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 مقدمة
عّد املحاسبة املالية

ُ
تبويب وتلخيص ألاحداث املالية بصورة لها داللتها وأهميتها في تسجيل و في علم وفّن يختص  ت

فالبعد الفني يظهر من خالل  :فهي تتمّيز ببعدين ألاول فني والثاني علمي، ترشيد القرارات على مختلف املستويات

تسجيل وتبويب وتصنيف وتلخيص العمليات الخاصة بنشاط املؤسسة لغرض إنتاج معلومة مالية يستفيد منها 

 .أما البعد العلمي فيظهر من خالل اعتمادها على مجموعة القواعد واملبادئ وألاسس والنظريات متخذي القرارات؛

عبارة عن مجموعة من القواعد وإلاجراءات واملبادئ املحاسبية املتعارف عليها، والتي تحكم طرق إذن املحاسبة املالية ف

باملؤسسة في مجموعة من الدفاتر والسجالت بهدف الوقوف على تسجيل وتبويب وتحليل العمليات املالية الخاصة 

نتائج ضمن هذه العرض ، ثم نتائج أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة وتحديد مركزها املالي في نهاية كل فترة زمنية

 .كشوف مالية بما يسمح لألطراف املهتمة بنشاط املؤسسة باتخاذ القرارات العقالنية السليمة

املوروث عن الاستعمار  7591لسنة ( PCG)لجزائر بعد الاستقالل على املخطط املحاسبي العاماعتمدت القد 

والذي دخل حّيز التطبيق بصفة إجبارية ابتداًء  7519سنة ( PCN)الفرنس ي إلى غاية صدور املخطط املحاسبي الوطني

وخصائصه، ولم يتغّير رغم أّن يستجيب الحتياجات الاقتصاد الاشتراكي كي ، بحيث ُوضع آنذاك 17/17/7511من 

ال يتماش ى مع الظروف الاقتصادية الراهنة خاصة مع  PCNالجزائر اتجهت نحو اقتصاد السوق، لذلك فقد أصبح الـ

فتح املجال لالستثمار ألاجنبي مع بداية التسعينيات وظهور قوانين إلاصالحات الاقتصادية والخوصصة، مما أدى إلى 

الدولية لالستثمار في الجزائر وبالخصوص في قطاع املحروقات،أضف إلى ذلك الشراكة مع دخول العديد من الشركات 

، كّل ذلك أدى إلى ضرورة تعديل النظام (OMC) الاتحاد ألاوروبي واملفاوضات لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة

يسمح بالتوافق كما ستقلة ومقبولة دوليا، املحاسبي املعتمد وإعداد نظام محاسبي مالي جديد يتبّنى معايير محاسبية م

والتنسيق والتوحيد املحاسبي العالمي الذي يسّهل إلافصاح عن املعلومة املحاسبية ويسّهل الرقابة عليها واستعمالها من 

 املتضمن النظام املحاسبي املالي، ثم تلت 59/77/5111املؤرخ في  77-11لقد تم صدور القانون و  .طرف املستفيدين منها

هذا القانون عدة نصوص تشريعية وتنظيمية من مراسيم تنفيذية وقرارات لتضع إلاطار القانوني والشروط التطبيقية 

وكيفية العمل بالنظام املحاسبي املالي الذي ينظم املحاسبة املالية في الجزائر، وذلك في إطار قانوني ملزم يسعى إلى 

هذا النظام جاء  ولقدل الالتزام بمعايير وقيود تطبيقية محددة، أهداف محددة واضحة املفاهيم والتصورات من خال

لضمان التوحيد املحاسبي في الجزائر مع ضمان أكبر قدر من التوافق املحاسبي على املستوى الدولي، إذ أّن التوحيد أو 

 على املعلومة املحاسبية التي يوفرها النظام املحاسبي املالي وما تتم
ً
. ّيز به من خصائص نوعيةالتوافق يكون منصّبا

عن املجلس الوطني للمحاسبة بدأت الجزائر في تطبيق النظام املحاسبي  55/71/5115بتاريخ  15وبصدور التعليمة رقم 

ل هذا النظام تحّوال عميقا في املمارسات املحاسبية في الجزائر بما أدخله من 7/7/5171املالي ابتداء من 
ّ
، هذا وشك

مستوى التعاريف، املفاهيم، قواعد التقييم والتسجيل املحاسبي، وكذلك طبيعة محتوى  تغييرات مهمة جدا على

وبذلك قامت الجزائر . الكشوف املالية التي يقع واجب إعدادها على عاتق املؤسسات امللزمة بمسك املحاسبة املالية

بتبني املعايير املحاسبية الدولية بإحداث التوافق بين املمارسات املحاسبية لديها ونظرياتها في الدول املتقدمة 

(IAS/IFRS )الذي يدرس حاليا في كليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  من خالل النظام املحاسبي املالي

 .حسب ما تم تسطيره من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تواضع املتمثل في مطبوعة محاضرات في مقياس لذلك يسرني أن أضع بين أيدي طلبتنا ألاعزاء هذا العمل امل

سواًء علوم تسيير أو علوم مالية أو علوم تجارية أو علوم ( LMD)املقرر للسنة ألاولى جذع مشترك( 7)املحاسبة املالية
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اقتصادية، والذي يتضمن مجموعة من املحاضرات التي تعتبر ثمرة تدريس مقياس املحاسبة املالية للعديد من 

وفقا للمنهاج الوزاري الرسمي من حيث املقرر، ألاهداف، املضمون وطبقا للنظام املحاسبي املالي، والذي السنوات 

أهدف إليه من وراء هذا العمل تنمية قدرات الطالب الذهنية وإكسابه ثقافة علمية في ميدان املحاسبة واملالية، والتي 

بي ودراسة مختلف املقاييس املحاسبية واملالية في ألاطوار من شأنها أن تكون بمثابة حجر ألاساس في تكوينه املحاس

ولتحقيق ذلك ارتأينا إلى تقسيم محتوى هذه املطبوعة إلى سبعة محاور تشمل إلاطار . ألاخرى من التعليم الجامعي

طرق إلى النظري للمحاسبة املالية وإلاطار النظري للنظام املحاسبي املالي، وتنظيم الدورة املحاسبية من خالل الت

التدفقات، الحساب، امليزانية والنتيجة، والدفاتر املحاسبية، ثم دراسة كيفية سير الحسابات بالتركيز على  ألاصناف 

املقرر ( 5)كون ألاصناف الثالثة ألاولى تكون محّل دراسة تفصيلية في محاور املحاسبة املالية( 1، 1، 9، 4)ألاربع ألاخيرة

كما أدرجنا في ثنايا هذه املطبوعة أمثلة تطبيقية محلولة باإلضافة إلى تمارين للتقويم في  دراستها في السداس ي الثاني،

 .نهاية كل محور 

ولقد حاولنا جعل هذه املطبوعة مستندا بيداغوجيا يعتمد عليه الطالب للتحكم في مقياس املحاسبة املالية، 

ملالية وفقا للمعايير املحاسبية الدولية وتطبيقا للنظام ودليال علميا لكافة طلبتنا والدارسين واملهتمين باملحاسبة ا

املحاسبي املالي الجزائري، فإن أصبت فمن هللا وإن أخطأت فمن نفس ي ومن الشيطان، فرغم كل ما بذلناه من جهد 

إلخراج هذه املطبوعة وتقديم محتواها بصورة مبسطة تحقق الهدف، إال أنه يبقى جهد بشري ال يخُل من النقائص، 

لذلك أرّحب بكل املالحظات والانتقادات وإلاضافات إلثراء محتواها والتي أعتبرها كهدايا من طرف زمالئنا ألاساتذة 

 منا إلى   »رحم اهلل امرًأ أهدى إلّي عيوبي  « :واملختصين في مجال املحاسبة، وذلك من باب
ً
والتي سآخذها في الحسبان سعيا

 .ألافضل دائما إن شاء هللا

ام أحمد هللا سبحانه على أن وفقي إلتمام هذا العمل املتواضع، فلك الحمد رّبي حتى ترض ى ولك الحمد وفي الخت

رّبي إذا رضيت ولك الحمد بعد الرض ى، كما أسأله سبحانه أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم ال ينفع مال وال بنون وأن 

 .يجعله خالصا لوجهه الكريم

 الدكتور منهي بوريش                                                                                                                                                        

 قسم علوم التسيير جامعة املسيلة
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 بطاقة فنية للمقياس 
 

 (0)محاسبة مالية : اسم املقياس -

 دقيقة 01ساعة و  7: دقيقة؛ ألاعمال املوجهة 01ساعة و  7: رةاملحاض: الحجم الساعي أسبوعيا -

 ألاساسية :الوحدة التعليمية -

 ألاول  :السداس ي -

 14: الرصيد -

 15 :املعامل -

 :أهداف املقياس -

 إملام الطالب باإلطار الفكري والنظري للمحاسبة املالية؛ 

 إملام الطالب باإلطار الفكري والنظري للنظام املحاسبي املالي؛ 

 الطالب في كيفية تنظيم مختلف ألاعمال املحاسبية؛ تحكم 

 ؛التحكم في املعالجة املحاسبية ملختلف العمليات املالية باملؤسسة 

 تعليم الطالب طريقة مسك وسير حسابات ألاصناف السبعة؛ 

  الطالب كيفية إعداد مختلف الكشوف املالية وعرضها تعليم. 

 .الرياضيات، إلاحصاء والتسيير بعض املبادئ ألاولية في: املعارف املسبقة -

 :أساليب التقييم في املقياس -

 الامتحان في نهاية السداس ي؛ 

 في ألاعمال املوجهة؛ امتحانين 

 وتمارين تقويمية في نهاية كل محور؛ أسئلة 

 تمارين عن كل محور؛ سالسل 

 منزلية  وظائف. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 األولـــــــــــــــ    احمل

 اإلطار النظري للمحاسبة املالية
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 ري للمحاسبة املاليةإلاطار النظ: املحور ألاول 

 ملحة تاريخية عن نشأة وتطور املحاسبة : أوال

ظهرت كوسيلة لحفظ  وقد، (سنة قبل امليالد 0111ألكثر من ) املحاسبة إلى زمن البابليين وآلاشورييننشأة  عودت

ألصحاب ألاموال وكذا لرعاية الثروة املالية  ،املعلومات واملحافظة على ألاموال واملمتلكات من السرقة والاختالس

أين استعملت بعض ألالواح والسجالت من أجل تحقيق هذا الغرض، بحيث كان السائد آنذاك  ومعرفة نتيجة أعمالهم

 .استخدام طريقة القيد املفرد كأساس ملسك الدفاتر مّما حال دون إعطاء صورة صادقة عن املؤسسة

ب عنها زيادة ، بحيث النهضة التجارية بإيطالياظهور عدة عوامل أهمها تطور الفكر املحاسبي لقد ساهم في 
ّ
ترت

حجم العمليات التجارية، زيادة حجم رأس املال املستخدم، مشاركة عدة أطراف في الصفقات، انفصال امللكية عن 

 مزدوجا ال يمكن التعب
ً
ير عنه إلادارة، ازدياد العمليات آلاجلة في املعامالت التجارية، كل ذلك جعل للعملية املالية أثرا

من  «Loca Pacioli»بواسطة القيد املفرد، لذلك ظهرت أول كتابة معروفة كانت من طرف الراهب والرياض ي إلايطالي 

يعتبر أّول من أرس ى املبادئ ألاساسية في الفكر املحاسبي من خالل كتابه في والذي  7454مدينة البندقية بإيطاليا سنة 

 لدراسة
ً
كأساس ملسك الدفاتر التجارية ومحاولة وضع تصنيف " القيد املزدوج" الرياضيات الذي خّصص منه فصال

الذي ينص على إجبارية مسك  7110ثم بعد ذلك ظهر أول قانون محاسبي في فرنسا سنة . لحسابات الذمة املالية

وتجعلها مقبولة  الحسابات من طرف التجار، كما قّدم القواعد الشكلية للدفاتر املحاسبية والتي تكسبها القوة القانونية

ظهر الطرق املحاسبية املختلفة إلى جانب الطريقة ثم بدأت ت .من طرف القضاة كدليل إثبات في حالة املنازعات

وأستاذ مساعد وأستاذ عام، والطريقة  السجالت من يوميات تتعّددبحيث ، «Pacioli»إلايطالية املعروفة منذ 

  ...ألاملانية، ألامريكية،الفرنسية أو املركزية، الطريقة إلانجليزية، 

تم إنشاء املصانع الكبرى،  ، بحيثفي تطور الفكر املحاسبيأيضا ظهور الثورة الصناعية بإنجلترا ساهم كما أّن 

الشركات الضخمة من شركات مساهمة ومتعددة الجنسيات، مّما أدى إلى زيادة الحاجة إلى التمويل والذي نتج عنه 

 «غراض الحمائية والرقابية إلى أغراض القياس والتقييم، وقد استخدم مصطلح تحّول أغراض املحاسبة من ألا 

والذي ينص على إلزامية مديري  7444ألّول مرة في اململكة املتحدة في نطاق قانون الشركات الصادر سنة  »إلافصاح

حاسبة حتى تواكب هذا فأصبح من الضروري بمكان الاهتمام بتنظيم شؤون مهنة امل ،الشركات بإعداد ميزانيات عامة

التطور، وبذلك ظهرت بعض الجمعيات املحاسبية والتي اهتمت بتطوير مهنة املحاسبة مثل الجمعية ألامريكية 

ثم بدأ الاهتمام باإلفصاح املحاسبي في الواليات املتحدة ألامريكية ... ، مجلس املعايير املحاسبية املالية،ةللمحاسب

الشركات التي تصدر أسهم أن تودع لدى الهيئة الحكومية قائمة تتضّمن كل  الذي فرض على 7500بصدور قانون 

الذي يلزم الشركات التي تتداول أسهمها في ألاسواق  7504أضف إلى ذلك صدور قانون سنة . املعلومات املالية الهامة

صادقة عليها من طرف املالية أن تودع صورة من كشوفها املالية لدى الهيئة الحكومية سنويا بعد اعتمادها وامل

 .القانوني( املدقق)املراجع

أّولهما تغّير : ومن خالل ما تقّدم، يمكن القول أّن التطور الذي حصل للمحاسبة يرجع إلى عاملين أساسيين

الهيكل القانوني والتنظيمي للمؤسسة وتأثيره على كمية ونوعية البيانات واملعلومات املطلوب من املحاسبة توفيرها؛ 

ي تعدد وازدياد الجهات التي يهّمها أمر املؤسسة والتي يمكن أن تستفيد من البيانات واملعلومات املطلوب من والثان

  .املحاسبة توفيرها وإيصالها لهم
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 مفهوم املحاسبة املالية: ثانيا

 :تعددت تعاريف املحاسبة املالية يمكن أن نذكر بعض منها فيما يلي

 اعملية تحديد وقياس وتسجيل ونقل املعلومات والبيانات املالية معّبر : أنهابللمحاسبة الجمعية ألامريكية  هاعّرفتلقد 

 . عنها بوحدة النقد، لالستفادة منها في اتخاذ القرارات من طرف املستفيدين من البيانات

ة معبرة وبصورة فّن تسجيل وتبويب العمليات وألاحداث بطريق: أنهابوعّرفها املعهد ألامريكي للمحاسبين القانونيين 

طبيعة مالية، ثم تفّسر النتائج التي تحصل نتيجة تلك ( أو يحمل جزء منها على ألاقل) أرقام ذات قيم نقدية تحمل 

 . العمليات

على أنها نظام لتنظيم املعلومة  59/77/5111املؤرخ في  77-11كما عرفها النظام املحاسبي املالي بموجب القانون رقم 

زين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها، وعرض كشوف مالية تعكس صورة املالية، يسمح بتخ

 .صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات املؤسسة ونجاعتها ووضعية خزينتها في نهاية السنة املالية

ها وأهميتها في أنها علم وفّن يختص بتسجيل وتبويب وتلخيص ألاحداث املالية بصورة لها داللتأيضا بفت كما عرّ 

 :فهي تتمّيز ببعدين ألاول فني والثاني علمي، ترشيد القرارات على مختلف املستويات

  فالبعد الفني يظهر من خالل تسجيل وتبويب وتصنيف وتلخيص العمليات الخاصة بنشاط املؤسسة لغرض إنتاج

 معلومة مالية يستفيد منها متخذي القرارات؛

 ل اعتمادها على مجموعة القواعد واملبادئ وألاسس والنظرياتأما البعد العلمي فيظهر من خال. 

يمكن القول بأّن املحاسبة املالية عبارة عن مجموعة من القواعد وإلاجراءات واملبادئ  تقّدم،من خالل ما و 

موعة من املحاسبية املتعارف عليها، والتي تحكم طرق تسجيل وتبويب وتحليل العمليات املالية الخاصة باملؤسسة في مج

الدفاتر والسجالت بهدف الوقوف على نتائج أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة وتحديد مركزها املالي في نهاية كل فترة 

نتائج ضمن كشوف مالية بما يسمح لألطراف املهتمة بنشاط املؤسسة باتخاذ القرارات العقالنية هذه العرض ، ثم زمنية

 .السليمة

 :من خالل الشكل التالي املالية يمكن تلخيص مفهوم املحاسبةو 

 
 

 أهمية وأهداف املحاسبة املالية: ثالثا

 أهمية املحاسبة املالية -0

 :تتجلى أهمية املحاسبة املالية في آلاتي

 املستفيدون  املعلومات املالية املحـاسبـة ألاحداث الاقتصادية

 عمليات الشراء

 عمليات البيع

 ير في املمتلكاتالتغ

 التغير في الالتزامات

 تصنيف

 تبويب

 تسجيل

 تلخيص

 تخزين

 الكشوف املالية

 التقارير

 إدارة املؤسسة

 املوظفون 

 املالك واملستثمرون

 املقرضون 

 ألاجهزة الحكومية
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 سك بم...( الشركات، التعاونيات، ألاشخاص الطبيعيون أو املعنويون،)يلزم القانون املؤسسات: ضرورة قانونية

محاسبة مالية، وحتى املؤسسات الصغيرة فإنه يلزمها بمسك محاسبة مالية مبسطة أو ما يسمى بمحاسبة 

 ؛(إلايرادات والنفقات)الخزينة

 تسمح املحاسبة املالية بمراقبة نشاط املؤسسة وتسّهل عملية اتخاذ القرارات املالية؛: أداة للتسيير 

  تقّدم املحاسبة املالية املعلومات حول وضعية املؤسسة : الغيروسيلة للحصول على املعلومات والتواصل مع

 وتطورها، ويستفيد من هذه املعلومات املسّيرين وألاطراف الخارجية؛

 تعتبر املعلومات والدفاتر املحاسبية أداة إثبات أمام املحاكم في حالة النزاع القضائي : أداة إثبات في حالة النزاع

 بين املؤسسة والغير؛

 تعتمد مصلحة الضرائب على املحاسبة املالية  :حساب الوعاء الضريبي ومبلغ الضرائب الواجبة الدفعأداة ل

 .لتحديد ألاساس الذي تحسب عليه الضرائب ثم تحديد املبلغ الواجب دفعه

ى أيضا أهمية املحاسبة املالية في النقاط التالية
ّ
 :كما تتجل

 وذلك ملا للمعلومات املحاسبية من (تقييم ألاداء، ط، رقابة، توجيهتخطي) رفع كفاءة إلادارة في القيام بوظائفها ،

 دور في اتخاذ القرارات؛

  مساعدة املستثمرين الحاليين واملحتملين، املؤسسات املالية واملقرضين بصفة عامة، وكذا املوردين في تقدير

 مدى املخاطرة في التعامل مع املؤسسة واتخاذ القرارات املناسبة؛

 رة صادقة وحقيقية عن الوضعية املالية للمؤسسة وتغيراتها؛صو  إعطاء 

  بر الزمن أو بين عدة مؤسسات عجعل الكشوف املالية للمؤسسات قابلة للمقارنة، سواًء للمؤسسة نفسها

 تمارس نفس النشاط أو في نفس القطاع؛

 لدى املستثمرين فيها،  نشر معلومات واضحة صحيحة موثوق بها وتتمتع بشفافية أكبر تؤدي إلى زيادة الثقة

وتسمح لهم بمتابعة أموالهم في املؤسسات، كما تساعد في فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس التخاذ 

 القرارات من طرف املستعملين؛

 توفير معلومات للمحاسبة التحليلية، كما تعتبر القاعدة ألاساسية للتحليل املالي؛ 

 ة والتي من شأنها تقييم الدخل الوطنيتوفير جميع املعلومات للمحاسبة الوطني. 

 :أهداف املحاسبة املالية -9

الدولة، إدارة الضرائب، املؤسسات )لقد تطورت أهداف املحاسبة املالية تبعا لتطور حاجيات املؤسسة ومحيطها

 :وهي بذلك تهدف إلى تحقيق ما يلي...( املالية،

 ركز املالي الصافي للمؤسسة؛حساب نتيجة السنة املالية من ربح أو خسارة وتحديد امل 

 الضرورية لحساب ومراقبة مختلف التكاليف وتحديد أسعار  علوماتتزويد مختلف املصالح في املؤسسة بامل

 البيع والقيام بمختلف التحليالت املالية؛

 توفير املعلومات الالزمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة أو للفترات القادمة؛ 

 ة إلحكام الرقابة على أعمال املؤسسة واملحافظة على ممتلكاتها من الضياع والتالعب توفير املعلومات الضروري

 والاختالس؛

 توفير املعلومات املالية املالئمة للمستفيدين داخل وخارج املؤسسة ملساعدتهم في اتخاذ القرارات املناسبة؛ 
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 سة وأدائها املالي؛بالوضعية املالية للمؤس...( الشركاء، الدائنون، البنوك،) تعريف الغير 

  تنظيم عالقة املؤسسة مع كافة ألاطراف الداخلية والخارجية باملحافظة على حقوقها وتحديد التزاماتها بدقة

 .وكذا التغيرات التي تطرأ عليها

 وظائف املحاسبة املالية: رابعا

 :تتمثل وظائف املحاسبة املالية في العمليات التالية

التي ينبغي الاهتمام بها ومعالجتها وتجهيزها، وبمعنى ( *العمليات املالية)الاقتصادية يعني تحديد ألاحداث :التحديد -0

) ، أو غير مالية(بيع السلع وتقديم الخدمات ودفع ألاجور )آخر تحديد طبيعة العملية املالية فيما إذا كانت مالية

 .ت من اهتماماتهااملحاسبة املالية تهتم باألولى فقط أما الثانية فليس، ف(قرار تعيين موظف

بعد تحديد العمليات املالية يجب قياسها بوحدة النقد، بمعنى تحديد قيمتها بالعملة الوطنية، ذلك ألّن  :القياس -3

 .املحاسبة املالية باعتبارها عمليات غير ماليةالعمليات التي يصعب قياسها بوحدة النقد يجب تجاهلها من طرف 

باتها في الدفاتر املحاسبية القانونية وذلك بإتباع الطرق العلمية السليمة، بعد قياس العمليات يتم إث :التسجيل -4

 .وعملية التسجيل تعتبر توثيق تاريخي مستمر للعمليات املالية ألّي مؤسسة

لكي تتم الاستفادة من العمليات املالية التي تم تحديدها وقياسها وتسجيلها ينبغي توصيل نتائجها إلى  :التوصيل -9

منها، وذلك عن طريق إعداد التقارير املالية التي من أهمها الكشوف املالية، ثم يقوم املحاسب بتحليل املستفيدين 

 .وتفسير هذه الكشوف للمستفيدين ليسترشدوا بها في اتخاذ القرارات

 الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية واملستفيدون منها: خامسا

 الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية -0

 .تصنيف الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية إلى خصائص أساسية وأخرى ثانوية يتم

 :وتشمل على خاصيتين هما: الخصائص ألاساسية للمعلومات املحاسبية -0-0

 ويقصد بها أن تكون املعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم اتخاذها، فاملعلومات : املالءمة

ت التي تؤثر في سلوك متخذي القرار الاقتصادي باملساعدة في تقييم ألاحداث املاضية املالئمة هي تلك املعلوما

 :والحاضرة واملستقبلية، ويمكن تحقيق خاصية املالءمة من خالل آلاتي

 أي ربط مدى مالءمة املعلومة املحاسبية ملتخذ القرار بتوقيت إيصالها له، ذلك : التوقيت الزمني املناسب

ر ومن ثم رامة ملتخذ القرار في الوقت غير املناسب يفقدها تأثيرها على عملية اتخاذ القألّن توصيل املعلو 

 افتقادها للفائدة املرجوة منها؛

 ويقصد بها قيمة املعلومات كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدية للمؤسسة أو بقوتها : القيمة التنبؤية

 إلايرادية؛

 ومة املحاسبية في الرقابة والتقييم من خالل التغذية العكسية أي إمكانية استخدام املعل: القيمة الرقابية

 ، وبمعنى آخر املدى الذي يمكن ...وتصحيح ألاخطاء التي يمكن أن تنتج عن سوء الاستخدام أو عدم الكفاية

                                                 
 :هناك ثالث شروط يجب توافرها حتى نطلق على الحدث اصطالح عملية مالية وهي  *

 يجب أن يكون للحدث قيمة مالية؛ -

 يجب أن يؤثر الحدث على الكشوف املالية؛ -

  يجب أن يكون الحدث قد -
ً
 .وقع فعال
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 .يعتمد عليها في تعديل توقعاته السابقة أنملتخذ القرار 

 ل بصدق أّن املعلومات خمن ويقصد بها التأكيد  :املوثوقية
ّ
الية من ألاخطاء والتحّيز بدرجة معقولة، وإنها تمث

ق بأمانة املعلومات وإمكانية الاعتماد عليها ،ما تزعم تمثيله
ّ
ويمكن تحقيق هذه الخاصية من . فهي إذن تتعل

 :خالل آلاتي

 ياس وتعني القدرة على الوصول إلى نفس النتائج من طرف القائمين بالق (:املوضوعية)القابلية للتحقق

 املحاسبي إذا ما تم استخدام نفس طرق وأساليب القياس؛

 يعني أن تكون املعلومات املحاسبية معّبرة عن ألاحداث الخاصة بها بصورة سليمة  :الصدق في التعبير

 وأمينة وخالية من أّي تالعب متعّمد؛

 نى عدم التأثير على عملية أي خلّو املعلومات املحاسبية من أّي تحّيز عن طريق قياس النتائج، بمع :الحياد

 .الحصول على املعلومات وتهيئتها بصورة مقصودة يمكن أن تساهم في خدمة مستخدم معّين دون آلاخر

 :وتشمل على خاصيتين هما :الخصائص الثانوية للمعلومات املحاسبية -0-9

 ير عنها بطريقة يقصد بالثبات إتباع نفس الطرق املحاسبية في تسجيل ألاحداث الاقتصادية والتقر : الثبات

عن ذلك لكي يتم أخذ ذلك بعين  هموحدة من دورة إلى أخرى، وإذا ما دعت الحاجة إلى أّي تغيير فيجب التنوي

 .الاعتبار من طرف املستخدم

 بمعنى أن تكون للمعلومات املحاسبية القدرة على إجراء املقارنات بين فترة مالية وأخرى  :القابلية للمقارنة

املقارنة مع مؤسسات أخرى ضمن نفس النشاط، فيجب أن تكون إلاجراءات املحاسبية لنفس املؤسسة أو 

 .والقياس والتبويب وطرق إلافصاح والعرض املطبقة متماثلة في مختلف املؤسسات

 املستفيدون من املعلومات املحاسبية -9

 :العديد من ألاطراف، يمكن أن نذكر منهم ما يلي يستفيد من مخرجات املحاسبة املالية

وذلك ملساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية املناسبة والتخطيط إلاستراتيجي ورسم  :إدارة املؤسسة -9-0

 ...السياسات العامة

ك -9-9
ّ
ففي الحاالت التي تسند فيها مهمة إدارة املؤسسة إلى فئة أخرى غير املالك، فهؤالء يحتاجون  :املال

م وقياس مدى كفاءة إلادارة في استخدام وحماية للمعلومات املحاسبية للتعرف على مدى نجاح أعماله

أموالهم، باإلضافة إلى اتخاذ القرارات املتعلقة بزيادة أو تخفيض استثماراتهم أو إبقائها على حالها، كما 

ق بمدى تحقق ألاهداف املرتبطة بالربحية وتحسين 
ّ
تفيدهم في تقييم ألاداء إلاجمالي للمؤسسة خاصة ما تعل

 .بالتالي إمكانية استمرارهامركزها املالي و 

على هم وذلك ملعرفة مدى نجاح املؤسسة التي ينتمون إليها وتحقيقها لألرباح، ألّن ذلك يساعد :املوظفون  -9-3

ا مّ متحسين مستوى معيشتهم وتأمين مستقبلهم، لرواتبهم ضمان الحصول على تحقيق ألامن الوظيفي و 

ل لهم الاستقرار في 
ّ
 . ضمان مستقبلهم الوظيفيو ستمرارية على الا  العمل والاطمئنانيشك

وذلك ملساعدتهم في اتخاذ قرارات بخصوص مدى جدوى الاستثمار في  :املستثمرون الحاليون واملحتملون  -9-4

 
ّ
نهم من تقييم فرص الاستثمار فيها واملفاضلة بين بدائل الاستثمار املختلفة ومعرفة العائد املؤسسة، أي تمك

 .على استثماراتهم
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وذلك للتعرف على توافر السيولة النقدية باملؤسسة ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في  :لبنوكالدائنون وا -9-5

مواعيد استحقاقها، وكذا التعرف على مدى استقرار الحالة املالية لها وتطوراتها، مما يساعدهم على اتخاذ 

 .قرارات تتعلق بمدى إمكانية تقديم قروض للمؤسسة

استمرارية املؤسسة في ألاجل القصير والطويل لضمان تزويدهم بالسلع  وذلك للتحقق من :الزبائن -9-6

والخدمات، وكذا ملعرفة املركز املالي لها ألّن تدهوره قد يدفعهم إلى البحث عن موردين آخرين قادرين على 

 .توفير طلباتهم بشكل مستمر

قابة على ألاداء وتحصيل وذلك ملساعدتها في عملية التخطيط الاقتصادي وفي الر  :ألاجهزة الحكومية -9-7

حساب الوعاء الضريبي وتحديد مبلغ )مثل مصلحة الضرائب، الضرائب وتقديم التسهيالت للمؤسسات

تحديد مختلف الاشتراكات واملستحقات الواجب على ) ، وهيئات الضمان الاجتماعي(الضريبة الواجب دفعه

 (.املؤسسة دفعها

الباحثون والهيئات املهتمة باإلحصائيات، الخبراء واملستشارون مثل الرأي العام، املنافسون، : أطراف أخرى  -9-8

  .وذلك ألغراض مختلفة... املاليون والاقتصاديون،

 الفروض واملبادئ املحاسبية : سادسا

 املحاسبية( الافتراضات)الفروض -0

مثل حالة يعرف الفرض بأنه التكهن بالحلول املمكنة لحّل مشكلة ما عن طريق التجربة أو املشاهدة، وهي ت

عد ألاساس الذي تشتق منه املبادئ املحاسبية، و 
ُ
مات ت

ّ
الفروض مفترضة أي مسلمات وبديهيات، فهي مجموعة من املسل

والتي من شأنها ، عند إعداد وعرض الكشوف املاليةبعين الاعتبار  هايجب أخذاملحاسبية عبارة عن تلك البديهيات التي 

 : وتتمثل أهم هذه الفروض فيما يلي. النتائج التي تعّبر عنها هذه الكشوفموضوعية ومصداقية أن تساهم في تحقيق 

ويعني هذا الفرض أّن للمؤسسة شخصية " الشخصية الاعتبارية"يطلق عليها  :فرض الوحدة املحاسبية -0-0

كها وعن املؤسسات ألاخرى، كما لها سجالتها املحاسبية الخاصة بها، و 
ّ
وفقا معنوية قائمة بذاتها ومستقلة عن مال

قة باملؤسسة فقط ويستبعد كل املعامالت وألاحداث املرتبطة 
ّ
لهذا الفرض فإّن املحاسب يرصد ألاحداث املتعل

ليس لها التي بصاحب أو أصحاب املؤسسة أو املؤسسات ألاخرى، بمعنى أّن جميع املعامالت الخاصة باملالك و 

 791 -14من املرسوم التنفيذي 5أكدته املادة  ماذا وه. عالقة باملؤسسة ال يتم تسجيلها في سجالت املؤسسة

يجب أن تعتبر املؤسسة كما لو كانت وحدة : "املتضّمن النظام املحاسبي املالي 77-11املتضّمن أحكام القانون 

 معامالت 
ّ
محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها، كما يجب أن ال تأخذ الكشوف املالية للمؤسسة في الحسبان إال

 ".معامالت مالكيهااملؤسسة دون 

يقصد بهذا الفرض أّن حياة املؤسسة مستمرة إلى أجل غير محدد، فاملؤسسات الصناعية  :فرض الاستمرارية -0-9

من املرسوم  1والتجارية قائمة لتستمر واحتمال التصفية يعتبر حالة استثنائية، وهذا ما أكدته املادة 

عد الكشوف املالية على أساس اس " 791 -14التنفيذي
ُ
تمرارية الاستغالل بافتراض متابعة املؤسسة لنشاطها في ت

 إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشر الحسابات والتي من املمكن أن تؤدي إلى التصفية 
ّ
مستقبل متوقع، إال

 ".أو التوقف عن النشاط



 منهي بوريش.د: مطبوعة........................................................إلاطار النظري للمحاسبة املالية: املحور ألاول 

 

7 

 

اسها بالنقود، أي وفقا لهذا الفرض فإّن املؤسسة تهتم فقط بالعمليات التي يمكن قي :فرض القياس النقدي -0-3

وهذا ما أكدته املادة . أّن وحدة النقد هي املقياس الذي يعتمد إلثبات العمليات املالية في السجالت املحاسبية

 " 791 -14من املرسوم التنفيذي71
ً
 املعامالت وألاحداث التي يمكن تقويمها نقدا

ّ
درج في الحسابات إال

ُ
 ".ال ت

ياة املؤسسة إلى فترات دورية يحدد في نهايتها نتيجة أعمال املؤسسة يعني تقسيم ح :فرض الدورة املحاسبية -0-4

 -14من املرسوم التنفيذي 75أكدت املادة  حيث. ومركزها املالي بحيث ال يتم الانتظار إلى أن تتم تصفية أعمالها

ا، وألجل يجب أن تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي سبقتها والسنة التي تليه"على أنه  791

 75)تقّدر الدورة املحاسبية بسنة ميالديةو ". تحديدها يتعّين أن تنسب إليها ألاحداث والعمليات الخاصة بها فقط

 .، بحيث تتحمل كل دورة أعباءها وتستفيد من إيراداتهاN/07/75إلى  N/17/17تبدأ عادة من ( شهرا

فرض يتم الاعتراف بآثار العمليات وغيرها من وفقا لهذا ال (:التعهد أو الاستحقاق)فرض محاسبة الالتزام -0-5

د لتسجيل العمليات هو 
ّ
ألاحداث عند حدوثها وليس عند تدفق النقدية أو ما شابهها، وعليه فإّن العامل املول

حدوث العمليات ونشأة الالتزام بين الطرفين وليس حدوث التدفقات النقدية املوافقة لها، فال يتم انتظارها 

تتم محاسبة آثار املعامالت " 791 -14من املرسوم التنفيذي 4وهذا ما أكدته املادة  .ر املحاسبيةللتسجيل بالدفات

 ". وغيرها من ألاحداث على أساس محاسبة الالتزام عند حدوث هذه املعامالت أو ألاحداث

 املبادئ املحاسبية -9

عد املبادئ املحاسبية بمثابة القواعد العرفية املحددة والحاكمة لإلجر 
ُ
اءات والطرق املحاسبية املستخدمة في ت

 :عملية ترجمة العمليات الاقتصادية إلى معلومات مالية مفيدة ملستخدميها، ومن أهم هذه املبادئ ما يلي

يتم وفق هذا املبدأ تسجيل كل العمليات وألاحداث الاقتصادية بقيمتها الفعلية عند  :مبدأ التكلفة التاريخية -9-0

بات قيمة النقود، بحيث تعّبر القيم عن املاض ي دون ألاخذ بعين الاعتبار التقلبات تاريخ حدوثها مع افتراض ث

يجب أن تقيد في " 791 -14من املرسوم التنفيذي 71املادة وهذا ما أكدته . الاقتصادية التي تؤثر على املؤسسة

ة بتكلفتها التاريخية محاسبة املؤسسة عناصر ألاصول والخصوم وإلايرادات وألاعباء وتعرض في الكشوف املالي

على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون ألاخذ في الحسبان أثر تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة، 

 ". غير أّن ألاصول والخصوم ذات الخصوصية كاألصول البيولوجية أو ألادوات املالية فإنها تقّيم بقيمتها الحقيقية

 لعمليات املراجعة واملراقبة، يقض ي هذا املبدأ بتسجيل العمليات التي تقوم بها تسهي :مبدأ القيد املزدوج -9-9
ً
ال

بشرط أن تتساوى في كل عملية املبالغ املسجلة في الجهة املدينة مع تلك املسجلة ( مدين ودائن)املؤسسة في طرفين

 . في الجهة الدائنة

وهو مقابلة املصروفات باإليرادات بحيث يتم  يطلق عليه مبدأ التغطية، :مبدأ مقابلة النفقات باإليرادات -9-3

تي تخّص نفس الفترة، تحميل الفترة املحاسبية بما يخّصها من املصروفات التي ساهمت في تحقيق إلايرادات ال

ا إذا تم دفع هذه املصروفات أم ال، أو تم تحصيل تلك إلايرادات أم ال، وذلك بتطبيق أساس ّم بغض النظر ع

ساس النقدي في قياس إلايرادات والنفقات، مما يساعد على تحديد نتيجة نشاط املؤسسة الاستحقاق وليس ألا 

 .من ربح أو خسارة من خالل طرح جميع بنود النفقات من إلايرادات

وفق هذا املبدأ تلتزم املؤسسة عند استخدامها إلحدى الطرق املحاسبية بعدم : مبدأ ثبات الطرق املحاسبية -9-4

 في حالة ظروف مبررة وبشرط إلافصاح عن التغيير الجديد وأثره على املؤسسة حتى  تغييرها من سنة ألخرى،
ّ
إال

فهذا املبدأ يقض ي بإتباع مبادئ وسياسات ثابتة . يمكن مقارنة أدائها من سنة ألخرى ومقارنتها مع املؤسسات ألاخرى 
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الطرق املحاسبية " 791 -14تنفيذيمن املرسوم ال 9املادة في حساب وتحديد الربح من سنة ألخرى، وهذا ما أكدته 

تتمثل في املبادئ والاتفاقيات والقواعد والتطبيقات الخصوصية املحددة والتي يجب على املؤسسة تطبيقها بشكل 

 ".دائم من سنة مالية إلى أخرى إلعداد وعرض الكشوف املالية

 بعد تحقيقه، يقوم هذا املبدأ على أساس عدم الاعتراف باإليرا :مبدأ الاعتراف إلايراد -9-5
ّ
د وتسجيله بالسجالت إال

أي عند اكتسابه وفقا ألساس الاستحقاق، حيث يحدث هذا التحقق إذا تّمت املبادلة التجارية بوثيقة ثبوتية، 

فمبدأ تحقيق إلايراد يعتبر مقياسا سليما لتحقق إلايراد، والهدف من ذلك أنه يساعد على ضمان الدقة في تحديد 

 .ًء على دليل مادي موضوعيإيرادات املؤسسة بنا

الحيطة بمعنى أخذ الخسائر املتوقعة في الاعتبار قبل حدوثها، والحذر بمعنى عدم أخذ  :مبدأ الحيطة والحذر -9-6

 بأرباح حقيقية 
ّ
، مما يساهم في عدم تضخم أرباح املؤسسة إال

ً
 عند تحققها فعال

ّ
ألارباح املتوقعة في الاعتبار إال

يجب أن تستجيب " 791 -14من املرسوم التنفيذي 74املادة وهذا ما أكدته . عةوالاحتياط ألّي خسائر متوق

املحاسبة ملبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحّول لشكوك 

 ".موجودة إلى املستقبل من شأنها أن تثقل بالديون ممتلكات املؤسسة أو نتائجها

يقوم هذا املبدأ على وجوب شمول الكشوف املالية على جميع البيانات الالزمة لتقديم  :ممبدأ إلافصاح التا -9-7

صورة صادقة وواضحة لنتيجة أعمال املؤسسة ومركزها املالي في فترة معّينة، والهدف من ذلك ضمان الشفافية 

 .في أداء املؤسسة

علومة مهمة، وأّن املعايير املحاسبية يمكن أن أي أّن الكشوف املالية يجب أن تبرز كل م :مبدأ ألاهمية النسبية -9-8

 .791 -14من املرسوم التنفيذي 77املادة ال تطّبق على العناصر ألاقل أهمية، وهذا ما أكدته 

فالعمليات تسجل محاسبيا وتقدم في الكشوف املالية  :مبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني -9-2

على أساس املظهر القانوني، وعلى هذا ألاساس يجب أن تظهر الكشوف املالية وفق الواقع الاقتصادي وليس فقط 

، بحيث ينبغي تغليب الجوهر على 
ً
كل ألاصول التي توجد تحت مراقبة املؤسسة حتى وإن لم تكن مالكة لها قانونا

وتعرض ضمن تقّيد العمليات في املحاسبة " 791 -14من املرسوم التنفيذي 74املادة وهذا ما أكدته . الشكل

 ".كشوف مالية طبقا لطبيعتها ولواقعها املالي والاقتصادي دون التمسك فقط بمظهرها القانوني

يقوم هذا املبدأ على عدم السماح بالقيام باملقاصة بين حسابات كل من أصول وخصوم  :مبدأ عدم املقاصة -9-01

ل املؤسسة بشكل صادق من خالل املؤسسة أو حسابات إيراداتها أو أعبائها، وذلك بهدف إظهار نتيجة أعما

 .املعالجة السليمة والصحيحة والكاملة لكل العمليات التي حدثت دون اختصار

 أنواع املحاسبات: سابعا

 :محاسبات أخرى محاسبات املؤسسة و : كبيرتين هما يمكن أن يتم تجميع مختلف أنواع املحاسبات في فئتين

 :وتضم املحاسبات التالية :محاسبات املؤسسة -0

 ويطلق عليها أيضا املحاسبة التجارية؛: ملحاسبة املاليةا -7-7

ويطلق عليها أيضا املحاسبة الصناعية أو محاسبة التكاليف أو محاسبة التسيير والتي : املحاسبة التحليلية -7-5

تسمح بالتحليل املفّصل لشروط الاستغالل باملؤسسة، بحيث تقوم بتحليل النتيجة العامة للمؤسسة والتي تم 

ا عن طريق املحاسبة املالية، كما تسمح بتقييم وحساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة بهدف استخراجه

 تحديد سعر البيع؛



 منهي بوريش.د: مطبوعة........................................................إلاطار النظري للمحاسبة املالية: املحور ألاول 

 

9 

 

وهي مكملة للمحاسبة التحليلية وذلك من حيث السعي نحو توفير املعلومات املحاسبية : املحاسبة إلادارية -7-0

 .املالئمة ألغراض الرقابة والتخطيط واتخاذ القرار

تعمل على تقدير والتنبؤ باألحداث املرتبطة بنشاط املؤسسة للفترات الالحقة، ثم مقارنة : وازينيةاملحاسبة امل -7-4

 .التقديرات باإلنجازات الحقيقية ثم تحليل أسباب الانحرافات

هي نظام محاسبي يخص نوع من املؤسسات وهي الشركات سواًء كانت شركات أشخاص أو : محاسبة الشركات -7-9

هتم هذا النوع بمعالجة العمليات املتعلقة بتكوين أو زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة، شركات أموال، بحيث ي

 .الشركات وكذا تصفيتها اندماجتوزيع ألارباح، 

 :خرى ألا املحاسبات  -9

هي تقنية تسمح بقياس النشاط الاقتصادي للبلد، كما تسمح بتحليل التدفقات الحقيقية : املحاسبة الوطنية -5-7

تعاملين الاقتصاديين ألاساسيين في الدولة، فهي تهتم بحسابات املجمعات الاقتصادية من واملالية ملجموع امل

تراكم رأس املال، ناتج وطني، دخل وطني، وتحديد مدى مساهمة كل قطاع من القطاعات الاقتصادية في 

 .تحقيقه باستخدام جداول املدخالت واملخرجات

ير آخر هي محاسبة إلادارات العمومية كاملستشفيات وهي محاسبة الدولة وبتعب :املحاسبة العمومية -5-5

والجامعات، فهي تقتصر على املؤسسات العمومية والهيئات العامة التي ال تهدف إلى الربحية، بحيث تتضمن 

هذه املحاسبة تسجيل عمليات تحصيل وصرف املوارد الحكومية وتقديم التقارير الدورية عنها سواًء لألجهزة 

 . ية أو التشريعية أو للجمهور الحكومية التنفيذ

وقد انبثقت منها املحاسبة البيئية التي تهتم بتتبع أثر املؤسسة على البيئة، تكاليف  :محاسبة املسؤولية -5-0

 ...التلوث البيئي، 

تهتم بقياس الدور الاجتماعي للمؤسسة كالقضاء على آلافات الاجتماعية، املساهمة في  :املحاسبة الاجتماعية -5-4

 ...التدريب،

تهتم بحساب الدخل الخاضع للضريبة، الوعاء الضريبي، في ظل اللوائح والتعليمات  :املحاسبة الضريبية -5-9

 .الصادرة في هذا الشأن

تهتم بتسجيل العمليات املالية للمؤسسات متعددة الجنسيات، من تسجيل بعمالت  :املحاسبة الدولية -5-1

القوانين والعمالت املتداولة واختالف الظروف مختلفة وإعداد الكشوف املالية املجمعة، في ظل اختالف 

 .الاقتصادية ونظم التصدير والاستيراد في البلدان املختلفة
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 تمارين للتقويم 
 :أجب عن ألاسئلة التالية

 .أذكر أهم ألاسباب التي أدت إلى تطور املحاسبة املالية -7

 .وّضح ذلك .تتمّيز املحاسبة املالية ببعدين ألاول فني والثاني علمي -5

 .اشرح فيم تتجلى أهمية املحاسبة املالية -0

 .اشرح املقصود من جودة املعلومات املحاسبية -4

 .ما هي أهم الخصائص النوعية للمعلومة املحاسبية -9

 .اشرح من هم املستفيدون من املعلومات املحاسبية -1

 .اشرح باختصار أهم الفروض واملبادئ املحاسبية املتعارف عليها -1

 .مع التمثيل. املستثناة من تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية ما هي العناصر -4

 .وما هي أنواعه. اشرح املقصود من إلافصاح املحاسبي -5

 .ما هي العوامل املؤثرة على إلافصاح املحاسبي -71

 .ما املقصود بتحقيق الشفافية في إلافصاح املحاسبي -77

 :التالية وضح ما هو املبدأ املحاسبي الذي تتناوله كل عبارة من العبارات -75

 التسبيقات الخاصة باملوردين يجب أن تسجل منفصلة وال يتم إنقاصها من ديونهم. 

 ألاعباء واملنتوجات يجب أن تلحق بالدورة املحاسبية. 

 تسجل النفقات في أوسع احتمالها بينما إلايرادات في أضيق إمكاناتها. 

 يتم تسجيل العنصر بقيمته الحقيقية عند تاريخ اقتنائه. 

 جيل كل عملية تقوم بها املؤسسة في طرفينيتم تس. 

  يتم تحميل الدورة املحاسبية بما يخصها من املصروفات التي ساهمت في تحقيق إلايرادات التي تخص

 .نفس الفترة

  يتم تطبيق نفس طريقة تقييم املخرجات من املخزون من سنة إلى أخرى. 

  عن نتيجة أعمال املؤسسةيجب أن تشمل لكشوف املالية على جميع البيانات الالزمة . 

 يتم تسجيل ألاصول املتحصل عليها بواسطة عقد إيجار تمويلي ضمن أصول املؤسسة. 

 

 



 

 

 ثانيالـــــــــــــــ    احمل

 اإلطار النظري للنظام احملاسيب املالي
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 *(SCF)إلاطار النظري للنظام املحاسبي املالي : املحور الثاني

 ملحة تاريخية عن النظام املحاسبي املالي : أوال

املوروث عن الاستعمار  7591لسنة  *(PCG)عد الاستقالل على املخطط املحاسبي العاماعتمدت الجزائر ب

والذي دخل حّيز التطبيق بصفة إجبارية ابتداًء  7519سنة  *(PCN)الفرنس ي إلى غاية صدور املخطط املحاسبي الوطني

ه، ولم يتغّير رغم أّن يستجيب الحتياجات الاقتصاد الاشتراكي وخصائصكي ، بحيث ُوضع آنذاك 17/17/7511من 

ال يتماش ى مع الظروف الاقتصادية الراهنة خاصة مع  PCNالجزائر اتجهت نحو اقتصاد السوق، لذلك فقد أصبح الـ

فتح املجال لالستثمار ألاجنبي مع بداية التسعينيات وظهور قوانين إلاصالحات الاقتصادية والخوصصة، مما أدى إلى 

ة لالستثمار في الجزائر وبالخصوص في قطاع املحروقات،أضف إلى ذلك الشراكة مع دخول العديد من الشركات الدولي

، كّل ذلك أدى إلى ضرورة تعديل النظام *(OMC) الاتحاد ألاوروبي واملفاوضات لالنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة

يسمح بالتوافق كما ومقبولة دوليا،  املحاسبي املعتمد وإعداد نظام محاسبي مالي جديد يتبّنى معايير محاسبية مستقلة

والتنسيق والتوحيد املحاسبي العالمي الذي يسّهل إلافصاح عن املعلومة املحاسبية ويسّهل الرقابة عليها واستعمالها من 

 .طرف املستفيدين منها

لقانون عدة املتضمن النظام املحاسبي املالي، ثم تلت هذا ا 59/77/5111املؤرخ في  77-11لقد تم صدور القانون 

نصوص تشريعية وتنظيمية من مراسيم تنفيذية وقرارات لتضع إلاطار القانوني والشروط التطبيقية وكيفية العمل 

بالنظام املحاسبي املالي الذي ينظم املحاسبة املالية في الجزائر، وذلك في إطار قانوني ملزم يسعى إلى أهداف محددة 

لتزام بمعايير وقيود تطبيقية محددة، بحيث جاء لضمان التوحيد املحاسبي واضحة املفاهيم والتصورات من خالل الا

 على 
ً
في الجزائر مع ضمان أكبر قدر من التوافق املحاسبي على املستوى الدولي، إذ أّن التوحيد أو التوافق يكون منصّبا

بتاريخ  15وبصدور التعليمة رقم . وعيةاملعلومة املحاسبية التي يوفرها النظام املحاسبي املالي وما تتمّيز به من خصائص ن

، هذا 7/7/5171عن املجلس الوطني للمحاسبة بدأت الجزائر في تطبيق النظام املحاسبي املالي ابتداء من  55/71/5115

ل هذا النظام تحّوال عميقا في املمارسات املحاسبية في الجزائر بما أدخله من تغييرات مهمة جدا على مستوى 
ّ
وشك

املفاهيم، قواعد التقييم والتسجيل املحاسبي، وكذلك طبيعة محتوى الكشوف املالية التي يقع واجب التعاريف، 

وبذلك قامت الجزائر بإحداث التوافق بين املمارسات . إعدادها على عاتق املؤسسات امللزمة بمسك املحاسبة املالية

من خالل النظام املحاسبي  *(IAS/IFRS) (*)حاسبية الدوليةاملحاسبية لديها ونظرياتها في الدول املتقدمة بتبني املعايير امل

 .املالي

 النظام املحاسبي املالي تعريف: ثانيا

ولقد نّصت للممارسة املحاسبية املتوافقة واملعايير املحاسبية الدولية،  يعتبر النظام املحاسبي املالي كأرضية

  77-11من القانون  0املادة 
ّ
ف على والذي يعرّ " املحاسبة املالية"ي يدعى في صلب هذا القانون النظام املحاسبي املال هبأن

أنه عبارة عن نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها، 

                                                 
* Système Comptable Financier 
* Plan Comptable Général 
* Plan Comptable National 
* Organisation Mondiale du Commerce 

 .هي عبارة عن نماذج وإرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد العمليات في املحاسبة والتدقيق املحاسبي (*)
* International Accounting Standards /  International Financial Reporting Standards 
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هاية وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات املؤسسة أو نجاعتها ووضعية خزينتها في ن

 .السنة املالية

يتكّيف النظام املحاسبي املالي مع متطلبات املعايير املحاسبية الدولية وهذا فيما يخص التعاريف، إلاطار 

املفاهيمي، القواعد العامة للتقييم والتسجيل املحاسبي وعرض الكشوف املالية، وكان من املنتظر أن يدخل النظام 

 من املحاسبي املالي حّيز التنفيذ بداي
ً
لكن تم تأجيل تطبيقه إلى غاية  77-11بموجب القانون  17/17/5115ة

17/17/5171. 

 املميزات ألاساسية للنظام املحاسبي املالي: ثالثا

 :يتميز النظام املحاسبي املالي بأربع استحداثات أساسية جديدة هي

 لعالمي، والذي يسمح للمحاسبة بالسير مع اعتماد الحل الدولي الذي يقّرب تطبيق النظام املحاسبي املالي للتطبيق ا

قاعدة تصورية ومبادئ أكثر تكّيًفا مع الاقتصاد املعاصر وإنتاج معلومة دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية 

 املالية للمؤسسات؛

  ،مما إيضاح املبادئ والقواعد التي يجب أن تسّير التسجيل املحاسبي للمعامالت وتقييمها وإعداد الكشوف املالية

 يسمح بالتقليل من أخطار التالعب بالقواعد وتسهيل مراجعة الحسابات؛ 

  التكفل باحتياجات املستثمرين الحالية واملستقبلية، ألامر الذي يسمح لهم بالحصول على معلومات مالية منسجمة

ن من إجراء املقارنات واتخاذ القرارات؛ 
ّ
 ومقروءة تخص املؤسسات وتمك

 غيرة تطبيق نظام معلومات مبني على محاسبة مبّسطةإمكانية املؤسسات الص. 

 ة وأهداف النظام املحاسبي املاليأهمي: رابعا

 أهمية النظام املحاسبي املالي -0

يكتس ي النظام املحاسبي املالي أهمية بالغة كونه يستجيب ملختلف احتياجات املهنيين واملستثمرين، بحيث تتجلى 

 :أهميته من خالل ما يلي

 معلومة مالية مفّصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية للمؤسسة؛ يسمح بتوفير 

  يسمح بتوضيح املبادئ املحاسبية الواجب مراعاتها عند التسجيل املحاسبي والتقييم وكذا إعداد الكشوف

 املالية، مّما يقلل من التالعبات؛

 ؛معلومات موثوقة وموضوعيةتزويدهم ب يستجيب لالحتياجات الحالية واملستقبلية للمستثمرين من خالل   

  تمكين املؤسسة من القيام بعمليات املقارنة مع الزمن سواًء لنفسها أو بينها وبين املؤسسات ألاخرى على املستوى

 املحلي والدولي؛

 يسّهل عملية مراقبة ومراجعة الحسابات؛ 

 يشجع الاستثمار ألاجنبي املباشر؛ 

  بحيث يسمح لهم بمتابعة أموالهم في املؤسسة؛يؤدي إلى زيادة ثقة املساهمين 

  ل أساس التخاذ القرار
ّ
 .تايساهم في تحسين تسيير املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تشك

 أهداف النظام املحاسبي املالي -9

 : يهدف النظام املحاسبي املالي إلى تحقيق ما يلي

 ألنظمة املحاسبية العاملية ومتوافقا معها؛الارتقاء بالنظام املحاسبي الجزائري لجعله مواكبا ل 
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 التعبير بصورة صادقة عن حقيقة الوضعية املالية للمؤسسة؛ 

 تبسيط قراءة الكشوف املالية بلغة محاسبية موّحدة؛ 

  تمكين املؤسسة من الوفاء بالتزاماتها الجبائية وإعداد تصريحاتها بكل دقة ومصداقية؛ 

   املحاسبي من التسجيالت املحاسبية إلى إعداد القوائم املالية بأقل التكاليف، تمكين املؤسسة من القيام بالعمل

 ذلك ألّن النظام املحاسبي املالي يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املتوفرة واملعمول بها؛

 تحسين مردودية املؤسسة. 

 التصوري للنظام املحاسبي املالي إلاطار: خامسا

إلاطار التصوري للنظام املحاسبي املالي على املعايير املحاسبية وتأويلها واختيار إلى اعتماد  77-11يشير القانون 

إلى ممّيزات إلاطار  77-11املتضمن تطبيق أحكام القانون  14/791الطرق املحاسبية املالئمة، كما يشير القانون 

 :التصوري للنظام املحاسبي املالي والتي تتمثل فيما يلي

  في التنظيم املحاسبي؛تسهيل فهم العمليات وألا 
ً
 حداث غير املنصوص عليها صراحة

  تعريف املفاهيم التي تشكل أساس إعداد وعرض الكشوف املالية، كاالتفاقيات واملبادئ املحاسبية التي يتعّين

 التقّيد بها والخصائص النوعية للمعلومة املالية؛

 ل مرجعا لوضع معاي
ّ
 .ير جديدةتسهيل تفسير املعايير املحاسبية، كما يشك

ويتضمن النظام املحاسبي املالي إطارا تصوريا للمحاسبة املالية، ومعايير محاسبية، ومدّونة حسابات تسمح بإعداد 

 :كشوف مالية على أساس املبادئ املحاسبية املتعارف عليها

 إلاطار التصوري للمحاسبة املالية -0

 إلعداد امل
ً
ل إلاطار التصوري للمحاسبة املالية دليال

ّ
عايير املحاسبية وتأويلها واختيار الطريقة املحاسبية يشك

املالئمة عندما تكون بعض املعامالت وغيرها من ألاحداث ألاخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل، ويشمل هذا إلاطار 

ألاصول : مجال التطبيق، املبادئ والاتفاقيات املحاسبية، عناصر الكشوف املالية: التصوري ثالثة أركان أساسية هي

 .والخصوم، رؤوس ألاموال، ألاعباء واملنتوجات

يطبق هذا النظام على كّل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك : مجال التطبيق -0-0

محاسبة مالية، باستثناء ألاشخاص املعنويين الخاضعين لقواعد املحاسبة العمومية واملؤسسات الصغيرة التي 

 ينص عليه التنظيم، ويمكن حصر ألاطراف املعنية بمسك  ال يتعّدى رقم
ً
أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها حّدا

 : محاسبة مالية في آلاتي

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ 

 التعاونيات؛ 

 رسون ألاشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية إذا كانوا يما

 نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة؛

 كل ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين ملسك محاسبة مالية بموجب نص قانوني أو تنظيمي. 

 .(تم التطرق إليها في املحور ألاول ) :املبادئ والاتفاقيات املحاسبية -0-9

 1صناف املحاسبية التي تم تقسيمها إلى لكل ألا  بحيث يعرض التعاريف ألاساسية: عناصر الكشوف املالية -0-3

 .(دراسة كيفية سير الحسابات: املحور السابعوسوف يتم التعرض لها في ) .أصناف
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 املعايير املحاسبية -9

أنها تحكم ، بحيث ي مجموعة املبادئ والقواعد املحاسبية املقبولة على املستوى الدولياملعايير املحاسبية فتتمثل 

وتحدد هذه املعايير . ا تحتويه الكشوف املالية من أرقام وبيانات محاسبية على املستوى الدوليدقة وسالمة ومالءمة م

 :املحاسبية ما يلي

 قواعد حساب وتقييم ألاصول والخصوم وألاعباء وإلايرادات؛ 

 محتوى الكشوف املالية وكيفية عرضها؛ 

 عدد املعايير املحاسبية عن طريق التنظيم. 

 مدونة الحسابات -3

 جموعة من الحسابات املجّمعة في فئات متجانسة تسمى أصنافالحسابات هي عبارة عن ممدونة 
ً
، ويتضّمن كل ا

صنف قائمة حسابات ذات رقمين اثنين والتي تشكل إلاطار املحاسبي الواجب تطبيقه على جميع املؤسسات، وداخل 

ب الحتياجاتها وتقترح مدونة حسابات هذا إلاطار يمكن للمؤسسات أن تفتح جميع التقسيمات الضرورية التي تستجي

 .ذات ثالثة أرقام أو أكثر

أصناف ( 1)النظام املحاسبي املالي مدّونة حسابات ذات ثالثة أرقام على سبيل التوجيه تتضّمن سبعةيقترح و 

 :وهي مقسمة إلى طبقتين 1إلى  7مرقمة من 

 ؛ 9إلى  7زانية وهي مرقمة من وتتكون من خمسة أصناف وتسمى بحسابات املي: طبقة حسابات الوضعية 

 1و  1وتتكون من صنفين مرقمين بـ : طبقة حسابات التسيير. 

 :وفيما يلي تفصيل هذه الطبقات وألاصناف

 ألاصناف الطبقة

 

 

 حسابات امليزانية

 حسابات رؤوس ألاموال: 7الصنف

 حسابات التثبيتات: 5الصنف

 يذحسابات املخزونات والعناصر قيد التنف: 0الصنف

 حسابات الغير: 4الصنف

 الحسابات املالية: 9الصنف

 

 حسابات التسيير

 حسابات ألاعباء: 1الصنف

 حسابات املنتوجات: 1الصنف

 :ينقسم الصنف إلى

 وتحتوي على رقمين؛ : حسابات رئيسية 

 وتحتوي على ثالثة أرقام؛: حسابات ثانوية 

 وتحتوي على أربعة أرقام أو أكثر: حسابات فرعية. 

كل صنف مقّسم إلى حسابات متفرعة مكّونة من رقمين أو أكثر وذلك في إطار ترقيم عشري يسمح للمؤسسات و 

 .بفتح حسابات ذات ثالثة أرقام أو أكثر ويتم ذلك حسب احتياجاتها
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 :الكشوف املالية الواردة في النظام املحاسبي املالي: سادسا

عدها ( IAS/ IFRS)الية الواردة في املعايير املحاسبية الدوليةتبّنى النظام املحاسبي املالي نفس الكشوف امل
ُ
والتي ت

 :كما يلي( 9)وعددها خمسة( 01إلى  00من )في املواد 791 -14املرسوم املؤسسات سنويا على ألاقل، ولقد حددها 

فهي تحدد  تتمّيز بوجود عمودين أساسيين، ألاول للسنة الجارية والثاني مخصص للسنة السابقة،: امليزانية -0

بصفة منفصلة عناصر ألاصول وعناصر الخصوم، ويبرز عرض ألاصول والخصوم داخل امليزانية الفصل بين 

 .العناصر الجارية والعناصر غير الجارية

ُيعد حساب النتائج وضعية ملخصة لألعباء واملنتوجات املحققة من طرف املؤسسة خالل : حساب النتائج -9

ن الاعتبار تاريخ التحصيل أو الدفع، ويظهر النتيجة الصافية للسنة املالية بإجراء السنة املالية، وال يأخذ بعي

 .عملية الطرح

يطلق عليه جدول التدفقات النقدية، ويهدف إلى تقديم قاعدة ملستعملي الكشوف : جدول سيولة الخزينة -3

. مات حول استعمال هذه السيولةاملالية لتقييم قدرة املؤسسة على توليد سيولة الخزينة وما يعادلها، وكذا معلو 

فهذا الجدول يرسم تطور الوضعية املالية للمؤسسة أثناء فترة محاسبية معّينة، حيث يقدم معلومات عن 

أنشطة الاستغالل والاستثمار والتمويل في مؤسسة باإلضافة إلى معلومات عن تأثير هذه ألانشطة على وضعيتها 

 .النقدية

لة لرؤوس  هذا الجدول يشكل  :جدول تغّير ألاموال الخاصة -4
ّ
 للحركات التي أثرت في الفصول املشك

ً
تحليال

 .ألاموال الخاصة باملؤسسة خالل السنة املالية

 ،يتضّمن معلومات ذات أهمية أو تفيد في فهم العمليات الواردة في هذه الكشوف: ملحق الكشوف املالية -5

 .ة، كما يوفر معلومات عن امليزانية وحساب النتائجاملستعمل بحيث يبّين امللحق القواعد والطرق املحاسبية
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 تمارين للتقويم

 
 :أجب عن ألاسئلة التالية

 (.SCF)أذكر أهم ألاسباب التي أدت بالجزائر إلى النظام املحاسبي املالي  -7

 .أذكر بعض من النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالنظام املحاسبي املالي -5
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 .ما هي أهم الصعوبات التي يواجهها تطبيق املعايير املحاسبية الدولية -9
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 .ما هي أهم مميزات إلاطار التصوري للنظام املحاسبي املالي -4

 .أذكر املعنيين بالتطبيق إلاجباري للنظام املحاسبي املالي  -5
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ــــــــات : املحور الثالث ــ  التدفقــــــــــــ

 تعريف التدفق: أوال

هو عبارة عن حركات القيم من سلع وخدمات وأموال ومعلومات التي تتم داخل املؤسسة نفسها أو مع التدفق 

 .متعامليها، فهو يمثل حركة عناصر ذمة املؤسسة دخوال إليها أو خروجا منها

 نيف التدفقاتتص: ثانيا

 :صنفين هما ف التدفقات إلىيتصنيتم 

 : وتشمل ما يلي:  املعلومات تدفقات -0

 (.تعليمات، تقارير) تبادل الوثائق ما بين املصالح وألاقساممثل  ،تتم داخل املؤسسة :تدفقات داخلية -7-7

فواتير، أوراق  تتم بين املؤسسة ومتعامليها مثل وصل الطلبية، وصل التسليم، كتالوجات، :تدفقات خارجية -7-5

 ... .تينترنإمالية، هاتف، 

تدفقات خارجية ؛ و إخراج املواد ألاولية إلى الورشةمثل  تدفقات داخليةأيضا على وتشمل  :تدفقات اقتصادية -9

طبيعتها إلى تدفقات  حسبالتدفقات هذا النوع من قسم يو . دتسليم البضاعة للزبون أو تسديد مبلغ للمور  ثلم

 :(نقدية) ه حقيقية، وتدفقات ماليةأو شب( مادية)حقيقية

( بضائع، مواد، منتجات)وهي تمثل حركة العناصر املادية ملختلف السلع  :حقيقيالالتدفق الحقيقي أو شبه  -5-7

والتي تتم بين ...( التأمينات، النقل) الخدماتفي مثل تيفواملعدات وآلاالت وغيرها، أما التدفق شبه الحقيقي 

 .وتقيم بالنقود( خارجية)أو بين متعامليها( خليةدا)املؤسسة ( أقسام)مصالح 

مختلف مثل  ،(من نقود وشيكات)يمثل حركة أموال املؤسسة ذات قيمة معلومة مسبقا  (:النقدي)التدفق املالي -5-5

حركة دخول وخروج ألاموال من ) التي  تتم مع متعامليها أو التحويالت التي تتم داخلها تالتسديدات والتحصيال 

 .، وكذا حركة الديون في حالة الدفع آلاجل أي في حالة العمليات على الحساب(وإلى املؤسسة

 :ويمكن تلخيص تصنيف التدفقات من خالل الشكل التالي
 

 
 

  .هي تحويل ألاموال بين فروع املؤسسة ومقرها الرئيس يو التدفقات املالية داخلية في حالة واحدة  تكون  :مالحظة
 

في الخانة املناسبة من أجل تحديد نوع التدفق في كل عملية من العمليات التالية التي ( X)ضع إشارة  :0مثال تطبيقي

 ":النجاح"قامت بها مؤسسة 

  خارجي  داخلي

  حقيقي  حقيقي

 تدفقاتال

  نقدي

 املعلومات 

  داخلي

  نقدي

  خارجي

 الاقتصادية
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 البيان

 تدفق اقتصادي تدفق معلومات

 خارجي داخلي

 خارجي داخلي

حقيقي  

 ح.أو ش
 نقدي

حقيقي  

ح.أو ش  
 نقدي

       .دج751111حمد بمبلغ شراء بضاعة من املورد أ
       .إرسال كتالوج تشكيلة منتجات املؤسسة للزبون دمحم

       دج4111إصالح إحدى آالت املؤسسة من طرف امليكانيكي علي بمبلغ 
       إخراج مواد أولية من املخزن إلى ورشة التصنيع

       دج1111تسديد فاتورة الكهرباء والغاز للثالثي ألاول بمبلغ 
       دج91111بيع بضاعة للزبون دمحم بمبلغ 

       .دج من املؤسسة ألام إلى أحد فروعها911111تحويل مبلغ 
       دج79111نقل البضاعة إلحدى املؤسسات بمبلغ 

       تسديد املؤسسة ما عليها من ديون اتجاه املورد أحمد
       صنيعوحدة منتجة تامة الصنع من ورشة الت 911استالم 

       .اتجاه املؤسسة هديونلاستالم شيك من الزبون دمحم تسديدا 
       .الخوذةدير إلى كافة عمال املؤسسة الرتداء املإصدار تعليمة من طرف 

في الخانة املناسبة من أجل تحديد نوع التدفق في كل عملية من العمليات ( X)ضع إشارة و :0حّل املثال التطبيقي

 ":النجاح"التي قامت بها مؤسسة  التالية

 البيان

 تدفق اقتصادي تدفق معلومات

 خارجي داخلي

 خارجي داخلي

حقيقي  

 ح.أو ش
 نقدي

حقيقي  

ح.أو ش  
 نقدي

  X     .دج751111شراء بضاعة من املورد أحمد بمبلغ 
     X  .إرسال كتالوج تشكيلة منتجات املؤسسة للزبون دمحم

  X     دج4111ملؤسسة من طرف امليكانيكي علي بمبلغ إصالح إحدى آالت ا
    X   إخراج مواد أولية من املخزن إلى ورشة التصنيع

 X      دج1111تسديد فاتورة الكهرباء والغاز للثالثي ألاول بمبلغ 
  X     دج91111بيع بضاعة للزبون دمحم بمبلغ 

   X    .وعهادج من املؤسسة ألام إلى أحد فر 911111تحويل مبلغ 
  X     دج79111نقل البضاعة إلحدى املؤسسات بمبلغ 

 X      تسديد املؤسسة ما عليها من ديون اتجاه املورد أحمد
    X   وحدة منتجة تامة الصنع من ورشة التصنيع 911استالم 

 X      .اتجاه املؤسسة هديونلاستالم شيك من الزبون دمحم تسديدا 
      X .الخوذةدير إلى كافة عمال املؤسسة الرتداء املطرف إصدار تعليمة من 
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بّين من خالل مخططات نوع التدفق في كل عملية من العمليات التالية التي قامت بها مؤسسة  :9مثال تطبيقي

 ":الفالح"

 .للزبون أحمد دج711111بيع منتجات بمبلغ  -7

 .عمري الكهربائيمن طرف  75111بمبلغ املؤسسة إصالح شاحنة  -5

 .تسديد الزبون أحمد لقيمة املنتجات بشيك بنكي -0

 .إلاصالحات نقدامبلغ تسديد  -4

 ":الفالح"تحديد بمخططات نوع التدفق في كل عملية من العمليات التي قامت بها مؤسسة  :9حّل املثال التطبيقي

 

 

 

 
 التدفقات ومقابلها: ثالثا

ل إلىعموما كل عملية تقوم بها املؤسسة مع متعامل اقتصادي آخر ت
ّ
تدفقين اقتصاديين خارجيين متساويين  حل

ضة فإنه يكون كال في القيمة ومتعاكسين في الاتجاه، أحدهما يكون تدفقا حقيقيا وآلاخر تدفقا ماليا، إال في حالة املقاي

 .التدفقين حقيقيا

، بّين بمخططات مختلف التدفقات (العمليات التي قامت بها مؤسسة الفالح)بالعودة إلى املثال السابق :0مثال تطبيقي

 . ومقابلها

 :تمثيل بمخططات مختلف التدفقات ومقابلها :0حّل املثال التطبيقي

 
 

 الزبون أحمد

دج711111 –( منتجات)تدفق حقيقي  

دج711111 -( شيك)تدفق نقدي  

 مؤسسة الفالح

 الكهربائي عمر
دج75111  -وصل نقدي  

نقديتدفق   
 مؤسسة الفالح

 الزبون أحمد
دج711111   -يكش  

نقديتدفق   
 مؤسسة الفالح

 الكهربائي عمر
دج75111  -خدمة  

حقيقيشبه تدفق   
 مؤسسة الفالح

 الزبون أحمد
دج711111 -منتجات  

 تدفق حقيقي
 مؤسسة الفالح

7-  

5-  

0-  

4-  

 3ومقابله التدفق 0التدفق  -

:  
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ل بمخططات التدفقات الاقتصادية ومقابلها واملتعلقة بالعمليات التالية التي  :9مثال تطبيقي

ّ
قامت بها مث

 ".الانتصار"مؤسسة 

 .دج على الحساب 49111اشترت حاسوبا بمبلغ  -7

 .دج على الحساب 01111باعت بضائع بمبلغ  -5

 :تدفقات ومقابلهاتمثيل بمخططات مختلف ال :9حّل املثال التطبيقي

 
 

 
املقابل  نقديي بين التدفق الحقيقي والتدفق العندما تكون العملية على الحساب فإنه ينتج هناك فارق زمن :مالحظة

لعملية، وتنتهي هذه العالقة بتسديد له، فعند الالتزام بتسديد الدين من طرف املدين تنشأ عالقة مديونية بين طرفي ا

 نواجب الدفع وإبراء ذمته فيسقط عالاملدين للمبلغ 
ّ
ق بذمته عند بداية العملية اتجاه الطرف ه ذلك الالتزام الذي تعل

 .الذي نشأ أيضا في بداية العملية ، كما يسقط حق هذا ألاخير الدائن

 الاقتصاديةوسائل إثبات التدفقات : ارابع

دات الضرورية إلثبات حدوث التدفقات الحقيقية واملالية، ففي حالة التدفقات الحقيقية نجد أّن وهي املستن

بينما تتمثل أهم وسائل ... الفاتورة، وصل الطلب، وصل التسليم، وصل إلادخال، وصل إلاخراج،: أهم وسائل إلاثبات

ك، ووسائل الدفع آلاجل كاألوراق التجارية إثبات التدفقات املالية في وسائل الدفع الفوري كالوصل النقدي والشي

 (.والسند ألمر" الكمبيالة"السفتجة)ألاخرى 

وصل الطلب، إعذار بالدفع، إلاشعار أو ما شابهها كلها وثائق تتضّمن معلومات، لكن ليس لها أثر مالي فهي  :مالحظة

 .تدفق معلومات وليس تدفق اقتصادي

 صاديةحاسبي للتدفقات الاقتالتسجيل امل: اخامس

ن املؤسسة و تهتم املحاسبة املالية بتحليل 
ّ
تسجيل التدفقات الاقتصادية باالعتماد على وثائق إثباتها بطريقة تمك

إّن مبدأ التسجيل املحاسبي يتطلب تحليل كل تدفق إلى مصدر واستخدام  .من مراقبة عملياتها وتحديد نتيجة نشاطها

 :مع تحديد قيمته وتاريخه، أي معرفة ما يلي

 نتصارمؤسسة الا 

دج01111 –( بضائع)تدفق حقيقي  

دج01111 -( التزام بدين)يتدفق نقد  

 الزبون 

 املورد

دج49111 –( حاسوب)تدفق حقيقي  

دج49111 -( التزام بدين)تدفق نقدي  

 نتصارمؤسسة الا 

 الحمؤسسة الف

دج75111 –( خدمة)حقيقيشبه تدفق   

دج75111 -( وصل نقدي)تدفق نقدي  

 يكانيكي عليامل

: 4ومقابله التدفق 9التدفق  -  

  : 0العملية  -

  : 9العملية  -
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 ؛نقديقطة انطالق التدفق الحقيقي أو اليمثل منشأ أو ن :مصدر التدفق -0

 ؛نقدينقطة وصول التدفق الحقيقي أو ال يمثل وجهة أو :استخدام التدفق -9

 :يتضمن كل تدفق العناصر التالية :وصف التدفق -3

 يتمثل في تحديد املصدر والاستخدام؛ :اتجاه التدفق 

 القيمة النقدية للتدفق والتي يتم إثباتها بوثيقة ثبوتية؛ يتمثل في (:القياس النقدي)قيمة التدفق 

 وهو التاريخ الذي حدث فيه التدفق :تاريخ التدفق. 

 .دج نقدا من املورد عمر751111آلة صناعية بمبلغ  "النجاح"اشترت مؤسسة   :0مثال تطبيقي

 .تمثيل وتحليل التدفق :العمل املطلوب

 :التدفقتمثيل وتحليل  :0حّل املثال التطبيقي

 
نقدي وهي متمثلة في تدفقين، أحدهما ( تعامل مع طرف خارجي)تعتبر هذه العملية تدفق خارجي بالنسبة للمؤسسة

 :وآلاخر حقيقي

  وهو املصدر؛ "النجاح"يتمثل في خروج ألاموال من صندوق مؤسسة : نقديتدفق 

 بل املبلغ املدفوع وهو الاستخداميتمثل في استالم آلالة مقا: تدفق حقيقي. 

 .دج بشيك بنكي4911فاتورة هاتف بمبلغ  "النجاح"سددت مؤسسة   :9مثال تطبيقي

 .تمثيل وتحليل التدفق :العمل املطلوب

 :تمثيل وتحليل التدفق :9حّل املثال التطبيقي

 
 :حقيقيشبه وآلاخر نقدي ي متمثلة في تدفقين، أحدهما وه تعتبر هذه العملية تدفق خارجي بالنسبة للمؤسسة

  وهو املصدر؛ "النجاح"مؤسسة  بنكيتمثل في خروج ألاموال من : نقديتدفق 

  مقابل املبلغ املدفوع وهو الاستخدام( الهاتف .م)يتمثل في استالم خدمة الاتصال: حقيقيشبه تدفق. 

 

 

 

 

دج4911 قياس نقدي – حقيقيشبه تدفق   

دج4911 قياس نقدي –تدفق نقدي   

 مؤسسة النجاح

 مصدر

 البنك

ملورد ا  

 استخدام

 مصاريف الهاتف

دج751111 قياس نقدي – تدفق حقيقي  

دج751111 قياس نقدي –تدفق نقدي   

 مؤسسة النجاح

 مصدر

 الصندوق 

 املورد عمر

 استخدام

 معدات وأدوات
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 تمارين للتقويم
 : الجزء النظري 

 :سئلة التاليةأجب عن ألا 

 .اشرح املقصود من التدفقات الاقتصادية مبرزا أهم تصنيفاتها -7

 .داخلية (النقدية)التدفقات املاليةفيها اشرح الحالة التي يمكن أن تكون  -5

 .اشرح أهم العناصر الواجب توافرها في أّي تدفق أثناء التسجيل املحاسبي له -0

 :تطبيقيالجزء ال

 :5175خالل شهر سبتمبر " ألامل"قامت بها مؤسسة إليك العمليات التالية التي 

 .دج591111لشراء مواد أولية بمبلغ " صالح"تقديم طلبية إلى املورد  -7

 .دج591111على الحساب بمبلغ " صالح"شراء مواد أولية من املورد  -5

 .دج من املخزن إلى ورشة إلانتاج751111إخراج ما قيمته  -0

 .بشيك بنكي". صالح"تسديد ما عليها من ديون اتجاه املورد  -4

 .توزيع مذكرة إعالمية من طرف املديرية العامة على موظفيها لتحفيزهم على بذل املزيد من العمل -9

 .دج نقدا كأجور عمال املؤسسة511111تسديد مبلغ  -1

 .دج41وحدة من املنتجات التامة بتكلفة وحدوية  7111استالم  -1

 .دج بشيك بنكي1111لغ دفع مصاريف إشهار إلى مؤسسة الدعاية وإلاشهار بمب -4

 .دج نقدا75111تسديد رسوم جبائية ملصلحة الضرائب بمبلغ  -5

 .دج من البنك الوطني الجزائري وحولته إلى حسابها البنكي011111اقترضت مبلغ  -71

 .دج على الحساب791مخزون املنتجات التامة بسعر وحدوي ¼ بيع  -77

 .دج من البنك وإيداعه في الصندوق 751111سحب مبلغ  -75

 .من الزبون شيك بمبلغ املبيعات من املنتجات استالم -70

 .دج نقدا4911تسديد فاتورة ماء بمبلغ  -74

 :العمل املطلوب

 .صّنف العمليات في جدول وفق ما درسته من تصنيفات التدفقات -7

 (.حقيقي ومالي)تمثيل التدفقات الاقتصادية بمخططات مبرزا طبيعة التدفق -5

ل كل تدفق إلى مصدر واستخدام بالنسبة  -0
ّ
 .للمؤسسة فقطحل

 



 

 

 

 

 

 رابعالـــــــــــــــ    احمل

 احلســــــــــــــــــاب
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ــــــــــــــــــاب : رابعاملحور ال  الــحســـــــ

 تعريف الحساب: أوال

هو عبارة عن أداة ملتابعة حركة كل تدفق من التدفقات الاقتصادية بصفة مستقلة في أّي مرحلة من مراحل 

تسجل وترتب وتبّوب فيه التدفقات املتعلقة بعنصر معّين أو نوع هو عبارة عن تقنية محاسبية و الدورة املحاسبية، 

عبارة عن جدول ذو جانبين، جانب أيمن يعرف باملدين ويسجل فيه الاستخدام،  بحيث أنه. متجانس من البيانات املالية

لخاصة به يخصص الحساب إلظهار القيمة النقدية للتدفقات ا وكما. وجانب أيسر يعرف بالدائن ويسجل فيه املصدر

 .خالل فترة محددة

 أشكال الحساب: ثانيا

 :يكون الحساب في شكل جدول يتكّون من جانبين يحتوي كل جانب على العناصر ألاساسية التالية

 رقم واسم الحساب؛ 

 البيان ويمثل شرحا ملحتوى العملية؛ 

 مبلغ العملية أو التدفق؛ 

 (.إجراء العملية)تاريخ التدفق 

 :شكال التاليةويأخذ الحساب إحدى ألا 

 :الشكل الكالسيكي -0

 (املصدر)الدائن...                                                            رقم واسم الحساب(                                   الاستخدام)املدين

 املبالغ البيان التاريخ املبالغ البيان التاريخ

 

 

 

     

  املجموع  املجموع

 (:املتالصقة)ل ذو ألاعمدة املتقاربةالشك -9

 البيان التاريخ
 املبالغ

 دائن مدين

    

   املجموع

 (:T)ويأخذ شكل الحرف  (:املبسط)الشكل املختصر -3

 مدين            رقم واسم الحساب                      دائن
 

 

 

 

 

  تصنيف الحسابات: ثالثا

 :زانية وحسابات التسييرحسابات املي:صنفان من الحسابات   هناك
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في وهي تضم تلك الحسابات التي تظهر في ميزانية املؤسسة سواء في جانب ألاصول أو  :حسابات امليزانية -0

 .9إلى  7جانب الخصوم، وهي تشمل تلك الحسابات التي تنتمي إلى ألاصناف من 

نها تعرف بحسابات وهي تضم تلك الحسابات التي تظهر في حساب النتائج، كما أ :حسابات التسيير -9

حسابات  1حسابات ألاعباء، وكذا حسابات الصنف 1الاستغالل، وهي تشمل حسابات كل من الصنف 

 .توجاتنامل

 تسجيل التدفقات في الحساب: رابعا

 الحساب، فإذا كان هذا الحساب مصدر هذا إن التسجيل في حساب ما يكون انطالقا من أثر تدفق ما على 
ً
ا

يمة ا فيتم تسجيل قة التدفق في الجانب الدائن منه، أما إذا كان هذا الحساب استخداًم للتدفق يتم تسجيل قيم

  ؛التدفق في الجانب املدين منه
ً
الاستخدام يمثل عملية دخول ألاموال أما املصدر فيمثل عملية  يمكن القول بأّن  وعموما

، (مدين)وآلاخر استخدام( دائن)مصدرل تدفق يتأثر به حسابين على ألاقل، أحدهما لذلك فإّن ك .خروج ألاموال

ا بقيمة ا يكون مدينً ا للتدفق الحقيقي أو املالي يكون دائنا، والحساب الذي يمثل استخداًم فالحساب الذي يكون مصدرً 

 ملالتدفق وذلك 
ً
اثنين أحدهما مدين وآلاخر  حسابينعلى ألاقل  بدأ القيد املزدوج، بمعنى أنه كل مبلغ يسجل يمّس وفقا

    .له بحيث تكون املبالغ املسجلة في الجانب املدين للحساب تساوي املبالغ املسجلة في الجانب الدائندائن، 

 :ما يلي فيما يتعلق بقاعدة فتح الحسابات وتسجيل العمليات فإنه ينبغي التمييز بينأما 

 لطرف املدين حسابات ألاصول وحسابات املصاريف في امن تفتح كل : حسابات ألاصول وحسابات املصاريف

 .وتتزايد فيه، وتتناقص في الجانب الدائن

 تفتح كل من حسابات الخصوم وحسابات النواتج في الطرف الدائن وتتزايد : حسابات الخصوم وحسابات النواتج

 .فيه، وتتناقص في الطرف املدين

 .دج من الصندوق إلى البنك91111بتحويل مبلغ  "النجاح"مؤسسة قامت  :0مثال تطبيقي

 (.باستخدام الشكل املختصر للحساب.  )فتح حسابي البنك والصندوق  :مل املطلوبالع

 
 

 .دج بشيك75111بمبلغ  5175بتسديد مصاريف إيجار شهر سبتمبر  "النجاح"مؤسسة قامت  :9مثال تطبيقي

 (.ر للحسابباستخدام الشكل املختص.  )فتح الحسابين املعنيين :العمل املطلوب

 
 

 .دج حّول مباشرة إلى حسابها البنكي411111على قرض بنكي بمبلغ  "النجاح"مؤسسة تحصلت  :3مثال تطبيقي

 إيجار      دائن.م 603/مدين      حـ

75111 
 

 

055111 055111 

 

 البنك        دائن 509/مدين      حـ

 

 
75111 

 

055111 055111 

 

 البنك         دائن 509/مدين      حـ

91111 
 

 

055111 055111 

 

 الصندوق      دائن 53/مدين      حـ

 

 
91111 

 

055111 055111 

 

- + 

+ - 
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 (.باستخدام الشكل املختصر للحساب.  )فتح الحسابين املعنيين :العمل املطلوب

 
 

 .دج بشيك791111بضاعة بمبلغ  "النجاح"مؤسسة باعت  :4مثال تطبيقي

 (.باستخدام الشكل املختصر للحساب.  )فتح الحسابين املعنيين :العمل املطلوب

 
 .نالحظ أّن كل مبلغ يسجل يمّس على ألاقل حسابين اثنين أحدهما مدين وآلاخر دائن: مالحظة

 اترصيد الحسابت: خامسا

 هالفرق بين طرف، أو هو يعرف الرصيد على أنه املبلغ املتبقي في حساب ما بعد تسجيل أثر مختلف التدفقات

، والترصيد هو استخراج رصيد (أي الفرق بين املجموع ألاكبر للحساب واملجموع ألاصغر له)املدين هالدائن وطرف

يسمى باسم املبلغ بمعنى أّن الرصيد ب ألاكبر، يسجل الرصيد في الجانب ألاصغر وينسب إلى الجانالحساب، بحيث 

 .وغلق الحساب يكون بإظهار توازن طرفيه .ألاكبر ويوضع في الجهة املعاكسة إلحداث التوازن بين طرفي الحساب

 : حساب يتم إتباع الخطوات التالية لحساب الرصيد النهائي ألّي وعليه فإنه 

 ؛وضع مجموع الجانب ألاكبر ملجموع الجانبين -7

 . رح مجموع الجانب ألاصغر من الجانب ألاكبر ووضعه في الجانب ألاصغر وإسناده إلى الجانب ألاكبرط -5

 :إحدى الحاالت التالية أماميمكن أن نكون وبالتالي 

 الدائن <دين امل: رصيد مدين. 

 دائنال  >دين امل: رصيد دائن. 

 دائنال =دين امل (:مقفل ، مرصد) رصيد مغلق. 

 .الحسابات في الدورة املوالية بنقل الرصيد إلى جانبه ألاصلي الذي ينسب إليه يعاد فتح:  ةمالحظ

 :بالعمليات التالية "النجاح"مؤسسة قامت  5175خالل شهر سبتمبر  :0مثال تطبيقي

 .دج نقدا751111بيع بضاعة بمبلغ  71/15/5175في  -

 .دج نقدا49111شراء حاسوب بمبلغ  79/15/5175في  -

 .دج نقدا مقابل تقديمها لخدمات النقل إلحدى املؤسسات59111مبلغ قبض  51/15/5175في  -

 دج نقدا71111تسديد فاتورة الكهرباء والغاز بمبلغ  59/15/5175في  -

، ثم استخراج رصيده في آخر الشهر (تسجيل العمليات في حساب الصندوق )فتح حساب الصندوق  :العمل املطلوب

 (.استخدام الشكل الكالسيكي. )دج71111ر علما أّن رصيد هذا الحساب في بداية الشه

 مبيعات البضائع   دائن 711/مدين      حـ

 

 
791111 

055111 055111 

 

 البنك        دائن 509/مدين      حـ

791111 
 

 

055111 055111 

 

+ 

 اقتراضات    دائن 064/مدين      حـ

 411111 

 

05  

 

 البنك         دائن 509/مدين      حـ

411111 
 

 

055111 055111 

 

+ 

+ + 
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 :فتح حساب الصندوق واستخراج رصيده باستخدام الشكل الكالسيكي :0حّل املثال التطبيقي

 (املصدر)الدائن(                                             53/حـ)حساب الصندوق (                             الاستخدام)املدين

 املبالغ البيان التاريخ املبالغ انالبي التاريخ

17/15/5175 

71/15/5175 

51/15/5175 

 

 الرصيد الابتدائي

 بيع بضاعة

 تقديم خدمة النقل

71111 

751111 

59111 

79/15/5175 

59/15/5175 

 

01/15/5175 

 شراء حاسوب

 تسديد فاتورة الكهرباء

 

 (مدين)الرصيد

49111 

71111 

 

011111 

 055111 املجموع 055111 املجموع

نفس املثال السابق، يطلب فتح حساب الصندوق، ثم استخراج رصيده في آخر الشهر باستخدام  :(أ)0مثال تطبيقي

 .الشكل ذو ألاعمدة املتالصقة

 :فتح حساب الصندوق واستخراج رصيده باستخدام الشكل ذو ألاعمدة املتالصقة :(أ)0حّل املثال التطبيقي

 املبالغ البيان التاريخ

 دائن دينم

17/15/5175 

71/15/5175 

79/15/5175 

51/15/5175 

59/15/5175 

 

01/15/5175 

 الرصيد الابتدائي

 بيع بضاعة

 تقديم خدمة النقل

 شراء حاسوب

 تسديد فاتورة الكهرباء

 

 (مدين)الرصيد

71111 

751111 

59111 

- 

 

- 

- 

- 

49111 

71111 

 

011111 

 055111 055111 املجموع

نفس املثال السابق، يطلب فتح حساب الصندوق، ثم استخراج رصيده في آخر الشهر باستخدام  :(ب)0مثال تطبيقي

 .الشكل املختصر

 :فتح حساب الصندوق واستخراج رصيده باستخدام الشكل املختصر :(ب)0حّل املثال التطبيقي

 الصندوق                  دائن 53/مدين                    حـ

 71111رصيد ابتدائي    

751111 

59111 

49111  

71111 

 

 رصيد مدين 011111

055111 055111 

 :بالعمليات التالية "فالحال"مؤسسة قامت  5174خالل شهر ديسمبر  :9مثال تطبيقي

 .من الصندوق إلى البنكدج 711111تحويل مبلغ  14/75/5174في  -

 .دج بشيك41111شراء بضاعة بمبلغ  75/75/5174في  -

 .دج بشيك1111ديد فاتورة هاتف بمبلغ تس 51/75/5174في  -
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 .دج بشيك791111بيع بضاعة بمبلغ  55/75/5174في  -

 .بشيك 704111تسديد أجور مستخدمين بمبلغ  51/75/5174في  -

  :العمل املطلوب

تسجيل العمليات في حسابي البنك والصندوق، ثم استخراج رصيدهما في آخر الشهر علما أّن رصيد هذين  -7

 (.استخدام الشكل املختصر. )دج711111دج، 51111: على الترتيب كاناة الشهر الحسابين في بداي

 .17/17/5175إعادة فتح الحسابين في  -5

  :9حّل املثال التطبيقي

 :تسجيل العمليات في حسابي البنك والصندوق واستخراج رصيدهما في آخر الشهر باستخدام الشكل املختصر -0

 دائن                    البنك 509/مدين                    حـ

 51111رصيد ابتدائي    

711111 

791111 

41111  

1111 

704111 

 

 رصيد مدين 51111

971111 971111 

 

 الصندوق                   دائن 53/مدين                  حـ

 711111رصيد ابتدائي    
 

711111 

 

 

011111 011111 

 

 :17/17/5175في  حسابي البنك والصندوق إعادة فتح  -5

 حساب البنك: 

 البنك                    دائن 509/مدين                     حـ

 91111رصيد ابتدائي    
 

 

 
 

  17/17/5175في الشهر املاض ي وبالتالي رصيده الافتتاحي معدوم في ( مقفل)مرّصد: حساب الصندوق 

 

 

 

 

(مغلق)رصيد مقفل   
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 تحليل أرصدة الحسابات : اسادس

 .دها ذو طبيعة مدينة وحسابات أخرى يكون رصيدها ذو طبيعة دائنةهناك حسابات يكون رصي

 :ونميز بين نوعين منها :الحسابات ذات ألارصدة املدينة -0

ر أرصدتها عن ممتلكات املؤسسة التي تستعملها تعبّ  (:حسابات ألاصول )حسابات الاستخدامات الوسطية -0-0

وتتميز هذه الحسابات .... أموال في البنك والصندوق  في نشاطها مثل البناءات، معدات إلانتاج، املواد ألاولية،

 .استخدامها غير نهائي، فتكون استخداما وقد تنعكس لتصبح مصدرا بكونها قابلة لالنعكاس أي أّن 

تعبر أرصدتها عما استهلكته املؤسسة عند ممارسة  (:حسابات ألاعباء)حسابات الاستخدامات النهائية -0-9

، وتتميز ...من البضائع واملواد ألاولية، إلايجار، الصيانة، أجور املستخدميننشاطها مثل الخدمات املستهلكة 

 .هذه الحسابات بأنها غير قابلة لالنعكاس ويكون استخدامها نهائيا وال يشكل مصدرا الحقا

حسابات املصادر الخارجية وحسابات : نميز أيضا بين نوعين منها :الحسابات ذات ألارصدة الدائنة -9

 :خليةاملصادر الدا

تعّبر أرصدتها عن رؤوس ألاموال املساهم بها في املؤسسة  (:حسابات الخصوم)حسابات املصادر الخارجية -9-0

 وفي 
ً
بصفة دائمة أو الديون بمختلف أنواعها، وتكون هذه الحسابات قابلة لالنعكاس أي أنها تكون مصدرا

 
ً
 .حاالت أخرى استخداما

تعّبر أرصدتها عن املنتوجات التي حققتها املؤسسة من  (:حسابات املنتوجات)حسابات املصادر الداخلية -9-9

وتكون هذه ... خالل نشاطها مثل املبيعات من البضائع واملنتجات، الخدمات املقدمة، املنتوجات املالية،

ل استخداما الحقا
ّ
 وال تشك

ً
 .الحسابات غير قابلة لالنعكاس فتكون مصدرا
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 تمارين للتقويم
 : نظري الجزء ال

 :أجب عن ألاسئلة التالية

 .أذكر العناصر ألاساسية التي ينبغي أن يحتويها الحساب -7

 .قواعد فتح كل من حسابات امليزانية وحسابات التسييراشرح  -5

 .كيف تستطيع التمييز بين الحسابات القابلة لالنعكاس والحسابات غير القابلة لالنعكاس -0

ات النقل، تأمينات، موردو املخزونات والخدمات، مصاريف إشهار، رأس املال، معد: إليك الحسابات التالية -4

منتوجات مالية، مخزون املواد ألاولية، قروض بنكية، معدات وأدوات، البنك، ضرائب ورسوم، الزبائن، أداء 

 .خدمات، الصندوق، املشتريات املستهلكة من البضائع

دينة والحسابات ذات ألارصدة الدائنة، والحسابات صّنف في جدول الحسابات ذات ألارصدة امل: ملطلوبلعمل اا

 .القابلة لالنعكاس والحسابات غير القابلة لالنعكاس

 :تطبيقيالجزء ال

 :5175خالل شهر أوت " ألامل"إليك العمليات التالية الخاصة بحساب الصندوق ملؤسسة  :0ت

 .دج741111الرصيد ألاولي لحساب الصندوق للمؤسسة  -

 .دج نقدا59111مبلغ تأجير آلة للزبون ب -

 .دج نقدا41111تسديد مصاريف املستخدمين بمبلغ  -

 .دج من الصندوق إلى البنك11111تحويل مبلغ  -

 .دج نقدا79111تسديد املصاريف الجمركية بمبلغ  -

 .دج نقدا591111بيع منتجات تامة بمبلغ  -

 .دج نقدا51111شراء برمجيات معلوماتية بمبلغ  -

 .دج نقدا79111تسديد مصاريف الصيانة بمبلغ   -

 : العمل املطلوب

 .تسجيل العمليات السابقة في الحسابات الخاصة بها -7

 .5175أوت  شهر استخرج رصيد حساب الصندوق في آخر  -5

 :أكمل الحسابات التالية: 9ت

 

 البنك     د 509/م   حـ

551111 

141111 

49111 
 

701411 

11411 

............ .............. 

 

 الزبائن   د 400/م    حـ

551111 

711111 

............... 
 

794411 

91411 

441111 .............. 

 

 موردو املخزونات    د 410/م   حـ

759111 

141111 

 011111د .ر
 

941111 

55111 

................ 

............ .............. 
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 :بالعمليات التالية" الانتصار"قامت مؤسسة  5175خالل شهر سبتمبر  :3ت

 .دج على الحساب711111 شراء بضاعة -

 .دج مستحقة الدفع4111استالم فاتورة كهرباء وغاز بمبلغ  -

 (.دج41111تكلفتها )دج على الحساب751111بيع بضاعة بمبلغ  -

 .دج على الحساب741111شراء آلة إنتاجية بمبلغ  -

 .دج لم يسدد بعد5111إصالح آالتها من طرف شركة الصيانة والتصليح بمبلغ  -

 .دج على الحساب0111لالستهالك بمبلغ   شراء مواد قابلة -

 .دج11111استالم شيك من أحد الزبائن بمبلغ  -

 .ما عليها من ديون بشيك¼ تسديد  -

 : ملطلوبلعمل اا

 (استخدام الشكل املختصر.)تسجيل العمليات السابقة في الحسابات الخاصة بها -7

 .دج711111 لحساب البنك كان  شهر داية الرصيد با أّن أرصدة الحسابات في آخر الشهر، علما استخراج 

إليك حساب البنك التالي والذي سجلت به مجموعة من العمليات التي سددت بشيك بنكي خالل شهر سبتمبر : 4ت

 :"ألامل"ملؤسسة 5175

 البيان التاريخ
 املبالغ

 دائن مدين

17/15/5175 

14/15/5175 

14/15/5175 

75/15/5175 

71/15/5175 

57/15/5175 

54/15/5175 

01/15/5175 

 رصيد ابتدائي

 شراء مواد أولية

 تسديد مصاريف النقل

 تسديد مصاريف املستخدمين

 بيع منتجات تامة

 تسديد فاتورة الكهرباء والغاز

 قبض مبلغ من الزبون 

 رصيد نهاية الشهر

791111 

751111 

 

01111 

 

4111 

11111 

47111 

 

 

59111 

 

411111 

 

 

 

 495111 495111 املجموع

 : ل املطلوبالعم

 .د التسجيل الصحيح من التسجيل الخاطئ للعمليات املدرجة في حساب البنكيحدت -7

 .01/15/5175إعادة تشكيل حساب البنك بشكل صحيح محددا رصيده في  -9
 



 

 

 

 

 اس اخلـــــــــــــــ    احمل

 يــااييـــة والنتيـــــةامل
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 امليزانية والنتيجة: خامساملحور ال

 تعريف امليزانية: أوال

وصف عناصر الذمة املالية ب( تاريخ إقفال الحسابات)تاريخ معّين هي عبارة عن وثيقة محاسبية تسمح عند

للمؤسسة وتوزيعها وإظهارها بشكل منفصل، أي تسمح بمعرفة مجموع املوارد الداخلية والخارجية التي تحّصلت عليها 

وتقّدم  .ااملؤسسة واملتمثلة في رؤوس ألاموال الخاصة والديون، وكذلك مجموع استخدامات هذه املوارد أي وجهته

امليزانية في شكل جدولين منفصلين يقدمان على شكل قائمة يخصص أحدهما لالستخدامات التي تسمى باألصول، 

بأّن امليزانية تحدد  791 -14من املرسوم التنفيذي  05نّصت املادة بحيث  .ويخصص آلاخر للموارد التي تسمى بالخصوم

ز عرض ألاصول والخصوم داخل امليزانية الفصل بين العناصر بصفة منفصلة عناصر ألاصول وعناصر الخصوم، يبر

 .الجارية والعناصر غير الجارية

 شكل امليزانية: ثانيا

 :تظهر امليزانية في شكلها املبّسط مكونة من عمودين كما يلي

 N..../...../امليزانية بتاريخ                  

قم ر 

 الحساب
ــــــــــــــألاصـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ول ــــ

املبالغ الصافية 

 Nالسنة 

 ألاصول غير الجارية 

 ألاصول الجارية

 

  مجموع ألاصول 
 

ــــــــــــالخصــ ح. ر  ومــــــــــــــــــــــــــــ
 مبالغ

 Nالسنة 

 الخاصةرؤوس ألاموال  

 الخصوم غير الجارية

 الخصوم الجارية

 

  مجموع الخصوم

 .ول يساوي مجموع الخصومبحيث مجموع ألاص

 حسابات امليزانية: ثالثا

و التي تظهر في ألاصول و الخصوم حسب الطبيعة ( 9، 4، 0، 5، 7)تتكّون امليزانية من حسابات ألاصناف 

 .العادية ألرصدتها

 حسابات ألاصول  -0

دام املؤسسة تعرف باملوجودات وهي املمتلكات املادية واملعنوية للمؤسسة، حيث تظهر ألاصول كيفية استخ

 :، وتشمل ألاصناف التالية(القروض بمختلف أنواعها)لألموال التي تحصلت عليها من الشركاء أو املساهمين أو من الغير

  حسابات التثبيتات: 5الصنف. 

 التنفيذ املنتجات قيدحسابات املخزونات و : 0الصنف. 
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  (ذات الطبيعة املدينة)حسابات الغير: 4الصنف 

  (ذات الطبيعة املدينة)املالية  الحسابات: 9الصنف 

 :فإّن ألاصول تصّنف إلى ما يلي 791 -14من املرسوم التنفيذي  57وحسب املادة 

حسابات (: 5)وهي تلك ألاصول املوجهة لخدمة املؤسسة بشكل دائم وتشمل حسابات الصنف :أصول غير جارية -0-0

ثناء نشاطها بشكل مستمر ودائم ملدة  تتجاوز لتثبيتات، والتي هي عبارة عن العناصر التي تستعملها املؤسسة أ

 :السنة املالية الواحدة، وتتفرع إلى تثبيتات معنوية وعينية ومالية

 برمجيات املعلوماتية  514/ حـ: وهي أصول غير نقدية قابلة للتعريف وال معنى مادي لها، مثل: التثبيتات املعنوية

 وما شابهها؛

 تستعملها املؤسسة ألكثر من سنة مالية من أجل إلانتاج وتقديم السلع أو  وهي أصول مادية :التثبيتات العينية

 البناءات؛ 570/حـ: الخدمات والتأجير والاستعمال ألغراض إدارية، مثل

 517/ حـ: وهي أصول مالية تحوزها املؤسسة بغرض الحصول على منافع مستقبلية، مثل :التثبيتات املالية 

 .الحافظة السندات املثبتة التابعة لنشاط

وهي ألاصول التي تتوقع املؤسسة بأن يتم بيعها أو استخدامها خالل دورة الاستغالل العادية وكذا  :أصول جارية -0-9

 :الزبائن والنقديات، وهي تضم ألاصناف التالية

  وهي ألاصول التي تحوزها املؤسسة لبيعها أو التي هي :حسابات املخزونات واملنتجات قيد التنفيذ(: 10)الصنف 

 مخزونات البضائع؛ 01/حـ: قيد إلانتاج وتشمل مخزونات البضائع واملواد واللوازم والتموينات واملنتجات، مثل

  وهي الحسابات التي تسجل فيها الحقوق اتجاه املدينين والتي  :(ذات الطبيعة املدينة) حسابات الغير(: 14)الصنف

 الزبائن؛ 477/ حـ: ؤسسة مع الغير، مثلتنشأ عن عمليات الاستغالل العادية التي تقوم بها امل

  وهي الحسابات التي تسجل فيها حركة القيم النقدية  :(ذات الطبيعة املدينة)الحسابات املالية(: 19)الصنف

 90/البنوك واملؤسسات املالية، حـ 975/ حـ: والشيكات وكذا العمليات مع البنوك واملؤسسات املالية، مثل

 .الصندوق 

 حسابات الخصوم -9

هي الالتزامات الراهنة للمؤسسة املترتبة على أحداث سابقة يترتب على انقضائها خروج موارد تمثل منافع و 

فهي تمثل مصادر تمويل للمؤسسة والتي قد تكون ذاتية مثل مساهمات الشركاء  .اقتصادية، وهي ذات طبيعة دائنة

 .أنها تمثل التزامات املؤسسةوألارباح غير املوزعة، أو خارجية كالقروض بمختلف أنواعها، كما 

 :والحسابات التي تظهر في جانب الخصوم هي حسابات ألاصناف التالية

  حسابات رؤوس ألاموال(: 17)الصنف 

 (ذات الطبيعة الدائنة)حسابات الغير ( : 14) الصنف 

 (ذات الطبيعة الدائنة)حسابات املالية (:19) الصنف 

 :فإّن الخصوم تصّنف إلى ما يلي 791 -14 من املرسوم التنفيذي 50و 55وحسب املواد 

وهي الخصوم التي يكون استحقاقها ألاصلي أكثر من سنة مالية، أي الالتزامات التي يتوقع أن  :خصوم غير جارية -9-0

 714/تستوفيها املؤسسة في ألاجل الطويل، وتشمل عناصر التمويل الخارجية بالنسبة للمؤسسة، مثل حـ

 .اقتراضات لدى مؤسسات القرض
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وهي الالتزامات التي يتوقع أن تقوم املؤسسة بتسويتها في ألاجل القصير أو خالل دورة الاستغالل  :خصوم جارية -9-9

 :العادية، وهي تضم ألاصناف التالية

  وهي الحسابات التي تسجل فيها الديون التي التزمت بها  :(ذات الطبيعة الدائنة) حسابات الغير(: 14)الصنف

 414/موردو املخزونات والخدمات، حـ 417/حـ: ن عمليات الاستغالل العادية مع الغير مثلاملؤسسة، وهي تنشأ ع

 موردو التثبيتات؛

  وهي الحسابات التي تسجل فيها العمليات مع البنوك  :(ذات الطبيعة الدائنة)الحسابات املالية(: 15)الصنف

عندما ) املساهمات البنكية الجارية 975/ـمثل ح. هذه الحسابات دائنة واملؤسسات املالية عندما تكون أرصدة

يكون رصيد حساب البنك دائنا يتم اعتباره دينا ويدرج ضمن الخصوم، ويكون رصيد البنك دائنا مثال في حالة 

 (. découvert bancaireالسحب على املكشوف 

  التعريف السابق ال تظهر في جانب الخصوم من امليزانية رغم أنها حسب  :حسابات رؤوس ألاموال(: 10)الصنف

تعتبر خصوم واجبة التسديد، وهي تمثل الفرق بين أصول املؤسسة ومجموع خصومها الجارية وغير الجارية، أي 

 : أي يتم حسابها وفقا للعالقة التاليةفائض أصول املؤسسة على خصومها الجارية وغير الجارية، 

 (الخصوم الجارية+ الخصوم غير الجارية) –مجموع ألاصول = ألاموال الخاصة 

فحسابات هذا الصنف تعّبر عن التزامات تقع على عاتق املؤسسة لصالح ذوي حقوق امللكية، مثل حسابات رأس 

 :ضم هذا الصنف عدة حسابات فرعية منها ما يليوي، ...، النتائج، الاحتياطات، حسابات املال

 ة لتأسيس الشركة، ويتفرع إلى عدة حسابات فرعية وهي املبالغ املقدم :رأس املال والاحتياطات وما يماثلها 71/حـ

 : منها

 أموال الاستغالل؛ رأس املال الصادر أو رأس مال الشركة أو  717/حـ 

 ؛(القانونية ألاساسية ، العادية واملقننة)الاحتياطات 711/حـ 

 .حساب املستغل 714/ حـ 

 ترحيل من جديدال 77/حـ. 

 نتيجة السنة املالية 75/حـ. 

 :تقدم، يمكن تمثيل امليزانية حسب الشكل التاليمن خالل ما 
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 N..../...../امليزانية بتاريخ

قم ر 

 الحساب
ـــــــــــــــــــــــــــــألاصـ ــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ  ول ــــــــــــــــــ

املبالغ الصافية 

 Nالسنة 
 

 

 
514 

519 

514 

 

577 

570 

579 

574 

50 

 

517 

515 

510 

 

 

01 

07 

05 

09 

 
47 

477 

470 

415 
 

97 

975 

979 

971 

90 

 :ألاصول غير الجارية
 التثبيتات( 19)الصنف 

 تثبيتات معنوية: 

 برمجيات املعلوماتيات و ما شابهها /حـ

 الامتيازات و الحقوق املماثلة و البراءات و الرخص و العالمات /حـ

 .التثبيتات املعنوية ألاخرى  /حـ

 ةتثبيتات عيني: 

 ألاراض ي /حـ

 البناءات /حـ

 املنشآت التقنية ، املعدات و ألادوات الصناعية /حـ

 .معدات النقل، أثاث املكتب، معدات املكتب، معدات إلاعالم آلالي: التثبيتات العينية ألاخرى  /حـ

 تثبيتات جاري انجازها /حـ

 تثبيتات مالية: 

 السندات املثبتة التابعة لنشاط الحافظة /حـ

 (السندات و القسائم) سندات التي تمثل حق الدين الدائن ال /حـ

 السندات املثبتة التابعة لنشاط الحافظة /حـ

 :ألاصول الجارية
 قيد التنفيذاملخزونات و املنتوجات ( 13)الصنف 

 مخزونات البضائع /حـ

 املواد ألاولية و اللوازم

 تموينات أخرى / حـ

 مخزونات املنتجات/ حـ

 ( ذات الطبيعة املدينة)الغير  حسابات( 14)الصنف 

 الزبائن و الحسابات امللحقة /حـ

 الزبائن/ حـ

 الزبائن، السندات املطلوب تحصيلها/ حـ

 املوردون املدينون /حـ

 (ذات الطبيعة املدينة)حسابات املالية( 15)الصنف 

 البنوك و املؤسسات املالية و ما يماثلها/حـ

 البنوك و الحسابات الجارية/  حـ

 الخزينة العمومية واملؤسسات العمومية /  حـ

 الهيئات املالية ألاخرى /حـ

 الصندوق  /حـ

 

  مجموع ألاصول 
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ــــــــــــالخصــ ح. ر  ومــــــــــــــــــــــــــــ
 مبالغ

 Nالسنة 
 

 
71 

717 

711 

75 

 

71 

714 

 

 
41 

417 

414 

475 
 

975 

  :الخاصة رؤوس ألاموال
 الرؤوس ألامو ( 10)الصنف 

 رأس املال و الاحتياطات و ما يماثلها  /حـ

 رأس املال الصادر أو رأس مال الشركة أو أموال الاستغالل /حـ

 (القانونية ألاساسية، العادية و املقننة) الاحتياطات  /حـ

 نتيجة السنة املالية /حـ

 :الخصوم غير الجارية
 الاقتراضات و الديون املماثلة /حـ

  سسات القرضالاقتراضات لدى مؤ  /حـ
 :الخصوم الجارية

 (ذات الطبيعة الدائنة)حسابات الغير ( 14)الصنف    

 املوردون و الحسابات امللحقة /حـ

 مودو املخزونات  و الخدمات /حـ

 موردو التثبيتات /حـ 

 الزبائن الدائنون  /حـ

 (ذات الطبيعة الدائنة)حسابات املالية ( 15)الصنف 

 ريةاملساهمات البنكية الجا /حـ

 

  مجموع الخصوم

 أنواع امليزانيات: رابعا

 :يتم تصنيف امليزانيات وفقا لتاريخ إعدادها إلى ما يلي

والتي تتضمن الخصوم ( عند إنشائها)وهي امليزانية التي يتم إعدادها في بداية حياة املؤسسة: امليزانية التأسيسية -0

ك وألاصول التي اقتنتها املؤسسة، وي
ّ
تم إعدادها مرة واحدة عند تأسيس املؤسسة، كما أنه ليس التي أحضرها املال

 . لها تاريخ محدد وإنما تاريخ امليزانية هو تاريخ إحضار العناصر وبداية النشاط

، تتضمن أرصدة عناصر (N/17/17) وهي امليزانية التي يتم إعدادها عند بداية كل دورة: امليزانية الافتتاحية -9

املؤسسة العمل بها خالل السنة، بحيث يجب أن تكون متطابقة مع امليزانية  ألاصول والخصوم التي سوف تبدأ

 .السنة املاليةتلك الختامية للدورة السابقة، كما أنها ليست إجبارية من الناحية القانونية وال تظهر نتيجة 

وهي إجبارية ، N/07/75 وهي امليزانية التي يتم إعدادها عند نهاية كل دورة وعادة ما تكون في: امليزانية الختامية -3

 بحيث من خاللها تستطيع املؤسسة معرفة نتيجة نشاطها، 
ً
 .أنها تظهر نتيجة السنة املالية أيقانونا

وهي امليزانية التي يتم إعدادها قبل البدء في تصفية املؤسسة ويكون تاريخها هو تاريخ إعالن  :ميزانية التصفية -4

 .التصفية

 :يلي كما" النجاح" كانت عناصر ميزانية مؤسسة  17/17/7551بتاريخ  :0مثال تطبيقي

تموينات  دج،751511 :دج،معدات وأدوات؟  :دج، رأس املال091111 :البنكيةالاقتراضات  دج،04111 :الصندوق 

 ،دج755111: الخدماتموردو املخزونات و دج، 711511: دج، مخزون املنتجات791511 :دج، الزبائن70511 :أخرى 
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: لوازم، مواد أولية و دج541111 :بناءات دج،1111: موردون مدينون  دج،011111: أراض ي دج،71511 :أثاث املكتب

 .دج771411 :كالبندج، 51111: برمجيات املعلوماتية دج،04111

 .بعد تحديدك لرأس املال 17/17/5175بتاريخ " النجاح" إعداد ميزانية مؤسسة  :العمل املطلوب

 :17/17/5175بتاريخ " النجاح" نية مؤسسة إعداد ميزا :0حّل املثال التطبيقي

 (موردو املخزونات+ الاقتراضات)  –مج ألاصول = رأس املال 

 دج491111( = 511111+ 091111)  – 7411111= رأس املال 

 17/17/5175امليزانية بتاريخ                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ألاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح.ر
 املبالغ الصافية

 5175السنة 

514 

577 

570 

579 

574 

07 

05 

09 

477 

415 

975 

90 

 برمجيات املعلوماتية

 أراض ي

 بناءات

 معدات و أدوات

 أثاث مكتب

 مواد أولية و لوازم

 تموينات أخرى 

 تجاتمخزون املن

 الزبائن

 موردون مدينون 

 بنوك الحسابات الجارية

 الصندوق 

51111 

011111 

541111 

751511 

71511 

04111 

70511 

711511 

791511 

1111 

771411 

04111 

 0411111 املجموع العام لألصول 
 

 5175مبالغ السنة  الخصوم ح.ر

717 

714 

417 

 رأس املال

 البنكيةالاقتراضات 

 خدماتموردو املخزونات و ال

491111 

091111 

511111 

 0411111 املجموع العام للخصوم

 (موردو املخزونات+ الاقتراضات)  –مج ألاصول = رأس املال 

 دج491111( = 511111+ 091111)  – 7411111= رأس املال 

 :بدأ التاجر أحمد نشاطه التجاري مخصصا لذلك العناصر التالية 71/11/5175بتاريخ  :9مثال تطبيقي

 دج،59111 :أثاث املكتب ،دج؟: بضائع دج،11111 :معدات وأدواتدج،011111 :البنكيةالاقتراضات ، دج؟ :اءاتبن

 ، دج؟ :كالبندج، 01111: برمجيات املعلوماتية دج،49111: ي، معدات إلاعالم آلاليدج؟ :الصندوق 
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دج، 7111111: ، علما أّن مجموع ألاصول 17/11/5175يخ الافتتاحية للتاجر أحمد بتار يزانية املإعداد  :العمل املطلوب

 .بضائع 1.05= بناءات  1.5= البنك 1.4= وأّن الصندوق 

 :17/11/5175يخ الافتتاحية للتاجر أحمد بتار يزانية املإعداد  :9حّل املثال التطبيقي

+ بضائع + م آلالي معدات إلاعال +  أثاث مكتب+  معدات و أدوات+  بناءات+ برمجيات املعلوماتية = مج ألاصول : لدينا

 الصندوق + بنك ال

 الصندوق + البنك +  بضائع +  49111+  59111+  11111+ بناءات +  01111=  7111111

 الصندوق + البنك +  بضائع + بناءات =  401111:  أي أّن 

 .بضائع 1.05= بناءات  1.5= البنك 1.4= الصندوق :  ولدينا

 البنك 1.4= الصندوق : أي

 البنك 4= البنك  1.4/1.5= بناءات : بناءات منه  1.5= البنك  1.4و    

 البنك 5.9= البنك  1.4/1.05= بضائع : بضائع منه  1.05= البنك  1.4و    

 البنك 4.0= البنك  1.4+ البنك + البنك  5.9+ البنك  4=  401111: إذن

 711111=  4.0/ 401111= البنك : وبالتالي

 X 711111  =41111  1.4= الصندوق 

 X  711111  =411111  4= بناءات 

 X  711111  =591111  5.9= بضائع 

 111111=   011111 – 7111111= الاقتراضات  –مج الخصوم = أموال الاستغالل : ولدينا

 17/11/5175امليزانية بتاريخ                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ألاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح.ر
 املبالغ الصافية

 5175السنة 

514 

570 

579 

5740 

5749 

01 

975 

90 

 برمجيات املعلوماتية

 بناءات

 معدات و أدوات

 أثاث مكتب

 معدات إلاعالم آلالي

 بضائع

 لجاريةبنوك الحسابات ا

 الصندوق 

01111 

411111 

11111 

59111 

49111 

591111 

711111 

41111 

 0111111 املجموع العام لألصول 
 

 5175مبالغ السنة  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخص ح.ر

717 

714 

 غاللأموال الاست

 البنكيةالاقتراضات 

111111 

011111 

 0111111 املجموع العام للخصوم
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 واملركز املالي الصافي للمؤسسة نتيجة السنة املالية: خامسا

 نتيجة السنة املالية -0

من املرسوم التنفيذي  54يقصد بها الربح أو الخسارة التي تحققها املؤسسة من خالل نشاطها، وحسب املادة 

 .ومجموع ألاعباء لتلك السنة املالية( إلايرادات)نتيجة السنة املالية هي الفارق بين مجموع املنتوجاتفإّن  791 -14

 :ويتم حسابها بطريقتين

 (1مج الصنف – 1مج الصنف: )مجموع ألاعباء –مجموع إلايرادات = نتيجة السنة املالية : 7ط

 مجموع الخصوم –مجموع ألاصول  = نتيجة السنة املالية : 5ط

 .قبل تحديد النتيجة ألنها هي التي تعيد التوازن إلى امليزانيةيحسب مجموع الخصوم : بحيث

 :وتظهر نتيجة السنة املالية في نهاية السنة في حالتين

 مجموع ألاعباء<  بمعنى أّن مجموع املنتوجات : حالة الربح 

 مجموع الخصوم   < أو مجموع ألاصول                     

    .نتيجة السنة املالية ربح 751/ا في حـويتم تسجيله

 مجموع ألاعباء>  بمعنى أّن مجموع املنتوجات : حالة الخسارة 

 مجموع الخصوم   > أو مجموع ألاصول                     

 (.وذلك في الخصوم بإشارة سالبة)نتيجة السنة املالية خسارة  755/ويتم تسجيلها في حـ

 :يلي كما" الفالح" كانت عناصر ميزانية مؤسسة  51/71/5174بتاريخ  :0مثال تطبيقي

 ،؟ للتحديد :دج، رأس املال091111 :البنكيةالاقتراضات  دج،59111 :الصندوق دج، 551111: موردو التثبيتات

موردو دج، 911111: دج، مخزون املنتجات49111 :دج، الزبائن741111 :تموينات أخرى  دج،751111 :معدات وأدوات

 .دج751111 :كالبن دج،091111: لوازم، مواد أولية و دج591111 :بناءات ،دج751111 :املخزونات

 : أصبحت أرصدة حسابات امليزانية للمؤسسة كما يلي 5174وفي نهاية سنة 

 :دج، معدات وأدوات741111 :البنكيةالاقتراضات  دج،751111 :الصندوق دج، 711111: موردو التثبيتات

: موردو املخزوناتدج، 511111: دج، مخزون املنتجات519111 :دج، الزبائن11111 :تموينات أخرى  دج،511111

 .دج559111 :كالبن دج،791111: ، مواد أوليةدج911111 :بناءات ،دج511111

  :العمل املطلوب

 .15/17/5174بتاريخ " فالحال" ؤسسة الافتتاحية مليزانية املإعداد  -7

 .، مع حساب نتيجة السنة املالية07/757/5174بتاريخ " فالحال" ؤسسة الختامية مليزانية املإعداد  -5
 

  :0حّل املثال التطبيقي

 :15/17/5174بتاريخ " فالحال" ؤسسة الافتتاحية مليزانية املإعداد  -7

 (موردو التثبيتات+ موردو املخزونات+ الاقتراضات)  –مج ألاصول = رأس املال 

 دج7711111=  (551111+  751111+ 511111)  – 7111111= رأس املال 
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 5174 املبالغ الصافية ـــــــــــــــــــــول ألاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح.ر

570 

579 

07 

05 

09 

477 

975 

90 

 بناءات

 معدات و أدوات

 مواد أولية

 نات أخرى تموي

 املخزونات من املنتجات

 الزبائن

 بنوك الحسابات الجارية

 الصندوق 

591111 

751111 

091111 

741111 

911111 

49111 

751111 

59111 

 0711111 املجموع العام لألصول 
 

ــــــالخص ح.ر ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  5174مبالغ السنة  ومــــ

717 

714 

417 

414 

 رأس املال

 البنكيةالاقتراضات 

 موردو املخزونات

 موردو التثبيتات

7711111 

511111 

751111 

551111 

 0711111 املجموع العام للخصوم

 .، مع حساب نتيجة السنة املالية07/757/5174بتاريخ " فالحال" ؤسسة الختامية مليزانية املإعداد  -5

 5174املبالغ الصافية ــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألا  ح.ر

570 

579 

07 

05 

09 

477 

975 

90 

 بناءات

 معدات و أدوات

 مواد أولية

 تموينات أخرى 

 ملنتجاتاملخزونات من ا

 الزبائن

 بنوك الحسابات الجارية

 الصندوق 

911111 

511111 

791111 

11111 

511111 

519111 

559111 

751111 

 0811111 املجموع العام لألصول 
 

 5174مبالغ السنة  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخص ح.ر

717 

751 

714 

417 

414 

 رأس املال

 نتيجة السنة املالية

 البنكيةالاقتراضات 

 موردو املخزونات

 موردو التثبيتات

7711111 

791111 

741111 

511111 

711111 

 0811111 املجموع العام للخصوم
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 (قبل النتيجة)موع الخصوممج –مج ألاصول = نتيجة السنة املالية 

 (711111+  511111+  741111+  7711111)  – 7411111= نتيجة السنة املالية 

 (ربح) 051111 +=  7191111 – 7411111= نتيجة السنة املالية 

 : كما يلي" ألامل"كانت أرصدة حسابات التسيير ملؤسسة 5174/ 75/ 07في  :9مثال تطبيقي

دج، الضرائب 791111: دج، أعباء املستخدمين11111: ، الخدمات الخارجية ألاخرى دج711111: مشتريات مستهلكة

دج، 001111: دج، املبيعات من البضائع19111: دج، مخصصات الاهتالكات0111: دج، ألاعباء املالية45111: والرسوم

 .دج71111: املنتوجات املالية

  :العمل املطلوب

 .07/75/5174خ حساب نتيجة السنة املالية للمؤسسة بتاري -7

 .طبيعة النتيجة، رقم الحساب الذي تسجل به، الجانب الذي تسجل فيه: تحديد كل من  -5

  :9حّل املثال التطبيقي

 .07/75/5174حساب نتيجة السنة املالية للمؤسسة بتاريخ  -7

 مج ألاعباء –مج املنتوجات = نتيجة السنة املالية 

 041111=  71111+  001111= مج املنتوجات 

 451111=  19111+0111+45111+791111+11111+711111= عباء مج ألا 

  81111 -=  451111 – 041111= نتيجة السنة املالية 

 : تحديد كل من  -5

 خسارة؛: طبيعة النتيجة 

 ؛755/حـ: رقم الحساب الذي تسجل به 

 جانب الخصوم بإشارة سالبة: الجانب الذي تسجل فيه. 

 املركز املالي الصافي -9

 :ة املحاسبية الصافية لثروة املؤسسة بتاريخ محدد، ويتم حسابه وفقا إلحدى العالقتين التاليتينيقصد به القيم

 مجموع الديون  –مجموع ألاصول (= م م ص)املركز املالي الصافي: 7ع

 بمعنى أّن املركز املالي الصافي يعّبر عن الوضعية املالية للمؤسسة بعد أن تتخلص من ديونها،

 نتيجة السنة املالية± ألاموال الخاصة  (= م م ص)الصافي املركز املالي: 7ع

 (في حالة الخسارة:  -في حالة الربح، :  )+                                                        

أي أّن املركز املالي الصافي عبارة عن ألاموال الخاصة مضافا إليها ألارباح املحققة أو مطروحا منها الخسائر 

 .سجلة خالل الدورة املحاسبيةامل

 :تضم ألاصول والخصوم التالية" الانتصار"كانت ميزانية مؤسسة 07/75/5174في  :مثال تطبيقي

: دج، البنك41111: دج، الزبائن741111: دج، بضائع751111: دج، معدات النقل591111: أراض ي

: دج، موردو املخزونات9111: دج، احتياطات911111: دج، رأس املال09111: دج، الصندوق 771111

 .دج99111: دج، موردو التثبيتات59111
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  :العمل املطلوب

 .07/75/5174حساب نتيجة السنة املالية للمؤسسة بتاريخ  -7

 (.بطريقتين)حساب املركز املالي الصافي للمؤسسة -5

  :حّل املثال التطبيقي

 .07/75/5174حساب نتيجة السنة املالية للمؤسسة بتاريخ  -7

 مج الخصوم –مج ألاصول = املالية  نتيجة السنة

 1091111=  09111+771111+41111+741111+751111+591111= مج ألاصول 

 949111=  99111+59111+9111+911111= مج الخصوم 

 (ربح)051111+ =  9491111 – 109111= نتيجة السنة املالية 

 : حساب املركز املالي الصافي للمؤسسة -5

 مج الديون  –مج ألاصول = املركز املالي الصافي : 0ط

 دج655111=  41111 – 109111( = 99111+ 59111)  – 109111= املركز املالي الصافي         

 نتيجة السنة املالية+ رؤوس ألاموال الخاصة = املركز املالي الصافي : 9ط

 نتيجة السنة املالية( + الاحتياطات+ رأس املال= )املركز املالي الصافي         

 دج655111=  791111( + 9111+ 911111=  )املركز املالي الصافي         

 :أهمية حساب املركز املالي الصافي 

 :يتم حساب املركز املالي الصافي للمؤسسة من أجل تحقيق ما يلي

 ؛ إنهمراقبة الحسابات، ففي حالة تناقص ألاموال الخاصة ف
ً
 البّد من معرفة أصول الخسارة لتجنبها مستقبال

 وزيع نتيجة السنة املالية بناًء على أهمية املركز املالي الصافي الذي يخّول توزيع كل ألارباح أو ضّمها ت

 لالحتياطات لتحسين وضعية املؤسسة؛

 معرفة مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها؛ 

 (.د، توّسع، اقتراض،إضافة شركاء جد)اتخاذ القرارات الاقتصادية بناًء على أهمية املركز املالي الصافي... 
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 تمارين للتقويم
 :أجب عن ألاسئلة التالية: الجزء النظري 

 .عّرف امليزانية مبرزا أهم مكوناتها -4

 .كيف تستطيع التمييز بين امليزانية التأسيسية وامليزانية الافتتاحية -9

 .مؤسسةاشرح املقصود من املركز املالي الصافي مبرزا أهمية تحديده بالنسبة لل -1

بباالعتماد على ما درسته،  -1
ّ
 :العناصر التالية في شكل ميزانية رت

الاقتراضات لدى مؤسسات القرض، الاحتياطات، مخزون البضائع، موردو التثبيتات، البنك، معدات النقل، 

ال، منتجات تامة الصنع، ألاراض ي، السندات املثبتة التابعة لنشاط الحافظة، برمجيات املعلوماتية، رأس امل

الزبائن، الزبائن الدائنون، البناءات، تموينات أخرى، براءة الاختراع، الحساب الجاري البريدي، املوردون املدينون، 

 .نتيجة السنة املالية، املساهمات البنكية الجارية

 :تطبيقيالجزء ال

 :5174لشهر ديسمبر " الحرية" املعلومات التالية خاصة بمؤسسة: 0ت

 :17/75/5174ية بتاريخ امليزانية الافتتاح -7

 املبالغ الخصوم املبالغ ألاصول 

 أصول غير جارية:

 أراض ي

 مباني

 أثاث مكتب

 أصول جارية:

 بضائع

 بنك

 الصندوق 

 

7911111 

5411111 

511111 

 

7411111 

7111111 

711111 

 رأس املال

 خصوم غير جارية:

 قروض بنكية

 خصوم جارية:

 موردو املخزونات

 ؟

 

 ؟

 

511111 

 .............. املجموع ................ املجموع

 :5174العمليات التي قامت بها املؤسسة خالل شهر ديسمبر  -9

 .دج بشيك بنكي511111شراء مباني  -

 .دج من بنك التنمية املحلية011111اقتراض مبلغ  -

 .سحب مبلغ القرض من البنك ووضعه في الصندوق  -

 .دج بشيك بنكي711111شراء أثاث مكتب بمبلغ  -

 .دج سددت نقدا511111ء بضائع بمبلغ شرا -

 :العمل املطلوب

 .من مجموع الخصوم % 01إتمام امليزانية الافتتاحية أعاله علما أّن القروض البنكية تمثل  -7

 .فتح الحسابات وتسجيل أثر العمليات التي قامت بها املؤسسة على هذه الحسابات -5
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 :ليات التاليةبالعم" الفالح"قامت مؤسسة  5175شهر سبتمبر  خالل: 9ت

 .دج1111بضاعة على الحساب بمبلغ شراء  -7

 .دج4111دفع أجور املستخدمين نقدا بمبلغ  -5

 .دج للموردين بشيك9111تسديد مبلغ  -0

 .دج بشيك75111بيع بضاعة بمبلغ  -4

 .دج7111تسديد فاتورة املاء نقدا بمبلغ  -9

 .دج على الحساب0111بيع بضاعة بمبلغ  -1

 : العمل املطلوب

 :ية من العمليات السابقة من خالل وضع الحسابات واملبالغ في الخانات املناسبة للجدول التاليبيان أثر كل عمل -7

ع.ر  

 أثر العملية على املنتوجات أثر العملية على ألاعباء أثر العملية على الخصوم أثر العملية على ألاصول 

نقصانبال بالزيادة بالنقصان بالزيادة بالنقصان بالزيادة بالنقصان بالزيادة  

/ح /ح املبلغ  /ح املبلغ  /ح املبلغ  /ح املبلغ  /ح املبلغ  /ح املبلغ  /ح املبلغ   املبلغ 

0                 

9                 

3                 

4                 

5                 

6                 

  مج  مج  مج  مج  مج  مج  مج  املجموع

 .مليات السابقةتحديد نتيجة الع -9

 :قام التاجر أحمد بتكوين مؤسسة فردية وخصص ألجل ذلك املمتلكات التالية 75/17/5174بتاريخ : 3ت

: دج، معدات النقل41111: دج، بضائع511111: دج، مباني01111: دج، برمجيات معلوماتية791111: أراض ي

 .دج771111: معدات وأدوات دج،51111: دج، حقوق على الزبائن91111: دج، ودائع في البنك11111

وألادوات تم الحصول عليها باآلجل وأّن عدات امل أّن إعداد امليزانية الافتتاحية للتاجر أحمد إذا علمت  :العمل املطلوب

 .قيمة البضائع لم يتم تسديدها بعد½ تاريخ استحقاق قيمتها يكون بعد سنة ونصف، وأّن 

 :بالعناصر التالية 71/17/5175تاريخ نشاطها التجاري ب" ألامل"بدأت مؤسسة : 4ت

 ، دج141111 :مخزونات البضائع،  ؟:تجهيزات مكتب،  ؟:معدات النقل، دج411111 :محل تجاري 

 .دج51111الزبائن ، دج11111: موردو املخزونات، دج01111 :بنوك الحسابات الجارية، دج51111 :الصندوق 

تجهيزات مكتب، ومجموع  1.4= عدات النقلم أّن علما  71/17/5175في " ألامل"إعداد ميزانية مؤسسة  :العمل املطلوب

  .دج7111111= الخصوم

 :بالعناصر التالية 17/19/5174نشاطها التجاري بتاريخ " الكوثر"بدأت مؤسسة : :5ت

 ؟ =دج، الاقتراضات 01111؟ ، الصندوق =، مخزونات البضائع دج 91111= ؟ ، أثاث مكتب=بناءات ؟،=أراض ي

 دج 91111؟، الزبائن =دج، رأس املال 41111 :سابات الجاريةبنوك الح
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 مخزونات البضائع ،  %75= ، إذا علمت أّن البناءات 17/19/5174إعداد امليزانية الافتتاحية بتاريخ : العمل املطلوب

 .دج949111= مجموع الخصومرأس املال، وأّن  % 71= مخزونات البضائع، الاقتراضات  %41= ألاراض ي 

 :15/17/5175بتاريخ " الفالح"إليك املعطيات التالية واملتعلقة بامليزانية الافتتاحية لشركة : 6ت

 مباني،  7/1= أراض ي  7/9=، برمجيات املعلوماتية 511111= ، اقتراضات بنكية19111= البضائع

 املباني،  %37,5= معدات النقل  %60= موردو التثبيتات، املعدات الصناعية  7/0= موردو املخزونات 

 .البنك %56,25= البضائع  %60= الصندوق 

من  1,75وأنها تمثل  111111= أّن مجموع ألاصول غير الجارية ، علما الافتتاحية للشركةإعداد امليزانية  :العمل املطلوب

 .مجموع الديون 

 :كالتالي 07/75/5174في " ألامل"كانت أرصدة حسابات املؤسسة  :7ت

 ، 7911111= ألاراض ي + دج، برمجيات املعلوماتية 7011111= ، منشآت تقنية7511111=؟، بناءات=أراض ي

 مجموع الخصوم،= 7791111+ موع ألاصول غير الجاريةمجضعف برمجيات املعلوماتية، = ألاراض ي

 ، 711111= ، الصندوق 411111= املواد ألاولية، البنك 5/0= املواد ألاولية، الزبائن½ = مخزون املنتجات

 ، 011111= اقتراضات ،9111111=نتيجة السنة  –مجموع ألاصول غير الجارية، مج الخصوم =لرأس املا

 ؟= ، موردو املخزونات111111= موردو التثبيتات

 . 07/75/5174إعداد امليزانية الختامية بتاريخ  :العمل املطلوب

 (:كيلودينار: الوحدة) 15/17/5174بتاريخ " ألفا"البيانات التالية تخص حسابات ميزانية الشركة: 8ت

 .4411= مجموع الديون . 1111=مجموع ألاصول غير الجارية

 .1,2سهم، قيمة السهم الواحد  4111رأس مال الشركة يتكون من  

 .أراض ي 7/51= مباني  7/71= معدات النقل  7/9= معدات صناعية ½ = برمجيات املعلوماتية 

، الزبائن، البنك والبضاعة بحيث تتناسب وألاعداد التالية على الصندوق، التموينات: ألاصول الجارية تتكون من

 .75، 79، 4، 71، 1: الترتيب

 .ألاراض ي واملباني تم اقتناؤها بواسطة قرض بنكي طويل ألاجل

 .0، 5: موردو املخزونات وموردو التثبيتات تتناسب وألاعداد التالية على الترتيب

  15/17/5174بتاريخ " ألفا"فتتاحية للشركة عداد امليزانية الا إ  :املطلــوبالعمل 

 :بالعمليات التالية" ألفا"قامت الشركة 

 .من الزبائن بشيك %40تحصيل   -7

 .من البنك إلى الصندوق  411تحويل مبلغ  -5

 .11، إيجارات  01، بريد وهاتف 45، كهرباء وغاز  59صيانة وتصليحات : تسديد املصاريف التالية نقدا -0

 .منه نقدا¼ وتم قبض  7111بضاعة بـ من مخزون ال 7/0بيع  -4

 .منه بشيك %60وتم تسديد  451شراء مبنى تجاري بـ  -9

 .على الحساب 751شراء برمجيات معلوماتية بـ  -1

 .بشيك و نصف الباقي نقدا½ وتم تسديد  151شراء بضاعة بـ  -1

 .بشيك 75القرض البنكي مع الفوائد املترتبة عنه واملقدرة بـ  7/0تسديد  -4
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 .نقدا 79ف إشهار بـ تسديد مصاري -5

 .نقدا %70وسدد  7411شراء سيارة نفعية بـ  -71

 (.991تكلفتها )بشيك  411بيع بضاعة بـ  -77

 .موردو املخزونات بشيك 7/9تسديد  -75

 (.7791تكلفتها )نقدا  7411بيع تموينات بـ  -70

 .موردو التثبيتات نقدا¼ تسديد  -74

 ".بيطا"نقدا نتيجة تأجيرها إلحدى مستودعاتها للشركة 551قبض مبلغ  -79

 .نقدا ونصف الباقي بشيك 7/9وسددت  591شراء آلة صناعية بـ  -71

 .من الباقي نقدا %70بشيك و  7/0وسددت  7911شراء قطعة أرض الستعمالها كحظيرة بـ  -71

 :املطلــوبالعمل 

 .تسجيل العمليات في الحسابات املعنية بالشكل املبسط .7

 .استخراج ألارصدة النهائية للحسابات .5

 .07/75/5174بتاريخ " ألفا"للشركة  ة الختاميةإعداد امليزاني .0

 .حساب نتيجة السنة املالية بطريقتين مختلفتين .4

.تحديد املركز املالي الصافي للمؤسسة بطريقتين .9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسالـــــــــــــــ    احمل

 دفاتـــر احملاسبيـــــــةال
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   الدفاتر املحاسبية: سادسملحور الا
 

 مدخل مفاهيمي: أوال

وحتى  ،...(شراء، بيع، تسديد مصاريف، تحصيل إيرادات)الاستغالليتقوم املؤسسة بعدة عمليات خالل نشاطها 

 على مختلف 
ً
ن من معرفة نتيجة نشاطها ينبغي تسجيل كل هذه العمليات في دفاتر خاصة، وذلك اعتمادا

ّ
تتمك

فتر يومية التاجر بمسك د 74و  5ولقد ألزم القانون التجاري في املواد . املستندات القانونية التي تثبت هذه العمليات

من  51نصت املادة كما . ودفتر الجرد وإعداد امليزانية الختامية وحساب النتائج وتسجيل هذه الوثيقة في دفتر الجرد

تمسك املؤسسات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفترا :" على هذه الدفاتر 77-11القانون 

يتفرع الدفتر اليومي والدفتر الكبير إلى عدد من و . م الخاصة باملؤسسات الصغيرةكبيرا ودفتر جرد، مع مراعاة ألاحكا

 ". الدفاتر املساعدة والسجالت املساعدة بالقدر الذي يتوافق مع احتياجات املؤسسة

 :من خالل ما نصت عليه املادة أعاله فإّن الدفاتر الرسمية املستعملة هي

  الدفتر اليوميle livre journal 

 ر الكبير الدفتle grand livre  

   دفتر الجردle livre d’inventaire 

يخضع العمل املحاسبي لعدة إجراءات ومراحل بدًءا بتحليل البيانات وتسجيلها إلى غاية الحصول على الكشوف 

ورة أعمال الد تدعىاملالية وبيان املركز املالي الصافي للمؤسسة، لذلك فإّن الدورة املحاسبية تضم عدة أعمال 

ويلعب التنظيم املحاسبي دورا هاما في تسهيل أعمال الدورة املحاسبية، ذلك ألنه يعتمد على مبدأ تقسيم . املحاسبية

التسجيل املحاسبي للعمليات بالدفتر اليومي وفقا للتسلسل الزمني لوقوعها، )ألاعمال املحاسبية إلى أعمال يومية

إعداد ميزان املراجعة نهاية كل شهر، وإعداد )، وأعمال دورية(بيروتسجيل العمليات حسب طبيعتها في الدفتر الك

 :عمال التاليةألا وتتمثل خطوات التنظيم املحاسبي في  (.الكشوف املالية في نهاية كل سنة مالية

 تصنيف وتحليل الوثائق الثبوتية؛: أعمال تمهيدية 

 تسجيل العمليات بالدفتر اليومي؛ 

 ؛تسجيل العمليات بالدفتر الكبير 

 إعداد ميزان املراجعة؛ 

 إعداد الكشوف املالية. 

 :ويمكن تلخيص مختلف مراحل الدورة املحاسبية في املخطط التالي

 
 (le livre journal)دفتر اليومية: ثانيا

 تعريف دفتر اليومية -0

 وم حسب التسلسل الزمني لوقوعهاهو دفتر قانوني تسجل فيه كل العمليات التي قامت بها املؤسسة يوما بي

الوثائق )تندات املس

 (الثبوتية

الدفتر  دفتر اليومية

 الكبير

ميزان 

 املراجعة
الكشوف 
 املالية
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 74و 5باملبالغ املحققة وبالعملة الوطنية وحسب مبدأ القيد املزدوج، وهو دفتر إلزامي كون القانون التجاري في املواد 

بوجوب ترقيم صفحات  77-11من القانون  57يلزمان املؤسسة والتاجر بمسكه، بحيث ألزمت املادة  77-11والقانون 

من نفس القانون ترك أّي  50ختمها من طرف رئيس املحكمة أين يقع مقر املؤسسة، كما منعت املادة دفتر اليومية و 

 .كما يمكن مسك دفتر اليومية يدويا أو عن طريق نظام إلاعالم آلالي... بياض أو شطب أو نقل إلى الهامش

، حيث أّن هذا (قيد املحاسبيال)يتم مسك دفتر اليومية بالتسجيل فيه عن طريق ما يسمى بالكتابة املحاسبية

التسجيل أو القيد في دفتر اليومية يعتبر عملية نهائية غير قابلة للتغيير، وذلك حسب ما ينص عليه القانون من وجوب 

 ...مسك الدفاتر املحاسبية بما فيها دفتر اليومية بدون ترك أّي بياض أو شطب أو نقل إلى الهامش

 شكل دفتر اليومية -9

 :ت دفتر اليومية كالتالييظهر شكل صفحا 

 
في أسفل كل صفحة يحسب مجموع املبالغ املدينة ومجموع املبالغ الدائنة ويحّول إلى الصفحة املوالية مع : مالحظة

 الدائنة ، بحيث يجب أن يكون مجموع املبالغ املدينة مساويا ملجموع املبالغ"مجموع مرّحل ملا بعده"إلاشارة إلى ذلك

 (الكتابة املحاسبية)القيد املحاسبي -3

 قيدتضّمن كل يتسجيل مجموع املعلومات املتعلقة بعملية معّينة، بحيث يجب أن  وه :القيد املحاسبيمفهوم  -3-0

 (.Références)محاسبي مصدر املعلومة ومضمونها وتخصيصها وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها

 :أو كتابة محاسبية بها يجب أن تحتوي على املعلومات التالية كل تسجيل في اليوميةو 

 تاريخ العملية؛ 

 أرقام وأسماء الحسابات؛ 

 املبالغ املسجلة في املدين والدائن؛ 

 (.مرجع الوثيقة الثبوتية)الشرح 

 :يكون شكل القيد املحاسبي كالتالي :شكل القيد املحاسبي -3-9

 
: دج بشيك بنكي، فاتورة رقم711111آلة صناعية بمبلغ " النجاح"اشترت مؤسسة  75/15/5175بتاريخ  :مثال تطبيقي

 .ُيطلب تسجيل هذه العملية بالدفتر اليومي للمؤسسة.  5175 -11117/ش.ف

 املبلغ

 الدائن

 املبلغ

 املدين

 

 اسم الحساب املدين

 اسم الحساب الدائن

 مرجع الوثيقة الثبوتية: ليةشرح العم

 ح.ر

 دائنال

 ح.ر

 دينامل

 

 تاريخ العملية

    تاريخ العملية                                                                               

 املبالغ 

 الدائنة

 املبالغ 

 املدينة

 اسم الحساب املدين

                           

اسم الحساب الدائن                              

                               

شرح العملية                                                 

 

رقم 

الحساب 

 الدائن

رقم 

الحساب 

 املدين
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 :تسجيل العملية بالدفتر اليومي للمؤسسة :تطبيقيالثال حل امل

 
 :قد  يكون القيد املحاسبي بسيطا أو مركبا: حاسبيةأنواع القيود امل -3-3

 هو القيد الذي يتضمن فقط حسابين أحدهما مدين وآلاخر دائن :القيد البسيط. 

 .FA01/19دج نقدا، فاتورة 411111سيارة نفعية بـ  "الفالح"اشترت مؤسسة  15/71/5175في  :مثال تطبيقي

 .للمؤسسة تسجيل العملية بالدفتر اليومي :العمل املطلوب

 :تسجيل العملية بالدفتر اليومي للمؤسسة :تطبيقيالثال حل امل

 
 هو القيد الذي يتضّمن أكثر من حساب في أحد الطرفين أو كليهما :القيد املركب. 

نقدا والباقي منها ¼ ، سددت دج1111 مبلغأثاث مكتب بـ "الفالح"اشترت مؤسسة  19/71/5175في  :مثال تطبيقي

 .FA02/19فاتورة . بشيك

 .تسجيل العملية بالدفتر اليومي للمؤسسة :العمل املطلوب

 :تسجيل العملية بالدفتر اليومي للمؤسسة :تطبيقيالثال حل امل

 
 : مالحظة

ُ
ل املدة الخاصة باملؤسسة سجل فيه كل أرصدة أو القيد الافتتاحي هو من القيود املركبة وهو القيد الذي ت

 .والتي تظهر في امليزانية الافتتاحية، بحيث يتم جعل كل حسابات ألاصول في املدين وكل حسابات الخصوم في الدائن

 تصحيح ألاخطاء في دفتر اليومية -4

أو  سبق وأن أشرنا إلى أّن دفتر اليومية هو دفتر قانوني، وأّن التسجيل به يجب أن يكون كامال دون ترك بياض

شطب أو محو أو تغيير أو تمزيق، وأّن كل كتابة سجلت يجب أن تظل على حالها، فإذا حدث وأن أخطأ املحاسب في 

لة للقيد املحاسبي في اليومية، فإّن هذا الخطأ يتم تصحيحه 
ّ
تسجيل مبلغ أو اسم حساب أو أحد العناصر ألاخرى املشك

 :باستخدام عدة طرق أهمها ما يلي

  

7911 

4911 

 

 

1111 

 أثاث مكتب/ حـ

 الصندوق / حـ

 البنك/ حـ                         

 (FA02/19)اء أثاث مكتب نقدا وبشيكشر 

 

90 

975 

5744 

 

 

19/71/5175 

  

411111 

 

 

411111 

 معدات نقل/ حـ

 الصندوق / حـ

 (FA01/19)اء سيارة نفعية نقداشر 

 

90 

5745 

 

 

15/71/5175 

  

711111 

 

 

711111 

 معدات وأدوات/ حـ

 البنك/ حـ

 (75 -11117/ش.ف)اء آلة صناعيةبشيكشر 

 

975 

579 

 

 

75/15/5175 
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حسب هذه الطريقة نقوم بتصحيح القيد الخاطئ بعكسه، أي جعل الحساب املدين  :طريقة عكس القيد -4-0

 .دائنا والحساب الدائن مدينا، ثم يتم تسجيل القيد الصحيح

دج نقدا، وقد سّجل املحاسب 7414 مبلغمصاريف هاتف بـ "النجاح"سددت مؤسسة  70/15/5175في  :مثال تطبيقي

 :يد التاليفي دفتر اليومية الق

 
بافتراض شرح العملية صحيح، سّجل القيد املناسب بيومية املؤسسة وذلك بعد تصحيح القيد  :العمل املطلوب

 .الخاطئ وفقا لطريقة عكس القيد

 :تصحيحه كالتالينالحظ أّن املحاسب أخطأ في املبلغ وفي رقم واسم الحساب الدائن، لذلك يجب  :تطبيقيالثال حل امل

 :إلغاء القيد الخاطئ بتسجيل عكسه كالتالي -7

 
 :تسجيل القيد الصحيح -5

 
 .ما يعاب على هذه الطريقة أنها تؤدي إلى تضخيم مجاميع الحسابات باليومية :مالحظة

ضيف إلى ألاول كانت نتيجة الجمع تساوي املتمم الجبري ملبل :طريقة العدد املتمم للصفر -4-9
ُ
غ هو مبلغ آخر إذا أ

هذه الطريقة نقوم بحساب ألاعداد الجبرية املكملة للعنصر بالنسبة للمبالغ املوجودة في القيد ونسجل ووفقا ل ؛صفرا

 .نفس القيد بتلك املبالغ املكملة للصفر ثم يتم تسجيل القيد الصحيح

ما عدا العدد ألاخير  5ننقص كل ألاعداد ابتداًء من الجهة اليسرى من العدد  لحساب املتمم للصفر ألّي عددو 

 (.-)فوقه العالمة 7ثم نسبق العدد املتحصل عليه بـ  5مخالف لصفر من عدد 

 .7940أحسب العدد املتمم للصفر للعدد  :مثال تطبيقي

 :7940العدد املتمم للصفر للعدد  ابحس :تطبيقيالثال حل امل

71 5  5  5  

0   4  9  7 

1  9  4  4 7¯ 

  

7414 

 

 

7414 

 . مصاريف البريد والاتصاالت س/ حـ

 الصندوق / حـ

 تسديد مصاريف الهاتف نقدا

 

90 

151 

 

 

70/15/5175 

  

7441 

 

 

7441 

 البنك/ حـ

 . مصاريف البريد والاتصاالت س/ حـ         

 إلغاء القيد الخاطئ

 

151 

975 

 

 

70/15/5175 

  

7441 

 

 

7441 

 س.ال. مصاريف البريد والاتصاالت س/ حـ

 البنك/ حـ

 تسديد مصاريف الهاتف نقدا

 

975 

151 

 

 

70/15/5175 

- 
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ً
 : بحيث عند جمع العددين تكون النتيجة صفرا

0   4  9  7 

1  9  4  4 7¯ 

1 1 1 1  1 

ل القيد املناسب بيومية املؤسسة بعد تصحيح القيد الخاطئ وفقا يسجت ُيطلب نفس املثال السابق، :مثال تطبيقي

 .العدد املتمم للصفرلطريقة 

 :نالحظ أّن املحاسب أخطأ في املبلغ وفي رقم واسم الحساب الدائن، لذلك يجب تصحيحه كالتالي :تطبيقيالثال حل امل

 :7441حساب العدد الجبري املكمل للصفر بالنسبة للعدد  -7

71 5  5  5  

1   4  4  7 

1  5  7  4 7¯ 

 :إلغاء القيد الخاطئ -5

 
 :تسجيل القيد الصحيح -0

 
 

 (le grand livre)الدفتر الكبير : ثالثا

 مفهوم الدفتر الكبير -0

 هو دفتر ترّحل فيه الحسابات على انفراد من دفتر اليومية، وهو يشمل كل الحسابات التي فتحت أثناء القيام

على وجوب مسك  77-11من القانون  51بقيد العمليات املحاسبية من بداية السنة املالية إلى نهايتها، بحيث نصت املادة 

يستخدم الدفتر الكبير كأداة لتبويب وتلخيص و  .الدفتر الكبير من طرف املؤسسات الخاضعة للنظام املحاسبي املالي

العمليات املالية، كما أنه ُيعد ملرحلة هامة إلعداد الكشوف املالية، باإلضافة إلى أنه يعتبر مصدر هام للمعلومات 

فالدفتر الكبير .  ...البنك في نهاية الدورة، إجمالي املشتريات، إجمالي املبيعات،رصيد رصيد الصندوق أو إلادارية مثل 

 .في النظام املحاسبي" الدفتر املرجع"يعتبر بحيث إذن هو مجموع الحسابات املفتوحة في دفتر خاص لدى املؤسسة 

ي الجانب املدين أو الدائن ثم يتم حساب الرصيد في نهاية الحساب يفتح مرة واحدة وتسجل فيه كل العمليات فللعلم أّن 

 .الترحيل

  

7414 

 

 

7414 

 .مصاريف البريد والاتصاالت س/ حـ

 الصندوق / حـ

 تسديد مصاريف الهاتف نقدا

 

90 

151 

 

 

70/15/5175 

  

4751 7¯ 

 

 

 

4751 7¯ 

 

 . مصاريف البريد والاتصاالت س/ حـ

 البنك/ حـ

 إلغاء القيد الخاطئ

 

975 

151 

 

 

+ 

- 

70/15/5175 
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 شكل الدفتر الكبير -9

 :يأخذ الدفتر الكبير الشكل التالي

 
 استخدام الدفتر الكبير -3

في بداية كل سنة مالية يتم تخصيص صفحة أو عدة صفحات لكل حساب، ثم يسّجل الرصيد الافتتاحي 

ف املناسب من الحساب، وخالل السنة يتم نقل العمليات فور تسجيلها من دفتر اليومية إلى الحسابات املعنية في بالطر 

يتم ترحيل املعلومات املسجلة في القيود حسب تسلسلها الزمني إلى الحسابات التي تمثل العمليات حسب )الدفتر الكبير

 .م ترصيد الحسابات بهدف إعداد ميزان املراجعة والكشوف املاليةيت( شهر، ثالثي، سنة)، وفي نهاية كل فترة(طبيعتها

 :بدأ التاجر أحمد نشاطه بتخصيص ما يلي 15/71/5175في  :0مثال تطبيقي

 دج11111: دج، أموال بالصندوق 41111: دج، مخزون البضائع711111: أموال الاستغالل

 :قام بالعمليات التالية 5175وخالل شهر أكتوبر 

 .دج نقدا71111ف إلايجار تسديد مصاري -7

 .دج من الصندوق إلى البنك51111تحويل مبلغ  -5

  :العمل املطلوب

 .تسجيل العمليات في دفتر اليومية -7

 (.فتح الحسابات وتحديد أرصدتها)الترحيل إلى الدفتر الكبير -5

 :0تطبيقيالثال حل امل

 :تسجيل العمليات في دفتر اليومية -7

 

01 

90 

 

 

717 

 مخزون البضائع/ حـ

 الصندوق / حـ

 أموال الاستغالل/ حـ                   

 إثبات القيد الافتتاحي

(7) 

41111 

11111 

 

 

711111 

170 

 

 

90 

 إلايجارات/ حـ

 الصندوق / حـ                      

 تسديد مصاريف إيجار نقدا

 

71111  

71111 

 دائن       اسم الحساب           /مدين                رقم الحساب  

 

 

 املجموع املجموع

 

15/71/5175  

(7)  
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975 

 

 

90 

 البنك/ حـ

 الصندوق / حـ                        

 من الصندوق إلى البنكتحويل 

51111  

51111 

 :(فتح الحسابات وتحديد أرصدتها)يرالترحيل إلى الدفتر الكب -5

 أموال الاستغالل     د/حـ 717م   

 

 011111: رد

711111 

    711111 711111 
 

 مخزون البضائع        د/حـ 01م   

41111 

 

 

 رم: 41111

41111 41111 
 

 د           الصندوق   /حـ 90م      

11111 

 

71111 

51111 

 رم: 31111

    11111 11111 
 

 :كالتالي "النجاح"كانت أرصدة حسابات مؤسسة  17/71/5175في  :9مثال تطبيقي

دج، رأس مال 51111:دج، موردو املخزونات والخدمات59111: دج، الزبائن51111: دج، البنك91111: الصندوق 

 ؟ للتحديد=الشركة

 :قامت املؤسسة بالعمليات التالية 5175وبر وخالل شهر أكت

 .دج نقدا9111تسديد مصاريف تأمين  -7

 .دج نقدا75111قبض من أحد الزبائن مبلغ  -5

 .بشيكدج 79111دفع ألحد املوردين مبلغ  -0

  :العمل املطلوب

 .تسجيل العمليات في دفتر اليومية -7

 .تحديد أرصدة الحساباتو  الترحيل إلى الدفتر الكبير -5

 .5175ت لشهر نوفمبرفتح الحسابا -0

 :9حل املثال التطبيقي

 :تسجيل العمليات في دفتر اليومية -7

 
 

(5)  

 
د              إلايجارات/ حـ 170                  م  

 

رم: 01111  

71111 

71111 71111 

 

 
د   بنك            ال/ حـ 975                     م  

 

رم: 91111  

51111 

51111 51111 
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477 

975 

90 

 

 

 

717 

417 

 الزبائن/ حـ

 البنك/ حـ

 الصندوق / حـ

 رأس مال الشركة/ حـ         

 موردو املخزونات والخدمات/ حـ        

 إثبات القيد الافتتاحي
(7) 

59111 

51111 

91111 

 

 

 

19111 

51111 

171 

 

 

90 

 تأمينات/ حـ

 الصندوق / حـ                       

 تسديد مصاريف تأمين نقدا

 

9111  

9111 

90 

 

 

477 

 الصندوق / حـ

 الزبائن/ حـ                         

 قبض مبلغ من الزبائن نقدا

 

75111  

75111 

 

417 

 

 

975 

 

 موردو املخزونات والخدمات/ حـ

 البنك/ حـ                         

 دفع مبلغ للمورد بشيك

 

79111 

 

 

79111 

 :وتحديد أرصدة الحسابات الترحيل إلى الدفتر الكبير -5

 رأس مال الشركة     د/حـ 717م   

 

 75111: رد

19111 

    19111 19111 
 

 الزبائن                د/حـ 477م   

59111 

 

75111 

 رم: 03111

59111 59111 
 

 الصندوق             د/حـ 90م      

91111 

75111 

 

9111 

 رم: 57111

15111 15111 

17/71/5175  

(5)  

(0)  

د موردو املخزونات        / حـ 417        م  

51111 

 

79111 

  5111:  رد

51111 51111 

 

د   بنك            ال/ حـ 975                      م  

79111 

رم: 5111  

51111 

51111 51111 

   تأمينات            / حـ 171                      م

 د

 

رم: 5111  

9111 

9111 9111 
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 :5175ابات لشهر نوفمبرفتح الحس -0

 رأس مال الشركة     د/حـ 717م   

 

 

19111 

  
 

 الزبائن                د/حـ 477م   

70111 

 

 

  
 

 الصندوق             د/حـ 90م      

91111 

 

 

  

 (La Balance)ملراجعةميزان ا: رابعا

 تعريف ميزان املراجعة -0

هو عبارة عن جدول يتم إعداده بتاريخ معّين، بحيث يظهر قائمة الحسابات املوجودة بالدفتر الكبير بمجموع 

مرتبة حسب مدونة الحسابات )مبالغها املدينة والدائنة ورصيد كل حساب، فهو وثيقة تلخص حسابات الدفتر الكبير

، كما أنه جدول اختياري يتم إعداده دوريا عموما في كل شهر ويحتوي على جميع الحسابات في (املاليللنظام املحاسبي 

نطلق منه ألاساس الذي يُ  يعتبرالدفتر الكبير والتي استخدمت خالل الدورة ملراجعة العمليات التي قامت بها املؤسسة، و 

ستخدم من أجل التأكد من صحة الترحيل والترصيد أداة قياس وتوازن حسابي ي، كما أنه إلعداد الكشوف املالية

يساعد املؤسسة على اكتشاف  بحيثأداة للرقابة والتأكد من صحة املعلومات والحسابات، أيضا والتسجيل، كما يعتبر 

 .ألاخطاء سواًء في اليومية أو عند الترحيل إلى الدفتر الكبير

  شكل ميزان املراجعة -9

 :الشكل التاليغالبا ما يأخذ ميزان املراجعة 

 
 :بعد إعداد ميزان املراجعة ينبغي التأكد من تحقق العالقات التالية :مالحظة

رقم  اسم الحساب املبالغ ألارصدة

 مدين دائن مدين دائن الحساب

 

   

 

 

 املجموع   

 

د موردو املخزونات        / حـ 417        م  

9111 

 

  

  

 
د   بنك            ال/ حـ 975                      م  

 

 

9111 

  

د   تأمينات            / حـ 171                      م  

 

 

9111 
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  مجموع املبالغ الدائنة= مجموع املبالغ املدينة في ميزان املراجعة 

  مجموع ألارصدة الدائنة= مجموع ألارصدة املدينة في ميزان املراجعة 

 مجموع املبالغ في اليومية العامة= في ميزان املراجعة  مجموع املبالغ 

  مجموع ألاعباء –مجموع املنتوجات = مجموع الخصوم  –مجموع ألاصول 

 أنواع ميزان املراجعة -3

 :يمكن التمييز بين نوعين من ميزان املراجعة

 إجراء مختلف أعمال  يتم إعداده بعد ترحيل الحسابات إلى الدفتر الكبير وقبل: ميزان املراجعة قبل الجرد

 نهاية السنة وأعمال التسوية؛

 يحتوي على كل العمليات الخاصة بنهاية السنة من اهتالكات ومؤونات، باإلضافة : ميزان املراجعة بعد الجرد

 .إلى مختلف عمليات التسوية املتعارف عليها

 أهمية ميزان املراجعة -4

 :تتجلى أهمية ميزان املراجعة من خالل النقاط التالية

 تمكين املؤسسة من إجراء عمليات املراقبة الحسابية؛ 

 املساعدة في البحث عن ألاخطاء املرتكبة في الدفتر الكبير؛ 

 بصورة صحيحة؛ تالتأكد من أّن عمليات تحويل املبالغ من اليومية إلى الدفتر الكبير تم 

 تيسير عملية إعداد الكشوف املالية في نهاية السنة املالية؛ 

  لتقدير الوضعية املالية للمؤسسة بحيث يبّين في تاريخ معّين كل من وضعية الذمة املالية يعتبر أداة

( النتيجة)أعلى ميزان املراجعة، ووضعية نشاط املؤسسة" حسابات امليزانية:" 9إلى 7ألاصناف من)للمؤسسة

 .أسفل ميزان املراجعة" حسابات التسيير" 1و  1الصنفين )

 :07/75/5174بتاريخ  "احالنج"ت التالية الخاصة بمؤسسة إليك الحسابا :مثال تطبيقي

 رأس مال الشركة     د/حـ 717م   

 

 

7911111 

  
 

 بناءات                د/حـ 570م   

411111 

 

 

  
 

 أراض ي             د/حـ 577م      

511111 

111111 

 

 

د موردو املخزونات     / حـ 417     م  

475111 

 

  

  

د      بنك        ال/ حـ 975           م  

1111 

111111 

 

141111 

  

د   ح ج بريدي       / حـ 971            م  

4111 

 

741111 

  

 

داقتراضات     / حـ 714  م  

111111 

 

  

  

د   مخزون البضائع / حـ 01    م  

41111 

55111 

 

711111 

051111 

  

د أعباء املستخدمين / حـ 10   م  

 

 

4111 

  

 



 منهي بوريش.د: مطبوعة.......................................................................الدفاتر املحاسبية: سادسالاملحور 

 

61 

 

 الصندوق     د/حـ 90م   

451111 

741111 

797111 

91111 

51111 

  
 

 منتوجات مالية     د/حـ 11م   

 

 

9111 

  

  :العمل املطلوب

 .ترصيد الحسابات السابقة -7

 .إعداد ميزان املراجعة -5

 :حل املثال التطبيقي

 :ترصيد الحسابات السابقة -7

 رأس مال الشركة     د/حـ 717م   

 

 051111: رد

7911111 

7911111 7911111 

 د            بناءات    /حـ 570م   

411111 

 

 

 811111: رم

411111 411111 

 أراض ي             د/حـ 577م      

511111 

111111 

 

 رم: 811111

411111 411111 

 الصندوق     د/حـ 90م   

451111 

741111 

797111 

911111 

51111 

 رم:020111

177111 177111 

 منتوجات مالية     د/حـ 11م   

 9111 5111: رد

9111 9111 

د الخدمات خ ألاخرى / حـ 15  م  

  11111  

 

  

د   صرائب ورسوم     / حـ 14     م  

 

 

1111 

  

 

دمبيعات من البضائع  / حـ 111 م  

091111 

 

  

  

 

 

د املخزونات     موردو / حـ 417     م  

475111 

 

 5111  

401111: رد  

475111 475111 

د   بنك           ال/ حـ 975           م  

1111 

111111 

رم: 74111  

141111 

 

 

141111 141111 

د   ح ج بريدي       / حـ 971            م  

4111 

رم:079111  

741111 

741111 741111 

 

داقتراضات     / حـ 714  م  

111111 

 

 751111  

581111: رد  

111111 111111 

 
د   مخزون البضائع / حـ 01    م  

41111 

55111 

رم:318111  

711111 

051111 

441111 441111 

د أعباء املستخدمين / حـ 10   م  

 

رم: 81111  

41111 

411111 411111 

 

د الخدمات خ ألاخرى / حـ 15  م  

 

رم: 61111  

 11111  

 

11111 11111 

د   صرائب ورسوم     / حـ 14     م  

 

رم: 7111  

1111 

1111 1111 

 

داملبيعات من البضائع  / حـ 111 م  

751111 

 

  

091111: رد  

751111 751111 

دمخصصات الاهتالك  / حـ 14 م  

 

رم: 093111  

 750111  

750111 750111 
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 :إعداد ميزان املراجعة -5

 اسم الحساب ح.ر
 ألارصدة املبالغ

 دائن مدين دائن مدين

717 

714 

577 

570 

01 

417 

975 

971 

90 

15 

10 

14 

14 

111 

11 

 رأس مال الشركة

 اقتراضات

 أراض ي

 بناءات

 مخزون البضائع

 موردو املخزونات

 البنك

 (ح ج ب)الهيئات املالية ألاخرى 

 وق الصند

 خدمات خارجية أخرى 

 أعباء املستخدمين

 ضرائب ورسوم

 مخصصات الاهتالكات

 املبيعات من البضائع

 املنتوجات املالية

- 

751111 

411111 

411111 

441111 

5111 

141111 

741111 

177111 

11111 

41111 

1111 

750111 

- 

- 

7911111 

111111 

- 

- 

715111 

475111 

111111 

4111 

951111 

- 

- 

- 

- 

751111 

9111 

- 

- 

411111 

411111 

014111 

- 

14111 

715111 

757111 

11111 

41111 

1111 

750111 

- 

- 

7911111 

941111 

- 

- 

- 

471111 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

751111 

9111 

 9.605.111 9.605.111 4.150.911 40.150.911 املجموع
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 تمارين للتقويم
 

 :أجب عن ألاسئلة التالية: الجزء النظري 

 .أهم الدفاتر املحاسبية التي ألزم النظام املحاسبي املالي املؤسسات الخاضعة له بمسكهاأذكر  -4

 .وّضح ذلك مع التمثيل. يتم تقسيم ألاعمال املحاسبية إلى أعمال يومية وأخرى دورية -5

 .اشرح باختصار مختلف مراحل الدورة املحاسبية -71

 .فيم تتمثل أهم الشروط التي يخضع لها مسك دفتر اليومية -77

 .ما هي العناصر التي يجب أن يتضمنها كل قيد مسجل بدفتر اليومية -75

 .كيف تستطيع التمييز بين القيد البسيط والقيد املركب -70

 .اشرحها مع التمثيل. طريقة العدد املتمم للصفر: من بين طرق تصحيح ألاخطاء باليومية -74

 .فيم تكمن أهمية إعداد ميزان املراجعة -79

 .الانتهاء من إعداد ميزان املراجعةماذا ينبغي التأكد منه عند  -71

 .كيف تستطيع التمييز بين ميزان املراجعة قبل الجرد وميزان املراجعة بعد الجرد -71

 : على ماذا يدّل تحقق العالقة التالية -74

 عامةمجموع املبالغ في اليومية ال= مجموع املبالغ في ميزان املراجعة                                                  

 :تطبيقيالجزء ال

 :بالعمليات التالية" الفالح"قامت مؤسسة 5175خالل سنة شهر أوت  :0ت

 .دج على الحساب791111شراء مواد أولية بمبلغ  -7

 .دج نقدا75111تسديد مصاريف إيجار  -5

 .منها نقدا والباقي على الحساب½ دج سددت 591111شراء بضاعة بمبلغ  -0

 .ج على الحسابد741111اقتناء آلة إنتاجية بمبلغ  -4

 (.دج751111تكلفتها )دج على الحساب 541111بيع بضاعة بمبلغ  -9

 .منها بشيك والباقي على الحساب¼ دج سددت 59111شراء برمجيات املعلوماتية بمبلغ  -1

 .من التكلفة % 51بيع كل املواد ألاولية نقدا، بهامش ربح قدره  -1

دج، 0111: دج، فاتورة ماء79111: ج، ضرائب ورسومد49111: أجور مستخدمين: تسديد املصاريف التالية نقدا -4

 .دج1111: فاتورة هاتف

 .دج الكل نقدا71111دج وطوابع جبائية بمبلغ 4111شراء طوابع بريدية بمبلغ  -5

 .دج لم تسدد بعد74111استالم فاتورة كهرباء وغاز  مبلغها  -71

 .تحصيل كل ما لها من حقوق اتجاه زبائنها نقدا -77

 .ديون اتجاه مورديها بشيكتسديد كل ما عليها من  -75

تسجيل العمليات بدفتر اليومية؛ الترحيل إلى الدفتر الكبير وتحديد أرصدة الحسابات، علما أّن   :املطلــوبالعمل 

 .دج؛ إعداد ميزان املراجعة951111دج، 741111: هي على الترتيب 975/، حـ90/حـ: ألارصدة ألاولية للحسابين
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 :املعلومات الخاصة بعناصر ميزانيتها الافتتاحية" الجودة "لك مؤسسة  قدمت 17/17/5174بتاريخ : :9ت

 011111: أثاث مكتب 41111: ، موردو املخزونات والخدمات 0111111: ، بناءات 151111: البنك،  9111111: أراض ي

 9111111: قتراضات لدى مؤسسات القرضا، 5111111: ، معدات النقل 11111: ، زبائن

 ؟ : ........... ، رأس املال 791111: مخزونات البضائع

 : قامت املؤسسة بالعمليات التالية  5174 و خالل شهر جانفي  

 .املبلغ من البنك إلى الصندوق ¼  تحويل :  15/17/5171 -

 . دج  591111شراء سيارة على الحساب بقيمة / : 14/17 -

 .ج د 411111اقتراض مبلغ من البنك الذي تتعامل معه بقيمة /: 11/17 -

 . دج نقدا  51111تسديد ألحد موردي املخزونات قيمة / : 14/17 -

تحصيل من الزبائن / : 71/17 -
 

 
 .من قيمة الدين الذي عليهم نقدا  

تسديد / : 51/17 -
 

  
  .من ثمن السيارة بواسطة شيك بنكي 

  .دج بشيك بنكي 741111تسديد أجور املستخدمين بمبلغ / : 55/17 -

دج،  711111ئع بمبلغ بيع بضا/ : 51/17 -
 

 
 (. دج19111تكلفتها )على الحساب½ نقدا و½ : ، والباقيبشيك 

 .دج بشيك بنكي والباقي نقدا  511111 ،تسديد ملوردي التثبيتات باقي الديون / : 01/17 -

 : العمل املطلوب

 . 17/17/5174امليزانية الافتتاحية في  أنجزبعد تحديد رأس املال  – 7 

 عمليات التي قامت بها املؤسسة خالل شهر جانفي بالدفتر اليومي تسجيل ال– 5 

 .مع استخراج ألارصدة( الترحيل ) فتح الحسابات بالدفتر الكبير  – 0 

 :على النحو التالي" محمود و أبنائه"كانت أرصدة الحسابات في مؤسسة  17/14/5174في : :3ت

، DA 1400000= مجموع ألاصول، بناءات  1.101= ر جارية مجموع ألاصول، أصول غي 1.19= برمجيات املعلوماتية 

= ، منشآت تقنية 400000DA= ، مخزونات البضائع 1150000DA= ، معدات النقل 260000DA= أثاث مكتب 

540000DA 450000= ،الاحتياطاتDA  950000= ، الزبائنDA 1180000= ، البنكDA معدات إلاعالم آلالي ، =

920000DA  5250000= ،رأس املالDA 1100000= ، الصندوقDA اقتراضات لدى مؤسسة القرض ، =

2200000DA 1600000= ، أراض يDA800000= والخدمات  ت، موردو املخزوناDA موردو التثبيتات ، =DA.....؟..... . 

 :كما قامت املؤسسة خالل نفس الشهر بالعمليات التالية

معدل )وضعته في حسابها البنكي  550000DAمية قيمته تحصلت املؤسسة على قرض من بنك التن: 17/14/5174 -

 (.سنويا 4%الفائدة 

منه نقدا  0/4، و الباقي 745910بشيك بنكي رقم  7/9منها 500000DAاقتناء معدات نقل بمبلغ : 10/14/5174 -

 .19/779والجزء الباقي على الحساب فاتورة رقم  175بوصل نقدي رقم 

 .570194الزبائن ووضعه في البنك، شيك رقم  من250000DAقبض مبلغ : 19/14/5174 -

 . 174نقدا، وصل نقدي رقم  280000DAالحيازة على أثاث مكتب قيمته : 11/14/5174 -

 .591541ملورد التثبيتات بشيك بنكي رقم  400000DAتسديد املؤسسة مبلغ : 79/14/5174 -
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 .250000DAمن أحد الزبائن قيمته  059494قبضت شيك رقم : 74/14/5174 -

 .170وصل نقدي رقم  نقدا 35000DAشراء برمجيات معلوماتية بقيمة : 55/14/5174 -

 .171ملوردي املخزونات نقدا وصل رقم  700000DAتسديد املؤسسة ملبلغ : 54/14/5174 -

 .174من الزبائن بوصل نقدي رقم  200000DAتحصيل مبلغ : 55/14/5174 -

 .570194قة بشهر أفريل، شيك رقم املتعل( 17/14/5174)تسديد فائدة قرض: 01/14/5174 -

 :العمل املطلوب

 .17/14/5174إعداد امليزانية الافتتاحية في تاريخ  .7

 .تسجيل العمليات التي قامت بها املؤسسة بالدفتر اليومي .5

 .ترحيل العمليات املسجلة في الدفتر اليومي إلى الحسابات في الدفتر الكبير مع حساب ألارصدة .0

 .01/14/5174تاريخ إعداد ميزان املراجعة ب .4

املتخصصة في خياطة وتفصيل مالبس ألاطفال، ونشاط " الفالح"كانت أرصدة حسابات مؤسسة 17/75/5174في : :4ت

 : ألاطفال كاألتي لعبثانوي يتمثل في شراء و بيع 

لدى دج، اقتراضات  511111 :الصندوق  دج،5111111 :البنكدج،  1111111: ؟دج،  املعدات وألادوات: رأس املال

 . دج 151111الزبائن  دج، 911111 :دج، موردو املخزونات والخدمات 0911111 :مؤسسات القرض

 :بالعمليات التالية ؤسسةاملقامت  5174وخالل شهر ديسمبر 

والباقي  75914، سدد نصف املبلغ بشيك بنكي رقم 100DAمن القماش سعر املتر الواحد  10000m شراء /10/75 -

  BE12، وصل إدخال  F16رقم على الحساب، فاتورة 

  BS13من القماش لورشة الخياطة بوصل إخراج  4000mتم إخراج  /19/75 -

 BE14، وصل إدخال للوحدة 800DAوحدة من املالبس الجاهزة بتكلفة إنتاج  7511استالم / 11/75 -

 BE13، وصل إدخال F22دج سدد املبلغ نقدا ، فاتورة رقم  541111لعب أطفال بمبلغ  شراء /15/75 -

  BS14، وصل إخراج F17للوحدة على الحساب، فاتورة  1200DAوحدة من املالبس بـ  7111 بيع /75/75 -

  BS16، وصل إخراج F25، فاتورة 70195دج بشيك بنكي رقم  741111لعب ألاطفال بـ ½ يع ب /79/75 -

 704915دج  بشيك بنكي رقم  751111من الزبائن مبلغ  تحصيل /71/75 -

 :  العمل املطلوب

 .17/75/5174إعداد امليزانية الافتتاحية في تاريخ  .7

 .تسجيل العمليات بالدفتر اليومي للمؤسسة .5

 .ترحيل العمليات املسجلة في الدفتر اليومي إلى الحسابات في الدفتر الكبير مع حساب ألارصدة .0

 .07/75/5174إعداد ميزان املراجعة بتاريخ  .4

 :15/17/5174بتاريخ  "ألابطال" ت مؤسسةاملعلومات التالية خاصة بأرصدة حسابا: 5ت

دج، موردو 044111: دج، الصندوق 511111: دج، رأس مال الشركة54111: دج، الزبائن51111: الاحتياطات

: دج، معدات النقل591111: دج، بضاعة751511: دج، البنك491111: دج، معدات وأدوات141111: املخزونات

 .دج41411

 : بالعمليات التاليةقامت املؤسسة  5174وخالل سنة 
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 .دج على الحساب444111شراء بضاعة بمبلغ  -7

 .من حقوق املؤسسة اتجاه زبائنها بشيك بنكي½ تحصيل  -5

 .دج بشيك بنكي511111شراء معدات صناعية بمبلغ  -0

 (.دج7111111تكلفتها )دج نقدا7441111بيع بضاعة بمبلغ  -4

 .دج نقدا751111تسديد مصاريف إلايجار بمبلغ  -9

 .عليها من ديون اتجاه مورديها نقداتسديد كل ما  -1

إعداد امليزانية الافتتاحية؛ تسجيل العمليات بدفتر اليومية؛ الترحيل إلى الدفتر الكبير؛ إعداد ميزان  :املطلــوبالعمل 

تحديد املركز املالي الصافي ؛ حساب نتيجة السنة املالية بطريقتين مختلفتيناملراجعة؛ إعداد امليزانية الختامية؛ 

 .لمؤسسة بطريقتينل

دج، بحيث يتكون من العناصر 71.111.111: برأسمال قدره 17/15/5171بدأت نشاطها بتاريخ " بيطا"مؤسسة  :6ت

دج، مواد 7.111.111:دج، أموال في الصندوق 5.911.111: دج، شاحنة4.911.111:آالت إنتاجية: التالية

 .دج7.511.111:دج، أموال في البنك411.111:أولية

 :قامت املؤسسة بالعمليات التالية 5171لثالثي ألاخير من سنة وخالل ا

 دج سددت بشيك51.111أشهر بمبلغ 0كراء محل من التاجر علي ملدة -7

سنوات وقد تم وضع مبلغ القرض في الحساب البنكي 9دج يسدد خالل 7.491.111الحصول على قرض بنكي بمبلغ -5

 للمؤسسة

 بشيك دج191.111تسديد أجور عمال بقيمة -0

 دج نقدا11.111تسديد فاتورة الكهرباء والغاز بقيمة -4

 دج من املنتجات التامة وقد حولت إلى مخازن املؤسسة411.111إنتاج ما قيمته -9

 .دج على الحساب7.911.111بيع كل املنتجات التامة للزبون أحمد بمبلغ -1

 .لصندوق دج مناصفة بين البنك وا7.511.111قبضت من الزبون أحمد مبلغ  -1

 :العمل املطلوب

 .17/15/5171إعداد امليزانية الافتتاحية في تاريخ  .7

 .تسجيل العمليات التي قامت بها املؤسسة بالدفتر اليومي .5

 .ترحيل العمليات املسجلة في الدفتر اليومي إلى الحسابات في الدفتر الكبير مع حساب ألارصدة .0

 .07/75/5171إعداد ميزان املراجعة بتاريخ  .4

 07/75/5171نتيجة السنة املالية وإعداد امليزانية الختامية في حساب  .9

 :قامت التاجر شرف بالعمليات التالية 5171خالل سنة  :7ت

 دج على الحساب741111شراء مواد أولية بقيمة -7

 دج نقدا75111تسديد مصاريف تأمين بقيمة -5

 دج من الصندوق لتسديد مصاريف عالج ابنه9111سحب مبلغ  -0

 من املواد ألاولية إلى الورشة لغرض التصنيع وبيع الباقي للتاجر أحمد على الحساب 5/0راج إخ -4

 1111، كهرباء وغاز 4111: ، هاتف01111: ، إيجار751111: أجور عمال: تسديد املصاريف التالية نقدا -9
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 .مصنعة½ من املنتجات 751111دج من املنتجات التامة وما قيمته 011111استالم ما قيمته  -1

 دج تحت تصرف مؤسسته7111111وضع سيارته الخاصة التي تبلغ قيمتها -1

 املبلغ نقدا والباقي على الحساب½ دج للحاسوب بحيث سدد 09111حواسيب بقيمة  4شراء -4

 من سعر البيع بشيك %59من املنتجات التامة بهامش ربح قدره  7/0بيع  -5

 .من تكلفة إلانتاج% 51بهامش ربح قدره  املصنعة على الحساب½ بيع كل املنتجات -71

 بشيك %9دج مع فوائده السنوية التي يبلغ معدلها 7511111من القرض البنكي البالغ ¼ إرجاع -77

 .تجاه دائنيه بشيكاتسديد كل ما عليه -75

 .07/75/5171حساب نتيجة نشاط التاجر في للتاجر؛  تسجيل العمليات بالدفتر اليومي :العمل املطلوب

 :5175خالل سنة " الانتصار"إليك القيود املحاسبية التالية والتي تم تسجيلها بيومية مؤسسة : 8ت

 

171 

 

 

90 

 تأمينات/ حـ

 الصندوق / حـ                       

 4949تسديد مصاريف هاتف بمبلغ 

 نقدا

 

9499  

9499 

90 

 

 

477 

 الصندوق / حـ

 الزبائن/ حـ                         

من الصندوق إلى  4959ويل مبلغ تح

 البنك

 

9459  

9459 

 

417 

 

 

041 

 

 موردو املخزونات والخدمات/ حـ

 مشتريات بضاعة مخزنة/ حـ             

على  00511شراء بضاعة بمبلغ 

 الحساب وتم استالمها
 

 

05011 

 

 

05011 

5745 

047 

 

 

417 

 معدات نقل/ حـ

 مشتريات مواد مخزنة/ حـ

 موردو املخزونات/ حـ                 

وبضاعة بـ  751111شراء سيارة بـ 

 على الحساب  41111

751111 

41111 

 

 

511111 

   :العمل املطلوب

 .ماذا تستنتج(. طريقة عكس القيد؛ طريقة العدد املتمم للصفر) مراجعة وتصحيح القيود باستخدام

(5)  

(0)  

(7)  

(0)  

(4)  



 

 

 

 سابعالـــــــــــــــ    احمل

 اسـة كيفيـة سري احلساباتدر
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 (املعالجة املحاسبية)كيفية سير الحسابات دراسة: سابعاملحور ال
 

الجزائري يهتم بتصنيف وتقييم وتسجيل املعلومة املالية، وكذا املالي النظام املحاسبي  لقد سبق وأن أشرنا إلى أّن 

ر عن الوضعية املالية للمؤسسة، ومن أجل تحقيق ذلك حدد مدونة حسابات تتضمن سبعة أصناف عرض كشوف تعبّ 

 :على النحو التالي 1ى إل 7مرقمة من 

وتشمل حسابات املساهمات في رأس املال، الاحتياطات، ألارباح التي لم توزع  :حسابات رؤوس ألاموال :10الصنف  -

 .بعد وعناصر أخرى 

 .وتشمل كل العناصر والقيم املوجهة لالحتفاظ بها في املؤسسة :حسابات التثبيتات: 19الصنف -

وتشمل البضائع واملواد ألاولية وكل العناصر املوجهة  :وجات قيد التنفيذاملنتو حسابات املخزونات  :13الصنف -

 .للبيع

 . وتشمل كل حسابات الحقوق والديون  :حسابات الغير: 14الصنف -

وتتضمن الحقوق والالتزامات الناتجة عن حركة القيم النقدية والشيكات وكل  :الحسابات املالية :15الصنف -

 .املالية العمليات التي تمت مع املؤسسات

ها املؤسسة لقاء مزاولتها توتشمل كل عناصر ألاعباء والتكاليف واملصاريف التي تحمل :حسابات ألاعباء: 16الصنف -

 .لنشاطها

 .شمل كل عناصر العائدات التي حققتها املؤسسة نتيجة ملزاولة لنشاطهاتو  :حسابات املنتوجات :17الصنف -

حسب ما هو ( 1، 1، 9، 4)تطرق فقط لألصناف ألاربعة ألاخيرةسن( 7)محاسبة مالية: في هذا السداس ي ألاول 

: للسداس ي الثاني( 0، 5، 7)ونترك ألاصناف الثالثة ألاولى ،  CANEVASـ وفق المقرر في البرنامج املقترح للسنة ألاولى 

 :ألنها ستكون محل دراسة تفصيلية في املحاور التالية( 5)محاسبة مالية

 (.17الصنف)ات إنشاء املؤسسة املعالجة املحاسبية لعملي 

 (.10الصنف ) املعالجة املحاسبية لعمليات الشراء وإلانتاج والبيع 

 (.15الصنف () اهتالكات وخسائر القيمة)أعمال نهاية السنة 

 :حسابات الغير: 14 دراسة كيفية سير حسابات الصنف: أوال

 تعريف حسابات الغير -0

التي تنتج بموجب عالقات املؤسسة مع ألاطراف ( لتزاماتاملستحقات والا) يقصد بحسابات الغير الذمم

والتي ينتظر تسويتها في أقل من سنة، أو مع ألاطراف ... الخارجية كالزبائن، املوردون والشركاء، مصلحة الضرائب

 :، وتضم نوعين من الحسابات.... واملستخدمينالداخلية كالشركاء 

الزبائن  47/وتظهر هذه الحسابات في جهة ألاصول مثل حـ(: لحقوق حسابات ا)حسابات الغير ذات الطبيعة املدينة -

 والحسابات امللحقة؛

 41/وتظهر هذه الحسابات في جهة الخصوم مثل حـ(: حسابات الالتزامات)حسابات الغير ذات الطبيعة الدائنة -

 .املوردون والحسابات امللحقة
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 14املعالجة املحاسبية ألهم حسابات الصنف -9

 هو حساب دائن يتعلق بالديون الناتجة عن شراء بضاعة أو  :امللحقةدون والحسابات املور  41الحساب  -9-0

املوردون املدينون فهو  415/مواد أو خدمات أو كراء أصول باألجل وكل فروع هذا الحساب دائنة باستثناء حـ

ويتفرع  .الخدماتلألموال املرتبطة باقتناء املخزونات و  التسبيقاتو مثل مختلف الديون ، والذي يحساب مدين

 :هذا الحساب إلى الحسابات الفرعية التالية

 املشتريات أو الخدمات املقدمة من طرف الغير  تيريسجل فيه مبلغ فوا: موردو املخزونات والخدمات 410/حـ

بجعل  في الجانب الدائنبحيث يتم جعل هذا الحساب  ،(على الحسابأو  تمت باألجل) لم يتم تسديدهاوالتي 

في حالة الحصول على خدمات من  1صنف الشتريات املخزنة في حالة شراء مخزونات أو بجعل حسابات امل 04/حـ

 في الجانب املدين؛ الغير

 ه الدائن قيم املخزونات أو الخدمات مقابل أوراق بوتسجل في جان :موردو السندات الواجب دفعها 413/حـ

أوراق )ينها إلى كمبيالة واجبة الدفع في تاريخ محدد تجارية، ففي بعض الحاالت تقوم املؤسسة بقبول تحويل د

 ؛(الدفع

 ؛يسجل في جانبه الدائن قيمة التثبيتات التي اقتنتها املؤسسة ولم تسدد ثمنها بعد: موردو التثبيتات 414/ـح 

 ية املالتسجل في جانبه الدائن مبالغ الحيازة على التثبيتات  :موردو تثبيتات السندات الواجب دفعها 415/ـح

 ؛مقابل أوراق تجارية ولم تسدد ثمنها بعد

 يسجل في جانبه الدائن قيمة فاتورة مشتريات املخزونات : موردو الفواتير التي لم تصل إلى أصحابها 418/حـ

أي يسجل فيه قيم  .التي لم تستلمها املؤسسة في نهاية السنة املالية، بحيث يتم ترصيده عند استالم الفاتورة

تثبيتات أو الخدمات املتحصل عليها دون استالم الفواتير وهذا لتسوية بعض الحسابات وعادة ما املخزونات أو ال

 ؛(سنةمن أعمال نهاية الضدرس يُ )يكون في نهاية السنة

  التسبيقات واملدفوعات على الحساب ،املوردون املدينون  412/حـRRR  ويسجل في : الواجب الحصول عليها

قيمة رسم ألامانة املتعلقة باألغلفة التي يدفعها  ،ت التي يدفعها الزبون للموردجانبه الدائن قيمة التسبيقا

 .وغيرها من الديون عند إقفال السنة املالية ،الزبون للمورد، التخفيضات

 :بالعمليات التالية "النجاح"قامت مؤسسة  5175خالل شهر أكتوبر سنة  :مثال تطبيقي

 .ة صناعيةنقدا كتسبيق لشراء آل 41111دفع مبلغ  -7

 .على الحساب من املورد أحمد 41111شراء بضاعة  -5

 .على الحساب من املورد علي 09111شراء حاسوب  -0

 .سددت الباقي بشيك 711111لى آلالة الصناعية بقيمة عالحصول  -4

 .تحرير كمبيالة للمورد علي تستحق بعد شهر -9

 .لم تسدد بعد 4111استالم فاتورة هاتف بقيمة  -1

 .يون اتجاه املورد أحمد نقداتسديد ما عليها من د -1

 .تاريخ استحقاقهاتسديد قيمة الكمبيالة املستحقة بشيك في  -4

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
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415 

 

 

90 

املوردون املدينون / حـ  

الصندوق / حـ                        

ق نقدا دفع تسبي  

 

41111  

41111 

041 

 

 

417 

بضائع-مشتريات مخزنة/ حـ  

موردو املخزونات والخدمات/ حـ          

 شراء بضائع على الحساب

 

41111 

 

 

 

41111 

01  

041 

املخزونات من البضائع/ حـ  

بضائع-مشتريات مخزنة/ حـ            

 استالم البضائع

 

41111  

41111 

5744  

 

414 

الم آليمعدات إع/ حـ  

موردو التثبيتات/ حـ                

 شراء حاسوب على الحساب

 

 

09111 

 

 

09111 

579 

 

 

415 

975 

معدات وأدوات/ حـ  

املوردون املدينون / حـ                   

البنك/ حـ                   

آلالة وتسديد الباقي بشيك استالم   

711111 

 

 

41111 

11111 

 

414 

 

 

410 

 

التثبيتات موردو/ حـ  

موردو السندات الواجب دفعها/ حـ    

 تحرير كمبيالة للمورد علي

 

09111  

09111 

151  

417 

مصاريف الهاتف/ حـ  

موردو املخزونات والخدمات/ حـ        

 استالم فاتورة هاتف لم تسدد بعد

 

4111  

4111 

417  

90 

موردو املخزونات والخدمات/ حـ  

الصندوق / حـ          

د املورد أحمد نقداتسدي  

41111  

41111 

(7)  

(5)  

(0)  

(4)  

(7)  

// 

(9)  

(1)  

(1)  

(7)  
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410 

 

 

975 

 

موردو السندات الواجب دفعها/ حـ  

البنك/ حـ          

 تسديد قيمة الكمبيالة بشيك

 

 

09111 

 

 

09111 

الديون املرتبطة ببيع السلع والخدمات  من هذا الحساب الرئيس ييتض: الزبائن والحسابات املرتبطة بهم 40/حـ -9-9

 :تغالل املؤسسة، بحيث يتفرع إلى الحسابات التاليةامللحقة بدائرة اس

 تقديم الخدمات على الحساب، ثم يرصد عندما يقوم أو  يسجل في جانبه املدين مبلغ بيع السلع: الزبائن 400/ـح

 ؛(زبائن عاديون )عليه من التزامات الزبون بتسديد ما 

 حيث تقوم املؤسسة بقبول ألاوراق ب، هي أوراق القبضو : الزبائن والسندات املطلوب تحصيلها 403/حـ

املحررة من طرف زبائنها لتسديد ديونهم بحيث يتم جعله مدينا وذلك بجعل ( كمبيالة أو سند بأمر) التجارية

 ؛الزبائن دائنا 477/حــ

 يسجل في جانبه املدين مبلغ الديون املشكوك فيها أو املتنازع فيها والتي يكون : الزبائن املشكوك فيهم 406/حـ

جد املؤسسة بعض الصعوبات أحيانا في تحصيل حقوقها من تتحصيلها غير مؤكد، فهذا النوع من الزبائن 

 .عندهم في الوقت املحدد

 يستعمل هذا الحساب لتسجيل مبلغ ألاشغال : إنجازها الحسابات الدائنة عن أشغال أو خدمات جار 407/حـ

، ويتم جعل هذا نسبة من عقد أشغال أو خدمات طويل ألاجلأو الخدمات التي تم إثباتها بعد الانتهاء من إنجاز 

 ؛(دائنا)نتوجات الصافية الجزئيةالحساب مدينا مقابل امل

 الزبائن 408/حـ-  
 
في نهاية الدورة يجعل هذا الحساب مدينا بالديون مع : عد فواتيرها بعداملنتجات التي لم ت

 
ُ
، (ألسباب معينة تعيق عملية الفوترة) الحين من طرف البائع عد فواتيرها فيالرسم على القيمة املضافة والتي لم ت

  .املعني دائنانتوجات بجعل حساب امل وذلك

 التسبيقات املستلمة  –الزبائن الدائنون  402/حـRRR ويسجل فيه التسبيقات واملدفوعات على : املمنوحة

غ الزائدة املقبوضة وكذا التخفيضات الحساب املستلمة على الطلبيات املقرر تسليمها، ألارصدة ألاخرى واملبال

 (.415/حـعكس ) والتنزيالت املنتظر منحها للزبائن

 : بالعمليات التالية "النجاح"قامت مؤسسة  5175خالل شهر سبتمبر  :مثال تطبيقي

 (.41111تكلفتها  )على الحساب للزبون علي 751111بمبلغ  بيع بضاعة -7

 .يق عن شراء بضاعةنقدا من الزبون أحمد كتسب 51111قبض مبلغ  -5

 ( .11111تكلفتها ) على الحساب  11111 بمبلغبيع للزبون أحمد بضائع  -0

 .أيام  9حرر الزبون أحمد سند ألمر بقيمة البضاعة مستحق بعد  -4

 .في املوعد املستحق 59111 ـالزبون طارق ليس له قدرة على دفع دينه املقدر ب تبين أّن  -9

 .ة املؤسسةتسجيل العمليات بيومي: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل

 

(4)  
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477 

 

 

111 

الزبائن/ حـ  

املبيعات من البضائع/ حـ           

 بيع بضاعة على الحساب

 

751111  

751111 

111 

 

 

01 

مشتريات البضائع املباعة/ حـ  

املخزونات من البضائع/ حـ            

 إخراج البضائع من املخزن 

 

41111 

 

 

 

41111 

90  

475 

الصندوق / حـ  

تسبيقات ممنوحة-الزبائن الدائنون / حـ    

 قبض تسبيق نقدا

 

51111  

51111 

477 

475 

 

 

111 

الزبائن/ حـ  

تسبيقات ممنوحة-الزبائن الدائنون / حـ  

املبيعات من البضائع/ حـ           

 بيع بضاعة على الحساب

 

91111 

51111 

 

 

11111 

111 

 

 

01 

 

مشتريات البضائع املباعة /حـ  

املخزونات من البضائع/ حـ            

 إخراج البضائع من املخزن 

 

11111 

 

 

11111 

 

470  

477 

تحصيلها م الزبائن والسندات/ حـ  

الزبائن/ حـ                   

 تحرير سند ألمر من الزبون 

 

91111  

91111 

471  

477 

الزبائن املشكوك فيهم/ حـ  

بائنالز / حـ     

 تحويل الزبون العادي إلى مشكوك فيه

59111  

59111 

ويشمل أجور املستخدمين وجميع الديون الناشئة على عاتق  :املستخدمون والحسابات املرتبطة بهم 49/ـح -9-3

ويخص هذا الحساب مصاريف املوارد  ،بالعملاملؤسسة اتجاه عمالها وكل مصاريف هيئات الدولة التي لها عالقة 

مون ن للمؤسسة باعتبارهم يقّد يحقوق املستخدمين الداخلي هويسجل في ...أجور، تعويضات، منح،البشرية من 

  .جهدهم للحصول على رواتب ومنح

(7)  

(5)  

(0)  

// 

(7)  

// 

(9)  

(4)  
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 : ويتفرع هذا الحساب إلى الحسابات الفرعية التالية

 457  ؛املستحقةجور ألا  -املستخدمون 

 455 ؛أموال الخدمات الاجتماعية 

 450 ؛ائجمساهمة املستخدمين في النت 

 459  ؛عات على الحساب املمنوحةو دفالتسبيقات وامل -املستخدمون 

 451  ؛الودائع املستلمة -املستخدمون 

 451  ؛الاعتراضات على ألاجور  -املستخدمون 

 454  ألاعباء الواجب دفعها و املنتوجات املقرر استالمها -املستخدمون. 

 : العمليات التاليةب "ملألا "قامت مؤسسة  5174ديسمبر خالل شهر  :مثال تطبيقي

 .لم يتم تسديدها بعد 191111لغت أجور عمال املؤسسة لشهر ديسمبر ب -7

من أجرة شهر ديسمبر لم يتم  % 5لغت الاقتطاعات الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لدعم طب العمل ب -5

 .اقتطاعها بعد

 .نقدا 75111قدمت املؤسسة تسبيقا عن أجرة شهر ديسمبر ألحد عمالها بمبلغ  -0

 . تسديد أجور عمال املؤسسة املتعلقة بشهر ديسمبر بشيك -4

 .دفع اقتطاع لجنة الخدمات الاجتماعية نقدا -9

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل

 

107 

 

 

457 

أجور املستخدمين/ حـ  

املستحقةجور ألا  -دمون املستخ/ حـ                            

 أجور عمال مستحقة الدفع

191111  

191111 

101 

 

 

455 

ألاعباء الاجتماعية ألاخرى / حـ  

أموال الخدمات الاجتماعية/ حـ            

 اقتطاعات مستحقة الدفع

79111 

 

 

 

79111 

459  

90 

التسبيقات على الحساب املمنوحة -املستخدمون / حـ  

الصندوق / حـ                                     

 دفع تسبيق للعامل نقدا

75111  

75111 

457 

 

 

975 

 

املستحقةجور ألا  -املستخدمون / حـ  

البنك/ حـ                                         

 دفع ألاجور املستحقة بشيك

91111 

 

 

 

11111 

455  

90 

أموال الخدمات الاجتماعية/ حـ  

الصندوق / حـ                                      

 دفع الاقتطاعات املستحقة نقدا

59111  

59111 

(7)  

(0)  

(4)  

(5)  

(7)  

(9)  
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يسجل في الجانب الدائن من هذا الحساب قيمة اشتراكات  :الهيئات الاجتماعية والحسابات امللحقة 43/حـ -9-4

لهيئات املستخدمين في الضمان الاجتماعي والتي تقتطع من أجورهم، والاشتراكات التي تدفعها املؤسسة لهذه ا

في الجانب املدين، بينما يتم جعل هذه الحسابات  اوذلك بجعل ألاعباء حسب طبيعته ،مقابل تأمين مستخدميها

 :إلى الحسابات التاليةهذا الحساب في املدين بجعل حسابات الخزينة في الدائن، ويتفرع 

 جب الدفع املطلوب على الوا ويسجل فيه مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي: الضمان الاجتماعي 430/حـ

 ؛ألاجور إلاجمالية للمستخدمين وكذا حصة املؤسسة املستخدمة

 يسجل فيه مبلغ الاشتراكات في صناديق التقاعد والتعاضديات  :الهيئات الاجتماعية ألاخرى  439/حـ

 ؛الاجتماعية وغيرها ذات الطابع الاجتماعي

 يسجل فيه ألاعباء : نتوجات املطلوب استالمهاألاعباء الواجب دفعها وامل-الهيئات الاجتماعية 438/حـ

 .الاجتماعية املقرر دفعها للعمال في نهاية السنة كاملنح واملكافآت 

 :بالعمليات التالية "نجاحال"قامت مؤسسة  5175سبتمبر خالل شهر : مثال تطبيقي

 .4111واشتراكات صندوق التقاعد  751111بلغت اشتراكات الضمان الاجتماعي -7

 .لم تسدد بعد 71111فآت العمال مكابلغت  -5

 .شيكبالاشتراكات سددت  -0

 .بيومية املؤسسة القيود املناسبةتسجيل : عمل املطلوبال

 :بيومية املؤسسة القيود املناسبةتسجيل  :ثال تطبيقيحل امل

 

109 

 

 

407 

405 

 

الاشتراكات املدفوعة للهيئات الاج/ حـ  

الضمان الاجتماعي/ حـ           

  الهيئات الاجتماعية ألاخرى / ـح         

 اشتراكات مستحقة الدفع

 

754111 

 

 

 

751111 

4111 

 

104  

404 

أعباء املستخدمين ألاخرى / حـ  

دفعها.و.أ-الهيئات الاجتماعية/ حـ       

 مكافآت عمال مستحقة الدفع

71111  

71111 

407 

405 

 

 

 

975 

الضمان الاجتماعي/ حـ  

رى الهيئات الاجتماعية ألاخ/ حـ  

البنك/ حـ            

 تسديد الاشتراكات بشيك

751111 

4111 

 

 

 

 

754111 

العمليات املسجلة في هذا إن : الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدولية والحسابات امللحقة 44/ـح -9-5

مثل فرض الضرائب والرسوم على الدولة، الحساب هي على العموم العمليات التي جرت مع هيئات ومؤسسات 

 :الحسابات الفرعية التاليةويضم رقم ألاعمال والنتائج، 

 ؛استالمها طلوبإلاعانات امل -الدولة والجماعات العمومية 447/حـ 

 لقابلة للتحصيل من أطراف أخرى؛الضرائب والرسوم ا-لدولةا 445/حـ 

(7)  

(5)  

(7)  

(0)  
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 ؛خرى ألا عمومية الهيئات الخاصة مع الدولة و العمليات ال 440/حـ 

 ؛على النتائجالضريبة -الدولة 444/حـ 

 ؛الرسوم على رقم ألاعمال-الدولة 449/حـ 

 ؛الهيئات الدولية 441/حـ 

 التسديدات املماثلة؛رسوم و الخرى و ألا ضرائب ال 441/حـ 

 (.خارج الضرائب)استالمها  طلوبألاعباء الواجب دفعها واملنتوجات امل -الدولة 444/حـ 

 :وفيما يلي نتطرق إلى تفصيل بعض هذه الحسابات الفرعية

  يسجل في الجانب املدين من هذا الحساب  :إلاعانات املطلوب استالمها -الدولة والجماعات العمومية 440حـ

إعانات الاستغالل دائنا إذا  14/حـقيمة إلاعانات املمنوحة من الدولة والجماعات العمومية ألاخرى، وذلك بجعل 

 .إذا كانت إلاعانة تتعلق باالستثمار أو التجهيز إعانات التجهيز 707/حـكانت إلاعانة مخصصة لالستغالل، أو 

 يسجل في دائن هذا الحساب مبلغ الضرائب على ألارباح املستحق ألاداء : الضرائب على النتائج -الدولة 444/حـ

الضرائب على ألارباح املبنية على نتائج ألانشطة العادية مدينا، بحيث يرصد في حالة القيام  159/ـحـوذلك بجعل 

 .قيمة الضرائببدفع 

 يسجل في هذا الحساب مبلغ الرسم على القيمة املضافة : الرسوم على رقم ألاعمال -الدولة 445/حـTVA 

/ حـنستخدم حالة البيع ، وفي القابلة لالسترجاع ويكون مدينا TVA 4491/حـ نستخدم  في حالة الشراء: حيث

4491 TVA (.الثاني يتم تفصيلها في السداس ي) .املحصلة ويكون دائنا 

 يسجل في الجانب الدائن من هذا الحساب مبلغ جميع  :الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة 447/حـ

وذلك بجعل حسابات ( TAP)الضرائب والرسوم ألاخرى التي تدفعها املؤسسة خاصة منها الرسم على النشاط املنهي

 .ألاعباء املعنية في املدين

 : "الفالح"واملتعلقة بمؤسسة  اليةإليك العمليات الت :مثال تطبيقي

 .من البلدية وقد تم استالمها بشيك 711111من إعانة استغالل بقيمة استالم قرار الاستفادة  -7

 .بحيث تم استالمها بعد أسبوع 011111من إعانة تجهيز متمثلة في آلة بقيمة  استالم قرار الاستفادة -5

تم تسديدها  والتي %75معدل الضرائب على ألارباح هو ّن وأ 591111 مبلغ 5174بلغت نتيجة السنة املالية لسنة -0

 .بشيك 5175في الثالثي ألاول من سنة 

، والذي تم % 5، وأّن معدل الرسم على النشاط املنهي املستحق هو 7911111مبلغ  5174بلغ رقم أعمال سنة  -4

 .تسديده بشيك

 .تسجيل القيود املناسبة بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل القيود املناسبة بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل

 
 

447 

 

 

 

14 

 

استالمها مإلاعانات  -الدولة والجماعات العمومية/ حـ  

إعانات الاستغالل/ حـ      

 استالم قرار الاستفادة من إلاعانة

 

711111 

 

 

 

711111 

 

(7)  

(7)  
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975  

447 

البنك/ حـ  

استالمها معانات إلا   -الدولة والجماعات العمومية/ حـ         

 استالم إلاعانة بشيك

 

711111  

711111 

447 

 

 

 

707 

استالمها مإلاعانات  -الدولة والجماعات العمومية/ حـ  

إعانات التجهيز/ حـ                          

 استالم قرار الاستفادة من إلاعانة

 

011111 

 

 

 

 

011111 

579  

447 

معدات وأدوات/ حـ  

  استالمها مإلاعانات  -لجماعات العموميةالدولة وا/ حـ   

 استالم إلاعانة املتمثلة في آلالة

 

011111  

011111 

 

159  

444 

الضرائب على ألارباح/ حـ  

الضريبة على النتائج-الدولة/ حـ          

 إثبات الضرائب املستحقة على ألارباح 

 

41911  

41911 

444  

975 

الضريبة على النتائج-الدولة/ حـ  

البنك / حـ                      

املستحقة بشيك بتسديد الضرائ  

 

41911  

41911 

149  

441 

الضرائب والرسوم ألاخرى / حـ  

التسديدات املماثلةرسوم و الخرى و ألا ضرائب ال/حـ     

 املستحق TAPإثبات 

 

01111  

01111 

441  

975 

التسديدات املماثلةرسوم و الخرى و ألا ضرائب ال/حـ     

البنك/ حـ                      

 املستحق بشيك TAPتسديد 

01111  

 

01111 

ويتفرع عنه  والشركاء،يسجل في هذا الحساب كل املعامالت التي تتم بين الشركة : املجمع والشركاء 45/حـ -9-6

 :الحسابات الفرعية التالية

 ؛عمليات املجمع 497/حـ 

 ؛الحسابات الجارية-الشركاء 499/حـ 

 ؛العمليات على رأس املال-الشركاء 491 /حـ 

 ؛الواجب دفعها الحصص-الشركاء 491/حـ 

 أو في مجموعةمعا العمليات املنجزة باالشتراك -الشركاء 494/حـ. 

)//( 

(5)  

)//( 

(0)  

(5175/ 7ث)  

(4)  

)//( 
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 : هذه الحساباتبعض وفيما يلي نتطرق إلى تفصيل 

 رف يسجل في الجانب املدين منه مبلغ املساهمات املقدمة من ط: عمليات على رأس املال -الشركاء 456/ ـح

 (.عمليات إنشاء املؤسسةضمن ل الحقا فصّ ي  ) الشركاء ويرصد بحسابات رؤوس ألاموال املعنية 

 يسجل في الجانب الدائن منه مبلغ ألارباح التي قررت الجهة : الحصص الواجب دفعها-الشركاء 457/حـ

حالة دفع املؤسسة لحصص توزيعها على الشركاء، ويرصد هذا الحساب في ( إلادارة أو الجمعية العامة) املختصة 

 .الشركاء

هذا الحساب العمليات التي ال يمكن تسجيلها بصفة مؤكدة في يسجل في : الحسابات الانتقالية الانتظارية 47/حـ -9-7

حساب معّين أو العمليات التي تتطلب معلومات إضافية، بحيث تسجل في هذا الحساب بصفة مؤقتة حتى يتم 

 .وصول إشعار من البنك يفيد استالم مبلغ دون تحديد مصدرهتحويلها إلى حسابها ألاصلي، مثل 

 ) 45، 44 ،41الحسابات : مالحظة
 
 مع حسابات التسوية درس ت

ً
 .(نهاية السنةضمن أعمال الحقا

 الحسابات املالية : 15دراسة كيفية سير حسابات الصنف  :ثانيا

 تعريف الحسابات املالية -7

التي يتم تداولها في ألاجل القصير، ويتضمن هذا و ي، ورقي، مصرفي معدن :تمثل جميع النقود بمختلف أشكالها

الصنف الحسابات ذات الطبيعة املالية سواء كانت مدينة أو دائنة وهي من بنود ألاصول أو الخصوم الجارية التي 

 .تسجل مختلف التدفقات املالية بين املؤسسة والغير

 15ألهم حسابات الصنفحاسبية املعالجة امل -5

وهي ألاصول املالية التي تكتسبها املؤسسة قصد تحقيق ربح في رأس املال في  :القيم املنقولة للتوظيف 51/حـ -9-0

قصير، فالهدف من شراء القيم املنقولة للتوظيف هو بيعها في ألاجل القصير لتحقيق ربح رأسمالي عند الجل ألا 

 .ملؤسسة لغرض الاحتفاظ بها ألجل طويلزيادة سعر القيم املنقولة، عكس التثبيتات املالية التي تشتريها ا

 :ويتفرع هذا الحساب إلى الفروع التالية

 ؛الحصص في املؤسسات ذات الصلة 917/حـ  

 ؛خاصةالحصص الخاصة أو السهم ألا  915/حـ  

 ؛امللكية ا فيحق املخولةخرى ألا سندات السهم أو ألا  910/حـ 

 ؛ألاجلالصندوق قصيرة وقسائم الخزينة قسائم سندات ال 911/حـ 

 ؛والحسابات الدائنة املماثلةخرى ألا نقولة التوظيف املقيم  914/حـ  

 الدفعات الباقي تسديدها من القيم املنقولة للتوظيف غير املسددة 915/حـ. 

قابل حسابات الغير أو املفي ولتوظيف تكلفة شراء السندات لحسابات القيم املنقولة ليسجل في الجانب املدين 

 .ملعنيةحسابات الخزينة ا

 : قامت املؤسسة بالعمليات التالية 5175خالل شهر سبتمبر : مثال تطبيقي

 .بشيك %41دج للسهم بغرض بيعها في ألاجل القصير ، سددت  411 سهم بسعر 711شراء  -7

 .دج للسند بشيك 7111سند الخزينة بسعر  791شراء  -5

 .دج للسهم بشيك511ـسهم بألا بيع  -0

 (.7مليةع) تسديد الدين املستحق -4
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 .تسجيل القيود املناسبة بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل القيود املناسبة بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

910 

 

 

 

915 

 

975 

 املخولةخرى ألا سندات السهم أو ألا / حـ

امللكية ا فيحق  

الدفعات الباقي تسديدها من / حـ    

 القيم املنقولة للتوظيف غير املسددة

البنك/ حـ      

 شراء أسهم وتسديد جزء منها بشيك

 

41111 

 

 

 

71111 

 

14111 

 

911  

 

975 

وقسائم الخزينة قسائم سندات ال/ حـ

 الصندوق قصيرة ألاجل

البنك/ حـ                            

 شراء سندات خزينة بشيك

 

791111  

 

791111 

975 

 

 

910 

 

111 

البنك/ حـ  

خرى ألا دات سنالسهم أو ألا / حـ          

                   امللكية ا فيحق املخولة              

ألارباح الصافية عن عمليات / حـ           

التنازل عن أصول مالية            

 بيع ألاسهم بشيك

 

51111 

 

 

 

41111 

 

71111 

915  

 

975 

ي تسديدها من القيم قالدفعات البا/ حـ

 املنقولة للتوظيف غير املسددة

  البنك/ حـ   

تسديد الجزء املتبقي من قيمة ألاسهم 

بشيك(7)املشتراة في   

71111  

 

71111 

يشمل هذا الحساب كل البنوك والهيئات املالية التي يفتتح لديها  :البنوك واملؤسسات املالية وما يماثلها 50/حـ -9-9

جل في جهة املدين املقبوضات وفي حسابات من طرف الزبائن إليداع ألاموال وإجراء املعامالت املالية، حيث يس

 : يتفرع عن هذا الحساب الفروع التاليةو  .جهة الدائن املدفوعات

 ؛قيم التحصيل 977/حـ 

 ؛بنوك الحسابات الجارية 975/حـ 

 ؛الخزينة العمومية واملؤسسات العمومية 979/حـ 

 ؛مثل الحساب البريدي الجاري : الهيئات املالية ألاخرى  971/حـ 

 استحقاقها؛تاريخ يستخدم في نهاية السنة لتسجيل الفوائد املستحقة والتي لم يحن  :د املنتظرةالفوائ 974/حـ 

(7)  

(5)  

(7)  

(0)  
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 ر عن السحب م ألاوراق التجارية، أي يعبّ خصمثل التسبيقات البنكية،  :املساهمات البنكية الجارية 975/حـ

 .على املكشوف

ية املتفرعة من القيم املنقولة، ومن بينها وهي عبارة عن السندات املال :ألادوات املالية املشتقة 59 /حـ -9-3

 .91/حـالاعتمادات والعقود ذات ألاجل املحدد ويعالج بنفس طريقة معالجة 

أي تسجل املدفوعات في جهة  ،يسجل فيه املبلغ النقدي الذي تقبضه أو تصرفه املؤسسة: الصندوق  53/حـ -9-4

 .دينا أو معدوماالدائن وتسجل املقبوضات في جهة املدين، ويكون رصيده إما م

محاسبي الوكاالت أو يسجل فيه املحررات التي يسيرها : الاعتمادات املاليةووكاالت التسبيقات  54/حـ -9-5

وينقسم إلى ، الغير أو عون من أعوان املؤسسةباسم  الاعتمادات املفتوحة في البنوكوتابعون املحاسبون ال

مدين مقابل حساب  94 /حـبحيث يكون . الاعتمادات 945/حـوكاالت التسبيقات و  947/حـ :حسابين فرعيين هما

 .النقديات دائنا

وهو حساب عبور يستعمل لتحصيل العمليات في املحاسبة ويتم ترصيده بعد : التحويالت الداخلية 58/ حـ -9-6

 : انتهاء هذه العمليات، ويتفرع إلى حسابين هما

 هو حساب وسيط ما بين حسابات النقديات: تحويالت مالية 947/حـ. 

 وهي التحويالت التي تتم بين صناديق املؤسسة الفرعية والصندوق الرئيس ي: تحويالت داخلية أخرى  944/حـ. 

 )خسائر القيمة عن ألاصول املالية الجارية 95/حـ :مالحظة
 
 درس ت

ً
 .(نهاية السنةضمن أعمال الحقا

 : بالعمليات التالية" الانتصار"قامت مؤسسة  :مثال تطبيقي

 : ف التاليةتسديد املصاري -7

 نقدا 75111: مصاريف النقل. 

 شيك بنكيب 4111: مصاريف الهاتف. 

 شيك بريديب 71111: مصاريف إلايجار. 

 . من الخزينة إلى البنك 511111 تحويل مبلغ -5

 .أكثر من رصيدها مؤقتا 91111سحب من البنك مبلغ  -0

 .من الصندوق إلى البنك 59111تحويل مبلغ  -4

 .بيومية املؤسسةات عمليتسجيل ال: عمل املطلوبال

 :بيومية املؤسسة عملياتلاتسجيل  :ثال تطبيقيحل امل
 

154 

151 

170 

 

 

 

 

 

90 

975 

971 

مصاريف النقل/ حـ  

مصاريف الهاتف/ حـ  

مصاريف إلايجار/ حـ  

الصندوق / حـ                             

البنك/ حـ                             

ح ج بريدي/ حـ                              

تسديد املصاريف أعاله نقدا وبشيك 

 بنكي وبشيك بريدي

 

75111 

4111 

71111 

 

 

 

 

75111 

4111 

71111 
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975  

979 

البنك/ حـ  

الخزينة العمومية/ حـ                  

 تحويل من الخزينة إلى البنك

 

511111  

511111 

975 

 

 

975 

 

 

البنك/ حـ  

  ية الجاريةاملساهمات البنك/ حـ        

 سحب على املكشوف

 

91111 

 

 

 

91111 

 

 

947  

90 

تحويالت مالية/ حـ  

الصندوق / حـ  

 تحويل من الصندوق 

59111  

59111 

975  

947 

البنك/ حـ  

تحويالت مالية/ حـ  

 تحويل إلى البنك

59111  

59111 

 

 اءــــــــــــــــــــــــألاعب:  16دراسة كيفية سير حسابات الصنف  :ثالثا

 تعريف ألاعباء -0

وتسمى  ،نجاز مهامها بغرض الحصول على مداخيل أكبر من هذه ألاموالإهي ألاموال التي تنفقها املؤسسة بهدف 

يقصد باألعباء بصفة عامة مجموع الاستهالكات و  .املصاريف أو ألاعباء أو التكاليف أو النفقات وهي ذات طبيعة مدينة

، أي املبالغ التي سددتها أو نشاط املؤسسة بهدف انجاز مهامها ي تتطلبها طبيعةواملصاريف والاهتالكات واملخصصات الت

والاستغالل،   إلانتاجتسددها املؤسسة خالل السنة املالية مقابل املواد واملنتجات والخدمات التي استهلكتها في عمليات 

عباء ما هو غير نقدي الاهتالكات أو بدون مقابل مباشر مثل بعض الضرائب والرسوم املسددة إلى الدولة، ومن ألا 

 .واملؤونات

ألاعباء بأنها تناقص املزايا أو املنافع الاقتصادية التي حصلت خالل السنة املالية في شكل  SCFولقد عّرف الـ 

خروج أو انخفاض أصول أو في شكل ظهور خصوم، وتشمل ألاعباء مخصصات الاهتالكات أو الاحتياطات وخسارة 

ن آثارها التقليل من رؤوس ألاموال الخاصة بشكل آخر غير عمليات توزيع رؤوس ألاموال على القيمة، ويكون م

 .املساهمين، وهي من حسابات التسيير تظهر بحساب النتائج حسب الطبيعة

 اء ــــــــــــــــــــــــألاعب:  16املعالجة املحاسبية ألهم حسابات الصنف -9

إحدى  ا مدينة بمبلغ املصاريف التي تتحملها املؤسسة وذلك بجعل إحدىجة ألاعباء بجعلهلبصفة عامة تتم معا

دائنا، وتعتبر من حسابات التسيير وتتميز بأنها غير قابلة لالنعكاس أي أّن ( 9، 4، 0، 5) حسابات ألاصناف التالية

 .استخدامها نهائي وتكون أرصدتها مدينة

 : وينقسم إلى قسمين: املشتريات املستهلكة 61/حـ -9-0

 تريات قابلة للتخزين وتتمثل في البضاعة واملواد ألاولية وغيرها؛ مش 

(5)  

(0)  
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 بحيث  ،على املخزن  املاء وكذا املواد التي ال تمر مباشرةو  (الكهرباء) تتمثل في الطاقة : مشتريات غير قابلة للتخزين

 .املشتريات غير املخزنة من املواد والتوريدات 111/حـخصص لها 

 :لحسابات الفرعية التاليةإلى اويتفّرع هذا الحساب 

 ؛عةيمشتريات البضائع املب 111/حـ 

 املواد ألاولية 117/حـ، 

 ؛التموينات ألاخرى  115/حـ 

 ؛تغيرات املخزونات 110/حـ 

 ؛مشتريات الدراسات والخدمات املؤداة 114/حـ  

 ؛مشتريات املعدات والتجهيزات وألاشغال 119/حـ 

 ؛والتوريداتاملشتريات غير املخزنة من املواد  111/حـ 

 ؛مصاريف الشراء التابعة 114/حـ 

 التخفيضات، والتنزيالت، واملحسومات املتحصل عليها عن مشتريات 115/حـ. 

 :بالعمليات التالية "الانتصار" قامت مؤسسة 5175خالل شهر سبتمبر : مثال تطبيقي

 .1911تكلفتها  71111بيع بضاعة على الحساب بـ  -0

 . 5911، وتموينات بقيمة 1111أولية قيمتها إرسال إلى ورشة التصنيع مواد  -9

 .بشيك 4111دفع مصاريف استهالك املياه  -3

 .نقدا 75111دفع تكاليف دراسة تحاليل مخبرية  -4

 التسديد بشيك.4111كانت مصاريف الشراء املتعلقة بها  51111بقيمة ( ليس لغرض الاستثمار)تجهيزات شراء  -5

 .يومية املؤسسةتسجيل العمليات ب: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

477 

 

 

 

 

 

الزبائن/ حـ  

املبيعات من البضائع/ حـ                 

 بيع بضاعة على الحساب

71111 

 

 

71111 

 

111  

01 

مشتريات البضائع املبيعة/ حـ  

مخزون البضائع/ حـ                         

من املخزن  إخراج البضائع  

1911  

1911 

117 

115 

 

 

07 

05 

املواد ألاولية/ حـ  

التموينات ألاخرى / حـ  

مخزون املواد ألاولية/ حـ            

مخزون التموينات ألاخرى / حـ             

 إرسال املواد والتموينات إلى الورشة

 

1111 

5911 

 

 

1111 

5911 
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(7)  
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111 

 

 

 

975 

 

 

 

املواد املشتريات غير املخزنة من/ حـ  

  البنك/ حـ        

 دفع مصاريف استهالك املياه بشيك

 

 

4111 

 

 

 

 

4111 

 

 

114  

90 

مشتريات الدراسات والخدمات  م/ حـ  

الصندوق / حـ  

 تسديد تكاليف التحاليل نقدا

 

75111  

75111 

119 

114 

 

 

975 

مشتريات املعدات والتجهيزات / حـ  

مصاريف الشراء التابعة/ حـ  

البنك/ حـ  

 تسديد املشتريات ومصاريفها بشيك

51111 

4111 

 

 

54111 

يقصد به كل الخدمات التي تستقبلها املؤسسة من الجهات الخارجية أي من الغير، : الخدمات الخارجية 60/حـ -9-9

 ،أي يمثل مختلف الخدمات الضرورية لتأدية نشاط املؤسسة من طرف الغير وهي تمثل الخدمات ألاساسية

  :إلى الحسابات الفرعية التالية ويتفرع هذا الحساب

 ؛التقاول العام 177/حـ 

 ؛إلايجارات 170/حـ 

 ؛ألاعباء إلايجارية وأعباء امللكية املشتركة 174/حـ 

 ؛الصيانة والتصليحات والرعاية 179/حـ 

 ؛أقساط التأمينات 171/حـ  

 ؛الدراسات وألابحاث 171/حـ  

 ؛التوثيق واملستجدات 174/حـ 

 لتنزيالت والحسومات املتحصل عليها عن خدمات خارجيةالتخفيضات وا 175/حـ. 

املصاريف املتعلقة بالخدمات الخارجية مثل مصاريف إلايجار، إلاصالحات،  17يسجل في الجانب املدين للحساب 

 .مصاريف التأمين، أبحاث ودراسات والخدمات املقدمة من طرف الشركات املناولة

 :بالعمليات التالية "الفالح" امت مؤسسةق 5175 أكتوبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

والتي تخص املرحلة النهائية من  591.111 مبلغب( أ)بشيك فاتورة إنجاز أشغال الطالء من طرف املقاول تسديد  -7

 (.مبنى تجاري )املشروع من أجل تسليمه

موعة كتب خاصة بها ، مج75.111، تأمين شاحنتها بـ51.111 بمبلغفاتورة ترميمات  :املصاريف التالية نقداتسديد  -5

 .74.111بـ 

 .كترميمات بسيطة للمقر 4.111، باإلضافة إلى مبلغ 71.111تسديد بشيك تكاليف إيجار مقرها بقيمة  -0

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

(0)  

(4)  

(9)  
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 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

177 

 

 

 

 

 

 

التقاول العام/ حـ  

البنك/ حـ                    

 تسديد  فاتورة أشغال بشيك

591111 

 

 

591111 

179 

171 

174 

 

 

 

90 

الصيانة والتصليحات/ حـ  

أقساط التأمينات/ حـ  

التوثيق واملستجدات/ حـ  

الصندوق / حـ             

 تسديد ألاعباء املذكورة نقدا

 

51111 

75111 

74111 

 

 

 

 

91111 

 

170 

174 

 

 

 

975 

 

إلايجارات/ حـ  

ألاعباء إلايجارية/ حـ  

  البنك/ حـ                      

بشيكتسديد ألاعباء املذكورة   

71111 

4111 

 

 

 

 

74111 

 

خدمات وهي الخدمات الثانوية التي تحتاجها املؤسسة لسير نشاطها وتسمى  :الخدمات الخارجية ألاخرى  69/حـ -9-3

 :رعية التاليةويتفرع هذا الحساب إلى الحسابات الف، مسّيرة أو مساعدة

 ؛العاملون الخارجيون عن املؤسسة 157/حـ 

 ؛أجور الوسطاء وألاتعاب 155/حـ 

 ؛إلاشهار والنشر والعالقات العمومية 150/حـ 

 ؛نقل السلع والنقل الجماعي للمستخدمين 154/حـ 

 ؛التنقالت واملهمات والاستقباالت 159/حـ 

 ؛ةمصاريف البريد والاتصاالت السلكية والالسلكي 151/حـ 

 ؛الخدمات املصرفية وما شابهها 151/حـ 

 ؛الاشتراكات واملستجدات 154/حـ 

 والتنزيالت والحسومات املتحصل عليها عن الخدمات الخارجية ألاخرى  التخفيضات 155/حـ. 

 :بالعمليات التالية "النجاح" قامت مؤسسة 5175 أكتوبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

مصاريف ،75.111 مبلغاملالية للمؤسسة بكشوف محاسب نظير إعداد ال أتعاب :نقدا املصاريف التاليةتسديد  -7

 5.111 مبلغفاتورة نقل مبيعاتها ب، مقابل إعالن ملنتجاتها الجديدة في إحدى الجرائد 1.111 بمبلغ

 79.111وفاتورة تتضمن مصاريف انتقال عمال املؤسسة في مهمة عمل بقيمة  75.111 مبلغاستالم فاتورة هاتف ب -5

 (دد بعدلم تس)

 .(التسديد بشيك)دج 791دج للسهم، مصاريف شراء السندات 711سهم بـ 511شراء  -0

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل

(7)  

(7)  

(0)  

(5)  
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155 

150 

154 

 

 

 

 

 

 

90 

أجور الوسطاء وألاتعاب/ حـ  

مةإلاشهار والنشر والعالقات العا/ حـ  

نقل السلع والنقل الجماعي للعاملين/ حـ  

الصندوق / حـ                    

 تسديد  ألاعباء املذكورة نقدا

75111 

1111 

5111 

 

 

 

51111 

159 

151 

 

 

417 

التقالت واملهمات والاستقباالت/ حـ  

مصاريف البريد والاتصاالت/ حـ  

موردو املخزونات والخدمات/ حـ        

ذكورة نقداتسديد ألاعباء امل  

 

75111 

79111 

 

 

 

51111 

517 

151 

 

 

 

975 

 

سندات الفروع املنتسبة/ حـ  

الخدمات املصرفية وما شابهها/ حـ  

  البنك/ حـ        

بشيكشراء سندات ومصاريف شرائها    

51111 

791 

 

 

 

 

51791 

 

: لعمالها أو كمساهمات منهايمثل هذا الحساب مختلف املبالغ التي تدفعها املؤسسة : أعباء املستخدمين 63/حـ -9-4

 :، ويتفرع إلى الحسابات الفرعية التاليةأجور، اشتراكات في الصناديق الاجتماعية، تكاليف اجتماعية أخرى 

 ؛أجور املستخدمين 107/حـ 

 ؛أجور املستغل الفردي 104/حـ 

 ؛الاشتراكات املدفوعة للهيئات الاجتماعية 109/حـ 

 ؛الفردي ألاعباء الاجتماعية للمستغل 101/حـ 

 ؛ألاعباء الاجتماعية ألاخرى  101/حـ 

 أعباء املستخدمين ألاخرى  104/حـ 

 :بالعمليات التالية" النجاح"قامت مؤسسة  5174 ديسمبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

، ضريبة على  %9اشتراك ضمان اجتماعي محجوز  :حيث 411.111لشهر ل بلغت ألاجرة إلاجمالية لعمال املؤسسة -7

 . 51.111، تسبيقات للعمال  1.111، اعتراضات على ألاجور  9.111الدخل محجوزة 

 .تسديد أجرة شهر ديسمبر ومختلف الاعتراضات بشيك -5

 .%09( حصة املؤسسة من الاشتراكات الاجتماعية)بلغت أعباء صاحب العمل -0

 .تسديد الاشتراكات الاجتماعية للمؤسسة بشيك -4

 .ةتسجيل العمليات بيومية املؤسس: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل

 

 

(7)  

(7)  

(0)  
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107 

 

 

 

 

 

445 

407 

451 

459 

457 

 

 

أجور املستخدمين/ حـ  

الضرائب والرسوم  ق ت-الدولة/ حـ  

الضمان الاجتماعي/ حـ  

الاعتراضات على ألاجور -املستخدمون / حـ  

التسبيقات املمنوحة-املستخدمون / حـ  

تحقةألاجور املس-املستخدمون / حـ  

5174إثبات أجرة شهر ديسمبر   

411111  

9111 

01111 

1111 

51111 

000111 

445 

407 

451 

457 

 

 

 

 

975 

الضرائب والرسوم  ق ت-الدولة/ حـ  

الاجتماعي الضمان/ حـ  

الاعتراضات على ألاجور -املستخدمون / حـ  

ألاجور املستحقة-املستخدمون / حـ  

البنك/ حـ                              

ديد املذكورين بشيكتس  

 

9111 

01111 

1111 

000111 

 

 

 

 

 

041111 

109 

 

 

407 

 

الاشتراكات املدفوعة للهيئات الاجتماعية/ حـ  

الضمان الاجتماعي/ حـ                          

 إثبات الاشتراكات الاجتماعية للمؤسسة

 

714111 

 

 

 

714111 

407  

975 

الضمان الاجتماعي/ حـ  

البنك/ حـ                           

 إثبات الاشتراكات الاجتماعية للمؤسسة

714111  

714111 

شخص طبيعي أو  حق الدولة على أّي يمثل هذا الحساب : الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة 64/حـ -9-5

رباح فهو يمثل الضرائب والرسوم التي تدفعها املؤسسة باستثناء الضرائب على ألا  ،معنوي يقوم بنشاط قانوني

 :الحسابات الفرعية التالية ويتفرع إلى. 15/ألنها تسجل في حـ

 ؛الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة عن ألاجور  147/حـ 

 ؛الضرائب والرسوم غير املسترجعة عن رقم ألاعمال 145/حـ 

 (خارج الضرائب عن النتائج)الضرائب والرسوم ألاخرى  149/حـ. 

 :بالعمليات التالية" الفوز "قامت مؤسسة  5175 أكتوبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

 .بشيك79111بمبلغ تسديد ضرائب مستحقة على عاتق املؤسسة  -7

 .ثم تسديده بشيك، سبتمبرخاصة بشهر  711111قدرها  HTعن مبيعات TAPتسجيل  -5

 .سددت نقدا 7411شراء طوابع بريدية بمبلغ  -0

 .سددت بشيك 4911شراء طوابع جبائية بمبلغ  -4

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: لوبعمل املطال

(7)  

(7)  

(0)  

(5)  

(4)  
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 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

149 

 

 

 

 

975 

 

 الضرائب والرسوم ألاخرى / حـ

 البنك/ حـ

 تسديد ضرائب مستحقة بشيك

79111  

79111 

145 

 

 

441 

 

 الضرائب والرسوم غ املسترجعة/ حـ

 ب ألاخرى والرسومالضرائ/ حـ                          

 مستحق TAPإثبات  

 

5111 

 

 

 

5111 

441 

 

 

975 

 

 الضرائب ا أخرى والرسوم/ حـ

 البنك/ حـ                        

 بشيك TAPتسديد 

 

5111 

 

 

 

5111 

151  

90 

 مصاريف البريد والاتصاالت/ حـ

 الصندوق / حـ                         

 شراء طوابع بريدية نقدا

 

7411  

74111 

149  

975 

 الضرائب والرسوم ألاخرى / حـ

 البنك/ حـ                         

 شراء طوابع جبائية بشيك

4911  

4911 

وتمثل املصاريف الناتجة عن بعض العمليات التي تقوم بها املؤسسة خالل : ألاعباء العملياتية ألاخرى  65/حـ -9-6

 : عية التاليةالحسابات الفر  نشاطاتها العادية، ويتفرع إلى

 ؛والرخص والبرمجيات والحقوق والقيم املماثلة والبراءاتألاتاوى املترتبة على الامتيازات  197/حـ 

 ؛نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية 195/حـ 

 ؛أتعاب حضور  190/حـ 

 ؛خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل 194/حـ 

 ؛نجزة بصورة مشتركةقسط النتائج عن العمليات امل 199/حـ 

 ؛الغرامات والعقوبات وإلاعانات املمنوحة، والهبات والتبرعات 191/حـ  

 ؛ألاعباء الاستثنائية للتسيير الجاري  191/حـ  

 أعباء التسيير الجاري ألاخرى  194/حـ. 

 :بالعمليات التالية" الانتصار"قامت مؤسسة  5175 أكتوبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

 .بشيك 7.111دام نموذج صناعي بـإتاوة استخ تسديد -7

 .ؤسسةنقدا تمثل غرامة مخالفة ارتكبها سائق امل 5.911 دفع -5

 .دج حيث أشهر إفالسه وال يمكنه التسديد09.111( أ)بلغت ديون املؤسسة اتجاه الزبون  -0

(7)  

(7)  

)//( 

(5)  

(0)  

(4)  
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 (.دج فقط7.911دج، ألامانة املسترجعة 5.111ألامانة املدفوعة )إرجاع أغلفة للمورد والحصول على ألامانة بشيك  -4

وحدة،  511وحدة بينما الجرد املحاسبي  751أظهر الجرد املادي ملخزون منتجات املؤسسة أن عدد الوحدات هو  -9

 .دج911تكلفة إنتاج الوحدة 

 .بشيك 79111تقديم هبة لجمعية كافل اليتيم  -1

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :ومية املؤسسةتسجيل العمليات بي :ثال تطبيقيحل امل
 

197 

 

 

 

 

975 

 

...والبراءاتألاتاوى املترتبة على الامتيازات / حـ  

البنك/ حـ                  

 تسديد إتاوة بشيك

7111  

7111 

191 

 

 

90 

....الغرامات والعقوبات/ حـ  

الصندوق / حـ                                

 تسديد غرامة بشيك

 

5911 

 

 

 

5911 

194 

 

 

477 

 

خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل/ حـ  

البنك/ حـ                          

 إثبات الدين املعدوم

 

09111 

 

 

 

09111 

975 

194 

 

 

415 

البنك/ حـ  

أعباء التسيير الجاري ألاخرى / حـ  

املوردون املدينون / حـ                           

 إثبات نقص أمانة الغالفات

 

7911 

911 

 

 

5111 

191  

099 

ا أعباء الاستثنائية للتسيير الجاري / حـ  

منتجات تامة الصنع/ حـ                           

 إثبات فرق جرد مخزون املنتجات

 

9111  

9111 

191  

975 

والهبات والتبرعات....الغرامات والعقوبات/ حـ  

البنك/ حـ                                        

بشيك تقديم هبة  

79111  

79111 

هي مصاريف ناتجة عن العمليات التي تخضع لها ألاصول املالية مثل الفوائد على القروض، : ألاعباء املالية 66/حـ -9-7

 : ويتفرع إلى الحسابات الفرعية التالية صرف،الفارق التقييم، خسائر التنازل عن ألاصول املالية، خسائر 

 117 ؛أعباء الفوائد 

 114  ؛الحسابات الدائنة املرتبطة بمساهماتالخسائر عن 

 119 ؛نواقص القيمة –فارق التقييم عن أصول مالية 

(7)  

(7)  

(0)  

(5)  

(4)  

(9)  

(1)  
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 111 ؛خسائر الصرف 

 111 ؛الخسائر الصافية عن التنازل عن ألاصول املالية 

 114  ألاعباء املالية ألاخرى. 

 :بالعمليات التالية" النجاح"قامت مؤسسة  5175 نوفمبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

سنوات بمعدل  0يسدد على مدى ، دج 511.111 مبلغ القرض)القسط ألاول من القرض مع فائدته بشيكتسديد  -7

 (.سنويا %5 فائدة 

 .دج بشيك1.111 بمبلغمنح فوائد على املساهمات في حسابات الشركاء  -5

 .44.111،اتضح في نهاية السنة بأن قيمتها السوقية 91.111تمتلك املؤسسة سندات توظيف قيمتها  -0

 .يتمويل-دج بشيك تتعلق بمصاريف إيجار في إطار عقد إيجار5.111 مبلغيد مصاريف مالية بتسد -4

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

714 

117 

 

 

 

 

975 

اقتراضات لدى مؤسسات القرض/ حـ  

أعباء الفوائد/ حـ  

البنك/ حـ                                        

 تسديد القسط ألاول من القرض مع فوائده بشيك

011111 

49111 

 

 

049111 

114 

 

 

975 

الخسائر عن الحسابات الدائنة املرتبطة بمساهمات/ حـ  

البنك/ حـ                      

 منح فوائد على املساهمات بشيك

 

1111 

 

 

 

1111 

119 

 

 

914 

 

نواقص القيمة –التقييم عن أصول ماليةفارق / حـ  

القيم املنقولة للتوظيف/ حـ                          

 إثبات نقص قيمة سندات التوظيف

 

5111 

 

 

 

5111 

114  

975 

أعباء املالية ألاخرى / حـ  

البنك/ حـ                                    

 تسديد مصاريف إلايجار التمويلي بشيك

5111  

5111 

في الحاالت الاستثنائية  العلى عدم استخدام هذا الحساب إ م.م.نينص : ألاعباء -العناصر غير العادية 67/حـ -9-8

أو حالة كارثة طبيعية غير متوقعة ( Expropriation)لتسجيل عمليات غير عادية مثل حالة نزع امللكية وذلك

ار طبيعة وقيمة كل عنصر من العناصر غير حيث يجب إظهب، لها ممتلكات املؤسسة خالل السنة املالية تتعرض

ال تتعلق بالنشاط ألنها املصاريف الاستثنائية بوتسمى  .املالية كشوفالعادية بشكل منفصل على مستوى ال

 .قد تظهر في سنة وتختفي لعدة سنواتف العادي للمؤسسة،

  :مثال تطبيقي

ي ملخزون مواد املؤسسة
ّ
 . 911.111الذي قدرت قيمته بـو " حالفال "نتيجة لفيضانات أدت إلى تلف كل

 .بيومية املؤسسة القيد املناسبتسجيل : عمل املطلوبال

(7)  

(7)  

(0)  

(5)  

(4)  
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 :بيومية املؤسسة القيد املناسبتسجيل  :ثال تطبيقيحل امل
 

11  

07 

أعباء -العناصر غير العادية/ حـ  

مخزون املواد ألاولية/ حـ                            

ليةإثبات تلف مخزون املواد ألاو   

911111  

911111 

صول أل يسجل في هذا الحساب أقساط الاهتالكات : املخصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة 68/حـ -9-2

 درس ي  ) .التي تخصصها تاملؤسسة كما يظهر املؤونا
ً
 .(نهاية السنةضمن أعمال الحقا

جاه الدولة نتيجة لتحقيق املؤسسة الضريبية ات تيمثل الالتزاما :الضرائب على النتائج وما يماثلها 62/حـ -9-01

 ويتفرع إلى ، يسجل في هذا الحساب املبالغ الواجب دفعها باسم ضرائب على ألارباح والضرائب الجزافيةو لألرباح، 

 :الحسابات الفرعية التالية

 155  ؛فرض الضريبة املؤجلة عن ألاصول 

 150 ؛فرض الضريبة املؤجلة عن الخصوم 

 159 ؛ملبنية على نتائج ألانشطة العاديةالضرائب عن ألارباح ا 

 154 الضرائب ألاخرى عن النتائج. 

تم تحديد  51/17/5175وفي  511111 ـحققت املؤسسة نتيجة إجمالية تقدر ب 5174 في نهاية سنة  :مثال تطبيقي

 .وتم دفعها بشيك %59الضريبة على ألارباح 

 .بيومية املؤسسة القيود املناسبةتسجيل : عمل املطلوبال

 :بيومية املؤسسة القيود املناسبةتسجيل  :ثال تطبيقيحل امل
 

159  

444 

الضرائب عن ألارباح املبنية على نتائج ألانشطة العادية/ حـ  

الضرائب على النتائج -الدولة/ حـ        

 التصريح بمبلغ الضرائب املستحق الدفع

 

91111  

91111 

الضرائب على النتائج -الدولة/ حـ  444  

البنك  975/ حـ                         

 تسديد الضرائب على ألارباح بشيك

91111  

91111 

 . 

 (: حسابات املنتوجات) إلايرادات  17دراسة كيفية سير حسابات الصنف: رابعا

 تعريف إلايرادات -0

ول أو نقصا في هي الزيادات في املنافع الاقتصادية الناتجة عن أحداث ماضية في شكل مداخيل أو زيادات في ألاص

تلك التدفقات الداخلة إلاجمالية فهي عبارة عن  .الف مساهمات املالكخالخصوم، ومن آثارها زيادة ألاموال الخاصة ب

املبالغ املالية املحصلة أو التي ، أي الناشئة عن ألانشطة العادية للمؤسسةو  من املنافع الاقتصادية خالل الفترة

 ستحصل مقابل املنتجات والخدمات 
ُ
عد حسابات التي قدمتها املؤسسة للغير أو بدون مقابل مثل إلاعانات املستلمة، وت

حسابات التسيير وتتميز بأنها غير قابلة لالنعكاس أي أن استخدامها نهائي ، فهي ضمن ذات طبيعة دائنة 1الصنف

 .وتكون أرصدتها دائنة

(7)  

(/)  

(7)  

07/75/5174  

51/17/5175  
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 املنتوجات :  7املعالجة املحاسبية لحسابات الصنف  -9

يسمى رقم ألاعمال : يعات من البضائع واملنتجات واملبيعات من الخدمات واملنتجات امللحقةاملب 71/حـ -9-0

يمثل سعر البيع إلاجمالي بعد طرح التخفيضات وذلك بجعل الذي ويسجل في دائن هذا الحساب بالسعر الصافي 

 : ل في آلاتيويتضمن عدة حسابات فرعية تتمث. نامدي 9/الزبائن أو أحد حسابات النقدية حـ 477/حـ

 املبيعات من البضائع؛ 111/حـ 

 املبيعات من املنتجات التامة؛ 117/حـ 

 املبيعات من املنتجات الوسيطة ؛ 115/حـ 

 املبيعات من املنتجات املتبقية ؛ 110/حـ 

 مبيعات ألاشغال؛ 114/حـ 

 مبيعات الدراسات؛ 119/حـ  

 تقديم الخدمات ألاخرى؛ 111/حـ  

 لحقة؛منتجات ألانشطة امل 114/حـ  

 منوحةالتخفيضات والتنزيالت واملحسومات امل 115/حـ.  

 :بالعمليات التالية" الحرية"قامت مؤسسة  5174 ديسمبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

 .4111تكلفتها  على الحساب 71111 بمبلغ بضائعبيع  -7

 .71111شيك تكلفتها ب 51111بيع منتجات تامة بـ  -5

 .نقدا 75111تأجير شاحنة ملؤسسة أخرى بـ   -0

 .شيكب 01111 مبلغانجاز دراسة تقنية ألحد املؤسسات بـ -4

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

477 

 

 

 

 

111 

الزبائن/ حـ  

املبيعات من البضائع/ حـ                    

 بيع بضائع على الحساب

71111  

71111 

111  

01 

مشتريات البضائع املبيعة/ حـ  

مخزون البضائع/ حـ                               

 إخراج البضائع من املخزن 

4111  

4111 

975 

 

 

117 

البنك/ حـ  

املبيعات من املنتجات التامة/ حـ                      

 بيع منتجات تامة بشيك

 

51111 

 

 

 

51111 

154 

 

 

099 

ملخزونات من املنتجاتتغير ا/ حـ  

نتجات تامة الصنعامل/ حـ                                

 إخراج البضائع من املخزن 

71111 

 

 

 

71111 

(7)  

(7)  

)//( 

)//( (//)  

(5)  

(//)  
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90  

111 

الصندوق / حـ  

تقديم الخدمات ألاخرى / حـ                                    

 تأجير شاحنة نقدا

 

75111  

75111 

975  

119 

البنك/ حـ  

املبيعات من الدراسات/ حـ                      

 إنجاز دراسة تقنية بشيك

01111  

01111 

ويتفرع ، يسجل في هذا الحساب تغيرات إلانتاج املخزن أي تمثيل حركة املنتجات املخزنة :إلانتاج املخّزن  79/حـ -9-9

 : هذا الحساب إلى حسابين فرعيين هما

 سلع قيد  00/ونات قيد إلانتاج في آخر السنة مقابل حــاملخز فيه يسجل : تغير املخزونات الجارية 793/حـ

 ؛خدمات قيد إلانتاج حيث رصيده يمثل حركة املنتجات الجارية 04/إلانتاج أو حـ

 منتجات تامة  09/ يسجل فيه املخزونات من املنتجات التامة مقابل حـ :تغير املخزونات من املنتجات 794/حـ

 .ورصيده يمثل حركة املنتجات التامة

 :بالعمليات التالية" الانتصار"قامت مؤسسة  5174 ديسمبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

 .بقايا منتجات 7911وسيطة و النتجات من امل 75111من املنتجات التامة و  711111استالم ما قيمته  -7

 .91111على الحساب تكلفتها  41111مبلغ بيع منتجات تامة الصنع بـ -5

 .دج 74111جات جاري انجازها في نهاية السنة بلغت تكلفة منت -0

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

099 

097 

094 

 

 

 

 

 

 

154 

تامة الصنعاملنتجات / حـ  

املنتجات الوسيطية/ حـ  

املنتجات املتبقية/ حـ  

من املنتجات تغير املخزونات/ حـ                         

 استالم مختلف املنتجات

711111 

75111 

7911 

 

 

 

770911 

477  

117 

مشتريات البضائع املبيعة/ حـ  

املبيعات من املنتجات تامة الصنع/ حـ                         

 بيع منتجات تامة على الحسال

41111  

41111 

154 

 

 

099 

تغير املخزونات من املنتجات/ حـ  

املبيعات من املنتجات التامة/ حـ                      

 إخراج املنتجات تامة الصنع من املخزن 

 

91111 

 

 

 

91111 

(0)  

(4)  

(7)  

(7)  

(5)  

)//( 
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007 

 

 

150 

املنتجات الجاري إنجازها/ حـ  

تغير املخزونات الجارية/ حـ                                       

 إثبات مخزون إلانتاج الجاري 

74111 

 

 

 

74111 

يستخدم هذا الحساب عند قيام املؤسسة بإنتاج تثبيتات عينية أو معنوية بوسائلها  :ثبتإلانتاج امل 73/حـ -9-3

ويتفرع  ، أو أحد فروعه دائنا 10يتم جعل حساب التثبيتات املعنية مدينا والحساب ث الخاصة الستخدامها، حي

 : الحسابين الفرعيين التاليين إلى

 ل فيه تكلفة القيم املعنوية التي تنجزها املؤسسة بوسائلها ويسج :إلانتاج املثبت لألصول املعنوية 730/حـ

 .الخاصة أو التي لم يكتمل إنجازها

 نفسها بويسجل فيه تكلفة القيم الثابتة املادية التي تنجزها املؤسسة  :إلانتاج املثبت لألصول العينية 739/ حـ

 .أو التي لم يكتمل انجازها

 :بالعمليات التالية" الانتصار"ت مؤسسة قام 5174 ديسمبرخالل شهر  :مثال تطبيقي

 .41111تهر املخزون باملؤسسة تكلفيسيلتبرنامج معلوماتية  انجاز -7

 .411111مبنى باستعمال وسائلها الخاصة بلغت تكلفته  انجاز -5

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

514 

 

 

 

 

107 

 

برمجيات املعلوماتية/ حـ  

إلانتاج املثبت لألصول املعنوية/ حـ                            

 انجاز برنامج معلوماتية بوسائل املؤسسة

41111 

 

 

41111 

 

 

570  

105 

بناءات/ حـ  

إلانتاج املثبت لألصول العينية/ حـ                        

 انجاز مبنى بوسائل املؤسسة

411111  

411111 

يتمثل في مبلغ إلاعانة التي تقدمها الدولة أو الجماعات املحلية إلى املؤسسة إذا ما : إعانات الاستغالل 74/ حـ -9-4

أو لتغطية خسائر لحقت بها  ،التزمت بتطبيق بعض الشروط املعينة كبيع منتجاتها بسعر أقل من تكلفة الانتاج

ا بإعانات الاستغالل والتوازن املحصل عليها من طرف املؤسسة يكون هذا الحساب دائن. قد تؤدي إلى إفالسها

إعانات  147/حـ: وذلك بجعل حسابات الغير أو الحساب املالي مدينا، ويتفرع إلى الحسابين الفرعيين التاليين

 .إعانات الاستغالل ألاخرى  144/التوازن، حـ

 :عمليات التاليةإليك ال :مثال تطبيقي

 .71/5/5175لمت قرار الاستفادة بتاريخ تسا، وقد 711111سسة بقيمة منحت الدولة إعانة للمؤ  -7

 .استلمت املؤسسة مبلغ إلاعانة بشيك 01/5/5175بتاريخ  -5

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل

(0)  

(7)  

(7)  

(5)  



 منهي بوريش.د: مطبوعة...........................................................كيفية سير الحساباتدراسة : بعساالاملحور 

94 

 

 
 

447 

 

 

 

 

 

147 

 

إلاعانات  -خرى الدولة والجماعات العمومية ألا / حـ  

املطلوب استالمها             

إعانة التوازن / حـ   

 استالم قرار الاستفادة من إعانة التوازن 

711111 

 

 

 

711111 

 

975  

447 

البنك/ حـ  

  -الدولة والجماعات العمومية ألاخرى / حـ                   

إلاعانات املطلوب استالمها                            

م إلاعانة بشيكاستال   

711111  

711111 

ن النشاطات العادية للمؤسسة والتي عيقصد به جميع إلايرادات الناتجة  :املنتجات العملياتية ألاخرى  75/حـ -9-5

 : تتمثل في آلاتيوبدوره يتفرع إلى عدة حسابات فرعية  1تصنف في الحسابات ألاخرى من الصنف 

 والتراخيص والبرمجيات والقيم املماثلة؛ألاتاوى عن الامتيازات والبراءات  197/حـ 

 فوائض القيمة عن التنازل عن ألاصول املثبتة غير املالية؛ 195/حـ 

 أتعاب الحضور وأتعاب ألاعضاء إلاداريين أو املسّير ؛ 190/حـ 

 أقساط إعانات الاستثمار املحولة لنتيجة السنة املالية ؛ 194/حـ 

 مت بصورة مشتركة؛قسط النتيجة عن العمليات التي ت 199/حـ 

 املدخوالت عن الحسابات الدائنة املهتلكة؛ 191/حـ  

 املنتوجات الاستثنائية عن عمليات التسيير؛ 191/حـ  

 املنتوجات ألاخرى للتسيير الجاري  194/حـ.  

 :بالعمليات التالية" ألامل "قامت مؤسسة  5175أكتوبر خالل شهر  :مثال تطبيقي

 .بشيك 75111مته قبض تعويض من أحد املوردين قي -7

 .نقدا 91111الحصول على إتاوة عن ترخيصها ملؤسسة أخرى باستعمال عالمتها التجارية بـ  -5

 .يكبش 1111الحصول على تعويض مالي من شركة التأمين بقيمة  -0

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

975 

 

 

 

 

194 

 

البنك/ حـ  

املنتوجات ألاخرى للتسيير الجاري / حـ                     

 قبض تعويض بشيك

75111 

 

 

75111 

 

 

90  

197 

الصندوق / حـ  

...ألاتاوى عن الامتيازات والبراءات والتراخيص/ حـ         

 استالم إتاوة نقدا

 

 

91111  

91111 

(7)  

71/15/5175  

(5)  

(7)  

(7)  

(5)  
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975  

191 

البنك/ حـ  

ستثنائية عن عمليات التسييراملنتوجات الا / حـ        

 الحصول على تعويض مالي بشيك

1111  

1111 

يستقبل هذا الحساب ألاموال الداخلة للمؤسسة بسبب بيع ألاصول املالية أو ألارباح  :املنتوجات املالية 76/حـ -9-6

ئض تقييم املحصل عليها من التنازل عن ألاصول املالية، وألارباح الناتجة عن تحويل العمالت الصعبة وفا

 :الفرعية التاليةويتفرع إلى الحسابات .  ألاصول املالية

 منتوجات املساهمات؛ 117/حـ 

 عائدات ألاصول املالية؛ 115/حـ 

 عائدات الحسابات الدائنة؛ 110/حـ 

 فوائض القيمة ؛-فارق التقييم عن ألاصول املالية 119/حـ 

 أرباح الصرف؛ 111/حـ 

 التنازل عن أصول مالية؛ ألارباح الصافية عن عمليات 111/حـ  

 املنتوجات املالية ألاخرى  114/حـ. 

 :بالعمليات التالية" الخير "قامت مؤسسة  5175أفريل  خالل شهر  :مثال تطبيقي

 .كأرباح عن تحويل العمالت الصعبة 54/75/5174عن طريق إلاشعار البنكي بتاريخ  711111قبض مبلغ  -7

 .45111سعر شرائها  ،يكش 91111بـ أخرى  تنازل عن سندات مساهمة -5

 .4111سعر شرائها  ،71111التوظيف في نهاية السنة  سنداتقيمة  تبين أّن  -0

 .تسجيل العمليات بيومية املؤسسة: عمل املطلوبال

 :تسجيل العمليات بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

975 

 

 

 

 

111 

 

البنك/ حـ  

أرباح الصرف/ حـ                      

بشيك ى أرباح الصرفالحصول عل  

711111 

 

 

711111 

 

 

975  

515 

111 

االبنك/ حـ  

سندات مساهمة أخرى / حـ    

    ألارباح الصافية عن التنازل عن أصول مالية/ حـ

 تنازل عن سندات وتحقيق أرباح بشيك

 

91111  

45111 

4111 

911  

119 

أ.السندات قسائم الخزينة وقسائم الصندوق  ق/ حـ  

فوائض القيمة-التقييم عن ألاصول املالية فارق / حـ       

 زيادة قيمة سندات التوظيف

5111  

5111 

(0)  

(7)  

(7)  

(5)  

(0)  
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في الظروف الاستثنائية لتسجيل أحداث  ال يستعمل هذا الحساب إال :املنتوجات -العناصر غير العادية 77/حـ -9-7

بيعية، وتبرز ضرورة الناتجة عن املوارد الط، مثل إلايرادات مؤسسةلغير عادية غير مرتبطة بالنشاط العادي ل

  .ثنائي في الكشوف املالية على حدةوجود هذا الحساب من خالل وجوب تسجيل طبيعة ومبلغ كل عنصر است

 : مثال تطبيقي

أدى إلى إتالف جزء من آالتها وورشاتها، تحصلت على مساعدات من  5174تعرض املؤسسة لحريق خالل سنة نتيجة ل

 .بشيك 591111الدولة بمبلغ 

 .تسجيل القيد املناسب بيومية املؤسسة: املطلوبعمل ال

 :تسجيل القيد املناسب بيومية املؤسسة :ثال تطبيقيحل امل
 

975  

11 

البنك/ حـ  

املنتوجات -العناصر غير العادية/ حـ        

 الحصول على مساعدات بشيك

591111  

591111 

التي  تيسجل في هذا الحساب قيمة املؤونا :عات عن خسائر القيمة والتموينات واملؤوناتاالاسترج 78/حـ -9-8

 درس ي  ) .صاريف أصبحت دون مبرركموكذا خسائر القيمة املسجلة سابقا  ،أصبحت دون هدف
ً
ضمن الحقا

 .(نهاية السنةأعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  

(/)  
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 تمارين للتقويم
 

 :أجب عن ألاسئلة التالية: الجزء النظري 

 .اشرح نوعي حسابات الغير مع التمثيل -7

 .مع التمثيل 414/و حـ 417/تطيع التمييز بين حـكيف تس -5

 .الزبائن املشكوك فيهم 471بّين الهدف من فتح املؤسسة لحساب -0

 .مع التمثيل 475/و حـ 415/كيف تستطيع التمييز بين حـ -4

 .كيف تستطيع التمييز بين القيم املنقولة للتوظيف وسندات املساهمة -9

 .تمثيلاشرح نوعي حساب املشتريات املستهلكة مع ال -1

 .مع التمثيل 11/و حـ 11/كيف تستطيع التمييز بين حـ -1

 .مع التمثيل 154/و حـ 150/كيف تستطيع التمييز بين حـ -4

 . اشرح الحاالت التي يمكن فيها للمؤسسة أن تتحصل على إعانات الاستغالل -5

 :الجزء التطبيقي

 :بالعمليات التالية" الفالح"قامت مؤسسة 5175خالل سنة شهر جويلية  :0ت

 .نقدا من أجل شراء بضاعة 79111استالم تسبيق من الزبون عيس ى بمبلغ  -7

 .دج على الحساب011111شراء مواد أولية من املورد أحمد بمبلغ  -5

 .نقدا من أجل شراء بضاعة من املورد علي 49111دفع تسبيق بمبلغ  -0

 .دج على الحساب7111111شراء سيارة نفعية من املورد سفيان بمبلغ  -4

 .5175بشيك كتسبيق عن أجور عمال املؤسسة لشهر جويلية 751111دفع  -9

 .دج على الحساب511111شراء بضائع من املورد علي بمبلغ  -1

 (.دج751111تكلفتها )دج على الحساب 541111بيع بضاعة للزبون عيس ى بمبلغ  -1

 .فةمن التكل % 59بيع كل البضائع املتبقية في املخزن للزبون عيس ى على الحساب، بهامش ربح قدره  -4

 .يوم 79حرر الزبون عبس ى سند ألمر بقيمة البضاعة مستحقة الدفع بعد  -5

 .والذي يمثل حق املؤسسة على الزبون سفيان غير مؤكد التحصيل 09111تبّين أّن مبلغ  -71

 .بشيك 451111والتي بلغت  5175دفع أجرة شهر جويلية  -77

 .هر جويلية سددت نقدامن أجرة ش % 0بلغت الاقتطاعات الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية  -75

 .لم تسدد بعد 59111بلغت اشتراكات الضمان الاجتماعي للشهر   -70

 .دج نقدا75111شراء طوابع جبائية بمبلغ  -74

 .سدد الزبون عيس ى قيمة السند ألمر املستحق بشيك -79

 .   تسجيل العمليات بدفتر اليومية:  العمل املطلــوب
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 :بالعمليات التالية" احالنج"قامت مؤسسة 5175خالل سنة شهر أوت  :9ت

سنوات بمعدل 4تم وضعه في حسابها البنكي بحيث يسدد على  مدى  7411111الحصول على قرض من البنك بمبلغ  -7

 .سنويا% 1فائدة 

 .إلى البنك للتحصيل بتاريخ استحقاقها 59111إرسال ورقة تجارية قيمتها  -5

 .منها بشيك % 19، بحيث تم تسديد للسهم لغرض بيعها في ألاجل القصير 7511سهم بسعر  911شراء  -0

 .من الخزينة إلى البنك 91111تحويل مبلغ  -4

 .رغم أّن رصيدها البنكي معدوم 711111سمح البنك للمؤسسة بسحب مبلغ  -9

 .بشيك بنكي 4911بشيك بريدي ومصاريف الهاتف  75911تسديد مصاريف إيجار  -1

 من الصندوق إلى البنك 751111تحويل مبلغ  -1

 .لم تسدد بعد 71911هرباء وغاز بمبلغ استالم فاتورة ك -4

 .من التموينات 1911من املواد وما قيمته  791111إرسال إلى ورشة التصنيع ما قيمته  -5

 .نقدا من أجل دراسة جودة قام بها أحد املختصين 75111دفع مبلغ  -71

 .بشيك بنكي ألحد املقاولين املكلفين بتهيئة أرضية لتثبيت آلة إنتاجية 4911دفع مبلغ  -77

، 1111: ، مصاريف النقل70911، تصليح أجهزة إلاعالم آلالي 77911تأمين مخازنها : سديد املصاريف التالية نقدات -75

 .7911: ، مصاريف الاشتراك في مجلة دورية4911: مصاريف الهاتف

 .كهبة إلحدى الجمعيات الخيرية 711111تقديم شيك بمبلغ  -70

 .إلصالحها، سددت نقدا 741111ملت مبلغ نتيجة حدوث زلزال تضررت ورشات املؤسسة بحيث تح -74

 .تسديد الجزء ألاول من القرض البنكي مع الفوائد املترتبة عنه بشيك -79

 .  تسجيل العمليات بدفتر اليومية:  العمل املطلــوب

 :بالعمليات التالية" النجاح"قامت مؤسسة 5175خالل سنة شهر سبتمبر  :3ت

 .من بقايا املنتجات 91111، وما قيمته 491وية وحدة تامة الصنع بتكلفة وحد 7111استالم  -7

 791111بلغت تكلفة منتجات جاري إنجازها في نهاية الشهر  -5

 .من سعر البيع، على الحساب %51وحدة تامة الصنع بهامش ربح قدره  411بيع  -0

 .بوسائلها الخاصة 7911111إنجاز مخزن للمواد ألاولية تكلفته  -4

 . 491111، وقرار إعانة التجهيز لشراء شاحنة تبريد بمبلغ 791111ل بمبلغ الاستفادة من قرار إعانة الاستغال -9

 .بشيك من طرف شركة التأمين 49111الحصول على تعويض بمبلغ  -1

 .بشيك نتيجة منحها ترخيص الستعمال عالمتها من طرف إحدى املؤسسات 745111الحصول على إتاوة بمبلغ  -1

 .بشيك نتيجة لحريق شّب في إحدى مخازنها 411111الحصول على مساعدة من الدولة بمبلغ  -4

 .بشيك لم تتعرف على مصدره بعد 759111الحصول على مبلغ  -5

 .استالم إلاعانتين بشيك -71

.   تسجيل العمليات بدفتر اليومية:  العمل املطلــوب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قائمة املراجع 
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 راجــــــعقائمة امل 

 باللغة العربية الكتب 

 5171، الجزائر، ج.م.لة وتمارين في املحاسبة املعمقة حسب النظام املحاسبي املالي، دبلخير بكاري، أسئ .1

 5171، الجزائر، ج.م.بلخير بكاري، دروس في املحاسبة املعمقة حسب النظام املحاسبي املالي، د .2

 5175ئر، بوعالم بن لعور وآخرون، التسيير املحاسبي واملالي، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزا .3

العاملية، مطبعة الصفحات الزرقاء ،  scf جمال لعشيش ي، محاسبة املؤسسة والجباية وفق النظام املالي املحاسبي .4

 .5177  الجزائر،

 5171، منشورات كليك، الجزائر، 7حنيفة بن ربيع ، الواضح في املحاسبة املالية وفقا للمعايير الدولية، ج .5

  5115، الجزائر، ج.م.حسب املخطط املحاسبي الوطني، دسعدان شبايكي ، تقنيات املحاسبة  .6

، ديوان (SCF)والنظام املحاسبي املالي( IFRS)شعيب شنوف، املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية لإلبالغ املالي .7

 5171املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .5114، الجزائر ،توزيعالغرناطة للنشر و  صالح حواس ،املحاسبة العامة، .8

وفقا للنظام املحاسبي املالي، ديوان املطبوعات ( أصول ومبادئ وآليات سير الحسابات)عاشور كتوش، املحاسبة العامة .9

 5177الجامعية، الجزائر، 

 5177عبد الرحمن عطية، املحاسبة العامة وفق النظام املحاسبي املالي، دار النشر جيطلي، الجزائر،  .11

 5177وفق النظام املحاسبي املالي، دار النشر جيطلي ، الجزائر، عبد الرحمن عطية، املحاسبة املعمقة  .11

 5177عبد الوهاب رميدي، املحاسبة املالية وفق النظام املحاسبي املالي الجديد، دار هومة، الجزائر،  .12

 .5174، الوراقة الزرقاء، البويرة، الجزائر ، املاليةاملحاسبة نظام لخضر عالوي،  .13

 5115لنظام املحاسبي املالي، وزارة املالية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الجزائر، ا ،املجلس الوطني للمحاسبة .14

 5177، الجزائر ،مطبعة مزوار ، الوادي،  7إلاطار التصوري، ، ط  :مفيد عبد الالوي، النظام املحاسبي املالي .15

سبية الدولية، مؤسسة الفنون املطبعية نوح لبوز، مخطط النظام املحاسبي املالي الجديد املستمد من املعايير املحا .16

 5115واملكتبية، بسكرة، الجزائر، 

 الدورياتواجملالت  

، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 7أحمد لعماري، طبيعة وأهمية نظم املعلومات املحاسبية، مجلة العلوم إلانسانية، العدد  .17

 5177نوفمبر 
 

 لتيياتامل 

مع إلاطار  النظام املحاسبي واملالي الجزائري مع إلاشارة إلى حاالت التقاربسعد بوراوي، ألاسس واملبادئ املحاسبیة في  .18

املحاسبة الدولية،   معايير  ظل  في NSCF النظام املحاسبي الجديد: حول  ألاول ، امللتقى الدولي  IFRS/IAS الفكري لـ

5171جانفي  74و 71جامعة الوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 اليوانني و املراسيم 

 77-11انون الق ،59/77/5111التاريخ  ،14الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  .19

 .النظام املحاسبي املالياملتضمن  59/77/5111املؤرخ في 



 منهي بوريش.د: مطبوعة........................................................قائمة املراجع

101 

 

، مرسوم تنفيذي 54/19/5114، التاريخ 51الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  .21

 59/77/5111املؤرخ في  77 – 11، املتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 51/19/5114املؤرخ في  791 – 14رقم 

 .املتضمن النظام املالي املحاسبيو 

 17رقم  ، القرار 59/10/5115، التاريخ  75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  .21

املتضمن قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة  5114جويلية  51املؤرخ في 

 .الحسابات وقواعد سيرها

 15 رقم ، القرار 59/10/5115، التاريخ  75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  .22

على الكيانات الصغيرة  ،رقم ألاعمال وعدد املستخدمين والنشاط املطبقة يحدد أسقف 51/11/5114املؤرخ في 

 .بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة

املرسوم التنفيذي ، 14/14/5115، التاريخ 57الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  .23

 .إلاعالم آلاليأنظمة ملحاسبة بواسطة يحدد شروط وكيفيات مسك ا 11/14/5115املؤرخ في  771-15رقم 

وزارة املالية، املديرية العامة للمحاسبة، املجلس الوطني للمحاسبة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .24

 .5171  ، حول أول تطبيق للنظام املحاسبي املالي55/71/5115، الصادرة بتاريخ 15التعليمة رقم 

 ( Les ouvrages)باللغة األجنبية  الكتب 
 

25. Gérard Enselme, Comptabilité financière, Comptabilité de gestion, 7ème édition, LEXIS NEXIS SA, Paris, 2006 

26. Jacques Richard, Christine Collette, Comptabilité générale : Système Français et normes IFRS, 8ème édition, DUNOD, Paris, 

2008 

27. Cyrille Mandou, Comptabilité générale de l’entreprise : Instruments et procédures, 1ère édition,  Editions De boeck 

Université, Bruxelles, Belgique, 2003 

28. BenaiboucheMohand, La comptabilité génerale aux normes du nouvel système comptable et financier, Office de 

publications Universitaires, Alger, 2010 

29. Mohand zine KHAFRABI, Techniques comptables, T1 et T2, 4ème édition, BERTI éditions, Alger, 1999 

30. Ali Sahraoui, Comptabilité financière conforme au SCF et aux normes IAS/IFRS : Cours et exercices corrigés, BERTI 

éditions, Alger, 2011 
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