكون القيد  66مصاريف التنمية القابلة للتثبيت مدينا إلى حساب  666يجعل حساب     

 مصاريف التنمية القابلة للتثبيت 666/ـحكالتالي: 
 إنتاج مثبت لألصول المعنوية 66/ـح                               

تكلفة شراء الرخص المتعلقة باستخدام البرمجيات في مقابل حسابات  األصول المعنوية األخرى: (ب
 أطراف أخرى أو الحسابات المالية وتعالج كما يلي:

 برمجيات المعلومات وما شابهها 666/ـح
 (.666،666،666،66حسابات مالية ) 6أو 6/ـح                

عند خروج أحد األصول المعنوية من أصول الكيان يتم احتساب الفرق بين خروج أحد األصول المعنوية: 
ابين الحسابات كمنتجات أو كأعباء في الحس وتدرج فيلألصل  والقيمة المحاسبيةمنتجات الخروج الصافية 

فوائض القيمة  666/ ـخسارة أوح في حالة تحقيقنواقص القيم عن خروج أصول مثبة غير مالية  066/ـح
 في حالة تحقيق ربح.عن مخزونات األصول المثبتة غير المالية 

  

أحيانا قد يكون األصل المستخدم غير مملوك للشركة المستخدمة  امتياز:القيم الثابتة في حالة  -
نما ممنوح لها في شكل   وتسمى من طرف هيئة أخرى كمانح لهذا الحق, استخدامهموكل  امتيازوا 
 .االمتيازبمانح التوكيل أو مانح 

ممنوحة في إطار توكيل حسب المتطلبات أنواع الحسابات  امتياز كلهاوقد تكون القيم الثابتة محل 
 الحديثة و نذكر ما يلي : االقتصاديةالمستعملة في هذا النوع من المعامالت 

 أراضي تحت التوكيل . 666 -
 وكيل .تنظيم وتهيئة أراضي تحت الت 666 -
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 بناءات تحت التوكيل . 666 -
 تركيبات تقنية تحت التوكيل . 666 -
 / في حالة الحصول على هذا الحق مجانا 1

 في شكل امتياز التثبيتات 66/ـح                            
 حقوق مانح االمتياز 666/ ـح                                           

 التوكيل يسجل تسديد اإلتاوات وفق القيد التالي: في نهاية كل سنة من مدة
 إتاوات مترتبة على االمتياز 066/ـح                             

 حساب جاري بنكي 666/ ـح                                      
 / في حالة الحصول على هذا االمتياز عن طريق الشراء:2

 التثبيتات في شكل امتياز 66/ ـح                           
 البنك أو الصندوق  66أو 66/ ـح                                      

 آخر كل سنة قسط االهتالك ونسجل في
 والتمويناتمخصصات االهتالكات  066/ ـح                          

 ة موضع امتيازاهتالك التثبيتات الموضوع 666/ ـح                                     
إن هذا النوع من التثبيتات يسمى بالجاري إنجازها كونها غير متاحة أي ستمتلكها التثبيتات الجاري انجازها: 

 المؤسسة في المستقبل وتنقسم إلى قسمين:

 التثبيتات الناتجة عن أشغال طويلة أو قصيرة المدى مسندة إلى الغير. -

  الخاصةالتثبيتات التي ينشئها الكيان بوسائله  -

 التسجيل المحاسبي يكون كالتالي: 
السنة  يتم االنتهاء منها عند نهاية والتي لمالتثبيتات الناتجة عن أشغال مسندة إلى الغير الحالة األولى: 

مدينا بقيمة التثبيتات التي سيتم اقتنائها لدى الغير إلى أحد حسابات الصنف  66المالية حيث يسجل حساب 
                كالتالي:القيد  ويكون فواتير أو كشوف حسابات أشغال تقدمها هذه األطراف الرابع على أساس ال

 التثبيتات الجاري انجازها 66/ـح
 الموردون والحسابات المرتبطة بها 66/ ـح                        

ند نهاية السنة يتم االنتهاء منها ع والتي لمالتثبيتات التي ينشئها الكيان بوسائله الخاصة الحالة الثانية: 
بقيمة تكلفة إنتاج العناصر الجاري إنجازها، لكن قبل  66إلى حساب مدينا  66/ ـح وتعالج بوضعالمالية 

تكلفة إنتاج العناصر في المجموعة السادسة تبعا للحساب المناسب  تسجل أن الوحدة االقتصاديةذلك على 
 لها.

 على التثبيتات الجاري انجازها.ال نطبق أي إهتالك مالحظة: 
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 تسوية المخزونات -

 سوية الفروقات الجرديةت -

 حالة النسيان: -
 البضاعة أو المواد األولية أو التموينات األخرى  66/66/66/ـح

 حساب المشتريات المعني 66/ ـح         
 المنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري انجازه 666/66/ـح
 اإلنتاج المخزن أو المسحوب من التخزين 66/ ـح         

 حالة نسيان خروج البضاعة أو المنتجات -
 المشتريات المستهلكة 06/ـح
 تغيرات المخزون  066/ـح

 مخزون البضائع أو المواد األولية أو التموينات األخرى  66/66/66/ ـح        
 إنجازهالمنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري  666/66/ ـح         

تلغى ويسجل أحد القيدين بطريقة القيد العكسي أو بطريقة المتمم  حالة التسجيل المزدوج للعمليات: -
 للصفر بالنسبة لبعض الفوارق الغير مهمة.

دارة قرارا مجلس اإل ويتخذيجب تفسير الفروقات المهمة الظاهرة في المحاسبة حتى يتم التحقق منها 
  مفصل.بشأن التعامل معها في محضر 

وبعد القيام بالجرد المادي للمخزونات في نهاية السنة نقارنها بسعر السوق وتشكل مؤونة بقيم  وكذلك
ألنها حالة  لتنفيذاتدهور المخزونات كما تقوم مصلحة المحاسبة التحليلية بتقييم تكلفة المنتوجات قيد 

 .تظهر في نهاية السنة
 تسوية حسابات المشتريات -

 الفاتورة دون استالم البضاعة أو المواد األولية:حالة إستالم  .6

 المخزونات الخارجية 66/ ـح
 المشتريات المعني 66/ ـح     

 حالة استالم البضاعة او المواد االولية دون الفتورة: .6

 المشتريات المعني 66/ ـح
 موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها 666/ ـح      
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 تسوية حسابات المبيعات -

 تسليم الفاتورة دون تسليم البضاعة: -

 المشتريات المستهلكة 06/ـح
 المخزونات من البضائع66/ ـح         

 تسليم البضائع دون تسليم الفتورة: -

 المنتجات التي لم تعد فواتيرها بعد 666/ ـح
 المبيعات 66/ ـح       

ة في تاريخ بالقيمة السوقي والمقيمةحاال، في حالة سندات التوظيف القابلة للمفاوضة سندات التوظيف:  -
  يلي:والفرق بين هذه القيمة والقيمة المحاسبية للسندات يسجل كما  ،اإلقفال

القيمة الزائدة لسندات  765مدينا وحساب  القيم المنقولة للتوظيف  52×يجعل الحساب الفرعي  -
  التوظيف دائنة.

  لسندات التوظيف مدينا.القيمة الناقصة  665دائنا وحساب  52×يجعل حساب  -
يجعل مدينا ويجعل سعر التنازل  52×في حالة التنازل عن سندات التوظيف فإن رصيد حساب  -
إيرادات  767مدينا في حالة الخسارة، ويجعل حساب  667دائنا، مقابل جعل األعباء المالية حساب  

 الربح.مالية دائنا في حالة 

بالنسبة للبنك في نهاية كل فترة يرسل بنك المؤسسة كشف بجميع العمليات التي تسوية حساب البنك:  -
المؤسسة في البنك وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بمقارنة المبالغ المسجلة بالكشف بما لديها  قامت بها

ي الكشف ف المبالغ المسجلةمن مبالغ في حساب البنك المسجل في دفاترها مما قد يظهر إختالف في 
 التالية:البنك بدفاتر المؤسسة من جهة ثانية وهذا راجع لألسباب  وفي حسابن جهة م

 أخطاء في المبالغ التي يمكن أن يقع فيها البنك أو المؤسسة  -
 بعد لدى البنك  ولم تحصلشيكات مسجلة لدى المؤسسة  -
 مصاريف أو فوائد تم تسجيلها من طرف البنك قبل إشعار المؤسسة  -
 أسباب أخرى هناك  وربما تكون  -

الوضعية البد على المؤسسة أن تقوم بما يسمى بوضعية المقاربة بين حساب البنك بالمؤسسة  ولتسوية هذه
 :على الشكل التالي والتي تكون إلعداد مذكرة التسوية  (état de rapprochement)والكشف المرسل 
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                       مذكرة المقاربة

 حساب المؤسسة بالبنك حساب البنك بالمؤسسة

 المبالغ البيان التاريخ المبالغ البيان التاريخ

 دائن مدين دائن مدين

--- --- -- -- --- --- -- -- 

  -- الرصيد الدائن  --  الرصيد المدين 

 -- -- المجموع  -- -- المجموع 

 تسوية حساب الصندوق  -
وحساب مدينا  53فيجعل حساب  استثنائيةإذا كان هناك فائض في الصندوق فيعالج على أنه نواتج      
 دائنا. المنتوجات االستثنائية عن عمليات التسيير 757
األعباء االستثنائية للتسيير  657ويسجل حساب استثنائيةأما في حالة العجز فيعالج على أنه تكاليف  -

 دائنا. 53مدينا وحساب الجاري 
عادة التقييم -  اإلهتالكات والمؤونات وا 
يعرف اإلهتالك على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها القيم الثابتة التي  اإلهتالكات: .6

   الصافية.تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها 
 أي أن الهدف من حساب و تسجيل، القيم الثابتةكما يعرف اإلهتالك من جهة أخرى بأنه طريقة لتجديد 

اح وذلك بحجز مبالغ سنوية من األرب، اإلهتالك هو ضمان تجديد القيم الثابتة عند نهاية عمرها اإلنتاجي
  العائد لها إلى أن تحصل على القيمة األصلية للقيم الثابتة المعنية. بالعبءأي تحميل كل دورة 

  الخطي.يجب أن تعد اإلهتالكات وفق طريقة اإلهتالك  -
  المقدرة. االستعماليكون التوزيع التنظيمي للمبلغ المهتلك ألصل معين حسب مدة  -
  القيمة المتبقية الممكنة لألصل . االعتباراألخذ بعين  -
 ؤات السابقةقديرات والتنبير التو طريقة اإلهتالك دوريا وفي حالة تغي االنتفاعيجب إعادة النظر في مدة  -
   يجب أن يتم تسوية تخصيص قيمة اإلهتالك للدورة أو للدورات الالحقة . -
 سنة . 21يفترض أن ال تتعدى مدة اإلنتفاع للقيم الثابتة المعنوية  -

 جاء بها النظام المحاسبي المالي مايلي:  والطرق التي



132 
 

 طريقة االهتالك الخطي أو الثابت. -

 المتناقص. طريقة االهتالك -

 طريقة وحدات االنتاج. -

 طريقة االهتالك المتزايد. -

وينصح النظام المحاسبي المالي باعتماد طريقة االهتالك الثابت في حالة عدم التمكن من تحديد هذا      
الك مدة تدرس دوريا طريقة االهت ويجب أنالتطور في استهالك الكيان للمنافع االقتصادية بصورة صادقة 

م في اعقاب المدة النفعية المطبقة على التثبيتات العينية ففي حالة حدوث تعديل مه والقيمة المتبقيةالنفعية 
تعكس هذا  كيوالتقديرات لللوتيرة المنتظرة من المنافع االقتصادية الناتجة عن تلك االصول تعدل التوقعات 

 .التغير في الوتيرة
 يلي: أما القيد المحاسبي النموذجي لالهتالك فهو كما

 مخصصات االهتالكات والمؤونات x61/ـح                      
 اهتالك التثبيتات x 21 /ـح                                  

عا، فالبناءات م اقتنائهافي المحاسبة حتى ولو تم  اعلى حد وتعالج كالأصول متمايزة  والمباني هياألراضي 
 هي أصول قابلة لالهتالك بينما األراضي على العموم أصول غير قابلة لالهتالك

تسمى عملية خروج األصول الثابتة من الخدمة باالستغناء عن األصول الثابتة التنازل عن األصول الثابتة: 
 كذا حسابو في الدفاتر الحالة يجب إقفال حساب األصل الثابت المستغنى عنه  وفي هذهأو التخلص منها 

 االستبدال.  عن األصل الثابت إما عن طريق البيع أو عن طريق ويتم التنازل إهتالكهمجمع 

الحالة  ي هذهوفيمكن أن يباع األصل الثابت في نهاية السنة سواء كانت نهاية عمره اإلنتاجي أو قبل ذلك 
 .ينتج عن عملية البيع أرباح وخسائر

 قيمة الباقيةوالفي هذه الحالة يجب معرفة قيمة التنازل  اهتالكات:حالة التنازل عن التثبيتات مع عدم وجود 
 للتثبيتات المتنازل عنها.

أثناء التنازل عن أصول غير جارية فانه يدخل في الدفاتر المحاسبية مباشرة الفارق بين سعر التنازل      
نواقص القيم عن خروج  112/ ـفي الجانب المدين ح حيث: نسجلعنه  للتثبيت المتنازل والقيمة الصافية

فائض القيمة عن خروج  712/ ـالجانب الدائن ح ونسجل في، أصول مثبتة غير مالية إذا كان الفرق سلبيا
 أصول ثابتة غير مالية إذا كان الفرق موجبا.

لمتنازل عرفة القيمة الصافية للتثبيت افي هذه الحالة يجب محالة التنازل عن تثبيتات مع وجود اهتالكات: 
 الباقية. وكذا القيمةللتثبيت المتنازل عنه  والتسجيل المحاسبيعنه 

التسجيل المحاسبي: في حالة التنازل عن عناصر األصول أو نزع ملكيتها أو زوالها المعوض عنه أو غير 
 .المعني 24/ـحأو  21/ـالمعوض عنه، فإن حسابات االهتالك المتعلقة بها تحول إلى ح



133 
 

 المؤونات  -
هي مبالغ مالية تخصص لمواجهة الخسائر أو التكاليف أو النقصان في قيمة األصول  المؤونة:تعريف 

ة إدراجها في الحسابات في نهاية السنة من أجل أن تكون النتيج الحقيقية. يجبالتي تسمح باستخراج القيم 
 .اإلمكانالمحصلة من طرف المؤسسة محددة قدر 

 تصنف المؤونات إلى قسمين أحدهما يتعلق بجانب األصول واآلخر بجانب الخصوم.المؤونات: 
 مؤونات تدني قيم األصول  -
أسعار الخامات و اللوازم و السلع وتبعا أيضا  النخفاضقد يحدث تبعا  مؤونات تدني قيم المخزون : -1 

رائها لهذه الممتلكات بتاريخ الجرد أقل من تكلفة شالطارئة عليها أن تكون القيمة الحقيقية  اإلتالفلقدمها و 
  أو أقل من تكلفة إنتاجها مما يجبر المؤسسة أن تقوم بتخصيص مؤونة لتدني قيم المخزون .

خالل الشهر األخير من الدورة ,إذا كانت قيم السندات أقل من ثمن شرائها  مؤونة تدني قيم السندات : -2
  ,فإنه من الضروري أن ندرج في الحسابات هذا النقصان في القيمة الحقيقية .

إن الديون على الزبائن أيضا قد تتعرض لنقص القيم إذ أن بعض  مؤونة تدني ديون العمالء : -3
 مدين على الوفاء بالديون مما يجعلنا نقوم بتقدير الخسارة المحتملة التيالتصرفات تجعلنا نشك في قدرة ال

  تحدد في الغالب بنسبة مئوية من مبلغ الدين .
  الخصوممؤونات  -
  مؤونة الخصوم الجارية . -1
 الخصوم غير الجارية . – لألعباءمؤونات  -2

 : مثال مؤونة المواد واللوازمالتسجيل المحاسبي
 مخصصات االهتالكات والمؤونات 616/ ـح

 مؤونة تدني مواد ولوازم 301/ـح        
 المعالجة المحاسبية لمؤونة المخزونات     
 زيادة مؤونة  حالة تكوين أو في-
 الجارية األصول-المخصصات لإلهتالك و التموينات وخسائر القيمة  615/ـح                  

 خسائر القيمة عن المخزونات 30×/ـح                                     
 اإللغاء الجزئي أو الكلي للمؤونة  أو االستعمالفي حالة  -2

 خسائر القيمة عن المخزونات 30×/ـح                    
 جعات عن خسائر القيمة والتمويناتر اإلست 71/ـح                                
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يقصد بإعادة تقييم األصول الثابتة تعديل قيمته الدفترية لكي تقترب من القيمة العادلة أو  إعادة التقييم: -
( من قيمته )أقلالتقييم أن تصبح قيمة األصل بعد إعادة تقييمه أكبر  عملية إعادة ويترتب علىالجارية 

 .تقييمه إعادةالدفترية قبل 
الممتلكات والمنشآت والمعدات اعتبارات – 41من المعيار الدولي رقم  01إلى  04تناولت الفقرات من      

إعادة التقييم، و تتمثل القيمة العادلة لألصول عادة بقيمتها السوقية وفقا الستخداماتها الحالية والقائمة على 
مماثلة في  ية أو في وحدة اقتصادية أخرى افتراض مسبق بان استخدامها سيستمر في نفس الوحدة االقتصاد

النشاط و عادة ما يتم تحديد هذه القيمة من قبل خبراء تقييم مؤهلين وعندما ال تتوفر القيمة السوقية ألصل 
ثابت فيتم تقييمها بقيمتها االستبدالي بعد االمتالك كما يتوقع تكرار عملية إعادة التقييم كلما دعت الحاجة 

  .إلى ذلك
يمكن إعادة تقديرها بنفس الكيفية لألصول المالية لكن إعادة التقدير تتم إذا تقييم األصول المعنوية: إعادة 

 .كان هناك سوق خاص بالقيم المعنوية أو هناك تقييم لنفس العناصر المتجانسة
 بضائعلواللوازم وااألولية  وتشمل الموادتعتبر المخزونات من ضمن األصول المتداولة تقييم المخزونات: 
 أنواعها القابلة للتخزين. والمنتجات بمختلف

راء مثل الملحقة بعملية الش وكل المصاريفتقيم المخزونات بتكلفة الشراء التي تشمل أسعار الشراء     
حسب  هذا علىو مصاريف اإلدارة المالية... وعموما يتم تقييم المخزونات إما بتكلفة الشراء أو تكلفة اإلنتاج 

الحاالت الخاصة عندما تكون قيمة المخزون غير قابلة للتخزين يمكن أن يقيم  وفي بعضطبيعة المخزون 
 بسعر البيع بعد خفض الهامش المطبق على كل نوع من المخزون.

في حالة خروج المخزون من المخازن أو عند عملية الجرد سواء بالنسبة للمواد طرق تقييم المخزون: 
 منتجات تعتمد إحدى الطريقتين:األولية أو ال

يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزونات المتشابهة طريقة التكلفة المتوسطة المرجحة:  -
المتوسط  باحتسابوذلك  الفترة،الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خالل 

 ظروف كل مؤسسة. ذلك على استالمها، ويعتمدللفترة أو لكل شحنة إضافية تم 
تفرض هذه الطريقة  (fifo)وتسمى في العرف المحاسبي طريقة طريقة ما ورد أوال يصدر أوال:  -

وبتالي فإن المخزونات الباقية في نهاية الفترة هي تلك  ون الذي تم شراؤه أوال يباع أوالأن المخز 
 .التي تم شراؤها أو إنتاجها مؤخرا

 تسوية حسابات التسيير -
إن الغرض من إجراء تسوية حسابات اإليرادات واألعباء هو إظهار الحسابات النهائية لإليرادات      

المحققة خالل الدورة المحاسبية سواء قبضت هذه اإليرادات أو لم تقبض وكذلك إظهار األعباء الفعلية 
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جراء عم، التي يجب تحميلها للحسابات النهائية الخاصة بتلك الدورة سواء دفعت أو لم تدفع ليات وا 
 التسوية تضعنا أمام أربعة حاالت :

 نفقات تعود للدورة ولكنها لم تسجل فيجب تسجيلها وبالتالي زيادة التكاليف. -
 نفقات سجلت لكنها ال تعود على للدورة فيجب حذفها وبالتالي نقص التكاليف. -
 اإليرادات. إيرادات تعود للدورة ولكنها لم تسجل فيجب تسجيلها وبالتالي زيادة -
 اإليرادات.إيرادات سجلت ولكنها ال تعود للدورة فيجب حذفها وبالتالي نقص  -
 األعباءتسوية حسابات  -

يتم تسجيل نفقات الدورة التي لم تسجل مثل خدمات مقدمة للغير لم تدفع حالة زيادة التكاليف:  -
 يتم تسجيلها كالتالي: N/04/42بتاريخ 

  خدمات خارجية 61/ـح
 موردوا المخزونات والخدمات 421/ـح     

تعود  ولكنها الفي هذه الحالة يتم حذف نفقات تم تسجيلها خالل الدورة  حالة نقص التكاليف: -
 لهذه الدورة حسب القيد التالي:

 االعباء المعاينة سلفا 416/ ـح
 حساب العبء المعني XX6/ ـح        

 في بداية الدورة المقبلة. 181حساب  ويتم ترصيد
 تسوية حسابات اإليرادات  -

 يتم حذف إيرادات مقبلة تم تسجيلها في الدورة الحالية فتتم التسوية كالتالي: حالة نقص اإليرادات: -

 اإليراد المعني xx7/ـح
 المبيعات من البضائع 722/ ـح

 المنتوجات المعاينة مسبقا 417 ـ/ح            
 الزبائن الدائنون. 410/ ـح            

 بداية السنة الموالية في 144و 187الحسابين  ترصيد ويتم
لفترة الحالية ل والتي تعودفي هذه الحالة تتم تسوية اإليرادات المتحصل عليها  حالة زيادة اإليرادات: -

 ولكنها لم تقبض بعد فتسجل وفقا للقيد التالي:

 الموردون المدينون  420/ ـح
  المنتجات العملياتية األخرى  75/ ـح       
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 .114/ ـااليرادات يرصد ح وعند قبض
أما في حالة عدم إعداد الفواتير المرفقة لمبيعات البضاعة أو مبيعات المنتجات التامة أو الخدمات 

 وفق القيد التالي: 147التي تمت خالل الدورة فيستعمل حساب 
 الحسابات الدائنة عن أشغال أو خدمات جاري انجازها 417/ـح

       مبيعات من البضائع أو خدمات خارجية 722/61/ـح       

     ميزان المراجعة بعد الجرد -

لنتيجة اتقوم المؤسسة بحملة من اإلجراءات في حالة اعتمادها على ميزان المراجعة قبل الجرد لتحديد      
 مجردمحاسبيا( وذلك بالتسوية، تصحيح األخطاء إحصاء أصول المؤسسة مقارنتها بما هو مسجل  كقيود)

ما يسمى بميزان المراجعة بعد الجرد، ألن هذا األخير  ونقوم بإعداد 01/12االنتهاء من التسجيل المحاسبي 
داد نقوم بخطوة أخرى تتمثل في إع والحسابات ومن خاللهصحة المعلومات  والتأكد منيعتبر أداة للرقابة 
 الميزانية الختامية. 

 شروط ميزان المراجعة بعد الجرد -
 يتوفر ما يلي:يجب أن 
 مجموع المبالغ المدينة= مجموع المبالغ الدائنة -
 مجموع األرصدة المدينة= مجموع األرصدة الدائنة. -

قيد ال)القيود إن لميزان المراجعة أهمية كبيرة من مراقبة ازدواجية  إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد:  -
الذي يساوي المجموع  ومجموعها المدينالتأكد من جمع حسابات المؤسسة،  ومنها يمكنالمزدوج( 
 الدائن.
إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد، بالمجاميع واألرصدة بعد ترحيل قيود الجرد المحاسبي  وتتم عملية     

إلى حساباتها الخاصة في دفتر األستاذ والقيام بجمع مبالغ كل حساب من طرفيه المدين والدائن 
ات إلى ميزان المراجعة بعد الجرد حيث تظهر فيه كل الحسابات من ، وبعدها تنقل الحسابوترصيدهما

 المدينة والجهة الدائنة( مع إظهار الرصيد الدائن. )الجهةالصنف السابع بمبالغها الطاهرة في الحساب 

 

 

 


