
 
 وزارة التعليـــــــــــــم العـــــــــــــــالي والبحث العلمـــــــــــي

 سكيكدة -1955وت أ 20جامعة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 
 
 
 

 
 

 LMDمطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى جذع مشترك 
 الدكتورة: هيبة قواسميةمن إعداد 

 
 

 
 
 
 
 
 2019/2020السنة الجامعية: 

 02محاضرات في مقياس المحاسبة العامة 
 



 

 

 

 يـــمححمــان الر  بســـــــم هللا الر  
 



 

 

 
 

 فهرس المحتويات



 
 

IV 
 

 :هرس المحتوياتف

 رقم الصفحة العنوان
 IV فهرس المحتويات

 أ مقدمة
 18-10 الوحدة األولى: التدفقات، الحساب والقيد المزدوج                                                           

 12 تعريف التدفقأوال: 
 12 ثانيا: أصناف التدفقات وأنواعها

 13 ثالثا: عناصر التدفقات ووثائق إثباتها
 14 رابعا: تعريف الحساب، أشكاله وترصيده

 15 خامسا: تصنيف الحسابات وطبيعتها
 17 سا: تعريف القيد المزدوج وأنواع القيود المحاسبيةدسا

 04 -01                                          المستندات والدفاتر المحاسبية -المحاسبيالوحدة الثانية: تنظيم العمل 
 01 أوال: مراحل العمل المحاسبي

 01 ثانيا: المجموعة المستندية وأهم المستندات
 00 ثالثا: المجموعة الدفترية

 00 رابعا: أنواع الدفاتر والسجالت المحاسبية
 26 -06 الوحدة الثالثة: الميزانية                                                                                   

 06 أوال: تعريف الميزانية
 06 ثانيا: مكونات الميزانية وتصنيفاتها

 20 ثالثا: أنواع الميزانيات
 20 رابعا: نتيجة الدورة المحاسبية

 25 المركز المالي الصافيخامسا: 
 43 -28                                                       الوحدة الرابعة: المعالجة المحاسبية لعملية إنشاء المؤسسة



 
 

V 
 

أوال: المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة باألموال الخاصة على مستوى المؤسسة الفردية 
 )المستغل الفردي(

28 

  المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة باألموال الخاصة على مستوى الشركاتثانيا: 
 )ش ذ م م وشركات المساهمة(

32 

 38 عالوات مرتبطة برأسمال الشركة 301ثالثا: الحساب 
 41 االحتياطات وتوزيع نتيجة الشركة 301رابعا: الحساب 

 58 -45 الوحدة الخامسة: المعالجة المحاسبية لحركة المخزونات                                                         
 47 أوال: المعالجة المحاسبية لعمليات شراء وبيع المخزون 
 54 ثانيا: المعالجة المحاسبية لعمليات شراء وبيع الخدمات

 56 لعمليات اإلنتاجثالثا: المعالجة المحاسبية 
 65 -61 الوحدة السادسة: المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة                                               

 TVA 61أوال: تعريف الرسم على القيمة المضافة 
 61 ثانيا: معدالت الرسم على القيمة المضافة

 61 بالرسم على القيمة المضافةثالثا: شرح المصطلحات المتعلقة 
 61 رابعا: تسديد الرسم على القيمة المضافة

 60 خامسا: التسجيل المحاسبي للرسم على القيمة المضافة
 75 -67 الوحدة السابعة: المعالجة المحاسبية للتسبيقات والدفعات على الطلبيات                                      

 67 المحاسبي للتسبيق في حالة الشراءأوال: التسجيل 
 67 ثانيا: التسجيل المحاسبي للتسبيق في حالة البيع

 68 ثالثا: المعالجة المحاسبية للتخفيضات التجارية والمالية
 77 -77 الوحدة الثامنة: المعالجة المحاسبية لمردودات المشتريات ونقض التعهدات                                      

 77 أوال: المعالجة المحاسبية لمردودات المشتريات
 78 ثانيا: المعالجة المحاسبية لنقض تعهدات الشراء والبيع

 86 -80 الوحدة التاسعة: المعالجة المحاسبية لألغلفة المتداولة                                                            



 
 

VI 
 

 80 لالستهالك )التالفة(أوال: األغلفة القابلة 
 80 ثانيا: األغلفة القابلة لالسترجاع )المتداولة(

 80 ثالثا: عملية الشراء والبيع مرفقة بأغلفة متداولة
 73 -88 الوحدة العاشرة: المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية                                                            

 88 الورقة التجارية أوال: إنشاء
 71 ثانيا: تظهير األوراق التجارية
 70 ثالثا: خصم األوراق التجارية

 72 رابعا: تحصيل األوراق التجارية
 027 -75 الوحدة الحادي عشر: المعالجة المحاسبية للتثبيتات                                                            

 75 03وحـ/ 00التثبيتات المعنوية والعينية حـ/أوال: حيازة 
 77 ثانيا: التثبيتات المولدة داخليا

 014 ثالثا: التثبيتات المحصلة في إطار عقد إيجار تمويلي
 014 00رابعا: التثبيتات في شكل امتياز الحساب حـ/

 015 01خامسا: التثبيتات الجاري إنجازها الحساب حـ/
 018 02وحـ/ 01المالية حـ/ سادسا: التثبيتات

 001 الطرق والتسجيل -سابعا: اهتالك التثبيتات
 023 ثامنا: التنازل عن التثبيتات المعنوية والعينية.

 045 -027 الوحدة الثاني عشر: المعالجة المحاسبية ألعمال نهاية الدورة المحاسبية                                      
 031 المخزوناتأوال: جرد 

 034 ثانيا: تسويات مختلفة
 047 خاتمة
 051 -047 المراجعقائمة 

 

 



 

 

 
 

 مقدمــــــــــــــــــة



 مقدمــــــــــــــــــة
 

 [أ]
 

نشأت المحاسبة منذ القدم، ورافقت المسيرة اإلنسانية في تطورها، مما تبين أنها نتاج دولي مشترك، فكل   
 حضارة أو دولة ساهمت بجزء ما في تشكيل المحاسبة بشكل أو بآخر.

ان واالجتماعية السائدة، فبعد أن ك المحاسبة متأثرة بتطور الظروف االقتصاديةتعددت وتطورت تعاريف حيث 
بداية  االقتصادية والعمليات المالية، بدأ منذ ينظر لها في بدايات ظهورها كفن أو كوسيلة فنية لتسجيل األحداث

 .روض ومبادئا له فالقرن العشرين التنظير لصياغة البناء الفكري لنظرية المحاسبة، حيث أصبحت تعتبر علم
 AAA، أهمها الجمعية األمريكية كما ساهمت العديد من المنظمات المهنية العالمية في تطوير المحاسبة

 ،ومعهد المحاسبين القانونيين في كل من إنجلترا وكندا وأستراليا AICPAوالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
 والتي عملت جميعا على تطوير علم المحاسبة.

د قالهيئات والمنظمات المهنية في الجزائر خاصة المتعلقة مباشرة بمهنة المحاسبة  وتجدر اإلشارة إلى أن
تلك اإلصالحات التي قام بها المشرع الجزائري والمتعلقة بتبني األنظمة المحاسبية، لما لهذه الهيئات صاحبت 

لهذه اإلصالحات والعمل على تطبيقها بما يتماشى والمنظمات المهنية من دور في اإلشراف والمراقبة والمتابعة 
 .وإطارها العام

الذي يتوافق   (SCF)أدت اإلصالحات المحاسبية والمتمثلة أساسا في تطبيق النظام المحاسبي المالي
 إلى (IAS/IFRS)باإلفصاح في التقارير المالية والمعايير المحاسبية الدولية  ومتطلبات المعايير الدولية المتعلقة

الوطني  المجلس وأهمها في الجزائر، إحداث تغييرات مما دفع لظهور هيكلة جديدة للمنظمات المهنية المحاسبية
للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، المجلس الوطني 

 للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
لي خطوة هامة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر في ظل متطلبات يشكل النظام المحاسبي الما

اقتصاد السوق وعولمة االقتصاديات، باعتبار أن هذه المعايير تستجيب لمتطلبات العولمة االقتصادية، عكس 
 .والذي يستجيب لمتطلبات إدارية وجبائية واالقتصاد المخطط PCN المخطط الوطني للمحاسبة

، والهدف منها هو توضيح المعالجات المحاسبية لبعض 20ل هذه المطبوعة موضوع المحاسبة العامة تتناو 
البنود المحاسبية وفق النظام المحاسبي المالي، وهي موجهة لتنوير طلبة السنة األولى بكلية العلوم االقتصادية 

ة ثني عشر وحدة، وكل وحدة مدعمة بأمثللمقرر الوزارة، تحتوي على ا اوالتجارية وعلوم التسيير، وهي معدة وفق
 تطبيقية مرفقة بحلولها النموذجية.



 

 
 

 الوحدة األولى

 التدفقات، الحساب والقيد المزدوج
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 ، الحساب والقيد المزدوج: التدفقاتالوحدة األولى
إن أساس العمل المحاسبي هو وجود العمليات المالية، فهي تشكل مدخالت نظام المحاسبة المالية 

 الواجب معالجتها للتوصل في نهايته إلى مخرجات متمثلة في القوائم المالية.
الية واألعوان ملاملية لتعرض لتعريف العتم اف يسو  يف التدفق،قبل التطرق إلى تعر  تعريف التدفق:أوال: 

 قتصادية.اال
ثناء أدائها لنشاطها وتعرف على أنها حدث اقتصادي يحدث في المؤسسة أ ية المالية:عملف التعري (1

 االقتصادي.
اقتصادية هي تداخل بين عناصر عديدة، يطلق عليها األعوان االقتصادية، كل بنية ألعوان االقتصادية: ا (0

 ؤسسات وهي الم
بين كل هذه  ين يحدث تبادل السلع والخدماتأواألفراد، الدولة والخارج. نقطة التقاء هذه األعوان هي السوق، 

 األعوان.
هو حركة انتقال السلع والخدمات والمعلومات واألموال بين المؤسسة واألعوان االقتصاديين أو ف التدفقأما  (3

ة األخرى تتم في شكل قتصادين المؤسسة واألعوان االبيل داخل المؤسسة نفسها، أي أن كل عملية تباد
  الموالي: اتجاه معاكس حسب الشكل تحويل قيم في

 )تحويل مواد( دج 0111تبيع مواد أولية بقيمة                    
 المؤسسة )ب(المؤسسة )أ(                                                       

 تحويل النقود(نقدا )تسدد                              
 يحها كما يلي:التدفقات وبين أنواعها ويمكن توض أصنافهناك اختالف بين أصناف التدفقات وأنواعها: ثانيا: 

 يتم التمييز بين صنفين هما:أصناف التدفقات:  (1
 تتم داخل المؤسسة وال يوجد فيها طرف خارجي؛هي التي لتدفقات الداخلية: ا
 ارجي.ؤسسة وطرف ختتم بين المي هي التارجية: خات الفقتدال
 وتتمثل في ما يلي:أنواع التدفقات:  (0
ة لعناصر ذمة المؤسسة الحقيقية مثل البضائع والمعدات، وتمثل الحركة الفيزيائيلتدفقات الحقيقية )المادية(: ا

لية أو قيقية داخت الحتدفقان المن طرف المؤسسة، ويمكن أن تكو  وكذا شبه الحقيقية مثل الخدمات المؤداة 
 ؛خارجية
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دخوال وخروجا، مثل  من وإلى المؤسسة من نقود وشيكات وتمثل حركة األموال :)النقدية( التدفقات المالية
 تحصيل مبلغ نقدي من الزبائن، أو تسديد مبلغ نقدي إلى الموردين.

ة عناصر تتمثل ثالث نقديةقات التدفال يحكمف تلعناصر التدفقا بالنسبة: ثباتهاإووثائق  عناصر التدفقاتثا: ثال
 في:

من؟ أو ما هو مصدر أو منشأ هذا  ة المصدر نطرح السؤالوهو نقطة انطالق التدفق ولمعرفر: لمصدا (0
 التدفق؟

 التدفق ولمعرفة االستخدام نطرح السؤال فيما استخدمنا؟وهو نقطة وصول التدفق أو وجهة  االستخدام: (2
 دفق.ع التموضو  ة للعنصريلايمة المقوهو ال القياس النقدي: (3

 .بنكي بشيك دج 30.000 بمبلغ شاحنة( ×) ةالمؤسس اشترت :1رقم  تطبيقي مثال
 .العملية هذه وتحليل تمثيل وب:المطل
 : مليةالع تمثيل: الحل

 النقل معدات                   دج30.000       البنكي                             الحساب
 

 ستعمال(االستخدام )اال        النقدي         القياس                            ( )المصدر ردالمو 
 نفس في وهي خارجي" طرف مع "تعامل للمؤسسة بالنسبة خارجي تدفق العملية هذه تعتبر :العملية تحليل
 .ومالي حقيقي تدفق الوقت

 مالي قفدت 202/ ح البنك                       البنكي الحساب :المصدر
 حقيقي تدفق 202/حنقل معدات                      لقن معدات شراء :االستعمال

 مصدر الحالة هذه في يعتبر الذي للمؤسسة البنكي الحساب من األموال خروج في ويتمثل :المالي التدفق
 ؛التدفق
 .وملكيتها الشاحنة حيازة في لغمبال استعمال أي مدفوعلا غالمبل مقابل شاحنة استالم في ويتمثل: الحقيقي التدفق
 الصندوق  في وأودعته البنكي حسابها من دج 10.000 مبلغ المؤسسة حبتس: 0 رقم تطبيقي مثال
 .العملية هذه وتحليل تمثيل وب:المطل
 ".نفسها مع المؤسسة "تعامل للمؤسسة بالنسبة داخلي تدفق العملية هذه تعتبر الحل:
 مصدر الحالة هذه في يعتبر الذي للمؤسسة البنكي الحساب من األموال وجخر  جهة من يمثل مالي:لا التدفق
  ؛التدفق
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 صندوق  تغذية في واستعمالها البنكي الحساب من المسحوبة المبالغ تحويل ثانية جهة من ثليمو ي: المال تدفقال
  .المؤسسة

حقيقية والمالية، وأهمها الالتدفقات  حدوثلمة الز ال هي المستنداتف ثائق إثبات التدفقاتو أما بالنسبة ل (4
 لنسبة للتدفقات با

أما بالنسبة للتدفقات المالية فتتمثل وثائق إثباتها في: الوصل ، وصل الطلب، وصل التسليم...، الحقيقية: الفاتورة
 ك البريدي، األوراق التجارية...ي حالة السداد النقدي، الشيك البنكي، الشيالنقدي ف

 رعناص من عنصر كل تدفقات حركة لمتابعة أداة الحساب  يعتبر :صيدهتر و  هأشكال، الحساب فتعري: رابعا
عن جدول ذو جانبين، األيمن يدعى بالجانب المدين، واأليسر يدعى بالجانب مستقل، وهو عبارة  بشكل الذمة

محددة.  رةتخالل فتدفقات الخاصة به أي بالحساب ويخصص الحساب إلظهار القيمة النقدية للالدائن، 
 ة:الشكال التاليويأخذ الحساب أحد  ،/اب عادة كالتالي: حـكلمة حس صروتخت

 إما ذو أعمدة متباعدة وإما متقاربة كما يلي: لو دجل كلى شعاب سن الحيكو و : المفصل الشكل
 :مات الموضحة في الشكل المواليعمليا غير مستخدم، ويتضمن المعلو  ل ذو األعمدة المتباعدة:شكال

 الحساب ورقم مح/اس
 المبلغ الدائن البيان اليوميةة صفح التاريخ المبلغ المدين البيان اليومية فحةص ريخاتلا
        
  المجموع    المجموع  

 وسمي كذلك نسبة إلى تالصق أعمدة المبالغ المدينة والدائنة كما يلي:الشكل ذو األعمدة المتقاربة: 
 لبنكا 210ح/

 لدائنالمبلغ ا نديغ الملالمب نالبيا ص اليومية التاريخ
01/10/2101 
02/10/2101 
30/10/2101 

 يع بضاعة رقم...رة بفاتو  
 تسديد أجور وصل رقم...

 رصيد مدين

12222  
2222 

   المجموع  
 )م( المدين حيث يكون الجانب األيمن يمثل الجانب Tويكون على شكل حرف الشكل المختصر أو المبسط: 

 وضحه الشكل الموالي:ي كم)د(  ائنانب الدجمثل الوالجانب األيسر ي
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 البنك 210ح/    
 د            م               

      01.111        2.111 
 

 الحساب هذا رصيد تحديد المحاسبية الدورة من مراحل مرحلة أي في يمكن أعاله الجدولمن خالل 
 العنصر هذا في زاد ما متابعة بمعنى حسابلا لهذا السالبة والتدفقات الموجبة بين التدفقات الفرق  يمثلوالذي 

 .الدائن والجانب المدين الجانب بين الفرق  أي نقص منه، وما
 من مجموع المبالغ في الطرف الدائن أكبر إذا كان مجموع المبالغ في الطرف المدين مدينا الرصيد يكون 
 لمدينفي الطرف ا مبالغلوع اممجمن أكبر ن مجموع المبالغ في الطرف الدائن كا إذا دائنا الرصيد يكون 

 مجموع المبالغ في الطرف الدائن يساوي  موع المبالغ في الطرف المدينان مجإذا ك معدوما الرصيد ويكون 
 .ويدعى الحساب مرصد

 أي وذلك إلحداث التوازن  دائن في الطرف المديناليوضع الرصيد و  في الطرف الدائن مديناليوضع الرصيد 
 
 

السابقة لذلك  العائد من الدورةبتسجيل الرصيد  يقوم المحاسب بفتح الحسابات وذلك دورة،في بداية كل  مالحظة:
 .يسمى بالرصيد األولي أو رصيد أول مدة

تجمع الحسابات في فئات متجانسة تدعى باألصناف )المجموعات،  تصنيف الحسابات وطبيعتها:خامسا: 
أصناف كما هي واردة في مدونة  7هناك سبعة حد، و عادة برقم واويعبر عن الصنف طبقات...(، لااألقسام، 

، الصادرة بتاريخ 01، "الجريدة الرسمية، العدد 2112يوليو  22قرار وزير المالية المؤرخ في  الحسابات )أنظر
 "(2111مارس  22

 وتصنف هذه الحسابات إلى صنفين كما يلي:
مركز المالي أو حسابات الوضعية، ات الف أيضا بحسابوتعر  لية )حسابات الميزانية(:حسابات الذمة الما

 ،نية، فهي ارصدة متبقية عند نهاية الدورة بعد معالجة التدفقات التي حدثت خاللهاوتستخدم في إعداد الميزا
ين من (، ويمكن التمييز بين نوع2( إلى )0وتضم حسابات األصول والخصوم، وتضم المجموعات من )

 حسابات الميزانية:

األكرب نبااجل ب إىلوينس نب األصغر من احلساباجلايوضع الرصيد يف   
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 المدين وتتزايد فيه،انب وهي حسابات األصول )االستخدامات(، وتفتح في الج المدينة:بيعة ابات ذات الطالحس
 وتتناقص في الجانب الدائن، وغالبا ما يكون رصيدها مدينا؛

انب الدائن وتتناقص وهي حسابات الخصوم )المصادر(، تفتح وتتزايد في الج الحسابات ذات الطبيعة الدائنة:
 ون رصيدها دائنا.ا يكلبا مالمدين، وغا في الجانب

سابات االسمية المستخدمة إلعداد حساب النتيجة، والتي ال تظهر الح تشمل ابات التسيير أو االستغالل:حس
اء أو األعب (2وتضم المجموعتين )خالل فترة معينة،  لمؤسسةأبدا في الميزانية، حيث تتيح التعبير عن أداء ا

 بدورها تنقسم إلى نوعين: وهي، أو اإليراداتالنواتج  (7و) المصاريف
، وتفتح في الجانب المدين وتتزايد فيه، عباءاأل المصاريف أو وهي حسابات الحسابات ذات الطبيعة المدينة:

 ن رصيدها مدينا؛وتتناقص في الجانب الدائن، وغالبا ما يكو 
الجانب الدائن وتتناقص في  يد في، تفتح وتتزاأو اإليرادات نواتجبات الحسا وهي الحسابات ذات الطبيعة الدائنة:

 ن رصيدها دائنا.الجانب المدين، وغالبا ما يكو 
 ويمكن تلخيص ما سبق من خالل المخطط التالي:

)األصول  الحسابات ذات الطبيعة المدينة
 واألعباء(

 )الخصوم والنواتج( الحسابات ذات الطبيعة الدائنة

 +(الجانب الدائن )     (        _الجانب المدين ) )_( لدائنا الجانب    نب المدين )+(     الجا
 تتناقص _     تفتح وتتزايد +                

 
 
 

                            

 تفتح وتتزايد +                                           تتناقص _
 
 
 

        =           المجموع                 
 جموعالم

    المجموع                       =            
 المجموع

 :)الوحدة: دج( ، ثم استخرج رصيدهحساب الصندوق  فيالعمليات التالية  سجل :3 رقم تطبيقي مثال
 من البنك إلى الصندوق؛ 01111تحويل مبلغ  .0
 نقدا؛ 211تسديد مصاريف الهاتف  .2
 نقدا؛ 2111شراء بضاعة  .3

 رصيد مدين رصيد دائن
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 قدا؛ن 2111شراء معدات  .4
 نقدا؛ 2111بيع بضاعة  .2
 نقدا. 0111تسديد أجور  .2

 بواسطة الصندوق. تعني أن العملية تمتكلمة نقدا  الحل:
حساب الصندوق من األصول، إذن هو حساب ذو طبيعة مدينة أي يفتح في الجانب المدين ويتزايد فيه، 

 ، فمثال دائنالويتناقص في الجانب 
يسجل في الجانب المدين ألن حساب الصندوق يتزايد )حساب  جب أندج ي 0111لغ مبولى العملية األ 

 الحالة كونه أخذ هذا المبلغ من البنك الذي يمثل مصدرا في هذه الحالة.الصندوق استخدام( في هذه 
جل وق يمثل المصدر هنا( من أدج )الصند 211الصندوق يتناقص ألننا سحبنا منه مبلغ  العملية الثانية

 صاريف الهاتف.ديد مخدامها في تساست
 .وهكذا بالنسبة لباقي العمليات

 م(: مدين، )د(: دائن، )ر.م(: رصيد مدينمة في الحساب: )ت المستخداالختصارا
 الصندوق  23ح/
 د        م                
01111              211 
2111                2111 

                       2111 
                       0111 

 3022ر.م:                        
 02111المجموع       02111المجموع 

يسجل في  3211 =( 2211 -02111رصيد حساب الصندوق هو الفرق بين الجانبين المدين والدائن: )
 .ألكبرلجانب ائن( ويسمى رصيد مدين نسبة إلى االجانب األصغر )الجانب الدا

المؤرخ في  00 – 17من القانون رقم  02تنص المادة  :أنواع القيود المحاسبيةو  عريف القيد المزدوجت: ساساد
 22يخ ، الصادرة بتار 74المالي )الجريدة الرسمية، العدد  تضمن النظام المحاسبي، والم2117نوفمبر  22

 ( على ما يلي:2117نوفمبر 
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ل تسجيل على األقل حسابين اثنين، "القيد المزدوج": يمس ك مىلمسا حسب المبدأ ة" تحرر الكتابات المحاسبي
يل العمليات، يجب أن يكون المبلغ المدين أحدهما مدين واآلخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسج

 مساويا للمبلغ الدائن".
م بين طرفين أو تتتي الات النقدية قيتضح من التعريف أعاله أن كل عملية محاسبية والتي تعبر عن التدف

لى األقل، تؤثر على أحد الطرفين إيجابا، أي أنه الطرف الذي يأخذ أو يزيد )+(، ويسمى بالطرف حسابين ع
ويسمى  (-حساب( المدين، بينما تؤثر على الطرف الثاني سلبا، أي أنه الطرف الذي يعطي أو ينقص ))ال

 بالطرف )الحساب( الدائن.
 يود وهي:لقمن ا يز بين نوعينم التمييتو 

 ؛دائنإن هذا القيد يتضمن جانب واحد للحساب المدين وكذلك جانب واحد للحساب ال القيد البسيط:
 دج 0111تم دفع أجور العمال نقدا بقيمة : 4 رقم تطبيقي مثال

 0111من ح/ أجور المستخدمين 
 0111..............إلى ح/ الصندوق                   

 .لمدين أو الدائن أو كال الجانبين من أكثر من حساب واحدالذي يتكون جانبه ا لقيداوهو ذلك  كب:القيد المر 
، سددت العملية بشيك بنكي وفي دج221.111ناعية قيمتها تمت الحيازة على آلة ص: 2 رقم تطبيقي مثال

 دج.21.111مت الحيازة على جهاز إعالم آلي على الحساب بقيمة نفس اليوم ومن نفس المورد ت
 221.111 لصناعيةدات االمع من ح/

 21.111من ح/ معدات اإلعالم اآللي 
 21.111إلى ح/ موردو التثبيتات                                   

 221.111إلى ح/ البنك                              
يشكل ئن، و خر داحدهما مدين واآلالكيان يتم بين طرفين، أبناء على ما سبق فإن كل عملية أو تدفق يقوم به 

 معا القيد المزدوج. والعنصر المكون لكل طرف يدعى بالحسابطرفان ال
 
 



 

 
 

ثانيةالوحدة ال  

 تنظيم العمل المحاسبي: المستندات والدفاتر المحاسبية
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 تنظيم العمل المحاسبي: المستندات والدفاتر المحاسبيةالوحدة الثانية: 

لى عدة إجراءات ومراحل، بدءا بتحليل المدخالت أي البيانات ثم تسجيلها، يخضع العمل المحاسبي إ
 .إلى غاية الحصول على المخرجات المتمثلة في القوائم المالية

 ل المحاسبي إلى مرحلتين هما:على تقسيم العمقد جرت العادة  مراحل العمل المحاسبي:أوال: 

وهي كل األعمال التي يقوم المحاسب في بداية السنة المالية وخاللها أي قبل  أعمال الدورة المحاسبية: (1
 هذه األعمال في الشكل الموالي: نهايتها، ويمكن تلخيص

 أعمال يومية           المستندات التجارية  جمع وقياس العمليات                    

         التسجيل في اليومية   ليل العمليات                         حت

 الترحيل لدفتر األستاذ   تبويب العمليات                        

 أعمال شهرية            ترصيد الحسابات - تلخيص العمليات                        

            ميزان المراجعة -                                          

وهي هي تلك األعمال التي يقوم بها المحاسب قبيل إقفال الدورة المحاسبية ية الدورة المحاسبية: أعمال نها (2
  متمثلة في:

زان مي       ستاذ    الترحيل لدفتر األ         قيود نهاية السنة وقيود التسوية      الجرد المادي والمحاسبي    
ر األستاذ             ميزان المراجعة بعد المراجعة بعد الجرد              قيود اإلقفال          الترحيل لدفت

 لقوائم المالية   ا           الملخص(  اإلقفال )النهائي 

تمد المالية يع اريرالتقة وإصدار حقيق الدورة المحاسبيجل تمن أ وأهم المستندات:المجموعة المستندية نيا: ثا
 يةلى الدفاتر المحاسبإ باإلضافة ،ية والتي تعرف بالمستنداتالثبوت على الوثائق يأدائه المهن يالمحاسب ف

 .القانونية

رير ت القانونية أو التعاقدية المستخدمة إلثبات وتبلوثائق والمستنداتعبر عن االمجموعة المستندية:  (1
لمؤسسة المؤسسة، كما تعتبر دليل إثبات في حال نشوء منازعات بين ا بها تقومالتي العمليات االقتصادية 

ي محاسبية تستند على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أ ( فإن كل كتابة11والغير، وحسب المادة )
 راق.و دعامة تضمن المصداقية والحفظ وإمكانية إعادة محتواها على األ
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 ندات اإلثبات التي يعتمد عليها التسجيل المحاسبي في:تسهم ميد أ تحد يمكنأهم المستندات:  (2

 .فواتير الشراء، فواتير البيع، فواتير اإلشعار، وصوالت االستالم والتسليم، كشف الراتب، الكشف البنكي

، السعر الوحدوي، الكمية ة،يلمستند يتضمن جملة من المعلومات مثل: رقم المستند، تاريخه، رمز العموكل 
 سنوات 11كما يتم االحتفاظ بالمستندات لمدة  توقيع المسؤول مع الختم. السند،رر ع، محالمجمو 

 ات اإلثبات.وهي الدفاتر التي تسجل فيها عمليات المؤسسة انطالقا من مستندالمجموعة الدفترية: لثا: ثا

 22ي خ فالمؤر  79-57م تجاري الجزائري )األمر رقلامن القانون  11إلى  9حسب ما ورد في المواد من و 
تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أنه يمسك دفتر المعدل والمتمم(، هناك إلزام قانوني لل 1957سبتمبر 

، كما بينت نفس المواد النتيجة راا  والخسائر أي حساباأل يومية، دفتر الجرد، إعداد الميزانية الختامية، وحساب
باإلضافة إلى وجوب االحتفاظ بهذه الدفاتر والوثائق المنصوص كها. دف من مسالتسجيل بهذه الدفاتر واله قواعد

 25 بتاريخ الصادر 11 -15رقم القانون  من 21 رقم المادة عليه نصت حسب ماسنوات. و  11عليها لمدة 
مل القانون دفاتر محاسبية تش ا"تمسك الكيانات الخاضعة لهذ المالي المحاسبي النظام والمتضمن 2007 نوفمبر
 .".ودفترا كبيرا، ودفتر جرد...ا، يومي دفترا

 تنقسم إلى دفاتر قانونية وأخرى مساعدة:: المحاسبية أنواع الدفاتر والسجالترابعا: 

 ومية ودفتر الجرد؛وتتمثل في دفترين هما دفتر الي الدفاتر القانونية: (1

  وميزان المراجعة. ذوتتمثل في دفتر األستا الدفاتر المساعدة: (2

، التي يقوم بها الكيان ماليةالعمليات ال بهتسجل كما يعتبر أول سجل انوني )إلزامي(، فتر قوهو د: ليوميةدفتر ا
 ئن.عملية تتكون من طرفين وعلى وفق نظام القيد المزدوج أحدهما مدين واآلخر داوكل 

لى ويؤشر ع نم رئيس محكمة مقر الكيارق"ي: 11 -15من القانون  21المادة  عليه تنصحسب ما  شروطه:
من القانون نفسه: " تمسك الدفاتر المحاسبية المرقمة والمؤشر  22وحسب المادة . ر الجرد"ر اليومي ودفتدفتال

 الهامش"عليها بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان، أو نقل إلى 

 صحيحها.ق لتر طهناك  إلى عدم الشطب أو المسح، وفي حالة األخطاء باإلضافة

فبدون هذه  التسجيالت في اليومية.بنونية مثل الفاتورة، ال يحق ألحد القيام قا ائقوثن ، بدو مللعلمالحظة: 
 الوثائق أو عدم صحتها، ال قيمة للتسجيالت باإلضافة على عواقب أخرى قانونيا.
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 جدول موضح في المثال الموالي: يأخذ دفتر اليومية العامة شكل شكله:

سجل  -دج بشيك بنكي 2111/ن سدد كيان ما مصاريف الهاتف 15/11في تاريخ : 1رقم  يقيتطب مثال
 العملية في اليومية 

 أرقام الحسابات تاريخ وشرح العملية )البيان( المبالغ

 مدين دائن /ن20/21 مدين دائن

 222  مصاريف... 2111 

 الحسابات الجارية -البنك  2111

 ...()تسديد مصاريف الهاتف وصل رقم

712  

 هذا التسجيل يسمى بالقيد المحاسبي والذي هو نوعين )قيد بسيط وقيد مركب(

 مالحظات:

االفتتاحي أو يجب تسجيلها في دفتر اليومية ويسمى تسجيلها بالقيد تعتبر الميزانية االفتتاحية عملية محاسبية  -
 قيد بداية النشاط؛

لمبالغ الموجودة فيها ويكتب في آخرها، وعند بداية د مجموع اعند نهاية كل صفحة من دفتر اليومية يتم تحدي -
 الصفحة الموالية يتم أوال كتابة مجموع الصفحة التي قبلها.

من  11بموجب القانون، وذلك حسب المادة على غرار دفتر اليومية يعتبر دفتر الجرد إجباريا  دفتر الجرد:
بممتلكات المؤسسة بتاريخ  لف التفاصيل المتعلقةتل فيه مخجهو عبارة عن دفتر تسالتجاري الجزائري، و  ن القانو 

اإلقفال بعد جردها والتأكد من وجودها الفعلي، إضافة إلى التزامات المؤسسة، كما يتضمن نسخة عن الميزانية 
 .ويخضع لنفس الشروط التي يخضع لها دفتر اليوميةيجة، حساب النت عنونسخة 

لقيود في سجل اليومية العامة، يتطلب األمر ضرورة ترحيل العمليات اتثبيت  دعب: و دفتر األستاذأ الدفتر الكبير
والدفتر الكبير أو دفتر األستاذ هو  .حدثت من سجل اليومية العامة إلى سجل آخر يسمى بدفتر األستاذالتي 
ا أكثر نيها قانو ر لمسك محاسبة المؤسسة أكثر من اليومية، والتي يعتبر دو  رة عن وثيقة مساعدة وأداة ضروريةعبا

 .مما هو محاسبيا
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، ثم ترحيل ويبدأ العمل في دفتر األستاذ بتخصيص صفحة أو أكثر لكل حساب، لتسجيل الرصيد االفتتاحي
تاذ، وفي نهاية السنة المالية يتم ترصيد جميع الحسابات العمليات أوال بأول من دفتر اليومية إلى دفتر األس

 ة.ليوف الماشبهدف إعداد ميزان المراجعة والك

لى الدفتر الكبير، البد من التأكد من إبعد تسجيل العمليات المحاسبية بدفتر اليومية وترحيلها ميزان المراجعة: 
هذه التسجيالت، وأن المبالغ المسجلة في الطرف المدين تعادل تلك الموجودة في الطرف الدائن. ويتم صحة 

اد جدول خاص يدعى بميزان المراجعة يتضمن أسماء إعدسبية باالتأكد من هذا التعادل في نهاية الفترة المح
 التسجيالت، مع ذكر المجاميع في كال الطرفين والرصيد بالنسبة لكل حساب،جميع الحسابات المستعملة في 

 ورغم أن ميزان المراجعة ال يعتبر إجباريا من الناحية القانونية إال أنه يلعب دورا كبيرا من الناحية المحاسبية،
صحة التسجيالت المحاسبية ، كما يعتبر أداة هامة للرقابة والتأكد من سهل عملية إعداد القوائم الماليةه يحيث أن

في اليومية أو عند ترحيلها إلى دفتر األستاذ أو من خالل الكشف عن األخطاء المرتكبة سواء أثناء التسجيل 
 لتين:حعند حساب مجاميع وأرصدة الحسابات، ويتم إعداده على مر 

 وفق الخطوات التالية:ان المراجعة قبل الجرد: ميز 

 إعداد ميزان المراجعة قبل الجرد       الترحيل إلى دفتر األستاذ           مية   التسجيل اليومي في دفتر اليو 

 وفق الخطوات التالية: ميزان المراجعة بعد الجرد:

إجراء         عة قبل الجرد   اد ميزان المراجإعد       ذ دفتر األستارحيل إلى الت   التسجيل في اليومية     
تسوية               ت جرد لمجموع الموجودا         طئة   تصحيح القيود الخا          ة قيود التسوي

 إعداد الميزانية الختامية             إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد                الفروقات الموجودة 

 كل الموالي:ويأخذ الش 

 أقل المجاميع دةاألرص غالمبال اسم الحساب رقم الحساب

  دائن مدين دائن مدين  

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

 الفرق بين المبالغ واألرصدة     المجموع 
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 ن التأكد من المعادالت التالية:ا ال بد ملكي يكون ميزان المراجعة صحيح شروط صحة ميزان المراجعة:

 ةالدائن مجموع المبالغ المدينة = مجموع المبالغ ع:المجامي

 في دفتر اليوميةمجموع المبالغ المدينة أو الدائنة  مجموع المبالغ المدينة أو الدائنة في ميزان المراجعة =        

 ائنةمجموع األرصدة المدينة = مجموع األرصدة الد األرصدة:

صنف لا وذلك منإلى ميزان المراجعة بما الحسابات المرصدة كل الحسابات من دفتر األستاذ يتم ترحيل كما 
 ( بالترتيب5( إلى الصنف )1)

إذا توفرت شروط المساواة بين المجاميع واألرصدة لميزان المراجعة ال يعني بالضرورة عدم وجود مالحظة: 
 أخطاء.

 

 



 

 
 

ثالثةالوحدة ال  

 الميزانيـــــــــــــــــــة
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 الوحدة الثالثة: الميزانية

تعتبر الميزانية بأنها صورة فوتوغرافية لوضعية الذمة المالية للمؤسسة في تاريخ محدد،  :الميزانيةتعريف أوال: 
 فهي تبين وضعية صافي المركز المالي للمؤسسة.

يزانية بصفة ........."تحدد المالمؤرخ في  651 – 80من المرسوم التنفيذي رقم  23جاء في المادة كما 
عناصر األصول وعناصر الخصوم، ويبرز عرض األصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين  منفصلة

 العناصر الجارية والعناصر غير الجارية"

 ذمة عناصر من وصف الميزانية ويمكن القول ببساطة أن الميزانية هي عبارة عن صورة مالية للكيان. وتمكن
 النموذج الموالي: في موضح هو كما أبواب، ضمن ومرتب منفصل بشكل وإظهارها وتوزيعها المؤسسة

  الميزانية عناصر: 1 الجدول رقم

 الخصوم )الموارد أو مصادر األموال( عناصر )االستخدامات(  األصول عناصر

  التثبيتات - 3حـ/

  المخزونات - 2حـ/

 المدينة(حسابات الغير )الحسابات  – 4حـ/

 نة(ة )الحسابات المديليالحسابات الما – 5حـ/

  حسابات رؤوس األموال – 6حـ/

 حسابات الغير )الحسابات الدائنة( – 4حـ/

 الحسابات المالية )الحسابات الدائنة( – 5حـ/

 

أفريل  32المؤرخ في  25 – 55شكل الميزانية أعاله حسب ما كان في المخطط المحاسبي الوطني: األمر رقم 
 ام المحاسبي المالي.نظ...أما المحتوى فحسب ال6255

 عتمد، كما ا األصول والخصوم عين همانو  إلىات الميزانية حساب نقسمت: وتصنيفاتها مكونات الميزانيةثانيا: 
 غير والعناصر الجارية العناصر معيار الميزانية عناصر تصنيف في SCF المالي المحاسبي النظام معدو

 .الجارية

)تثبيتات، مخزونات،  ؤسسةممتلكات المادية والمعنوية للمالتعرف أيضا بالموجودات، وهي  األصول: (6
 استخدام المؤسسة لألموال التي حصلت عليها.وتبين كيفية  حقوق...(،
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المؤرخ في ........."تتكون األصول من  651 – 80من المرسوم التنفيذي رقم  38وحسب ما ورد في المادة 
، وتتمثل المنافع الموجهة ألن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية"و  لموارد التي يسيرها الكيان بفعل أحداث ماضيةا

 في زيادة خزينة المؤسسة أو أرباحها.

 تصنيف األصول كما يلي:  651 – 80رقم سوم من المر  36المادة  تبين تصنيف األصول:

 الموجهة لو صاأل تلك وهيوتسمى أيضا األصول غير المتداولة أو األصول الثابتة،  :الجارية غير األصول
 أو، العينية والمعنوية التثبيتات وهي األصول أو المؤسسة نشاط احتياجات لتغطية والمستمر الدائم لالستعمال

 أو )أي بيعها( تحقيقها يمكن ال التي تلك أو الطويلة اآلجال في حيازتها بهدف توظيفها تمت التي األصول تلك
 .ل أو نهاية الدورةاإلقفا ختاري من بداية اشهر  خالل االثني عشر نجازهاإ

 أو بيعها جازها،إن للمؤسسة يمكني تمثل موضوع عمل المؤسسة، والتي الت األصول تلك وهي :الجارية األصول
 أو تاريخ شراء المواد األولية وتاريخ بيع المنتجات.ة والتي تمتد بين العادي االستغالل دورة إطار في استهالكها

 األكثر( مثل على اشهر اثنا عشر ) قصيرة لفترات عليها اإلبقاء أو تداولها دفبهأساسا  األصول المحازة تلك
ت. وتعتبر األصول الجارية أكثر سيولة مقارنة باألصول غير الجارية، ألن تحولها إلى نقدية يتطلب المخزونا
 رة ال تتجاوز السنة المالية.فترة قصي

 مالحظة:

 ة بها؛بعد طرح االهتالكات وخسائر القيمة المتعلق يةتظهر األصول في الميزانية بمبالغها الصاف 

 .ترتب األصول في الميزانية حسب درجة السيولة من األقل إلى األكثر سيولة 
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 (األصول )جانبالميزانية  نموذج: 0الجدول رقم 

 مبالغ ق خ – إ إجمالية مبالغ مالحظة األصول
 صافية
 N السنة

-N السنة
1 

 ة(مثبت.ال)أ الجارية غير األصول

 نويةعم اتتثبيت

     

      عينية تثبيتات

      انجازها جاري  تثبيتات

      أخرى  مالية تثبيتات

      الجارية غير مجموع األصول

      الجارية األصول

      التنفيذ قيد والمنتوجات المخزونات

      الزبائن

      اآلخرون  المدينون 

      الجارية مجموع األصول

      لصوألل عاموع الالمجم

وتبين مصادر التمويل للمؤسسة، والتي قد تكون ذاتية مثل مساهمات الشركاء واألرباح غير  الخصوم: (0
 الموزعة، أو تكون خارجية مثل القروض بمختلف أنواعها؛

 خصوم منالمؤرخ في ........."تتكون ال 651 – 80من المرسوم التنفيذي رقم  33ما ورد في المادة وحسب 
خروج موارد ممثلة  راهنة للكيان الناتجة عن أحداث ماضية والتي يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان فيالت ماااللتزا

 . لمنافع اقتصادية"
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 ل وتتمثل هذه المصادر في العناصر التالية:الخصوم تعتبر مصدرا لألصو  تصنيف الخصوم:

د إليهم، لذا فهي تعتبر التزامات على عو ت هاأو ملكيتالمالك وهي األموال التي يكون مصدرها األموال الخاصة: 
( أو بعد ذلك 682، ح/686، وتتكون من رأس المال االبتدائي المدفوع عند التأسيس )ح/تجاه المالك الكيان

، 681ي(، واألموال التي يكون مصدرها نشاط المؤسسة وهي االحتياطات والمخصصات )ح/)رأس المال اإلضاف
(. كما توضح األموال الخاصة صافي ثروة المؤسسة 63/ـوح 66وزعة )ح/لما يرألرباح غ(، وا685، ح/684ح/

مجموع األصول األموال الخاصة= االلتزامات( وفق المعادلة التالية: والتي تتحد بالفرق بين األصول والخصوم )
 الجارية وغير الجاريةمجموع الخصوم )االلتزامات(  –)الممتلكات( 

 تسوية ينتظر عندما األساس هذا على العناصر تصنفو  ة األجل،ر يقص ى خصومسموتة: ريالجا الخصوم
االثني عشر شهرا  خاللالعادية )التشغيلية(، أو عندما تستحق التسديد  االستغالل دورة إطار في المعني العنصر

 ؛خمن تاريخ اإلقفال، مثل الموردون، ديون االستغالل، المساهمات البنكية الجارية...إل

 تعتبر ال التي رى األخ الخصوم عناصر باقي تتضمنتسمى خصوم طويلة األجل، و و : ةير جالا غير ومالخص
، والتي يتوقع تسديدها خالل فترة تفوق السنة المالية مثل القروض البنكية، الديون المتعلقة بعقود اإليجار جارية

 التمويلي...إلخ.

 مالحظة: 

  ا من األقل إلى األكثر درجة.هقحقاا أو استمطلبيتهترتب عناصر الخصوم على أساس درجة  

 (الخصوم )جانب الميزانية نموذج: 3الجدول رقم 

 N-1 السنة N السنة مبالغ ةمالحظ الخصوم

 األموال الخاصة

 المال رأس

   

    االحتياطات

    الصافية النتيجة

    الجارية غير الخصوم
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    وديون  قروض

    مسبقا مثبتة وإيرادات مؤونات

    ةاريالج غير مجموع الخصوم

 الجارية الخصوم

 الموردون والحسابات الملحقة

   

    أخرى  ديون 

    الخصوم خزينة

    مجموع الخصوم الجارية

    للخصومالمجموع العام 

 بناء على ما سبق يمكن القول بأن:

 نبجالا في يسجل نقصان وكل المدين الجانب في تسجل فيها زيادة كل مدينة طبيعة ذات األصول حسابات
 .الدائن

 الجانب في يسجل نقصان وكل الدائن الجانب في تسجل فيها زيادة كل دائنة طبيعة ذات الخصوم حسابات
 .المدين

Passifs  الخصوم Actifs األصول 

 حسابات األصول حسابات الخصوم

 +   مدينالجانب ال - الدائن نبجالا -نالجانب المدي + الجانب الدائن

 لمجموع األصو مجموع الخصوم              =

 حساب لكل النهائي والرصيد العمليات( وحجم )طبيعة الحاجة حسب الحسابات من مجموعة فتح يتم وهكذا
ح. افتتاال مبلغ القادمة السنة في ويمثل الميزانية، ىلع ريظه الذي هو النقصان( – الزيادات+ المدة بداية )مبلغ
 على تطرأ التي التغيرات تتبع عوض عملية كل بعد الذمة متابعة في حسابات توظيف سهللا من بحيص وبذلك
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 األحوال من حال بأي الميزانية نهائية )تتم في نهاية المدة(، وال يمكن إعداد العملية هذه عندئذ وتصبح الميزانية
 في نهاية والخصوم ولصاأل اتابحس من حساب كل درصي تحديد أي حساب لكل األستاذ دفتر إعداد بعد إال

 .المدة

 تصنف الميزانيات تبعا لتاريخ إعدادها إلى:أنواع الميزانيات: لثا: ثا

وتبين الوضعية المالية في بداية السنة، ومن خصائصها أنها ليست إلزامية قانونا وال  الميزانية االفتتاحية: (1
 وليست عملية؛ تظهر نتيجة الدورة

 لسنة وتظهر النتيجة وهي إلزامية قانونا كما أنها عملية.في نهاية اتعد ختامية: الميزانية ال (3

 باإلضافة إلى ميزانيات أخرى:

دادها مرة واحدة في بداية حياة المؤسسة، تاريخها هو تاريخ إحضار العناصر ويتم إعالميزانية التأسيسية:  (2
 وبداية النشاط؛

بب كان، وتاريخها هو تاريخ إعالن المؤسسة ألي س ا قبل البدء في تصفيةيتم إعدادهميزانية التصفية:  (4
 التصفية.

قتها المؤسسة من العمليات التجارية يقصد بالنتيجة الربح أو الخسارة التي حق: تيجة الدورة المحاسبيةنرابعا: 
ي حق من حقوق أصحاب فهي تعتبر من الموارد الداخلية الذاتية، ولذلك فهالتي قامت بها خالل دورة معينة، 

 التالية: وتكون في شكل المعادلةلمؤسسة، فمن البديهي أن تعتبر أحد الخصوم ضمن حسابات رؤوس األموال، ا
 مجموع الخصوم –نتيجة الدورة = مجموع األصول 

 فالنتيجة تعتبر أداة لتحقيق التوازن بين األصول والخصوم

 في الميزانية حسب ما يلي:وتسجل نتيجة الدورة  تحسب حساب وتسجيل نتيجة الدورة في الميزانية:

حية جي والتجاري بعد، فإن الميزانية االفتتاحيث أن المؤسسة لم تبدأ نشاطها اإلنتا في بداية السنة: النتيجة
 للمؤسسة ال تظهر أية نتيجة، وتكون في شكل المعادلة التالية: مجموع األصول= مجموع الخصوم

دج  358888مؤسسته التجارية وخصص لها مبلغ  (xأنشأ السيد ) /ن86/86في  :1رقم  تطبيقي مثال
اعة ض، ب18888 صناعية ، معدات38888ني وضعها بالبنك، ثم قام بشراء األصول التالية بشيك بنكي: مبا

688888. 



 د. هيبة قواسمية                                                        20محاضرات في المحاسبة العامة 

[22] 
 

 (.xإعداد الميزانية االفتتاحية للمؤسسة ) المطلوب:

 58888=  +(688888+ 18888+ 38888) -358888=  إن رصيد البنك الحل:

 :21/21/0212د الميزانية االفتتاحية في إعدا

 المبلغ الخصوم الحساب المبلغ األصول الحساب

 

362 

3654 

 

28 

563 

 :األصول غير الجارية

 مباني

 ات صناعيةمعد

 األصول الجارية )المتداولة(:

 بضاعة

 بنك

 

38888 

18888 

 

688888 

58888 

 

686 

 األموال الخاصة:

 أموال االستغالل

 

358888 

 002222 مجموع الخصوم 002222 ألصولوع امجم

 ألنها في بداية نشاطها. نالحظ أن جانب الخصوم ال تظهر به نتيجة

 التان:وهناك ح النتيجة في نهاية السنة:

في هذه الحالة يكون مجموع األصول أكبر من مجموع الخصوم، وتأخذ معادلة : الحالة األولى: النتيجة ربح
 األصول = الخصوم + نتيجة الدورة )ربح( ل التالي:الشكهذه الحالة الميزانية في 

ي نهاية فكانت  6رقم المذكورة في المثال  (x) السيد ؤسسةمسابات لنفترض أن أرصدة ح: 0رقم  بيقيل تطمثا
، 638888، بضاعة 688888، شاحنة 18888، معدات صناعية 38888مباني  كما يلي: 3865 السنة

 .58888لمخزونات دو ار ، مو 08888، بنك 38888عمالء 

 ؟ 26/63/3865أحسب نتيجة الدورة، ثم مثل الميزانية بتاريخ  المطلوب:

 الخصوم –= األصول  نتيجة الدورة )ن د( الحل:

 (                            58888+ 358888) - (08888+ 38888+ 638888+ 688888+ 18888+ 38888د= ) ن
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 288888 -488888ن د= 

 ربح ألنها بإشارة موجبة أي أن مجموع األصول يفوق مجموع الخصوم واألموال الخاصةوهي  122222د=  ن

 :31/10/0212إعداد الميزانية الختامية بتاريخ 

 المبلغ الخصوم الحساب المبلغ األصول بالحسا

 

362 

3654 

3603 

 

28 

466 

563 

 :األصول غير الجارية

 مباني

 معدات صناعية

 احنة(معدات نقل )ش

 جارية )المتداولة(:ل الاألصو 

 بضاعة

 عمالء )زبائن(

 بنك

 

38888 

18888 

688888 

688888 

638888 

38888 

08888 

 

686 

638 

 

 

 

486 

 األموال الخاصة:

 االستغالل لأموا

 الدورة )ربح(نتيجة 

 الخصوم غير الجارية:

/ 

 الخصوم الجارية:

 موردو المخزونات

 

358888 

688888 

 

 

 

58888 

 

 022222 لخصوملعام لمجموع اال 022222 صولأللعام لوع امجمال

شارة إنتيجة الدورة كانت ربحا وهي فائض مجموع األصول على مجموع الخصوم، فسجلت في جانب الخصوم وب
 يحدث التوازن بين جانب األصول والخصوم.موجبة حتى 

صوم، أي أن المؤسسة الخ قل من مجموعفي هذه الحالة يكون مجموع األصول أ: خسارة: النتيجة ثانيةالحالة ال
 خسرت جزءا من األموال التي وضعت تحت تصرفها، وتأخذ معادلة الميزانية في هذه الحالة الشكل التالي: 

 لدورة )خسارة(نتيجة ا -لخصوم ااألصول = 

 .في هذه الحالة تسجل نتيجة الدورة )خسارة( في جانب الخصوم وبإشارة سالبة )أي بين قوسين(
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أراضي  األصول والخصوم لمؤسسة النور كما يلي:كانت أرصدة  3865في نهاية السنة  :3م رق تطبيقي لمثا
، موردو 638888، بنك 28888ئن با، ز 48888، بضائع 58888، معدات نقل 658888، مباني 688888

 .308888، قروض 248888، أموال خاصة 658888المخزونات 

 ؟26/63/3865تامية في الخ زانيةأحسب نتيجة الدورة، ثم مثل المي المطلوب:

 الخصوم –= األصول  نتيجة الدورة )ن د( الحل:

+ 308888+ 248888) - (638888+ 28888+ 48888+ 58888+ 658888+ 688888ن د= )
658888 )=   428888 - 528888 

 مجموع الخصوم واألموال أقل منن مجموع األصول ة أي أسالبألنها بإشارة خسارة ي وه 288888 -ن د= 
 اصةالخ
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 :31/10/0212إعداد الميزانية الختامية بتاريخ 

 المبلغ الخصوم الحساب المبلغ األصول الحساب

 

366 

362 

3603 

 :األصول غير الجارية

 أراضي

 مباني

معدات تثبيات عينية أخرى )
  (نقل

 

688888 

658888 

58888 

 

686 

632 

 اصة:األموال الخ

 رأس المال

 (خسارةنتيجة الدورة )

 

 

248888 

(288888) 

 

 48888 مج األموال الخاصة 288888 غ الجارية مج األصول

 

28 

466 

563 

 المتداولة(:) األصول الجارية

 بضاعة

 عمالء )زبائن(

 بنك

 

48888 

28888 

638888 

 

614 

 

486 

 الخصوم غير الجارية:

 قروض بنكية

 الخصوم الجارية:

 المخزوناتموردو 

 

308888 

658888 

 458888 مج الديون  628888 الجاريةمج األصول 

 092222 لخصومإلجمالي لمجموع اال 092222 ألصولإلجمالي لمجموع اال

، فسجلت في جانب الخصوم لصو على مجموع األ خصوموهي فائض مجموع ال خسارةنتيجة الدورة كانت 
 ازن بين جانب األصول والخصوم.حتى يحدث التو )بين قوسين( بة سالوبإشارة 

 :لمالي الصافيالمركز اخامسا: 

 بإحدى العالقتين التاليتين: بهه القيمة المحاسبية الصافية لثروة المؤسسة بتاريخ محدد، ويمكن حساويعرف بأن

 مجموع الديون  -المركز المالي الصافي )م م ص( = مجموع األصولالعالقة األولى: 

 ة(د )خسار  ن –+ ن د )ربح( أو  = األموال الخاصة م م صالعالقة الثانية: 
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 ( نجد:2)( و3ين السابقين )لو نحسب المركز المالي الصافي في المثال: 0رقم  تطبيقي مثال

، وبالتالي يحسب المركز المالي 688888بح بمقدار كانت النتيجة المتحصل عليها ر : 0رقم  السابق لفي المثا
 الصافي )م م ص( كالتالي:

 58888 - 488888=  ديون مج ال - ص= مج األصول م مالطريقة األولى: 

 302222=  م م ص       

      688888+  358888= م م ص= األموال الخاصة + ن د )ربح( الطريقة الثانية: 

 302222م م ص=        

 وبالتالي يحسب المركز المالي الصافي  (288888كانت نتيجة الدورة خسارة وقدرت بـــــ: ): 3رقم في المثال 

 )م م ص( كالتالي:

 (308888+ 658888) - 428888=  مج الديون  - م م ص= مج األصول الطريقة األولى:

 02222م م ص=        

 288888 -248888=  (خسارةن د ) -م م ص= األموال الخاصة الطريقة الثانية: 

 02222م م ص=        

 



 

 
 

رابعةالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية لعملية إنشاء المؤسسة
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 المعالجة المحاسبية لعملية إنشاء المؤسسة: رابعةالوحدة ال

ن دراسة الصنف األول )حسابات رؤوس األموال( كما جاء في مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي إ
الخاصة، إضافة إلى حسابات األموال  ات المرتبطة به أيرأس المال والحسابتقتضي دراسة مجموعتين هما 

 تتكون من الحسابات التالية:، و (، الضرائب المؤجلة، اإلعاناتر الجارية األخرى )المؤوناتالديون والخصوم غي

من مجموعة من الحسابات الفرعية والتي ويتكون  رأس المال، االحتياطات وما يماثلها 02الحساب الرئيسي حـ/
 ابات التالية:حسب الشكل القانوني للمؤسسة، وتتمثل في الحستختلف 

 

 المؤسسة الجماعية )الشركة(                                       ستغل الفردي(مفردية )الالمؤسسة ال

 101، حـ/101، حـ/101، حـ/101، حـ/101حـ/                                     101، حـ/101حـ/    

               تاسسؤ ملاجميع أصناف                                    

 101، حـ/101حـ/                                    

)المستغل  المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة باألموال الخاصة على مستوى المؤسسة الفرديةأوال: 
سيرها شخص واحد ويطلق عليه المستغل الفردي، كما مؤسسة التي يمتلكها ويالمؤسسة الفردية هي ال :الفردي(

المستغل تحت  في المساهمات العينية والنقدية التي وضعهامتمثلة موال االستغالل، والطلق على رأسمالها بأي
 تصرف المؤسسة عند تأسيسها أو بعد ذلك، ويكون التسجيل المحاسبي حسب الحاالت التالية:

                                     إنشاء المؤسسة الفردية وزيادة رأسمالها: : 20الحالة 

  11/أو حـ 112أو حـ/ 1××أو حـ/ 2××من حـ/

 أموال االستغالل 101إلى حـ/

 تخفيض رأس مال المؤسسة الفردية: : 20الحالة 

  أموال االستغالل 101من حـ/

 11أو حـ/ 112أو حـ/ 1××أو حـ/ 2××إلى حـ/
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وذلك كها تم بين المؤسسة ومالتأي جميع المعامالت التي التحويالت بين المستغل والمؤسسة: : 20الحالة 
 يلي:ا كم (101)حـ/ لحسابه الخاص

 حالة مسحوبات المستغل من المؤسسة:  (0

  حساب المستغل 101من حـ/

 )سحب بضاعة( 100أو حـ/ 11أو حـ/ 112إلى حـ/

 ؤسسة:حالة مدفوعات المستغل إلى الم (0

  11أو حـ/ 112من حـ/

 حساب المستغل 101إلى حـ/

 /ن( كما يلي:11/12الدورة )نهاية  وذلك في (:021ل )حـ/غترصيد حساب المست (0

 حساب المستغل 101/من حـ

  

 

 أموال االستغالل 101إلى حـ/

زيادة في مما يؤدي إلى يكون رصيد دائن،  101أي رصيد حـ/حالة مدفوعات المستغل أكبر من مسحوباته 
 ل االستغاللأموا

 والعكس صحيح أي:

  أموال االستغالل 101من حـ/

  

 

 المستغل حساب 101إلى حـ/

يكون رصيد مدين، مما يؤدي إلى نقصان  101حالة مسحوبات المستغل أكبر من مدفوعاته أي رصيد حـ/
 في أموال االستغالل

حيث يتم تحويل رصيد النتيجة من ربح أو جديدة، وذلك في بداية الدورة ال(: 00ترصيد نتيجة الدورة )حـ/ (4
 يلي:وذلك كما الستغالل، اأموال  101خسارة إلى حـ/
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 أموال االستغالل  101من حـ/

  

 

 نتيجة الدورة )خسارة( 121إلى حـ/

 مدين مما يؤدي إلى نقصان في أموال االستغالل 12النتيجة خسارة أي رصيد حـ/حالة 

ل دائن مما يؤدي إلى زيادة في أموال االستغال 12/لنتيجة ربح يكون رصيد حـالعكس صحيح أي في حالة او 
 يلي:ويكون القيد كما 

 (ربحنتيجة الدورة ) 120من حـ/

  

 

 أموال االستغالل  101إلى حـ/

 : 0رقم  تطبيقي مثال

عدات ، م200000مبنى تجاري  يلي:نشاطه التجاري وخصص لذلك ما  أحمدبدأ السيد  01/01/2011في 
 :يةل( قام بالعمليات التا2011السنة ) وخالل 100000أموال بالبنك  ،100000ت أدواو 

 ؛على الحساب 100000اعة شراء بض .1

 ؛بضاعة الستهالكه الخاص 1000بشيك و 10000سحب من المحل:  .2

 ؛له الخاصةسحبها من أموا 10000وضع في صندوق المحل  .1

                                                                          100000 قدره ( كانت ربحا2011إن نتيجة الدورة للسنة ) 

رصد حساب المستغل وكذا حساب النتيجة في ، ثم سجل العمليات أعاله في يومية المؤسسة :ـــوبالمطل
11/12 /2011. 

 الحل: 
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  :تسجيل العمليات في يومية المؤسسة

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  01/01/2011   

211 

211 

112 

 

 

 

101 

 مباني

 معدات صناعية

 بنك

 تغاللساال أموال         

200000 

100000 

100000 

 

 

 

100000 

   1تاريخ العملية   

110  

101 

 مشتريات بضاعة

 موردو المخزونات                 

100000 

 

 

100000 

10  

110 

 بضاعة

 مشتريات بضاعة           

100000  

100000 

   2تاريخ العملية   

101 

 

 

 

112 

100 

 مستغللحساب ا 

 البنك       

 مبيعات بضاعة                

11000  

10000 

1000 

   1تاريخ العملية   

11 

 

 

101 

 دوق الصن 

 حساب المستغل         

10000  

10000 

  11/12/2011   
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101  

101 

 حساب المستغل

 غاللأموال االست           

11000  

11000 

  01/01/2011   

120  

101 

 ربح(نتيجة الدورة )

 لأموال االستغال 

100000  

100000 

وخالل السنة  أحمدمؤسسة الفردية للسيد ال رض أنتلنف ،1نفس المثال السابق رقم : 0مثال تطبيقي رقم 
                                10000( حققت خسارة 2011)

 .01/01/2011سجل القيد المناسب في  المطلوب: 

 20/20/0202تسجيل القيد المناسب في  الحــل:

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د مر ح 

  01/01/2011   

101  

121 

 أموال االستغالل 

 (خسارةنتيجة الدورة )               

10000  

10000 

وشركات  )ش ذ م م تشركامستوى الالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة باألموال الخاصة على معالثانيا: 
ساهمين، ق عليهم الشركاء أو المت يمتلكها أكثر من شخص يطلالشركات هي عبارة عن مؤسسا :المساهمة(

نونية لكل شركة، إال أنه وبغرض اقة الورغم تعدد اإلجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات واختالفها حسب الطبيع
 سية هي:االمحاسبي يمكن التمييز بين ثالث مراحل أس لالتسجي

 همات؛ن أو طلب المساطرف المساهمي بالمساهمة من الوعد .1

 تحرير المساهمات من طرف المساهمين؛ .2

 ت تصرف الشركة.موال تحوضع األ .1
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وشركة  (SARL ; EURL) سؤولية المحدودةملويجب التمييز أثناء المعالجة المحاسبية بين الشركة ذات ا
 ( كما يلي:SPA) ةالمساهم

دج، وينقسم إلى 100000 ، الحد األدنى لرأسمالها هولوهي شركة أموا المحدودة:ية لالشركة ذات المسؤو 
دج على األقل وهي غير قابلة للتداول، ويجب أن يتم االكتتاب 1000ة مبلغها ذات قيمة اسمية متساويحصص 

وال ة، يلة عند التأسيس سواء كانت حصص عينية أو نقدحصص من طرف الشركاء، وتدفع قيمتها كاملايع بجم
 في شكل تقديم عمل. يجوز أن تكون الحصص 

 يكون على مرحلتين كما يلي: :المحاسبيالتسجيل 

 أي إثبات رأس المال في القانون األساسي للشركة. مال الشركة:اهمة في رأسالوعد بالمس (1

 مساهمات عينية 1111من حـ/

 مساهمات نقدية 1111حـ/    

 

 

 رأس المال الصادر 101إلى حـ/

رأسمال الشركة، وذلك  بالمساهمة فيالوعد تنفيذ ي أ الشركة:سديد المساهمات في رأسمال الوعد وتالوفاء ب (2
 قيمة الحصص المتفق عليها. ديعند تسد

  11أو حـ/ 112أو حـ/ 1××أو حـ/ 2××من حـ/

 مساهمات عينية 1111إلى حـ/

 مساهمات نقدية 1111حـ/    

لها اء، الحد األدنى لرأسماال يجب أن يقل عدد شركائها عن سبعة شرك وهي شركة أموال شركة المساهمة:
 دج على األقل في الحالة المخالفة.1000000و ،لالدخارت الشركة علنية لجأ اا مدج إذ1000000

الكتتاب بنسبة الربع على األقل وتكون األسهم النقدية مدفوعة عند ا كما يجب أن يكتتب رأسمالها بالكامل،
سنوات  1 زل ال يمكن أن يتجاو جواحدة او عدة مرات في أويتم وفاء الزيادة مرة  قيمتها االسمية،( من 21%)

 ارها. دصعينية مسددة القيمة بالكامل حين إيل الشركة في السجل التجاري، وتكون األسهم الجستاريخ تابتداء من 

 ويمر بالمراحل التالية: التسجيل المحاسبي:
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الجزء غير ، و 111ء المطلوب في حـ/، والجز 101إثبات رأس المال في حـ/ حيث يتم الشركة:إثبات رأسمال  .1
 الي:و مكما يظهره القيد ال 101حـ/ يلمطلوب فا

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

1111 

1111 

101 

 

 

 

1011 

1012 

 نيةعي تامساهم

 مساهمات نقدية

 رأسمال مكتتب غير مطلوب

 رأسمال مكتتب غير مطلوب              

 رأسمال مطلوب غير مسدد 

 

 

    

 

 

يد كما يبينه الق 111صيد حـ/ر تبمجرد تسديد المساهمات يتم  :مطلوبة عند التأسيستسديد المساهمات ال .0
 الموالي:

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

××2 

×1 

 11أو  112

 

 

 

1111 

1111 

 

 

 

 مساهمات عينية              

 مساهمات نقدية              

 

 

    

 

 

1012  

1011 

 مطلوب غير مسدد مالرأس

 ال مطلوب ومسددمرأس                   
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 كما يبينه القيد: 101صيد حـ/تر وذلك بمن رأس المال:  متبقيجزء اللااستدعاء  .0

 المبلغ د المبلغ م بيانلا ر ح د ر ح م

1111  

101             

 مساهمات نقدية

           رأسمال مكتتب غير مطلوب              

 

 

    

 

1011  

1012 

 وبتب غير مطلمكت مالرأس

 ددسم مطلوب غيررأسمال             

  

مستدعاة عند التأسيس كما لاأي إثبات دفع المساهمات النقدية غير نقدية المتبقية: تسديد المساهمات ال .4
 يد:يوضحه الق

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

 11أو  112

 

 

1111 

 بنك أو صندوق 

 يةمساهمات نقد        

 

 

    

 

1012  

1011 

 رأسمال مطلوب غير مسدد

 ددوب ومسلطمرأسمال  

  

 قيد التسوية المحاسبية كما يلي: ءار لكلية للمساهمات النقدية يتم القيام بإجديد القيمة اوفي نهاية تس

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

1011  

101 

 رأسمال مطلوب ومسدد

 صادررأس المال ال                 

  

  :0رقم  مثال تطبيقي

دج، مقسمة إلى 1.000.000كة برأس مال قدره ر ي شالشريكين محمد وهانأسس  11/02/2011يخ ار بت
مساهمة عينية والباقي مساهمة نقدية، كانت  سهم 1.000منها  دج،1.000سهم، قيمة السهم الواحد  1.000
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دات مع، دج110.000ضي بـ مساهمة عينية ظهرت في: أرا الشريك محمد:مساهمات الشريكين كما يلي: 
 دج.1.200.000 دج، ومساهمة نقدية بـ100.000بـ دج، مواد أولية 110.000صناعية بـ 

دج، مواد أولية بـ 110.000، معدات نقل بـ دج1.100.000ة عينية تمثلت في: مباني بـ هممسا الشريك هاني:
 دج.1.100.000دج، والمساهمة النقدية بـ 110.000

  من المساهمات النقدية؛ %10يس وتقديم نسبة أسالمساهمات يوم التتم االكتتاب بكل 

  تم استالم المساهمات العينية؛ 11/02بتاريخ 

  استالم المساهمات النقدية وإيداعها في الحساب البنكي للشركة؛ تم 20/02بتاريخ 

  وتم إيداعها في غير المطلوبة عند التأسيس( تم استالم ما تبقي من المساهمات النقدية ) 10/01بتاريخ
 ة.اب البنكي للشركحسال

 يات الالزمة في دفتر اليومية.لتسجيل كل العم المطلوب:

 :يات الالزمة في دفتر اليوميةلتسجيل كل العمالحل: 

 المبلغ د مبلغ مال البيان ر ح د ر ح م

  11/02/2011   

 

1111 

1111 

101 

 

 

 

1011 

1012 

 نيةمساهمات عي

 مساهمات نقدية

 رأسمال مكتتب غير مطلوب

 رأسمال مكتتب غير مطلوب              

 مطلوب غير مسدد مالرأس     

 لوعد بالمساهمة(اإثبات رأس مال الشركة و )

 

1.000.000 

1.200.000 

1.100.000 

 

 

 

1.100.000 

1.200.000 

 

  11/02/2011   

  110.000 أراضي  211
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211 

211 

211 

11 

 

 

 

 

1111 

 يمبان

 معدات صناعية

 معدات نقل

 مواد أولية

 اهمات عينيةمس       

1.100.000 

110.000 

110.000 

1.010.000 

 

 

 

 

 

1.000.000 

1012  

1011 

 أسمال مطلوب غير مسددر 

 رأسمال مطلوب ومسدد             

يد المساهمات العينية المطلوبة عند )تسد
 التأسيس(

1.000.000  

1.000.000 

  20/02/2011   

112  

1111 

 بنك

 يةمساهمات نقد        

1.200.000  

1.200.000 

1012  

1011 

 غير مسدد مطلوب رأسمال

 مسددو رأسمال مطلوب              

المطلوبة عند نقدية )تسديد المساهمات ال
 التأسيس(

1.200.000  

1.200.000 

  10/01/2011   

1111  

101 

 مساهمات نقدية

 رأسمال مكتتب غير مطلوب                      

1.100.000  

1.100.000 

  1.100.000 برأسمال مكتتب غير مطلو   1011
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 مطلوب غير مسدد رأسمال             1012

ء الجزء المتبقي من ر الم أو ا)استدع
 المساهمات النقدية(

1.100.000 

112  

1111 

 بنك

 مساهمات نقدية   

1.100.000  

1.100.000 

1012  

1011 

 رأسمال مطلوب غير مسدد

 رأسمال مطلوب ومسدد                   

 قدية المتبقية()تسديد المساهمات الن

1.100.000  

1.100.000 

( لم يذكر الحسابات الفرعية للحساب نالحظ أن )ن.م.م عالوات مرتبطة برأسمال الشركة: 020 ابحسال :ثالثا
 .عريف العالوةوال قاعدة مسكه بل لم يذكر حتى ت 101

قيمة  الزيادة في العالوة كالتالي " إن عالوة المساهمات تمثل 1111لسنة لقد عرف المخطط المحاسبي الوطني 
القيمة االسمية للسهم هي  شركاء" فإذا كانتة لألسهم أو الحصص الموزعة على المة االسمييالمساهمات عن الق

السمية دج للسهم الواحد فإن الفرق بين القيمة ا 1200ب دج لكن المؤسسة باعت أسهمها إلى الشركاء  1000
ائن من الطرف الدبوة في المساهمة ويسجل يعرف بالعال دج200دج( أي 1200دج( والقيمة الحقيقية ) 1000)

لسوقية( للسهم هي أكبر من قيمته االسمية يعود إلى ة الحقيقية )أو اوسبب كون القيم 101الحساب 
 101لسابقة ويمكن تقسيم الحساب وال الخاصة التي وفرتها المؤسسة خالل السنوات ااالحتياطات وباقي األم

  .لخإدمج........وعالوة ال مساهمات وعالوة اإلصدارار عالوة الإلى حسابات فرعية إلظه

  :4رقم  تطبيقي مثال

 :زانية المؤسسة )س( كالتالي/ن كانت مي01/01 في
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 المبلغ الخصــــوم رقمال المبلغ األصــــــــــول الرقم

211 

211 

10 

112 

 يمباني صناع

 معدات

 مخزون بضاعة

 البنك

100000 

110000 

10000 

120000 

101 

101 

101 

 كةر رأسمال الش

 اتاحتياط

 موردو المخزون 

1000000 

10000 

10000 

 1120000 الخصوم مجموع  1120000 األصول مجموع 

 سهم 10000إن رأسمال الشركة موزع إلى 

لنفترض أن المؤسسة وبهدف زيادة رأسمالها و  ،الواحدأحسب كال من القيمة االسمية والحقيقية للسهم لوب: المط
  .احد وقد حصلت بشيكالو  للسهم 101 ديد تم بيعها للشركاء بسهم ج 1000 قد أصدرت

 اسبة في يومية المؤسسةسجل القيود المن المطلوب:

 عدد األسهم ÷ القيمة االسمية للسهم= رأس المال الحل:

  100سهم =  10.000÷ دج  1000.000إذن القيمة االسمية= 

  101سهم =  10000÷ دج  1.010.000أي  ،األسهمعدد  ÷القيمة الحقيقية للسهم = األموال الخاصة 

 دج وهو ما يعرف بعالوة المساهمة  1مته االسمية هو الحظ أن الفرق بين القيمة الحقيقية للسهم وقي

 لمال)خ.ر.م( تعني خاصة برأس ا األسهم:اسبي لعملية بيع التسجيل المح

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

111 

 

 

 

 

101 

101 

 

           عمليات خ.ر.م -الشركاء

 الشركةرأسمال               

 وات مرتبطة برأس المال  عال              

 دج( 100×همس 1000)إصدار أسهم )

100.000 

 

 

 

 

100.000 

1.000 
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112  

111 

 

 دج( 101× سهم 1000البنك )

   عمليات خ.ر.م         -الشركاء 

 )بيع األسهم(

101.000  

101.000 

 

بط مرت تجدر اإلشارة إلى أن حساب االحتياطات :زيع نتيجة الشركةو وت االحتياطات 022حساب الرابعا: 
 المرحل من جديد. 11ساب بنتيجة الدورة، لذا يفضل شرح حساب النتيجة إضافة إلى الح

حققتها لتي والتي تعني الربح أو الخسارة ا يتم تحديد نتيجة الدورةدورة ي نهاية الف نتيجة الدورة: 00الحساب 
 ،عندما تكون ربح دائنب الفي الجان 120في حـ/ حيث تدرجإما  12اب ، وتسجل في حسما ةالشركة خالل دور 

من تاريخ أشهر  1الجانب المدين، وخالل مدة ال تتجاوز الستة في  121تكون خسارة تدرج في حـ/ وعندما
 .ص النتيجةخصيتات المتعلقة بتوزيع أو قرار مة العادية، ويتم بذلك اتخاذ الاإلقفال يتم عقد الجمعية العا

جزء النتيجة )سواء كان ربحا أو خسارة( والذي أرجأت  حسابيستقبل هذا ال المرحل من جديد: 00حساب ال
في  110ن يقسم الحساب إلى حسابين فرعيين: حـ/العامة اتخاذ قرار بشأنه إلى تاريخ الحق، ويمكن أ الجمعية

 :كما يلي دين(د ميفي حالة الخسارة )رص 111حـ/حالة الربح )رصيد دائن( و 

 لحاالت التالية:ا يزيتم تميو : 001حـ/ حالة النتيجة خسارة

المرحل من جديد في  وتحول إلىترصد 
 صيصهاانتظار تخ

أو ترصد وتدرج في 
 االحتياطات

 خفيض لرأس المالترصد وتعالج كت

 جديدل من مرح 111حـ/ من

 -الدورةة نتيج 121إلى حـ/           
 خسارة

 الحتياطاتا 101من حـ/

 121لى حـ/إ     

 ررأس المال الصاد 101من حـ/

 121إلى حـ/       

 التالية: ويتم تمييز الحاالت :002حـ/ حالة النتيجة ربح
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 يل القيد الموالي:ويتم تسجامتصاص خسائر الدورات السابقة:  .0

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

120  

111 

 ربح –جة الدورة يتن

 خسارة - ل من جديدمرح            

×××  

××× 

بقاها الشركاء تحت بر االحتياطات وسيلة تمويل ذاتية تقتطع من األرباح جزئيا، أتعت تشكيل االحتياطات: .0
 كما يلي: متعددةحكام تشريعية ونظامية تصرف الشركة، ويتم تشكيلها وفقا أل

ذات المسؤولية  لشركاتن التجاري، ففي او وهي إجبارية بموجب القان (:0220االحتياطات القانونية )حـ/
منها عند االقتضاء مساهمة يقتطع من األرباح سندات نصف العشر على األقل، وتطرح ت الالمحدودة وشركا

يدعى احتياطي قانوني وذلك تحت طائلة  اع لتكوين مال احتياطيالخسائر السابقة، ويخصص هذا االقتط
 ال.زامي إذا بلغ االحتياطي عشر رأس الملهذا الجزء غير إ عاولة مخالفة، ويصبح اقتطامدبطالن كل 

ت التي نص عليها عقد تكوين الشركة وبموجبه وهي االحتياطا (:0220االحتياطات النظامية أو التعاقدية )حـ/
 ها أو كيفية حسابها.تتحدد قيمت

اد مثل األرباح المع ن الضرائبكونة وفقا لقانو لموهي االحتياطات ا (:0224االحتياطات المنظمة )حـ/
 عن االستثمارات.ازل استثمارها، وفوائض القيمة عن التن

 ات االختيارية، وهي االحتياطات المكونة بموجب الجمعيةمثل االحتياط :(0221االحتياطات األخرى )حـ/
 العامة العادية.

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

120  

101 

 ربح –ة الدورة يجنت

 االحتياطات            

×××  

××× 
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 .(110المستقبلية )حـ/ وراتترحيل جزء وإضافته لنتائج الد .0

 لغ دالمب المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

120  

110 

 ربح –نتيجة الدورة 

 ربح - جديدل من مرح            

×××  

××× 

 (.111توزيع جزء على الشركاء )حـ/ .4

 المبلغ د المبلغ م يانبلا ر ح د ر ح م

120  

111 

 ربح –ورة نتيجة الد

 لدفعاح لأرب –الشركاء             

×××  

××× 

  :5رقم  مثال تطبيقي

 دج.100.000قدره وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ربحا صافيا )×( ت المؤسسة حقق 2011خالل السنة 
من  10.000، كما قرر الشركاء 11.000 ، االحتياطي االختياري 10.000إذا علمت أن االحتياطي النظامي 

 .2011/ 20/01شيك في ، لنفترض أن القسائم سددت ب11اب بقي من الربح إلى الحسسنة وتحويل ما أرباح ال

  القيود المناسبة.سجل  المطلوب:

  الحل:
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 اسبة في دفتر اليومية:تسجيل القيود المن

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  01/01/2011   

120  

1011 

1011 

1011 

111 

110 

 بحر  –نتيجة الدورة 

 قانوني احتياطي              

 احتياطي نظامي              

 ري احتياطي اختيا 

 دفعات مستحقة -شركاءال 

 ربح –مرحل من جديد  

 رة )ربح(توزيع نتيجة الدو 

 

100.000  

1.000 

10.000 

11.000 

10.000 

20.000 

  20/01/2011   

111  

112 

 دفعات مستحقة -الشركاء

 بنك           

 ء(االدفعات المستحقة للشرك ددي)تس

10.000  

10.000 

 



 

 
 

خامسةالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية لحركة المخزونات
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 عالجة المحاسبية لحركة المخزوناتالم: خامسةالوحدة ال

 صوال:أتمثل المخزونات 

 وتكون موجهة للبيع في إطار االستغالل الجاري؛ يمتلكها الكيان 

 هي قيد اإلنتاج بقصد مماثل؛ 

 .هي مواد أولية ولوازم موجهة لالستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقديم خدمات 

 الكيان بعد باحتساب  هي كلفة الخدمات التي لم يقم لية تقديم خدماتتكون المخزونات في إطار عم
 المنتوجات المناسبة له.

  شكل تثبيتات )أصول غير جارية( ليس يتم تصنيف أصل في شكل مخزونات )أصول جارية( أو في
 على أساس نوع األصل بل تبعا لوجهته أو استعماله في إطار نشاط الكيان.

 :صنا  التاليةتشتمل المخزونات على األ

دون إجراء أي تحويل أو  وهي السلع التي يتم شراؤها بهد  بيعها على حالتها :مخزون بضاعة -02حـ/
 .تغيير عليها

واستعمالها في اإلنتاج بشكل وهي المواد واللوازم المشتراة بهد  تحويلها  المواد األولية واللوازم: -03حـ/
 .ةصنوعالم المنتجات كوينفهي تدمج في ت مباشر،

اد تساهم )تستهلك( في عمليات المعالجة أو التصنيع أو االستغالل دون وهي مو  تموينات أخرى: -00حـ/
 المنتجات المعالجة أو المصنعة، وحساباتها الفرعية تشمل: ركيبةأن تدخل في ت

 مثل مواد صيانة المعدات؛ مواد قابلة لالستهالك: -003حـ/

لتوريدات التي ال تخزن ال تسجل مثل مواد التنظيف ولوازم المكتب؛ )ا لوازم قابلة لالستهالك: -000/ـح
 مشتريات غير مخزنة( 706لكن تسجل بالحساب حـ/ 23في حـ/

 . األغلفة المستهلكة -003حـ/

وهي المنتجات واألشغال التي الزالت تحت التشغيل والتحويل عند نهاية الدورة  :قيد اإلنتاجسلع  -00حـ/
 ان:المالية. وهي نوع
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 ا؛المنتجات الجاري إنجازه -223حـ/

 األشغال الجاري إنجازها. -223حـ/

 وهي حسابات ثانوية وتشمل: خدمات قيد اإلنجاز: -03حـ/

 الدراسات الجاري إنجازها؛  -243حـ/

 الخدمات الجاري إنجازها. -243حـ/

أ باعتبارها ناتجة عن : ويمثل تلك السلع التي اعتبرت منتجات من حيث المبدمخزون المنتجات -03حـ/
 االستغالل وتشمل:

المنتجات الوسيطة: أو النصف مصنعة، أنشأتها المؤسسة ووصلت إلى مرحلة معينة من  -233حـ/
 التصنيع أو التحويل بحيث يجب إجراء عمليات تحويلية مقبلة عليها؛

على أساس  منتجات مصنعة: أو تامة الصنع، أنشأها المؤسسة بهد  بيعها أو توريدها -233حـ/
 منتجات قابلة االستعمال النهائي؛

، وهي مجمل الرواسب في أي طبيعة كانت ال منتجات متبقية: أو المسترجعة أو النفايات -233/ـح
تصلح عموما ألي تسويق أو استعمال عادي، وهي ثالثة أنواع )فضالت غير صالحة ألي استعمال يجب 

ت أخرى خارج المؤسسة؛ فضالت يمكن لية لنشاطاتحطيمها ورميها؛ فضالت يمكن بيعها كمواد أو 
 إدماجها في العملية اإلنتاجية للمؤسسة(

ويشمل مجمل العناصر المفككة أو المسترجعة من التثبيتات المخزونات المتأتية من التثبيتات:  -03حـ/
 العينية، ويجعل هذا الحساب مدينا بجعل حساب التثبيت المعني دائنا.

تعبر عن المخزونات من أي طبيعة كانت والتي تسيطر و  :تسوية()حساب  ارجمخزونات بالخ -03حـ/
عليها المؤسسة وتراقبها إال أنها ليست بحوزتها خاصة عند نهاية الدورة المالية، فيمكن أن تكون مودعة 

 أو مستودعة أو سائرة في الطريق.

المؤسسة بهد   راة من قبلويمثل هذا الحساب قيمة المخزونات المشتالمشتريات المخزنة:  -03حـ/
استهالكها في العملية اإلنتاجية، سواء عن طريق إعادة بيعها على حالتها أو استهالكها في عملية 
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التصنيع أو االستغالل. وهو حساب وسيط ومؤشر محاسبي يدل على قيمة المشتريات خالل الفترة بما 
 فيها مصاريفها. ويضم ثالث حسابات ثانوية:

 )البضائع المخزنة(؛ع ت البضائمشتريا -032حـ/

 ؛مشتريات المواد األولية واللوازم )مواد أولية ولوازم مخزنة( -033حـ/

 مشتريات التموينات األخرى )تموينات أخرى مخزنة(. -030حـ/

وذلك اعتبارا لتدني أو انخفاض قيمة خسائر القيمة عن المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ:  -03حـ/
طبيعة كانت في نهاية الدورة المالية. ويفتح لهذا حسابات فرعية تتالءم وطبيعة  المخزونات من أي
 الحسابات األصلية.

لتفادي عدة أخطاء يجب علينا الفهم الجيد  :المخزون  لعمليات شراء وبيعالمعالجة المحاسبية أوال: 
المحاسبة للزبون القيام ب لمعطيات العمليات المحاسبية، ويجب أيضا من البداية طرح السؤال إذا كنا بصدد

أي الكيان المشتري، أو للمورد أي الكيان البائع، والتركيز بوضع القيود المحاسبية الخاصة ألنها تختلف 
من حالة ألخرى، باإلضافة إلى وجوب معرفة الحسابات وفقا لمدونة الحسابات واألصنا  التي تنتمي 

  ابات النتائج..نية أو حسإليها، ومعرفة إن كانت تنتمي إلى حسابات الميزا

 كما يلي: لنميز في عملية الشراء ثالث مراح: )بصدد المحاسبة للزبون( شراء المخزون  حالة (3

أي تحويل الملكية من المورد إلى الزبون، والوثيقة الرسمية إلثبات هذه  نقل الملكية:األولى: المرحلة 
 ويكون القيد المحاسبي كما يلي:( 473 -03نظر المرسوم التنفيذي رقم أ) هي الفاتورة المرحلة

230  

233 

233 

 

 

 

403 

 بضائع مخزنة

 مواد أولية ولوازم مخزنة

  تموينات أخرى مخزنة

 مخزونات والخدماتموردو ال                     

 ××()فاتورة رقم 

××× 

××× 

×××  

                                 ××× 
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بمعنى أن هناك زيادة في المخزون إلى المخازن  إدخالبك وذل: : استالم المشترياتالمرحلة الثانية
 من مسؤول المخزن. وسند اإلثبات في هذه المرحلة هو وصل االستالم المخزون المعني باألمر.

نه ال يظهر في أالمشتريات المخزنة، حيث  23للعلم: بمجرد استالم البضاعة يجب ترصيد حساب 
 الميزانية.

 ة الجرد الدائم فقط حيث ال يتم تسجيلها في الجرد المتناوب.ي حالف مالستالتدرج مرحلة امالحظة: 

20  

23 

23 

 

 

 

230  

233 

233 

 بضائعمخزون 

 مواد أولية ولوازم 

 تموينات أخرى 

 بضائع مخزنة                     

 مواد أولية ولوازم مخزنة                    

  ةتموينات أخرى مخزن                    

 استالم( لص)و 

××× 

××× 

××× 

           ××× 

          ××× 

          ××× 

تم ترصيده بمجرد استالم المخزون فهو حساب وسيط بين المرحلتين تحويل الملكية  23×نالحظ أن حـ/
  واستالم المخزون.

ت وبذلك يتم اموالخدأي تسوية الديون تجاه موردو المخزونات  : مرحلة تسديد المشتريات:المرحلة الثالثة
الحسابات المالية، حيث تتم عملية التسديد إما بشيك بنكي أو عن طريق  ترصيد هذا الحساب مقابل أحد

 والسند ألمر... كما يبينه القيد الموالي: الصندوق نقدا أو باالعتماد على األوراق التجارية كالسفتجة

 

 

 

 



                      قواسمية يبةه د.                                                  20محاضرات في المحاسبة العامة 

[49] 
 

والرسوم األخرى غير والتي تشمل ثمن الشراء، الرسوم الجمركية  بتكلفة الشراءيسجل دخول المخزون  -
ل والمصاريف األخرى المباشرة التي لها عالقة مباشرة بشراء المخزون ريف النقل والتحميمصا جعة،ستر الم

 بعد طرح التخفيضات والعناصر المشابهة األخرى.

ماء يتم تسجيلها على مثل الغاز والكهرباء وال والتي تستهلك مباشرة المشتريات غير المخزنة حالة خاصة:
 تين:مرحل

 : 3رقم  مثال تطبيقي

 كما يلي: )×(إليك بعض العمليات التي قامت بها المؤسسة 

، مواد أولية 300.000تضمنت: بضاعة  (Aتم استالم فاتورة شراء من المورد )/ن 03/03بتاريخ  -
 فد تنظي، موا43.000، أغلفة مستهلكة 60.000، مواد صيانة المعدات 70.000ولوازم 
 ج.د3.000

403  

333 

32 

402 

 موردو المخزونات والخدمات

 بنك                 

 صندوق                 

 أوراق الدفع -الموردون                  

 )شيك، وصل تسديد، ورقة تجارية(

××× 

     ××× 

    ××× 

                           ××× 

706 

 

403 

 

403 

 

333 

32 

402 

 المواد والتوريداتالمشتريات غير المخزنة من 

 موردو المخزونات والخدمات         

               دماتموردو المخزونات والخ

 بنك                 

 صندوق                  

 أوراق الدفع -الموردون                  

××× 

       ××× 

×××      

      ××× 

       ××× 

      ×××                       
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 (.Aمن المورد ) تم استالم وصوالت إدخال في نفس اليوم -

 تم تسديد نصف مبلغ الفاتورة نقدا في اليوم الموالي. -

وتم تسديدها بعد يومين بشيك  30.000باء والغاز بقيمة /ن تم استالم فاتورة الكهر 03/03بتاريخ  -
 بنكي.

  الدائم هو المطبق. أن الجردراض فتابمؤسسة تسجيل العمليات في اليومية العامة لل :لمطلوبا

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

   /ن03/03  

230 

233 

233.3 

233.3 

233.7 

 

 

 

 

 

 

403.3 

 بضائع مخزنة

 مواد أولية ولوازم مخزنة

 صيانة المعداتمواد  -تموينات أخرى مخزنة

 مواد التنظيف -تموينات أخرى مخزنة

 أغلفة مستهلكة -تموينات أخرى مخزنة

موردو المخزونات                       
 والخدمات

 فاتورة رقم...

300.000 

70.000 

60.000 

43.000 

3.000 

 

 

 

 

 

 

330.000 

20 

23 

233 

233 

237 

 

 

 

 

 

 بضائع

 أولية ولوازممواد 

 مواد صيانة المعدات

 مواد التنظيف

 مستهلكةأغلفة 

300.000 

70.000 

60.000 

43.000 

3.000 
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230 

233 

233.3 

233.3 

233.7 

 ةبضائع مخزن               

 مواد أولية ولوازم مخزنة                

مواد  -تموينات أخرى مخزنة                
 صيانة المعدات

 -تموينات أخرى مخزنة                 
 مواد التنظيف

 -أخرى مخزنةتموينات                  
 أغلفة مستهلكة

 وصل استالم...

300.000 

70.000 

60.000 

43.000 

3.000 

   /ن02/03  

403.3  

32 

 موردو المخزونات والخدمات

 صندوق                       

330.000  

330.000 

   /ن03/03  

706  

403.3 

  30.000 المواد والتوريداتشتريات غير مخزنة من م

30.000 

   /ن06/03  

403.3 

 

 

333 

 30.000  

30.000 

 الجرد المتناوب هو المطبق فال تسجل مرحلة وصل االستالم.إذا كان نظام 

بنفس المراحل السابقة في عملية بيع عملية ال تمر: )بصدد المحاسبة للمورد( بيع المخزون  حالة (3
 المراحل الثالث كما يلي: الشراء إال أن التسجيل المحاسبي يكون لدى المورد عبر
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 كما يلي:بسعر البيع  حلةل في يومية المورد لهذه المر يكون التسجي نقل الملكية:: رحلة األولىالم

األولية واللوازم  المواد، (600.20)حـ/ مبيعات البضائعكل من  600يدرج في حـ/مالحظة: 
 .(600.23)حـ/ التموينات األخرى إضافة إلى ( 600.23)حـ/

 بسعر التكلفةوذلك تسليمه للزبون ن و المخاز  منالمخزون  خراجوذلك بإ: تسليم المبيعات: المرحلة الثانية
 م.تسليسند اإلثبات في هذه المرحلة هو وصل الو يس بسعر البيع، ول

 .هذه المرحلة ال تسجل في حالة تطبيق الجرد المتناوبمالحظة: 

433  

600 

603 

603 

602 

            الزبون        

 مبيعات بضاعة             

 مبيعات منتجات تامة            

 مبيعات منتجات وسيطة            

 مبيعات منتجات متبقية            

 ××()فاتورة رقم 

××× 

××× 

×××  

                          ××× 

700 

703 

703 

634 

 

 

 

 

20  

23 

23 

×23 

 مشتريات بضاعة مبيعة

 مواد أولية ولوازم مستهلكة

 ةكتموينات أخرى مستهل

               غير المخزون من المنتجاتت

 بضائعمخزون                     

 مواد أولية ولوازم                    

     تموينات أخرى                     

           مخزون المنتجات                     

××× 

××× 

××× 

           ××× 

          ××× 

          ××× 
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الزبائن  433تحصيل حقوق المورد من الزبائن وبذلك يتم ترصيد حـ/ي أ :القبض: مرحلة المرحلة الثالثة
 مقابل أحد الحسابات المالية.

 : 0رقم  مثال تطبيقي

وذلك  2/ن للزبون رقم 03/03تم بيع نصف البضاعة المشتراة بتاريخ  حيث، 3رقم  للمثال السابق تابع
 /ن.00/03، للعلم تم إرسال الفاتورة مع وصل التسليم يوم 30.000بقيمة 

 المبلغ د المبلغ م البيان د ر ح ر ح م

   /ن00/03  

433  

600.20 

 3رقم  الزبون  -بائنالز 

 مبيعات بضاعة             

 فاتورة رقم...

30.000  

30.000 

700  

20 

 تريات البضائع المبيعةشم

 بضائع                

 وصل تسليم...

30.000  

30.000 

 إذا كان نظام الجرد المتناوب هو المطبق فال تسجل مرحلة وصل التسليم.

 م(تسلي)وصل 

333 

32 

402 

 

 

 

433 

 بنك

 صندوق 

 أوراق الدفع -الموردون 

 الزبون              

 )شيك، وصل تسديد، ورقة تجارية(

××× 

××× 

××× 

                ×××            
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تعتبر عمليات شراء وبيع الخدمات حالة خاصة  الخدمات:ع ت شراء وبيلعمليا ةالمحاسبي معالجةالثانيا: 
للمخزون يمكن إثباته، فقط هناك تدفق مالي يتم والبيع نظرا لعدم وجود أي تدفق  لشراءبالنسبة لعمليات ا

إثباته عند استالم الفاتورة وعند التسديد. فتبادل الخدمات ال يتم من خالل نقل الملكية على اعتبار أن 
 ر سلعة غير ملموسة يصعب تحقيق السيطرة عليها. تبالخدمات تع

 يز بين نوعين من الخدمات:يالتم يتم :خدماتحالة شراء ال (3

وتدخل  مشتريات الدراسات والخدمات 704وتدرج في حساب الخدمات التي تدخل ضمن تكلفة اإلنتاج: 
 ؛23حـ/ مباشرة في

الخدمات الخارجية أو في  73في حساب  وتدرج تاج:الخدمات العامة التي ال تدرج ضمن تكلفة اإلن
 كما يلي: ستالم الفاتورةاعند لتسجيل المحاسبي ايكون و  الخارجية األخرى.الخدمات  73حساب 

 يلي: لتسجيل كمايكون ا تسديد قيمة الخدماتوعند 

403  

333 

32 

402 

 موردون 

 بنك                

 صندوق                 

 أوراق الدفع -الموردون                

××× 

               ××× 

               ××× 

               ××× 

 

704 

703 

×73 

×73 

 

 

 

 

403 

 مشتريات الدراسات والخدمات المؤداة  

 مشتريات المعدات والتجهيزات واألشغال

 الخدمات الخارجية

 ية األخرى الخدمات الخارج

××× 

××× 

××× 

××× 

                 ××× 
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( أما 604( واألشغال المقدمة )حـ/603حـ/راسات )دالن التمييز بين خدمات يمك حالة بيع الخدمات: (0
 المقدمة كما يلي:  المحاسبي عند فوترة الخدماتويكون التسجيل . 607/باقي الخدمات فتدرج في حـ

 تالي:مقابل الخدمات يكون التسجيل كالض د قبوعن

 :0رقم  مثال تطبيقي

نفس  يف شيك بنكيوتمت تسويتها ب 43.000 ةميق/ن تم استالم فاتورة لخدمات الصيانة ب33/03بتاريخ 
 اليوم.

 المبلغ د مبلغ مال البيان ر ح د ر ح م

   /ن33/03  

733  

403.2 

 الصيانة والتصليحات والرعاية

 ماتموردو الخد                    

 .فاتورة رقم..

 

30.000  

30.000 

433  

604 

603 

607 

 الزبون 

 

××× 

     ××× 

     ××× 

                         ×××    

333 

32 

432 

 

 

 

433 

 بنك

 صندوق 

 قبضأوراق ال -زبائنال

 الزبون              

××× 

××× 

××× 

          ×××                  
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403.2  

333 

 

 

 شيك بنكي رقم...

30.000  

30.000 

 ة:ويتم التمييز بين الحاالت التالي اإلنتاج: لعمليات ةالمحاسبي معالجةالثالثا: 

عند خروج المواد األولية أو اللوازم أو التموينات  حالة استهالك المواد األولية وتحويلها إلى منتجات: (3
يكون  ها إلى منتجاتى ورشات اإلنتاج من أجل استهالكها وتحويللها إلوإرساألخرى من المخزن ا

 :تسجيل عملية االستهالك كالتالي

 .متناوب فال تسجل عملية االستهالكجرد اللالدائم أما في حالة ا هذا في حالة الجرد

 

 

 

 

 أو 703

 أو 703

634 

 

 

 

23 

23 

233 

 

 

 

 

 

 

 ××(سند إخراج رقم )

××× 

××× 

××× 

    ××× 

    ××× 

    ×××                        
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تدخل بتكلفة اإلنتاج ن عند دخول المنتجات من الورشات إلى المخز  ل اإلنتاج إلى المخزن:إدخا (0
 وتسجل حسب القيد:

 الة الجرد المتناوب ال تسجل هذه المرحلة.في ح

ل المخزونات إلى المكان والحالة التي إليصا جميع التكاليف المقتضاة تكلفة المخزوناتتشمل  مالحظة:
والمصاريف  ليةلماريف العامة والمصاريف اتشمل تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والمصا، و وجد عليهات

 شر إلى المخزونات.اإلدارية المنسوبة بشكل نبا

 :3رقم  مثال تطبيقي

في اليومية )×( بها المؤسسة والمطلوب تسجيل العمليات التي قامت  ال السابقدائما تابع لنفس المث
 العامة:

( 03/03) اصة بالعملية األولىكل المواد األولية واللوازم الخ)×( أرسلت المؤسسة  30/03بتاريخ  (1
 إلى ورشات التصنيع.

 300.000منتجات مصنعة  -ت المؤسسة من ورشات التصنيع ما يلي: استلم 36/03بتاريخ  (2

 33.000تجات وسيطة من -

 20.000 منتجات متبقية -

 

 

233 

233 

233 

 

 

 

634 

 وسيطةمنتجات 

 منتجات تامة

 ةمنتجات متبقي

 تغير المخزون من المنتجات      

 ××(رقم د إدخال )سن

××× 

××× 

××× 

                           ××× 
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 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

   /ن30/03  

703  

23 

 مواد أولية ولوازم مستهلكة

 مواد أولية ولوازم                    

 .وصل خروج..

70.000  

70.000 

   /ن36/03  

233 

233 

233 

 

 

 

 

634.233 

634.233 

634.233 

 تجات وسيطةمن

 منتجات تامة الصنع

 ةمنتجات متبقي

تغير المخزون من المنتجات                   
 الوسيطة

 تغير المخزون من المنتجات التامة 

 تغير المخزون من المنتجات المتبقية 

 وصل دخول...

 

33.000 

300.000 

20.000 

 

 

 

 

33.000 

300.000 

20.000 

 نظام الجرد المتناوب.تطبيق ال تسجل العمليتين في حالة 



 

 
 

ةسادسالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة



 .هيبة قواسميةد                                                         20محاسبة العامة محاضرات في ال

[60] 
 

 ة للرسم على القيمة المضافةالمحاسبيالمعالجة ة: سادسالوحدة ال

وهو ضريبة غير مباشرة تفرض على استهالك السلع  :TVAالرسم على القيمة المضافة  تعريفأوال: 
إلى مصالح ليدفع  (منتجو السلع والخدماتمن قبل بعض المكلفين )ليل هذا الرسم صوالخدمات، ويتم تح
 هو المستهلك النهائي رسم على القيمة المضافة. إن المتحمل الفعلي لل(الضرائباضات بأو قتحصيل الضرائب )

للسلعة أو الخدمة الخاضعة للرسم، ذلك أن سعر السلعة أو الخدمة المعنية يشمل تكلفة إنتاجها وهوامش الربح 
 لكل من المنتج والموزع إضافة إلى الرسم على القيمة المضافة.

مة المضافة بـ دد معدل الرسم على القييح 12و 12حسب المادتين مضافة: على القيمة ال معدالت الرسمثانيا: 
 .%1يمة المضافة بـ يحدد المعدل المخفض للرسم على الق، و 21%

 شرح المصطلحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة:لثا: ثا

اء السلع والمعدات والخدمات، ر شعمليات لى المورد لدى وهو الرسم المسدد إالرسم القابل لالسترجاع:  (2
إلى الحسابات الفرعية  ـ/ رسم قابل لالسترجاع، وهذا الحساب يمكن تقسيمهح 4444ويسجل بالحساب 

 تالية:ال

 رسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع على شراء التثبيتات؛ 44541حـ/ 

 لع والخدمات؛لسا القيمة المضافة القابل لالسترجاع على شراءرسم على  44542ـ/ ح

، خدماتمليات بيع السلع والحصل من العمالء لدى علرسم المويعني ا الرسم المحصل على المبيعات: (1
 حـ/ رسم محصل على المبيعات. 4454ويسجل بالحساب 

الرسم المحصل على  ويساوي  ئبلمصالح الضراتسديده وهو الرسم الذي يجب  الرسم مستحق الدفع: (2
إذا كان  "للدفع TVA -ةالدول" 4455حـ/ويسجل هذا الرسم بالحساب  .سترجاعلال بلالرسم القا -المبيعات

كان الفرق  إذا "TVAـديون ال -الدولة" 44544، أو بالحساب حـ/المبيعات أكبر TVA أي ق موجبفر ال
 .رجاع أكبرالقابل لالست TVAسالب أي 

 شخص يقوم بعمليات خاضعةعلى كل  وفق النظام العام، يجب تسديد الرسم على القيمة المضافة:رابعا: 
ب كشفا يوما من كل شهر إلى قابض الضرائ (12أو يرسل قبل العشرين )أن يسلم ، المضافة على القيمة ملرسل

. لكن هناك آجال أخرى ن فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خالل الشهر السابقيبي
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من قانون  224إلى  44توضحه المواد من  ماك لتسديدوا تختلف حسب نظام التصريح (TVA)الستحقاق 
 .(TVA)لـ  دفعال، والمتعلقة بكيفيات التصريح و رقم األعمال لىم عو الرس

  التسجيل المحاسبي للرسم على القيمة المضافة:خامسا: 

 تسجيل الرسم القابل لالسترجاع: (1

 شراء التثبيتات:

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

×1 

44541 

 

 

521 

 التثبيت المعني/ من حـ

 بيتاتالقابل لالسترجاع على التث TVAح/ 

 البنكإلى حـ/                 

××× 

××× 

 

 

××× 

 شراء المخزونات:

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

×23 

44542 

 

 

521 

 مشتريات البضاعة/ من حـ

 المخزوناتالقابل لالسترجاع على  TVAح/ 

 البنك إلى حـ/                

××× 

××× 

 

 

××× 

 دفع المصاريف:

 المبلغ د المبلغ م بيانلا ر ح د ر ح م

×42 

44542 

 

 

521 

 المعني مصروف/ المن حـ

 خدماتالقابل لالسترجاع على ال TVAح/ 

 البنكإلى حـ/                 

××× 

××× 

 

 

××× 
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 :5544الرسم المحصل على المبيعات حـ/  (0

 المبلغ د م المبلغ انيبال ر ح د ر ح م

521 

 

 

×42 

4454 

 (كالبنك)حساب المالي / المن حـ

 مبيعات الإلى حـ/                 

 المحصل على المبيعات TVAحـ/  

×××  

××× 

××× 

 55444حـ/أو  واجب الدفع TVA -الدولة 5544حـ/)إما ضافة المستحق الدفع الرسم على القيمة الم (3
يكون الرصيد في صالح إدارة الضرائب، ويتم تسوية وضعية إما لحالة ا هذه في :(TVAديون  -الدولة

الرصيد لصالح المؤسسة، ففي هذه الحالة يبقى دين وإما يكون واجب السداد،  TVAالمؤسسة بدفع مبلغ الـ 
TVA  المطالبة به لدى مصلحة  جراء عمليات المقاصة المقبلة، أوصيده عند إحقا للمؤسسة، يتم تر

 .القانونية مرور المدةد بعالضرائب 

 :(×إليك البيانات التالية حول المؤسسة ) :1 رقم مثال تطبيقي

ال تشمل ، المبالغ المعطاة وتخص شهر جانفي %21كل العمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة بمعدل 
 على الرسم:

 ؛مليون دج 1ريات المشت .2

 يون دج؛مل 2,2مصاريف إيجار  .1

 ؛ن دجمليو  2,4شراء معدات  .2

 .مليون دج 2المبيعات  .4

 مليات تمت بشيك.كل الع علما أن، سجل العمليات في اليومية العامة للمؤسسة المطلوب:

 فع بشيك./ن سددت المؤسسة الرسم المستحق الد22/21في  .5

 .سجل القيد المناسب 

 ابل لالسترجاعالقالرسم  –ات الرسم المستحق الدفع = الرسم المحصل على المبيع الحل:

    =2.222.222×2,21 – (1.222.222×2,21  +222.222×2,21  +422.222×2,21) 
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 ب.وهو فرق موجب أي لصالح مصلحة الضرائ      دج 04.222=  222.445 – 542.222=     

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

232 

44542 

 

 

 

521 

 مشتريات بضاعة

TVA على السلعترجاع القابل لالس 

 البنك                       

 (..فاتورة شراء بضاعة رقم.)

1.222.222 

232.222 

 

 

1.232.222 

422 

44544 

 

 

521  

 مصاريف اإليجار

TVA  ماتعلى الخدالقابل لالسترجاع 

 البنك                    

 (وصل إيجار رقم...)

222.222 

21.222 

 

 

221.222 

125 

44541 

 

 

521 

 ناعيةعدات صم

TVA  على التثبيتاتجاع قابل لالستر 

 البنك                

 (...فاتورة رقم شراء معدات،)

422.222 

44.222 

 

 

444.222 

521  

422 

4454 

 البنك

 مبيعات بضاعة 

 

               TVA محصل على المبيعات 

 (مبيعات مع الرسم...)

2.542.222  

2.222.222 

542.222 

   (شهر فيفري )  
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4454  

4454 

4455 

TVA  المبيعاتعلى محصل 

             TVA قابل لالسترجاع 

             TVA واجب الدفع 

 (يرسم مستحق الدفع لشهر جانف)

542.222  

445.222 

15.222 

4455  

521 

TVA واجب الدفع 

 البنك           

 (الرسم لشهر جانفيتسديد )

15.222  

15.222 

 مليون دج. 2انفي كانت فقط شهر جمبيعات  المثال أعاله لنفترض أن في: 0 رقم مثال تطبيقي

 سب الرسم المستحق الدفع وسجله محاسبيا.حأالمطلوب: 

 سترجاعالقابل لالرسم ال –الرسم المستحق الدفع = الرسم المحصل على المبيعات 

 =2.222.222×2,21 – (1.222.222×2,21  +222.222×2,21  +422.222×2,21) 

 وهو فرق سالب معناه لصالح المؤسسة.  دج 220.4.2 - = 222.445 – 12.2222= 

 لى القيمة المضافة ولذا سوف ال تسدد أي رسم خاص بشهر جانفي.سم عأي أن للمؤسسة تسبيقا على الر 

 قي القيود فتكون كالتالي:تسجل كما في حل المثال السابق، أما با 2، 1، 2القيود 

 

 

 

 

 

 



 .هيبة قواسميةد                                                         20محاسبة العامة محاضرات في ال

[65] 
 

 المبلغ د المبلغ م بيانال ح د ر ر ح م

521  

422 

4454 

 البنك

 مبيعات بضاعة 

               TVA محصل على المبيعات 

 (مع الرسم...بضاعة مبيعات )

2.212.222  

2.222.222 

212.222 

 

4454 

44544 

 

 

 

4454 

 

 (شهر فيفري )

TVA محصل على المبيعات 

 تسبيق على الرسم      أو     TVAديون 

            TVA  جاعقابل لالستر 

 (شهر جانفيل سمتسوية الر )

 

212.222 

135.222 

 

 

 

445.222 

 هر مارس.سيتم خصمه من الرسم المستحق الدفع في ش (دج 135.222تسبيق على الرسم )إن ال

 



 

 
 

ةسابعالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية للتسبيقات والتخفيضات على األسعار
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 على األسعاروالتخفيضات المعالجة المحاسبية للتسبيقات ة: بعساالوحدة ال

التسبيقات هي التي تسدد قبل تنفيذ الطلبية، والدفعات هي التي تسدد بالموازاة مع تنفيذ الطلبية أو 
 والغرض منها مواجهة مشكل السيولة أو الثقة... ا إلى نسبة التنفيذ،األشغال استناد

عندما تدفع المؤسسة تسبيق عن شراء مخزون فيعتبر حقا  حالة الشراء:للتسبيق في  محاسبيجيل الأوال: التس
 (.1904)حـ/ لها عند المورد ويسجل في

 القيد كالتالي:ويسدد الزبون ما تبقى من مبلغ الفاتورة فقط، ويكون  1904يرصد حساب  وبمجرد وصول الفاتورة

 ن ـــــوــــــعـــــــــند الزبـــــــــــــــــ

 )استالم فاتورة الشراء( (للمورد سبيقت)دفع 

 تسبيقات ودفعات مسددة -الموردون  1904من 

 البنك        أو 245إلى حـ/        

 25إلى حـ/         

 مشتريات مخزنة 53×من حـ/

 على المشتريات TVA  11244 من حـ/

 موردون  194/إلى حــ           

تسبيقات ودفعات  -ردون مو ال 1904/إلى حـ           
 مسددة

عند استالم تسبيق عن مخزون من الزبون فيعتبر دين على  حالة البيع:ثانيا: التسجيل المحاسبي للتسبيق في 
كما يبينه  1404المورد لصالح هذا الزبون ويجب عليه إرجاعه في حال تنفيذ الطلبية، ويسجل بالتحديد في حـ/

 القيد أدناه. 

قية من ويستلم المورد القيمة المتب 1404م الفاتورة أي عند إتمام عملية البيع يرصد حـ/يلرير وتسوعند تح
 الفاتورة. ويكون القيد كالتالي:
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 مـــــــــــــــــــــــــــــــوردعـــــــــند ال

 (لبيع وترصيد التسبيقفاتورة ا تحرير) (من الزبون  تسبيقاستالم )

 وأ     البنك    245/من حـ

 25حـ/ من

 تلمةتسبيقات ودفعات مس -زبائنال 1404حـ/ إلى      

 الزبائن 144من حـ/

 تلمةتسبيقات ودفعات مس -زبائنال 1404من حـ/

 مبيعات من ... 09×إلى حــ/           

 مجمعة  TVA 1120إلى حـ/           

يضات هدفا تجاريا من التخفهدف ن الكو ي ن أنيمك :على األسعارالمعالجة المحاسبية للتخفيضات ثالثا: 
تمنح التخفيضات عادة العتبارات مرتبطة بالسياسات ، و لية()تخفيضات تجارية( أو هدفا ماليا )تخفيضات ما

 .التسويقية

 وهي ثالثة أنواع:تمنح عادة العتبارات متعلقة بالسياسة التجارية للمؤسسة،  :التجارية التخفيضات (4

ة إذا لوحظ أن السلعة المطلوبة غير مطابقة للمواصفات، أو معين التاحح في : تمن(Rabais) تخفيضاتال -
 نقص أو عيب؛بها 

فاقت  )إذا: تمنح بالنظر لحجم العمليات التجارية التي تمت بين البائع والمشتري (Remises)التنزيالت  -
 ؛معينة(العملية مستويات 

ينة محددة مسبقا مبلغا ة معفتر  خاللتريات ت المش: تمنح من البائع إذا بلغ(Ristournes) الحسومات -
 مع المورد )زبون وفي(، وكذلك طول مدة تعامل الزبون معينا

 تتعتبر التخفيضات التجارية تخفيض عن ثمن البيع األصلي، فال تسجل وال تظهر في القيود المحاسبية إذا ورد
 في فاتورة استدراكية جاءتإذا ، أما لتجاري على نفس الفاتورة، حيث تسجل المشتريات والمبيعات بالصافي ا

 يلي: تسجل كماو  ة الشراء أو البيع،وهي تأتي دائما بعد فاتور  )فاتورة إشعار(
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 التخفيضات التجارية ضمن فاتورة إشعار:

 عند المورد عند الزبون 

 موردون  194من حـ/

 تحصل عليها مال RRR 490إلى حـ/           

 ةمسترجعTVA 11244إلى حـ/ 

 ممنوحةال RRR 090 ـ/من ح

  جمعةمTVA 1120من حـ/

              الزبائن 144إلى حـ/                

 :ت(الخصوما) التخفيضات المالية (0

تمنح عادة على العمليات التي تتم تسويتها فورا، أو عند التعجيل بالدفع لذا يأخذ الخصم طابعا ماليا يعتبر إيراد 
 .شعارالفاتورة أو في فاتورة إجل سواء جاء ضمن نفس ا يس، كمائعللبلنسبة بالنسبة للمشتري وعبء با

 :)الشراء أو البيع( ضمن نفس الفاتورة التخفيض المالي

 عند المورد عند الزبون 

 مشتريات مخزنة 53×من حـ/

 مسترجعةTVA 11244من حـ/

 موردون  194إلى حـ/             

 أخرى  نواتج مالية 043إلى حـ/             

 الزبائن 144حـ/من 

 أعباء مالية أخرى  443 من حـ/

 المبيعات 09×إلى حــ/             

 جمعةم TVA 1120إلى حـ/             

 فاتورة إشعار:ضمن  التخفيض المالي

 عند المورد عند الزبون 

 موردون  194من حـ/

 نواتج مالية أخرى  043/حـ إلى             

 جعةتر مسTVA 11244إلى حـ/ 

 أعباء مالية أخرى  443 حـ/من 

  جمعةمTVA 1120من حـ/

              الزبائن 144إلى حـ/                
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 الوعد بالتخفيضات وتنفيذ الوعد:ب خاصة حالة

أحيانا يقدم المورد وعدا للزبون بتقديم تخفيض تجاري أو مالي لكنه ونظرا لظروف معينة يتأخر في إرسال فاتورة 
عند نهاية الدورة وفي حالة عدم إرسال فاتورة اإلشعار يتم تسجيل الوعد بالتخفيض  لذا شأن،لابهذا  اإلشعار
 كالتالي:

 )الوعد بتخفيضات ممنوحة( عند المورد )الوعد بتخفيضات مستحقة( عند الزبون 

  تخفيضات مستحقة 190.3من حـ/

 مكتسبة  RRR 490حـ/إلى              

 أخرى مالية اتج و ن 043/ـحإلى               

 مسترجعةTVA 11244إلى حـ/ 

 أعباء مالية أخرى  443 من حـ/

 الممنوحة RRR 090من حـ/

  جمعةمTVA 1120من حـ/

       تخفيضات ممنوحة 1403إلى حـ/                

لمالي أو ا ي التجار اإلشعار التي تثبت التخفيض بوعده وإعداده لفاتورة وبعد وفاء المورد  ،وفي الدورة الموالية
 للزبون المعني يتم تسجيل القيد المحاسبي كالتالي: وإرسالها

 )تنفيذ الوعد بتسليم فاتورة اإلشعار( عند المورد )تنفيذ الوعد باستالم فاتورة اإلشعار( عند الزبون 

 موردون  194من حـ/

 تخفيضات مستحقة 1903إلى حـ/             

 منوحةتخفيضات م 1403 من حـ/

              الزبائن 144إلى حـ/                

 :1رقم  تطبيقي الــــــــــــمث

 5944إليك العمليات التي قامت بها مؤسسة االسمنت خالل سنة 

خارج الرسم مرفوقة بشيك  59.999أرسلت المؤسسة للمورد طلبية تخص مواد أولية قيمتها  45/94/5944 -
 يق؛كتسب 49.999قيمته  992رقم  بنكي

 ؛45/94الخاصة بتاريخ ب (95/5944رقم  )فاتورةلوازم الو ولية األمواد تم استالم ال 95/95/5944 -

 990تخص منتجات تامة مرفوقة بشيك بنكي رقم  استلمت المؤسسة طلبية من أحد الزبائن 55/95/5944 -
 كتسبيق؛ 59.999بقيمة 
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حيث  55/95امة الخاصة بتاريخ ات التوتسليم المنتج (945/5944رقم  )فاتورةتم تحرير  94/91/5944 -
دج،  49وحدة من المنتجات التامة على الحساب بسعر وحدوي  4999 تضمنت فاتورة البيع ما يلي:

 دج؛ 12دج، تكلفة الوحدة  5.999وخصم مالي  %49تخفيض تجاري 

اري دج بشيك بنكي تخفيض تج 1.999 ـب (52/5944رقم  )فاتورةشراء أغلفة مستهلكة  42/94/5944 -
 ؛%5وخصم مالي  5%

دج وخصم  2.999بها تخفيض تجاري  95/5944رة على الفاتو  إشعاروصول فاتورة  59/90/5944 -
للعلم: تم استالم الفواتير والسلع نفس اليوم، وكذا إرسال السلع المباعة في ، التسوية بشيك بنكي. %5مالي 

 نفس اليوم مع إرسال الفواتير.

بتخفيضات نظرا ألهمية الكميات المطلوبة من  اأحد زبائنه×( )ؤسسة الم توعد 40/45/5944بتاريخ  -
أرسل المورد فاتورة  ثالثة أسابيع. بعد 429.999وأيضا تخفيضات مالية تقدر بـ  499.999طرفه، تقدر بـ 

 إشعار للزبون بهذا الشأن.

 .TVA 40%علما أن  تسجيل العمليات في يومية المؤسسة المطلوب:

 المبلغ د المبلغ م انالبي ر ح د ر ح م

  45/94/5944   

1904  

245 

 تسبيقات ودفعات مسددة -الموردون 

 بنك             

 992دفع تسبيق بشيك بنكي رقم 

49.999  

49.999 

  95/95/5944   

  59.999 مخزنة مواد أولية ولوازم  534

11244  TVA 2.499 على السلع والخدمات مسترجعة  

 194.4 

1904 

 موردو المخزونات         

 تسبيقات ودفعات مسددة -موردون ال        

 52.499 

49.999 
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   95/5944لفاتورة رقم ا  

  59.999 مواد أولية ولوازم  54

 59.999  مخزنة مواد أولية ولوازم                       534 

   إلى المخازن واللوازم دخول المواد األولية   

  55/95/5944   

245  

1404 

 بنك

 ات مستلمةتسبيقات ودفع -الزبائن     

 990استالم تسبيق بشيك بنكي رقم 

59.999  

59.999 

  94/91/5944   

144 

1404 

 الزبائن 

 تسبيقات ودفعات مستلمة -الزبائن

19.319 

59.999 

 

  5.999 مالية أخرى أعباء   443

 21.999  تامة الصنع مبيعات المنتجات               094 

 1120                   TVA 3.319  جمعةم 

   945/5944الفاتورة رقم   

  // //   

051.522  

522 

 تامة الصنع التغيير في مخزون المنتجات
  منتجات تامة الصنع

 خروج المنتجات التامة من المخازن 

 

12.999  

12.999 
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  42/94/5944   

  5.059 مخزنة تغليفات  5354

11244  TVA 653,07 مسترجعة  

 4.494,67  موردو المخزونات                      194.4 

 78,60  نواتج مالية أخرى                       043 

   52/5944الفاتورة رقم   

  //   //   

  5.059 )التغليفات(أغلفة مستهلكة   554

 5.059  زنةالمخ غليفاتالت                             5354 

   دخول األغلفة المستهلكة إلى المخازن   

194.4  

245 

 المخزوناتموردو 

 البنك                    

 تسديد مشتريات التغليفات

4.494,67  

4.494,67 

  59/90/5944   

  4.152 موردو المخزونات  194.4

 2.999  تخفيضات مستلمة                       490 

 2.99  نواتج مالية أخرى                        043 

 11244                      TVA 052  مسترجعة 

 95/5944رقم  فاتورة اإلشعار  
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  54/45/5944   

443 

090 

 أعباء مالية أخرى  

 تخفيضات ممنوحة

429.999 

499.999 

 

1120  TVA 15.299 جمعةم  

 

 

140.3 

 

 حةمنو تخفيضات م -الزبائن        

 وعد بتخفيض تجاري ومالي

 

 

505.299 

 

  90/94/5945   

140.3 

 

 

144.5 

 

 

 تورة إشعار....فا

505.299 

 

 

505.299 
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 30/1322الفاتورة رقم 

 ...HT               350املبلغ 

 ..TVA            501مبلغ 

 ..TTC             3501بلغ امل

 321/1322الفاتورة رقم 

 ...HT               0.0املبلغ 

 (...00)     %.1ت ت  

 ...500ص ت           

 (...00)    خ م           

 ...500ص م            

 .TVA            8080مبلغ 

 .TTC             0.080املبلغ 

 12/1322فاتورة رقم ال

 HT               4.000املبلغ 

 (.8)      % 0ت ت  

 .320ص ت           

 (4880)       % 0خ م  

 3.841,60   ص م       

 TVA      653 ,07مبلغ 

 TTC      4.494,67املبلغ 

 30/1322رقم  الفاتورة تعديل

 ...HT                 3.0املبلغ 

 (...50)           ت ت    

 ...050ص ت             

 (..5)         % 0خ م  

 ..0005ص م            

 TVA           00105مبلغ 

 TTC           080005املبلغ 



 

 
 

ثامنةالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية لمردودات المشتريات ونقض التعهدات



 د.هيبة قواسمية                                                         20المحاسبة العامة محاضرات في 

[77] 
 

 ونقض التعهدات المعالجة المحاسبية لمردودات المشتريات: ثامنةالوحدة ال
كليا نظرا ألسباب أو  يمكن للمؤسسة أن تعيد مشترياتها جزئيا يات:المحاسبية لمردودات المشتر  ةأوال: المعالج

ات لتاريخ المتفق عليها، وجود تلف في المشتريات أو تجاوز المشتريعديدة )اإلخالل بأحد أو بعض الشروط 
المحاسبية، ففي هذه الحالة يكون قيد المردودات عكس القيود الصالحية...(، وذلك بعد تسجيلها في الدفاتر 

 األصلية لعملية الشراء عند الزبون وعملية البيع عند المورد، وبقيمة المردودات الفعلية كما يلي:
 ت()استالم المردودا عند المورد )إرجاع المشتريات( الزبون عند 

 مشتريات مخزنة 83×من حـ/

 المخزون ... 8×إلى حـ/             

            

 المخزون... 8×من حـ/

 المنتجات ... 83× من حـ/

 المشتريات المستهلكة 06/×إلى حــ             

 تغير المخزون من المنتجات... 427إلى حـ/        

بعد استال  المردودات وذلك  تحريرهارد بعشعار التي يقو  المو ورة اإلهو فاتويكون سند اإلثبات في هذه الحالة 
 :إللغاء تحويل الملكية

 فاتورة إشعار()إلغاء تحويل الملكية  عند المورد )إلغاء تحويل الملكية فاتورة إشعار( عند الزبون 

 موردون  764من حـ/

 مشتريات مخزنة  83×حـ/                

 مسترجعةTVA 77300حـ/               

  المبيعات 46×من حــ/

 جمعةم TVA 7734حـ/ من

 الزبائن 744إلى حـ/                  

 : 1رقم  مثال تطبيقي
من المنتجات التامة  (¼) 26/63/2644بالرجوع للمثال السابق إذا علمت أن الزبون أعاد للمؤسسة بتاريخ 

  .فاتللمواصطابقة بحجة أنها غير م (642/2644المباعة )الفاتورة رقم 
 تسجيل العملية في يومية المؤسسة. المطلوب:

 الحل:
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  26/63/2644   

833  

427.833 

 

 

المسترجعة إلى المنتجات التامة  ¼دخول 
 المخازن 

44.236  

44.236 

  //   //   

464 

7734 

 

 

744 

003 

 مبيعات المنتجات

 TVA جمعةم 

 الزبائن             

 أخرى  ةأعباء مالي             

 إلغاء تحويل الملكية

48.366 

2.246 

 

 

43.246 

366 

يكون نقض تعهدات الشراء بإلغاء عملية الشراء من  المحاسبية لنقض تعهدات الشراء والبيع:المعالجة ثانيا: 
طرف الزبون، وبالنسبة للبيع فيكون بإلغاء عملية البيع من طرف المورد، مما يدفع بالطرف المتضرر إلى 

 بي كما يلي:المطالبة بتعويض من الطرف المتسبب في ذلك، وبعد اتفاق الطرفين يتم التسجيل المحاس
 (التعويض يكون كعبء) الطرف الملغي للعملية (ون كإيرادالتعويض يك) طرف المتضررال

 موردون  764حـ/ إما من

 الزبائن 744أو من حـ/

  منتوجات أخرى للتسيير الجاري  433/حـ         

 جمعةمTVA 7734حـ/               

  الجاري أعباء أخرى للتسيير  033/من حــ

 على السلع والخدمات TVA 77300حـ/من 

 موردون  764إما إلى حـ/                

 الزبائن 744إلى حـ/ أو                
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 :0رقم  مثال تطبيقي
من  43.666 هلشراء ما قيمت 3بنقضه لتعهداته تجاه مورده رقم  )×(الزبون اعترف  48/60/2643يو  

لقيمة على الفور نقدا ابهذا وسدد  زبون بل الوق ،% 28البضائع، وعلى إثر ذلك طلب منه المورد تعويضا بنسبة 
 وتم إرسال فاتورة إعشعار للمورد المعني...

 .موردوأيضا في يومية ال×( ) زبون تسجيل القيود المحاسبية المناسبة في يومية الالمطلوب: 
 الحل:

 هعليوهو الطرف الذي ألغى عملية الشراء فالتعويض يكون بمثابة عبء  :)×(التسجيل في يومية الزبون 
  48/60/2643   

033 

77300 

 

 

764.3 

 عباء أخرى للتسيير الجاري أ 

TVA على الخدمات 

 3المورد رقم  -موردون               

8.736 

33083 

 

 

7.68083 

 وهو الطرف المتضرر فيكون التعويض كإيراد بالنسبة لهالتسجيل في يومية المورد: 
  48/60/2643   

744.4  

433 

7734 

 ×الزبون  -الزبائن

 ري رى للتسيير الجانواتج أخ 

               TVA المبيعات ىعل 

7.68083  

8.736 

33083 

 



 

 
 

تاسعةالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية لألغلفة المتداولة



 بة قواسمية.هيد                                                         20محاضرات في المحاسبة العامة 

[81] 
 

 المعالجة المحاسبية لألغلفة المتداولةالوحدة التاسعة: 
األغلفة أساسا باحتواء المخزونات بشكل عام بغرض تعبئتها وتغليفها في حالة اإلنتاج أو ترتبط 

 المحافظة عليها من العطب والتلف عند التسليم في حالة البيع أو بهدف تسويقي بحت وهو زيادة المبيعات.
وأغلفة متداولة تعتبر من  ()التغليفاتين نوعان من األغلفة، أغلفة مستهلكة حاسبي المالي بميز النظام المولقد 

 .األخرى  العينية )المادية(عناصر التثبيتات 
وهي التي تباع مع البضائع أو المنتجات إلى الزبائن بنية عدم األغلفة القابلة لالستهالك )التالفة(: أوال: 

في تموينات كإحدى عناصر ال اتعالج محاسبيو ، دمج ضمن سعر بيع السلعةاالسترجاع، بحيث يكون سعرها م
 ؛التغليفات 623لحساب ا
 ثم تسترجع بعد ذلك،أغلفة تستخدم لتعبئة ونقل المبيعات  وهي (:األغلفة القابلة لالسترجاع )المتداولةانيا: ث
باقي التثبيتات وعادة ما يتم االتفاق بين  تدرج عند حيازتها بتكلفة شرائها أو إنتاجها وفق الشروط العامة إلدراجو 

األغلفة المتداولة خالل مدة معينة، ففي حالة عدم االلتزام تأخذ العملية صفة التنازل المورد والزبون على إعادة 
وتعالج محاسبيا وفق القواعد العامة للتنازل عن التثبيتات. وعموما تعالج األغلفة المتداولة محاسبيا لدى الزبون 

 :مورد كما يليوال
المبيعات مرفقة بأغلفة متداولة من المورد على عند إرسال  :عملية الشراء والبيع مرفقة بأغلفة متداولةثالثا: 

الزبون يتم إثبات ذلك في شكل أمانة لألغلفة المعارة، وهي عبارة عن مبلغ نقدي يحمله المورد للزبون مقابل 
 تسجيل عملية البيع والشراء كما يلي: ارج الرسم بالموازاة مع، ويتم تسجيل األمانة خاألغلفة المتداولة

 (تسجيل أمانة األغلفةعند المورد ) (يل أمانة األغلفةتسجعند الزبون )

 مشتريات مخزنة 63×من حـ/

 على السلع والخدمات  TVA 66533من حـ/

 أمانة أغلفة -الموردون  6903من حـ/

 موردون  694/إلى حـ                 

 الزبائن 644/حـمن 

 المبيعات... 09×إلى حــ/             

 مجمعة TVA 6650إلى حـ/              

 أمانة أغلفة -الزبائن 6403إلى              

 ويقوم المورد بإلغاء مبلغ األمانة عند إرجاع الزبون لألغلفة وهناك ثالث حاالت:
ى حالتها األولى وبدون أي مل األغلفة المعارة علد كاأي أن الزبون يعي إرجاع األغلفة سليمة: :20 حالةال

رر يذكر، وفي المقابل يقوم المورد بإعادة مبلغ األمانة كامال للزبون، ويسجل القيد في هذه الحالة عطب أو ض
 كالتالي:
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إرجاع األغلفة سليمة واسترجاع عند الزبون )
 (األمانة

استالم األغلفة سليمة وإعادة عند المورد )
 (ةاألمان

  موردون  694حـ/من 

 أمانة أغلفة -الموردون  6903حـ/إلى            

  أمانة أغلفة -الزبائن 6403من 

 الزبائن 644حـ/إلى                     

يعيد األغلفة بها عطب أو ضرر، وفي المقابل يعيد المورد أي أن الزبون  إرجاع األغلفة متضررة: :20 حالةال
)الفرق بين سعر  من مبلغ األمانةرها األصلي حيث يحتفظ المورد بجزء قل من سععر أن بسمبلغ األمانة ولك

 كتعويض لنفسه عن الضرر الذي تسبب فيه الزبون. والقيد يكون:األمانة وسعر االسترجاع( 
بها ضرر مع عند المورد )استالم األغلفة  (بها ضررعند الزبون )إرجاع األغلفة 

 (تعويض

  ون مورد 694حـ/من 

 خسارة أمانة األغلفة 3463ـ/من ح

)تطبق على  على الخدمات TVA 66533من حـ/
 خسارة األغلفة(

أمانة  -الموردون  6903حـ/إلى              
 أغلفة

  أمانة أغلفة -الزبائن 6403من 

 نالزبائ 644حـ/إلى              

ربح أمانة األغلفة  0933إلى              
 فة()تطبق على ربح األغل

 معةمج TVA 6650إلى حـ/             

بعد انقضاء  باألغلفة المتداولة أو عدم إرجاعهاإذا ما قرر الزبون االحتفاظ  عدم إرجاع األغلفة: :20 حالةال
 المدة المتفق عليها فإنها تعتبر بمثابة تنازل عن التثبيتات )البيع(. وتتم معالجتها محاسبيا كما يلي:

 (استرجاع األغلفةعدم عند المورد ) غلفة(جاع األإر عدم عند الزبون )

 أغلفة متداولة -تثبيتات عينية أخرى  2433حـ/من 

  تثبيتاتعلى ال TVA 66532من حـ/

 أمانة أغلفة -الموردون  6903حـ/إلى           

  أمانة أغلفة -الزبائن 6403من 

 -تثبيتات عينية أخرى  2433حـ/إلى         
 أغلفة متداولة

 مجمعة TVA 6650إلى حـ/        

 وفقا لما يتم في حال التنازل عن التثبيتات.وتتم معالجة عدم استرجاع األغلفة المتداولة عند المورد 
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بترصيد وإذا كانت األغلفة المتداولة غير محددة وغير معرفة فتم عملية البيع بمثابة تنازل عن تموينات 
الملحقة دائنا، مع مراعاة إثبات  األخرى  إيرادات األنشطة 0933/حـبل بوضعه في الجانب المدين مقا 6403حـ/

إلى  6323)من حـ/ (. ولدى الزبون تعالج كشراء تموينات623إلى حـ/ 392من حـ/)قيد خروج التغليفات 
 .(694حـ/

 :0رقم  مثال تطبيقي
 كما يلي:إليك مجموعة من العمليات 

 359.999ا دج تكلفة إنتاجه 399.999بمبلغ  ابحسلى العيع منتجات تامة فاتورة تضمنت ب 96/92  -
 دج؛ 499.999دج مرفقة بأغلفة متداولة بقيمة 

 ؛في حالة سليمةمن األغلفة للمورد  %59 اعرجفاتورة إشعار بإ 44/92 -
 ؛%5حيث قدرت قيمة الضرر  ةمتضرر في حالة من األغلفة للمورد  %69 اعرجفاتورة إشعار بإ 29/92 -
  غلفة واالحتفاظ بها.ألالزبون لما تبقى من ا اعرجإت عدم ثبتفاتورة إشعار  25/92 -

 .تسجيل العمليات في اليومية العامة للمورد والزبون بافتراض أن الجرد الدائم هو المطبقالمطلوب: 
 الحل:

 التسجيل لدى المورد:
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  96/92/2943   

644 

 

 

 

 

094 

6650 

6403 

 الزبائن

 ت منتجات تامةعامبي 

       TVA على المبيعات 

 ة أغلفةانأم -الزبائن          

 فاتورة رقم...

4.952.999 

 

 

399.999 

452.999 

499.999 

026.655  

655 

 تغير المخزون من المنتجات التامة

 منتجات تامة                 

359.999  

359.999 
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 وصل إخراج...

  44/92   

6403  

644 

 انة أغلفةمأ -بائنالز 

 الزبائن               

 اتورة إشعارف

59.999  

59.999 

  29/92   

6403  

644 

0933 

 

6650 

 ةأمانة أغلف -الزبائن

 الزبائن         

    ربح األغلفة المتداولة       
(4.599÷4140)    

       TVA على المبيعات 
(423915×9140) 

 فاتورة إشعار

69.999  

23.599 

423915 

 

26015 

 

  25/92   

6403  

2433 

 

6650 

 أمانة أغلفة -الزبائن

أغلفة  -خرى ع أت تاتثبي     
 متداولة

         TVA على المبيعات 

 فاتورة إشعار

29.999  

43.39310 

6.40616 
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 التسجيل لدى الزبون: 
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  96/92/2943   

639 

66533 

6903 

 

 

 

 

 

694 

 بضاعة مخزنة

TVAمشترياتعلى ال 

               انة أغلفةأم -الموردون 

 الموردون                 

 ...فاتورة رقم

399.999 

452.999 

499.999 

 

 

 

 

4.952.999 

69  

639 

 مخزون بضاعة

 بضاعة مخزنة         

 ...دخالوصل إ

399.999  

399.999 

  44/92   

694  

6903 

 الموردون 

 أمانة أغلفة -موردون ال          

 فاتورة إشعار

59.999  

59.999 

  29/92   

694 

3463 

 

66533 

 

 

 

 

 موردون ال

ألغلفة المتداولة ا خسارة
(4.599÷4140) 

TVA شترياتعلى الم 
(423915×9140) 

23.599 

423915 

 

26015 
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أمانة  -الموردون             6903
 أغلفة 

 فاتورة إشعار

69.999 

  25/92   

2433 

66532 

 

 

6903 

 داولةمت أغلفة -تثبيتات ع أخرى 

TVA تثبيتاتعلى ال       

 ةأمانة أغلف -الموردون          

 فاتورة إشعار

43.39310 

6.40616 

 

 

29.999 

 



 

 
 

عاشرةالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية
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 المعالجة المحاسبية لألوراق التجاريةالوحدة العاشرة: 
وتمثل دينا  لموردل ا بالنسبةحقوتمثل الورقة التجارية هي أداة دفع )تسديد للديون( قانونية تثبت 

 وتشمل: .بالنسبة للزبون 
مره وهي ورقة تجارية يسحبها الدائن )الساحب( على المدين )المسحوب عليه( يأ الكمبيالة أو السفتجة:

خر وهو المستفيد )غالبا ما فيها بدفع مبلغ محدد وبتاريخ معين هو تاريخ االستحقاق لصالح شخص آ
 ؛يكون الدائن نفسه(

لغ محدد وبتاريخ ويتعهد فيها بدفع مبوهو ورقة تجارية يحررها المدين )المسحوب عليه( السند ألمر: 
 معين إلى شخص ما )المستفيد(.

ويكون التسجيل  .417 -983حددها القانون التجاري في المواد  والسند ألمر يالةوالجوانب القانونية للكمب
 المحاسبي لألوراق التجارية كما يلي:

 :ما يلي اللويتم توضيح المعالجة المحاسبية إلنشاء الورقة التجارية من خ إنشاء الورقة التجارية:أوال: 
 :1مثال تطبيقي رقم 

 711.111بقيمة  (Bيع بضاعة للزبون )بب)×( مت المؤسسة اق 18/19وبتاريخ  8178خالل السنة 
 ؛81.111خارج الرسم تكلفتها 

، وقد تم قبولها من طرف تستحق بعد ثالثة أشهر بسحب كمبيالة×( بعد يومين قام المورد )المؤسسة 
  الزبون.

هو  TVA علما أن معدل والمسحوب عليه )الزبون( )المورد( ساحبتسجيل العمليات لدى ال: المطلوب
73%. 

 الحل:
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 الساحب )المورد(:ل لدى التسجي
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  18/19/8178   

477  

111 

4441 

 الزبائن

 مبيعات بضاعة    

     TVA على المبيعات 

 م...فاتورة رق

773.111  

711.111 

73.111 

011  

91 

 شتريات البضاعة المبيعةم

 بضاعة          

 خراج رقم...وصل إ

81.111  

81.111 

  14/19   

479  

477 

 أوراق القبض -الزبائن

 الزبائن       

 كمبيالة -سحب ورقة تجارية

73.111 

 

 

73.111 
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 التسجيل لدى المسحوب عليه )الزبون(:
 المبلغ د المبلغ م يانالب ر ح د ر ح م

  18/19/8178   

981 

44400 

 

 

 

 

417 

 نةبضاعة مخز 

TVA  المشترياتعلى 

 الموردون           

 فاتورة رقم...

711.111 

73.111 

 

 

773.111 

91  

981 

 زون بضاعةخم

 بضاعة مخزنة         

 وصل إدخال...

711.111  

711.111 

 

417 

 

 

419 

14/19 

 الموردون 

أوراق  -الموردون               
 الدفع

 قبول ورقة تجارية

 

773.111 

 

 

773.111 

ريخ قبل تا با المورد الورقة التجاريةحيث يظهر المستفيد وهو غال: وراق التجاريةر األ تظهي: ثانيا
، وعمليا فإن تظهير الورقة عادة ما لصالح أحد دائنيه، والذي يصبح المستفيد الجديد من الورقة استحقاقها

 يتم لصالح البنك.
  :0رقم  مثال تطبيقي

لتسوية  اد( قام بتظهير الورقة التجارية قبل تاريخ استحقاقهستفي)المد في المثال السابق وبافتراض أن المور 
 .14/14ك يوم ذلو  تجاه أحد مورديهديونه 
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 التسجيل لدى المورد:
 المبلغ د المبلغ م البيان د ر ح ر ح م

  14/14   

417  

479 

 الموردون 

 قبضأوراق ال -زبائنال          

 تجاريةالورقة ال تظهير

773.111  

773.111 

 فال تسجل عملية التظهير ألنه ليس لها أي تأثير على المركز المالي له. لدى الزبون أما 
 )قبل تاريخ استحقاقها( يظهر المستفيد الورقة التجاريةفي هذه الحالة : خصم األوراق التجاريةثالثا: 

الت والفوائد المترتبة العمو  لصالح البنك الذي يسدد له قيمتها الحالية، وهي القيمة االسمية مخصوما منها
 ن ذلك.ع

 : 3رقم  مثال تطبيقي
 قبل تاريخ استحقاقهاللخصم رية الورقة التجا إيداعتفيد( قام بفي المثال السابق وبافتراض أن المورد )المس

خارج  8.111أيام علما أن الخدمات البنكية قدرت بـ  0قد تم الخصم بعد ، و 14/14بتاريخ  لدى البنك
 .%71ائدة السنوي دل الفالرسم، مع

 لمورد:التسجيل لدى ا
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  14/14   

477  

479 

 قيم للتحصيل

 أوراق القبض -الزبائن        

 إيداع الورقة التجارية للخصم

773.111  

773.111 

  71/14   

  774.009484 نكالب  478
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007 

081 

44400 

 

 

 

477 

 أعباء الفوائد

 ماثلهاوما ي خدمات بنكية

TVA على الخدمات 

 قيم للتحصيل     

 كشف خصم...

7.340470 

8.111 

981 

 

 

 

773.111 

 ير على المركز المالي له.ألنه ليس لها أي تأث خصملية الفال تسجل عملدى الزبون  أما
لمستفيد بخصم يقم ا وذلك بتاريخ االستحقاق، وهو األمر السائد ما لمتحصيل األوراق التجارية: رابعا: 
و تظهيرها لصالح أحد الدائنين، حيث يتولى بنك المورد أو المستفيد عملية تحصيل الورقة من بنك أالورقة 

 .بل تحمل المورد لنفقات التحصيلالزبون مقا
تفيد( قام بإيداع الورقة التجارية في المثال السابق وبافتراض أن المورد )المس: 4رقم  تطبيقيمثال 

أيام  4، وقد تم استالم كشف التحصيل بعد 14/10تاريخ استحقاقها لدى البنك بتاريخ ل عند للتحصي
 خارج الرسم.7.911علما أن الخدمات البنكية قدرت بـ 

 التسجيل لدى المورد:
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  14/10   

477  

479 

 قيم للتحصيل

 أوراق القبض -الزبائن        

 تحصيلة التجارية للالورق إيداع

773.111  

773.111 

  13/10   

478 

081 

44400 

 

 

 

 بنك

 خدمات بنكية وما يماثلها

TVA على الخدمات 

771.449 

7.911 

841 
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 قيم للتحصيل             477

 ...تحصيلكشف 

773.111 

 :الزبون  ل لدىتسجيال
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  14/10   

419  

478 

 أوراق الدفع -الموردون 

 البنك              

 ...الورقة التجارية تسديد

773.111  

773.111 

 تدرس بالتفصيل في مقياس المحاسبة المعمقة.األوراق التجارية غير المحصلة: 
 



 

 
 

الحادي عشرالوحدة   

 المعالجة المحاسبية للتثبيتات
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 للتثبيتات المعالجة المحاسبية عشر:حادي الوحدة ال
تشمل المجموعة الثانية على حسابات التثبيتات المعنوية والعينية والمالية الواقعة تحت رقابة المؤسسة 

 لها كما في حالة التثبيتات المحصل عليها باإليجار التمويلي.حتى لو لم تكن ملكا 
 : 02وحـ/ 02ينية حـ/أوال: حيازة التثبيتات المعنوية والع
على أنه: أصل قابل للتحديد غير نقدي  التثبيت المعنوي  9001مارس  91لقد عرفت الجريدة الرسمية العدد 

 وغير مادي، مراقب ومستعمل في إطار أنشطته العادية.
ستعما  فإنه: أصل عيني يحوزه الكيان من أجل اإلنتاج، وتقديم الخدمات، واإليجار، واال التثبيت العينيأما 

 مدة استعماله إلى ما يعد مدة السنة المالية. ألغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق 
 :شروط االعتراف بالتثبيتات العينية والمعنوية وإدراجها في الحسابات كأصلومن 
 ذا كانت من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية الخاصة باألصل ستتدفق وتؤو  للمؤسسة؛إ 
 إلمكان قياس تكلفة األصل بشكل صادق وموثوق به.ان باإذا ك 

 ويمكن الحصو  على التثبيتات المعنوية أو العينية بإحدى الطرق التالية:
والمعنوية  كن اقتناء )حيازة، شراء( جميع التثبيتات العينيةيم التثبيتات المكتسبة بمقابل من تكلفة الشراء: (9

( 902( التي تولد داخليا فقط، وفارق االقتناء )ح/ 902بيت )ح/ باستثناء مصاريف التطوير القابلة للتث
 تناء واندماج المؤسسات.الذي ال يمكن إثباته إال في حالة اق

 يها مباشرة ويندرج فيها ما يلي:إل بتكلفتها المنسوبةتدرج التثبيتات في الحسابات 
 سعر االقتناء بعد طرح التخفيضات الممنوحة؛ 
 المسترجعةالرسوم الجبائية غير  الحقوق الجمركية وجميع 
  التكاليف الضرورية القتناء ووضع التثبيت في مكانه أي تكاليف وضع التثبيت في حالة جاهزة لالستعما 

تهيئة والتركيب، أتعاب المهندسين والخبراء، مصاريف العموالت مثل مصاريف التسليم والشحن والتفريغ، ال
)مصاريف الموثق، الخبراء والمتخصصين كالمهندسين  واألتعاب المرتبطة بالحصو  على األصل

 والمعماريين(...إلخ؛
 األعباء األخرى المباشرة؛ 
 مصاريف التفكيك والتهيئة إذا شكل ذلك التزاما على عاتق المؤسسة؛ 

 لالحقة لعملية الحيازة أو إنجاز التثبيتات العينية أو المعنوية ونميز فيها حالتين:التكاليف ا
 المالية المستحقة إذا ساهمت في الحفاظ على األداء الحالي للتجهيزات؛أعباء السنة  نتعتبر كعبء م 
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  هذه التكاليف تعتبر كتثبيتات إذا كانت ترفع القيمة المحاسبية للتجهيزات أي إذا كان من المحتمل أن تؤو  
مدة نفعها أو زيادة  اقتصادية مستقبلية على المؤسسة مثل: تعديل وحدة اإلنتاج الذي يسمح بإطالة بمنافع

 نتاج جديدة تسمح بتخفيض التكاليف...قدرتها اإلنتاجية، تحسين نوعية اإلنتاج، تبني أساليب إ
 شمل:أما بالنسبة لألعباء التي ال تدرج ضمن تحديد هذه التكلفة فت

 المصاريف العامة، المصاريف اإلدارية ومصاريف االنطالق في النشاط.
 التسجيل المحاسبي: 

 حيازة، شراء( التثبيتات المعنوية أو العينية:تناء )ققيد ا
 90حـ/

 99حـ/

 66549حـ/

 

 

 

 606حـ/

 605حـ/

 (902وحـ/ 902التثبيتات المعنوية )باستثناء حـ/

 التثبيتات العينية

TVA مسترجعة على التثبيتات 

 موردو التثبيتات                

 أوراق الدفع -موردو التثبيتات                

×××××× 

×××××× 

×××××× 

        ×××××× 

        ×××××× 

 قيد تسديد قيمة المشتريات من التثبيتات:
 606حـ/

 605حـ/

 

 

أو  599حـ/
 52حـ/

 599حـ/

 موردو التثبيتات

 أوراق الدفع -التثبيتاتموردو 

 البنك أو الصندوق                

         قيم للتحصيل                 

 

×××××× 

×××××× 

         ×××××× 

        

          ×××××× 

 وأوراق الدفع أو األوراق التجارية في الدروس الالحقة. TVAسيتم التطرق للرسم على القيمة المضافة  مالحظة:
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 القيد المحاسبي في حالة دفع تسبيقات على طلبات التثبيتات:
  601حـ/

أو  599حـ/
 52حـ/

 

لمدفوعات على اات و الموردون المدينون: التسبيق
 الحساب

 البنك أو الصندوق                   

 )دفع التسبيق بشيك أو نقدا(           

×××××× 

 أو 90حـ/
 99حـ/

 66549حـ/

 

 

 

 922حـ/

 606حـ/

 تثبيتات معنوية أو عينية

TVAمسترجعة على التثبيتات 

    

 تسبيقات مدفوعة على طلبيات التثبيتات        

 التثبيتات دوور م           

 شراء التثبيت وترصيد التسبيق()   

×××××× 

 

×××××× 

         ×××××× 

         ×××××× 

  :2رقم  مثال تطبيقي
 وقدمت إليك المعلومات التالية: ،N/09/02تمت الحيازة على آلة صناعية بتاريخ 

يب/ التجميع الالزمة لترك(، مصاريف النقل/اHT) دج 95.000دج، رسوم جمركية  9000.000سعر الحيازة 
مسترجع، مصاريف النقل الالحقة الستعما  سم ر  2.400دج منها  62.400وضع التثبيت قيد الخدمة....ل

 دج.90.000التثبيت 
 تحديد تكلفة اآللة الصناعية؟ المطلوب:

 تكلفة اآللة= سعر الحيازة + الرسوم الجمركية + مصاريف وضع التثبيت قيد الخدمة 
 دج. 9.045.000=  60000+  95.000+  9000.000=            
 التكلفة وتسجل كمصاريف نقل.في ل خالالحقة ال تدمصاريف النقل 

 حاالت استثنائية خاصة بإدراج التثبيتات العينية:
يمكن اعتبار العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة تمامًا في  العناصر ذات القيم الضعيفة:

وإنما تدرج  ات،يتبات في شكل تثباوعليه ال يتم إدراجها ضمن الحس التي تم استخدامها فيهالية السنة الما
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مشتريات المعدات  405محاسبيا كأعباء تبعا لسنة وضعها قيد الخدمة في الجانب المدين من حساب ح/
 ؛ت واألشغا زايوالتجه

ذات الخصوصيات في الحسابات على  يانةيتم إدراج قطع الغيار ومعدات الص قطع الغيار ومعدات الصيانة:
استخدامها ألكثر من سنة  تزمتع عمالها مرتبطا بتثبيتات عينية أخرى، وكانت المؤسسةتستثبيتات إذا كان اشكل 

 مالية واحدة؛
تعالج مكونات األصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدد االنتفاع  إدراج التثبيت العيني تبعا لمكوناته:

لفة، مثل طائرات المسافرين التي تسجل من تخمختلفة، أو كانت تدر منافع اقتصادية مستقبلية بوتيرة منها بكل م
 هيكل الطائرة، المحركات والتجهيزات التقنية.ا: تهاخال  مكون

ت يتم االعتراف باألصو  المرتبطة بالبيئة واألمن كما لو كانت تثبيتا إدراج األصول المرتبطة بالبيئة واألمن:
تقبلية ألصو  أخرى قياسًا إلى ما كان يمكن سمنية إذا كانت تسمح للمؤسسة برفع المنافع االقتصادية العي

 ي حالة عدم اكتسابها واالعتراف بها؛ ه فليعالحصو  
تضاف تكلفة تفكيك أي منشأة عند انقضاء مدة االنتفاع بها أو  تكلفة تفكيك المنشأة وإعادة تهيئة الموقع:

هذا التفكيك أو التجديد يشكل إلزاما  ناموقع إلى تكلفة إنتاج التثبيت المعني أو اقتنائه إذا كد التكلفة تجدي
 للكيان. 

 لمحاسبي للحاالت الخاصة:ل اجيسالت
 إدراج العناصر ذات القيمة الضعيفة إدراج قطع الغيار ومعدات الصيانة

99599 

99599 

66549 

 

 

 

606 

 منشآت تقنية...

 انةصي قطع غيار وم

TVA مسترجعة على التثبيتات 

 التثبيتات ومورد          

405 

66544 

 

 

609 

 ت واألشغا و  م مشتريات

TVA  خو  سمسترجعة على 

 والخدمات مموردو       

 إدراج تكلفة تفكيك المنشأة وإعادة تهيئة الموقع إدراج التثبيت العيني تبعا لمكوناته

9×.99 

9×.99 

2×.99 

 

 

 

  و المكون األ -العيني تثبيالت

 لثانيمكون الا -العينيالتثبيت 

 المكون الثالث -التثبيت العيني

995 

66549 

 

 

 

606 

 معدات صناعية

TVA على التثبيتات جعةمستر 

 موردو التثبيتات      
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66549  

606 

TVA لى التثبيتاتجعة عتر سم 

 موردو التثبيتات           

لألعباء  أالمؤونات     952
 التفكيك(  .)م

 داخليا:  نيا: التثبيتات المولدةاث
لخاصة، وتتضمن تكلفتها تكلفة العتاد واليد العاملة وأعباء وسائله اب نالكياوهي عبارة عن التثبيتات التي ينجزها 

اإلنتاج األخرى. ويمكن االعتراف بجميع التثبيتات العينية المولدة داخليا، في حين ال يمكن االعتراف بالتثبيتات 
ر الشروط عند توف 906ة حـ/، والبرمجيات المعلوماتي902قابلة للتثبيت حـ/لااستثناء مصاريف التطوير ب المعنوية

 الضرورية التالية:
 يمكن تقييم هذه المصاريف بصورة صادقة؛ 
  إذا كان الكيان ينوي ويمتلك القدرة التقنية والمالية وغيرها إلتمام العمليات المرتبطة بمصاريف التنمية أو

 لها أو بيعها؛مااستع
 رة لتحقيق مردودية حظوظ كبيى لطوي عيف ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنالمصار  هذأن تكون ه

 شاملة.
 يتم التسجيل المحاسبي للتثبيتات العينية والمعنوية المولدة داخليا على مرحلتين هما: التسجيل المحاسبي:

 :يد كما يليلقويكون ا مرحلة االستهالكات كمصاريف حسب طبيعتها:
 40×حـ/

و أ 49حـ/ 
 49حـ/

 

 

 

 2/×ـح

أو  609حـ/
 599حـ/

 استهالكات

 خدمات خارجية

                    

 مخزونات             

 موردو الخدمات أو           

 البنك                 

×××××× 

×××××× 

 

            ×××××× 

            ×××××× 
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 ويكون القيد كما يلي: المطور داخليا:ت المولد و يبثالتمرحلة االعتراف ب
أو  902حـ/
 906/حـ

 99حـ/ 

 

 

 

 229/حـ

 229حـ/

 

 التثبيتات العينية

          

 اإلنتاج المثبت لألصو  المعنوية    

 اإلنتاج المثبت لألصو  العينية 

×××××× 

×××××× 

  

          ×××××× 

          ×××××× 

 50.000( تطلب أحد مشاريع البحث لتطوير أحد المنتجات موادا أولية N)  السنة الخ :0رقم  مثال تطبيقي
 دج؛ 900.000دج، وأجورا سددت بشيك 

دج، وأجورا سددت  5000اصة برامج إعالم آلي وتطلب ذلك موادا مستهلكة بوسائلها الخ×( ) ةأنتجت المؤسس
 دج. 65000بشيك 

 للكيان؟ ةماالعتسجيل العمليات في اليومية  المطلوب:
 المبلغ د المبلغ م البيان د ر ح ر ح م

409 

429 

 

 

29 

599 

 اد أولية(و ماستهالكات )

 أجور مستخدمين

 زموامواد أولية ول          

 البنك           

 )مصاريف خاصة بالمشروع(

50.000 

900.000 

 

             
50.000           

900.000 

902  

229 

 للتثبيت ةلقابمصاريف التطوير ال

 نتاج المثبت لألصو  المعنويةإلا      

لتطوير )االعتراف بمصاريف ا
 وتثبيتها(

950.000           

950.000 
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409 

429 

 

 

29 

599 

 استهالكات )مواد أولية(

 أجور مستخدمين

 مواد أولية ولوازم             

 البنك                    

 (يلاآلامج اإلعالم ر ب)مصاريف إنجاز 

5.000 

65.000 

 

 

5.000          
65.000 

906  

229 

 برامج إعالم آلي

 اإلنتاج المثبت لألصو  المعنوية      

 )إنتاج برامج(

50.000 

 

             
50.000 

 :Good will 022وقياس الشهرة )فارق االقتناء( حـ/إثبات 
ناء والتي تظهر في حالة تجميع قتاريخ االبت أصلوذ( بالشهرة كأو المسيطر أو المستح يعترف المشتري )الدامج

 فقط، حيث ال يمكن االعتراف بالشهرة المولدة داخليا لعدم إمكانية تحديدها بشكل منفصل. رةاألعما  أو السيط
ن ادة في تكلفة الشراء عيز تقاس الشهرة مبدئيا بال IFRS 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية وحسب نص 

 و  بتاريخ االقتناء أي:األص لصافي ةلعادالقيمة ال
تاريخ الدمج + قيمة الحصص غير المسيطرة )في حالة وجودها( _  للمقابل المدفوع فية = القيمة العادل الشهرة

 لصافي أصو  الشركة المشتراة وااللتزامات المتكبدة.القيمة العادلة 
األصو  المشتراة فإن الفارق يسمى  دلة لصافياعلة ااء أقل من القيما تكون تكلفة الشر ملوفي الحالة العكسية 

 .Bad willشهرة سالبة 
 :3رقم  مثال تطبيقي
 900سهم بقيمة اسمية  A 650، ومن أجل ذلك أصدرت الشركة Bباقتناء كلي لشركة  Aقامت شركة 
 دج/للسهم.

 ملية االقتناء:عبوبعض المعلومات المتعلقة  Bإليك ميزانية الشركة 
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 غبالالم الخصوم ح ر مبالغلا األصول ح ر

90 

999 

995 

992 

 

20 

699 

599 

 يةتثبيتات معنو 

 أراضي

 معدات وأدوات

 معدات نقل

 

 بضاعة مخزنة

 زبائن

 بنك

1.500 

90.000 

99.500 

96.400 

 

92.600 

2.200 

99.200 

909 

904 

 

946 

609 

 رأس الما 

 احتياطات

 

 قروض بنكية

 ناتو ز موردو المخ

20.000 

9.000 

 

25.200 

99.900 

 92.222 مجموع الخصوم  92.222 مجموع األصول 

 معلومات إضافية:
 إعادة التقييم التثبيتات العينية من طرف الخبراء: ئج اتن (9

 ؛92.000؛ معدات النقل 90.000؛ المعدات واألدوات 92.000األراضي 
 القيم السوقية لـ: (9

 99.000نوية عم؛ التثبيتات ال94.000البضاعة 
 دج. 9.90ة ميبيعت األسهم بق (2

 رائب على فوارق إعادة التقييم يكون:دم وجود ضبافتراض ع
لمؤسسة بعد إعادة التقييم = مجموع القيم العادلة لألصو  )بعد إعادة التقييم( _ مجموع الخصوم ة اميق

 )االلتزامات(
 -25.200 -99.200+ 2.200+ 94.000+ 92.000+ 90.000+ 92.000+ 99.000ق.م.ب.إ.ت= 

  دج 69.000 = 99.900
  دج 56.000=  990×  650القيمة السوقية للسهم = × ألسهم اء = عدد اسعر االقتن

 دج 92.000=  69.000 – 56.000 =فارق االقتناء 
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 عدد األسهم× القيمة االسمية للسهم(  –= )سعر بيع السهم عالوة االندماج 
 دج 1.000=  650×  (900 - 990= )                

 لغ دالمب المبلغ م البيان د ر ح ر ح م

654 

 

 

909 

902 

 عمليات على رأس الما 

 رأس الما  الصادر              

 عالوة اندماج              

 (A)إثبات الزيادة في رأسما  الشركة 

56.000 

 

 

65.000 

1.000 

902 

90 

999 

995 

992 

20 

699 

599 

 

 

 

 

 

 

 

 

654 

945 

609 

 فارق االقتناء

 ةيتثبيتات معنو 

 أراضي

 وأدواتمعدات 

 معدات نقل

 بضاعة 

 زبائن

 بنك

 س الما رأعمليات على           

 قروض بنكية           

 موردو مخزونات           

 (Bة ــــــــــــــــ)اقتناء الشرك

92.000 

99.000 

92.000 

90.000 

92.000 

94.000 

2.200 

99.200 

                

 

 

 

 

 

 

 

56.000 

25.200 

99.900 
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 التثبيتات المحصلة في إطار عقد إيجار تمويلي:ثالثا: 
بعض المؤسسات إلى اقتناء التثبيتات في إطار عقود اإليجار التمويلي من خال  الحق في استخدامها  جأتل

تثبيتات ملكا للمؤسسة المستأجرة كما نص على ذلك لامقابل دفعة أو دفعات إيجارية، ومحاسبيا تعتبر هذه 
 ي.حاسبي المالملم ااظنال

لعادلة أو القيمة المحينة للدفعات الدنيا القيمة الدنيا بين القيمة اب تسجل بتاريخ سريان العقد التسجيل المحاسبي:
 للعقد وفق القيد التالي:

×99  

942 

 تثبيتات عينية

 جار التمويلييديون مترتبة على عقود اإل     

 لي(يو م)تثبيتات مكتسبة في إطار عقد إيجار ت

×××××× 

         ××××××× 

 ه بالتفصيل في مقياس المحاسبة المعمقة.ليوإن موضوع اإليجار التمويلي سيتم التطرق إ
 :00رابعا: التثبيتات في شكل امتياز الحساب حـ/

)مانح االمتياز( إلى شخص طبيعي أو  امتياز الخدمة العمومية بأنه عقد يسند بموجبه شخص عمومييعرف 
قابل عموم مالعلى االمتياز( تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته لمدة محددة وطويلة  بح)صا ي شخص معنو 

 حق اقتضاء أتاوى من مستعملي الخدمة العمومية.
 ل:بااالمتياز المحصل عليه مجانا واالمتياز المحصل عليه بمق يجب التمييز بين التسجيل المحاسبي:

 جاني:م زتياماقيد الحصول على التثبيتات في إطار عقد 
×99  

991 

 تثبيتات في شكل امتياز حسب الطبيعة

 ح االمتيازانحقوق م          

 )الحصو  على حق االمتياز(

×××××× 

         ×××××× 

459  

 52أو  599

 المترتبة على االمتيازات...األتاوات 

 البنك أو الصندوق           

 (تا)تسجيل دفع اإلتاو 

×××××× 

         ××××××           
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 بمقابل:ات في إطار عقد امتياز قيد الحصول على التثبيت
×99  

 52أو  599

 ز حسب الطبيعةياتثبيتات في شكل امت

 البنك أو الصندوق              

×××××× 

         ×××××× 

 :03خامسا: التثبيتات الجاري إنجازها الحساب حـ/
كل سنة مالية. ي تاريخ انتهاء مكتملة ف ما تزا  غير تيلات اتيتثبلالهدف من هذه الحسابات هو إبراز قيمة ا

 ي الخدمة.ف وترصد هذه الحسابات عندما يكون التثبيت جاهزا لوضعه
 لنوع من التثبيتات وهما:يجب التمييز بين حالتين في هذا ا التسجيل المحاسبي:

 لي:ي امد كيقال ن و يك الحالة األولى: التثبيتات التي يتم إنجازها من قبل الغير:
 

 929حـ/

 922حـ/

 

 

 

 606حـ/

 )نهاية الدورة(

 بيتات عينية جاري إنجازهاثت

 تثبيتات معنوية جاري إنجازها

 موردو التثبيتات                  

 )تثبيتات غير منتهية(

 

×××××× 

×××××× 

 

 

 

 

×××××× 

 

 90حـ/

 99حـ/

 

 

 

 922حـ/

 929حـ/

 606حـ/

 )تاريخ االنتهاء من اإلنجاز(

 ويةنعم تتابيثت

 عينيةتثبيتات 

 إنجازها تثبيتات معنوية جاري            

 تثبيتات عينية جاري إنجازها            

 موردو التثبيتات 

 )استالم التثبيتات(

 

×××××× 

×××××× 

 

 

 

 

××××××× 

×××××× 

×××××× 
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 ي:لي اكم ديويكون الق ها الكيان بوسائله الخاصة:ئالحالة الثانية: التثبيتات التي ينش
 

 40×حـ/

 49حـ/و أ 49حـ/

 

 

 

 2/×حـ

 أو 609حـ/
 599حـ/

 ()خالل الدورة

 استهالكات

 خدمات خارجية

 مخزونات           

              موردو الخدمات أو            
 البنك 

 )االستهالكات حسب طبيعتها(

 

×××××× 

×××××× 

 

 

 

××××××    
××× 

       

 

 929حـ/

 922حـ/

 

 

 

 229حـ/

 229حـ/

 دورة(ال ةنهاي)في 

 اري إنجازهة جاعينيتثبيتات 

 تثبيتات معنوية جاري إنجازها

                                     ةياإلنتاج المثبت لألصو  العين   
 المثبت لألصو  المعنوية  اإلنتاج

 )تثبيتات غير منتهية اإلنجاز(

 

×××××× 

×××××× 

 

 

 

×××××× 

      

 

 90حـ/

 

 

 922ـ/ح

 229/حـ

 

 نتهاء من اإلنجاز(خ اال )تاري

 تثبيتات معنوية       

           ازها     جاري إنج نويةت معتثبيتا  

مثبت لألصو  اإلنتاج ال  
 المعنوية 

 )تثبيتات معنوية منتهية اإلنجاز(

 

×××××× 

 

 

×××××× 

×××××× 

       

  ×××××× بيتات عينية ثت  99حـ/ 
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 929حـ/

 229حـ/

 

 إنجازها ي ر تثبيتات عينية جا   

 اإلنتاج المثبت لألصو  العينية  

 ز(نجاة اإل)تثبيتات عينية منتهي

     ×××××× 

         

 هناك أسلوبين هما: سبيقات:تسجيل الت
 :كما يلي 922 في حساب قيد تسجيل التسبيقات األسلوب األول:

922  

أو  599
52 

 تسبيقات وأقساط مسددة على طلبات التثبيتات

 بنك أو الصندوق ال             

 )دفع التسبيق بشيك أو نقدا(

××××××  

××××××× 

 قيد كما يلي:ستالم التثبيت ويكون اللتسبيق عند اويتم ترصيد ا
  99أو حـ/ 90حـ/

 922حـ/

 606حـ/

  ××××××× تثبيتات معنوية أو عينية

×××××× 

×××××× 

 يلي: امك 601قيد تسجيل التسبيقات في حساب  األسلوب الثاني:
601  

أو  599
52 

 ابعلى الحس الموردون المدينون: التسبيقات والم

 البنك أو              

 الصندوق               

 أو نقدا( )دفع التسبيق بشيك

×××××××  

×××××× 

 

922 

 

 

601 

 )في نهاية الدورة(

 

 

×××××× 

 

 

×××××× 

 ضل.  هو األسلوب األفو ولكن األسلوب األ
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 :02وحـ/ 02ـ/ت المالية حاتسادسا: التثبي
 األصو  المالية إلى: نفتص

فاظ بها لفترة للكيان القدرة والرغبة على االحتون ون التي يكلديوا وهي األسهم والسندات أصول مالية مثبتة:
 ؛92أو  94سجل بأحد الحسابين ت   غير الجاريةطويلة أو إلى تاريخ استحقاقها في حالة السندات، مثل األصو 

 نها  عحيازتها بنية التناز المالية األخرى والتي تمت دات وكل األدوات وهي األسهم والسن ارية:ية جلاأصول م
 50ح من عملية التناز . هذه األصو  تسجل بالحساب حـ/صير، أو متى تحققت فرصة تحقيق ربالقفي المدى 

عمقة. صلة في مقياس المحاسبة المفم األوراق المالية سيتم دراستها بصورةة وحيث أن دراس قيم منقولة للتوظيف.
 ت المالية:يتااصة بالتثبالخات المستعملة في العمليوفيما يلي عرض وتعريف ألهم الحسابات 

 وهي سندات تمكن حيازتها من ممارسة نفوذ على المؤسسة المصدرة؛ ة:سندات المساهم 949حـ/
مصدرة، ممارسة نفوذ على المؤسسة ال اوهي سندات مساهمة ليس الهدف منه رى:أخسندات مساهمة  949حـ/

 ة لها؛ولكن حيازتها ضرورية للمؤسسة المالك
ة التسديد بقيمة الدفعات المستحق يكون هذا الحساب دائنا ر محررة:ت غيسنداة على تحقمس دفعات 941حـ/

 والخاصة بشراء مساهمات في مؤسسات أخرى؛
ات تنوي المؤسسة سند وهي فظة:التابعة لنشاط المح ةى غير السندات المثبتالمثبتة األخر  اتالسند 929حـ/

األجل، من التناز  عنها على المدى القصير  سسةيمكن للمؤ  ال لتيمة، وكذلك السندات ااالحتفاظ بها بصفة دائ
 األجل؛ل ى المدى الطويهذه السندات الحصص في رأسما  مؤسسات أخرى أو سندات التوظيف عل

الية لهدف من حيازتها تحقيق مردودية مدات يكون اوهذه السن ة لنشاط المحفظة:عبالسندات المثبتة التا 922حـ/
 ندات(.السة )في هذه وظفالممرضية لألموا  

  :4رقم  مثال تطبيقي
 ( بالعمليات التالية:Xقامت المؤسسة ) (N)خال  السنة 

مع العلم دت بشيك، دسدج للسهم الواحد،  500بسعر  (Yمن رأسما  المؤسسة ) %60سهم تمثل  9000شراء 
 م؛نوي التناز  عن هذه األسهأن المؤسسة ال ت

( X) دج للسهم الواحد، سددت المؤسسة 9000بسعر  (Z) سسةلمؤ من رأسما  ا %90سهم تمثل  500شراء 
 من قيمة األسهم بشيك؛ 50%

كسب أي  سهو تحقيق مردودية مالية ولي دفبشيك، إن اله 900.000( بـ Lسند تخص المؤسسة ) 900شراء 
 (؛Lوذ في المؤسسة )نف
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 األسهم علىز  عن هذه تناال دج للسهم الواحد سددت بشيك، تتوقع المؤسسة 900( بـ Nسهم ) 9000شراء 
 ع سعرها. االمدى القصير وبعد ارتف

 (؟Xتسجيل العمليات في يومية المؤسسة ) المطلوب:
 (:Xة المؤسسة )ميتسجيل العمليات في يو  الحل:

 المبلغ د المبلغ م انبيلا ر ح د ر ح م

949  

599 

 

 سندات مساهمة

 البنك              

 ((Y))شراء مساهمة في المؤسسة 

9.000.000  

9.000.000 

949  

599 

941 

 مساهمات أخرى 

 البنك        

دفعات مستحقة الدفع على         
 سندات غير محررة

 ((Z))شراء أسهم خاصة 

500.000  

950.000 

950.000 

922  

599 

 صة بنشاط المحفظةت خاداسن

 البنك           

)شراء سندات خاصة بنشاط 
 المحفظة(

900.000  

900.000 

502  

599 

 أخرى  اتسند

 

 )شراء سندات بهدف بيعها(

900.000  

900.000 
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 الطرق والتسجيل: -اهتالك التثبيتاتعا: ساب
ية نتيجة ع منافعه االقتصادبسبب تراجالتثبيت  ةماالهتالك من الناحية االقتصادية عن التدني في قييعبر 

 م أو التقادم بمرور الوقت.االستخدا
على الدورات المحاسبية المستفيدة  يعبر عن عملية تخصيص قيمة التثبيت كة فاالهتالسبيمحاأما من الناحية ال

 امه كل دورة.من خدماته على أساس وتيرة استخد
صل عيني أو صادية المرتبطة بأالك المنافع االقتد به استههتالك يقصالوحسب النظام المحاسبي المالي فإن ا

 سه.سبية ألصل أنتجه الكيان لنفمة المحاجا في القيمدمان يتم حسابه كعبء إال إذا كمعنوي، و 
من التعاريف أعاله أن االهتالك يتم حسابه كعبء، والعبء عادة ما ينجم عنه خروج أموا  من خزينة يتضح 

في الجانب  42ه يسجل كعبء في حـ/عن خروج أموا  ألنك )كعبء( ال يعبر ن االهتالته، إال أيو الكيان لتس
 مالية.ابات الوليس الحس 92ع حـ/ئن أحد فرو لجانب الداي اه فالمدين يقابل

يعتبر االهتالك من أهم مصادر تمويل االستثمارات )وهو هدف محاسبي(، فهو يسمح  مية االهتالك:أه
رات التي تم اهتالكها بصورة دي( تعوض االستثمادة )وهو هدف اقتصامارات جديعلى استث  و للمؤسسة بالحص
 ستخدام.لالحة كلية ولم تعد صال

 لية المتعلقة باالهتالك:بادئ التاويتم تطبيق الم ئ تطبيق االهتالك:ادمب
 ا األصلحتملة لهذتبقية المملبصورة مطردة على مدة دوام نفعه مع مراعاة القيمة ايوزع المبلغ القابل لالهتالك 

 .ادقةية بصورة صيمة المتبقالقيد من قبل المؤسسة وهذا في حا  ما إذا كان باإلمكان تحد فترة نفعهفي أعقاب 
الصافي الذي يرتقب الكيان الحصو  عليه من خروج تثبيت عند انقضاء مدته النفعية ي المبلغ والقيمة المتبقية ه

ار بعض العمليات الخاصة معبرة إال في إطهذه القيمة غير ن با ما تكو ظرة، وغالتنبعد طرح تكاليف الخروج الم
 لمحدد.ذات الجل ايع شار مثل االمتيازات، أو الم

  طرق االهتالك:
 بيت هي انعكاس تطور استهالك الكيان للمنافع االقتصادية التي يدرها ذلك التثبيت.الك أي تثإن طريقة اهت
 ق وهي: ر طالعموم أربعة  وتوجد على
على نصت  للتثبيت، وأو  ماإلى عبء ثابت على المدة النفعية خطي( وتقود االهتالك الالخطية )الطريقة 

 ب المباشرة والرسوم المماثلة؛من قانون الضرائ 926يقه المادة طبت جباريةإ
 الطريقة المتناقصة وتؤدي إلى عبء متناقص على المدة النفعية للتثبيت؛
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األسلوب إلنتاج المنتظر من التثبيت )وهو ا  أو اها عبء يقوم على االستعميترتب عليج و اتطريقة وحدات اإلن
ثة األخرى التي وردت في قانون الضرائب مالي إلى األساليب الثالسبي الالمحا النظام لذي أضافهالوحيد ا

 المباشرة والرسوم المماثلة(؛
 .ثبيتنفعية للتلا الطريقة المتزايدة وتؤدي إلى عبء يتزايد طوا  المدة

 التسجيل المحاسبي:
ة بقسط ة محاسبيلكل دور  مخصصةالتثبيت ال ويطلق على تكلفة تبر االهتالك من أعما  نهاية الدورة،عي

 يكون القيد لتسجيل قسط االهتالك سنويا كما يلي:االهتالك، و 
 

 و أ 42حـ/

 429حـ/

 

 

 

 92×حـ/

 )في نهاية الدورة المحاسبية(

 الجارية غ عن األصو  ق ت وخناو ؤ والم االهت صمخص

        متيازشكل ا يف التثبيتاتعن  ق وخ والم االهت مخصص

 اهتالك التثبيتات                   

 

×××××× 

×××××× 

     ×××××× 

 :92وفيما يلي عرض ألهم الحسابات التي يتضمنها حـ/
 :ات حسب نوع التثبيتويضم حساب اهتالك التثبيتات المعنوية: :920حـ/
 هتالك مصاريف البحث و التطوير القابلة للتثبيت: ا 9202حـ/
 وماتية وما شابههاات المعل: اهتالك برمجي9206حـ/ 
 اهتالك االمتيازات والحقوق المماثلة، البراءات، الرخص والعالمات :9205حـ/
 Goodwill: اهتالك فارق االقتناء 9202حـ/
 تفرع إلى حسابات حسب نوع التثبيت العينينفس الشيء ي العينية: التثبيتاتاهتالك  929/ـح
 راضي  ترتيب وتهيئة األأعما: اهتالك 9299حـ/
 ءات: اهتالك البنا9292حـ/
 : اهتالك المنشآت التقنية والمعدات الصناعية9295حـ/
 بيت(نوع التث : اهتالك التثبيتات العينية األخرى )ويتفرع بدوره إلى حسابات حسب9292حـ/

 مالحظة: 
تياز أو عقد إيجار سبة في إطار عقد املمكتالك جميع التثبيتات العينية والمعنوية، وأيضا التثبيتات ايتم اهت

 استثناء التثبيتات التي ال تخضع لالهتالك:تمويلي ب
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ي التي لى األراضالتثبيتات المحصل عليها في إطار عقد إيجار تشغيلي والتثبيتات الجاري إنجازها، إضافة إ
 إلنتاجي.ها اوم أصوال غير قابلة لالهتالك وذلك لعدم إمكانية تحديد عمر على العم تعتبر

ال تتجاوز  أن 22ى أساس مدة نفعيتها ويفترض حسب المعيار الدولي هتلك التثبيتات المعنوية علت مالحظة:
 .كانت هناك ظروف استثنائية وجب تبريرها في المالحق سنة إال إذا 90

 نوي:حساب قسط االهتالك السأساليب 
ك الخطي، وميزته أن ة أو أسلوب االهتالساويويعرف أيضا بأسلوب األقساط المت أسلوب القسط الثابت: (9

متساوية، أي تحميل الدورات المحاسبية بنفس العبء من تكلفة التثبيت، وذلك بافتراض أن السنوية  األقساط
 ه اإلنتاجي.خال  عمر ة استخدام التثبيت يكون بنفس الوتير 

 :خال  المثا  التالية من القسط وفق هذا األسلوب بناءا على مجموعة من الخطوات موضحيتم حساب 
دج بشيك، قدرت فترة  40.000معدات بـ )×( اشترت مؤسسة  09/02/9000في  :5رقم  مثال تطبيقي

 سنوات. 5استخدام المعدات بـ 
سلوب القسط الثابت، مع وهذا تبعا أل 9005إلى  9000 منت أحسب ثم سجل قسط االهتالك للسنوا المطلوب:

 .معداتافتراض أنه ال قيمة لبقايا هذه ال
 ين االعتبار القاعدة التالية:في حل المثا  يجب األخذ بعقبل البدء  الحل:

في ة از يحسب االهتالك بالشهر المعني )في المثا  أعاله مثال الحيمن الشهر:  95إلى  09إذا كانت الحيازة من 
ية إلى جويل تحسب من شهر 9000ضمن فترة االهتالك أي الفترة خال  سنة  جويلية إذن يحسب الشهر 09

 أشهر(؛ 4هي آخر السنة و 
 ال يحسب االهتالك بالشهر المعني. من الشهر: 29إلى  94ازة من إذا كانت الحي

 يحسب قسط االهتالك الثابت السنوي بإحدى العالقتين:
                            ستخدام التثبيت بالسنواتفترة ا÷ = أساس االهتالك  A وي سنقسط االهتالك ال

 99÷ مدة الحيازة خال  الدورة × ك معد  االهتال× س االهتالك = أسا Aقسط السنوي ال   أو 
                               تثبيتالقيمة المتبقية لل –وهو المبلغ الذي يحسب منه قسط االهتالك = تكلفة التثبيت : أساس االهتالك

 دج. 40.000=  0- 40.000أساس االهتالك = 
 (.% 90) 0,9=  5÷  9 نتاجي للتثبيت بالسنوات=العمر اإل÷  9=  خطيالك المعد  االهت

  A  =40.000  ×0,9أو القسط السنوي    دج A  =40.000  ÷5  =99.000القسط السنوي 
 دج99.000= 
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حيث لم تكن الحيازة في بداية دج،  4.000( = 99÷4× ) 0,9×  40.000: 9000 حساب القسط لسنة
( أي المدة خال  سنة 29/99/9000حتى  9/2نة كاملة )من المعدات لم يكن لس ستخدامالسنة وبالتالي ا

 أشهر فقط؛ 4هي  9000
لباقي نسبة االستخدام كان لسنة كاملة. وهكذا بال 99.000=  0,9×  40.000: 9009اب قسط سنة حس

 السنوات.
 جدول( االهتالك للمعدات وفق األسلوب الثابت أو الخطي:إعداد مخطط )

 القيمة المحاسبية الصافية اكماالهتالك المتر  سط السنوي الق االهتالك أساس لسنواتا

9/2—
29/99/9000 

40.000 4.000 4.000 56.000 

 69.000 92.000 99.000 56.000 )سنة كاملة( 9009

 20.000 20.000 99.000 69.000 كاملة()سنة  9009

 92.000 69.000 99.000 20.000 )سنة كاملة( 9002

 4.000 56.000 99.000 92.000 )سنة كاملة( 9006

9005 (9/9—
20/4) 

4.000 4.000 40.000 00 

لمحاسبية يمة انالحظ أن األقساط السنوية ثابتة ومتساوية، وقسط السنة األولى واألخيرة متكامالن، أما الق
 ويا إلى أن تنعدم في آخر سنة.الصافية فتتناقص سن

 اليةالسابقة + قسط السنة الح ط االهتالك للسنواتع أقسااالهتالك المتراكم = مجمو 
 القسط السنوي. –االهتالك المتراكم    أو = أساس االهتالك  –الصافية = القيمة األصلية  القيمة المحاسبية
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 :0222لسنة  تسجيل قسط االهتالك
 لغ دالمب لمبلغ ما البيان ر ح د ر ح م

  29/99/9000   

429  

9295 

 لجاريةاألصو  غير ا -وخ قالكات مخصصات االهت

 اهتالك المعدات                     

 )تسجيل اهتالك السنة األولى(

4.000  

4.000 

 إلى حسابات فرعية تبعا لنوع المعدات. 9295يمكن تقسيم حـ/
 9009، وبالنسبة لسنة 99.000سط االهتالك السنوي يكون ق 9006إلى  9009هاية كل من السنوات في ن

 د التالي:جل في اليومية القيثال يسم
 لغ دالمب المبلغ م بيانال ر ح د ر ح م

  29/99/9009   

429  

9295 

 الجارية األصو  غ -هتالكات وخ قمخصصات اال

 داتاهتالك المع                    

 (9009)تسجيل اهتالك السنة 

99.000  

99.000 

 قسط.مع مراعاة قيمة ال لباقيةالسنوات اويتم تسجيل نفس القيد في نهاية 
يطبق هذا األسلوب على التجهيزات والمعدات التي لها عالقة مباشرة بعملية  ص:أسلوب القسط المتناق (9

أسلوب وارد في  ا خال  مدة استخدام التثبيت. وهذااإلنتاج، ويؤدي هذا األسلوب إلى تناقص األقساط تدريجي
× بت اقص = معد  االهتالك الثاعد  االهتالك المتنم لوب:األسلهذا قانون الضرائب المباشرة وتبعا 

 المعامل الجبائي.
 وهو معد  محدد من طرف مصلحة الضرائب وذلك حسب المدة النفعية للتثبيت: المعامل الجبائي 

 سنوات 4أكثر من  سنوات 4 – 5 سنوات 6 – 2 المدة النفعية

 9,5 9 9,5  المعامل الجبائي
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 لمثا  السابق.نفس ا لنأخذ :2رقم  قيمثال تطبي
 .9ت إذن المعامل الجبائي هو سنوا 5ة النفعية للمعدات المد

 (.% 60) 0,6=  9×  5÷  9 = معد  االهتالك المتناقص
 أشهر. 4وهو قسط  99.000( = 99÷  4× ) 0,6×  40.000=  9000قسط اهتالك سنة 

 االهتالك.معد   مضروبة فيفي بداية السنة هتالك السنوي = ق م ص للمعدات قسط اال
 وهو قسط سنة كاملة. 91.900=  0,6( × 99.000 – 40.000= ) 9009ك سنة قسط اهتال

سلوب الثابت فإننا نتحو  في سنة ما إذا أصبح قسط االهتالك تبعا لألسلوب المتناقص أقل من القسط تبعا لأل
 ن تلك السنة.لوب الثابت أو الخطي ابتداءا مإلى تطبيق األس

 ق م ص المتراكم االهتالك القسط السنوي  كمعدل االهتال  هتالكساس االأ سنواتال

 62.000 99.000 99.000 0,6 40.000 أشهر( 4) 9000

9009 62.000 0,6 91.900 29.900 92.200 

9009 92.200 0,6 99.590 69.250 92.920 

9002 92.920 0,6 4.199 61.429 90.242 

9006 90.242 0,44  4.199 54.566 2.654 

 00 40.000 2.654 0,44 90.242 أشهر( 4) 9005

نتحو  إلى تطبيق األسلوب الخطي عوض األسلوب المتناقص ألن معد  االهتالك  9006ابتداءا من سنة 
 (.0,6كبر من معد  االهتالك المتناقص )( أ0,44سنة =  9,5÷  9الخطي )
يسجل القيد  9000لدورة فمثال عند نهاية ا هتالك،قسط االكل دورة يتم تسجيل  عند نهاية المحاسبي:التسجيل 

 تالي:ال
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 لغ دالمب المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  29/99/9000   

429  

9295 

 األصو  غير الجارية -وخ ق مخصصات االهت

 اهتالك المعدات                    

 الك السنة األولى()تسجيل اهت

99.000  

99.000 

 ة القسط.مع مراعاة قيم 9005إلى  9009نهاية السنوات  قيد فيويتم تسجيل نفس ال
وفق هذا األسلوب تكون األقساط متزايدة من دورة ألخرى، وحتى معد  االهتالك يكون  أسلوب القسط المتزايد:

 د، والذي يحسب حسب القاعدة التالية:بشكل متزاي
 اسبيةت المحجموع أرقام الدورام÷   االهتالك المتزايد = رقم الدورة معد

 ولكن نطبق أسلوب االهتالك المتزايد.نفس المثا  دائما لنأخذ  :2رقم  مثال تطبيقي
 .95=  5+ 6+  2+  9+  9مجموع أرقام السنوات = 

  9000سنة وبالتالي قسط االهتالك ل 95÷  9=  9000سنة ك إذن معد  اهتال 9هو  9000رقم سنة 
 =40.000 (95/9) 

 .9هو  9000يب السنة حيث ترتأشهر.  4املة وليس سنة ك تم حساب 6.000=  9000قسط سنة 
  9009وبالتالي قسط االهتالك لسنة  95÷  9=  9009إذن معد  اهتالك سنة  9هو  9009رقم سنة 

 =40.000 (95/9) 
 ا بالنسبة لباقي السنوات.وهكذ (.9)ترتيب السنة هو  2.000=  9009سنة تالك قسط اه

 ق م ص لمتراكمهتالك ااال القسط السنوي  كالهتال معدل ا أساس االهتالك السنوات

9000  40.000 95/9 6.000 6.000 54.000 

9009 40.000 95/9 2.000 99.000 62.000 

9009 40.000 95/2 99.000 96.000 24.000 

9002 40.000 95/6 94.000 60.000 90.000 

9006 40.000 95/5  90.000 40.000 00 
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 90.000( = 95/5)40.000=  9006قسط اهتالك سنة 
 أشهر. 4سنة كاملة رغم أن فترة الحيازة هي  9000اعتبرنا سنة ألننا  9005ر سنة ال تعتب

 6.000الية حسابية أساسها نالحظ أن أقساط االهتالك السنوية متزايدة على شكل متو 
 .ةألقساط االهتالك عند نهاية كل دورة بنفس الطريقة السابقيتم التسجيل المحاسبي 

حد األساليب التي نص عليها النظام المحاسبي المالي، أ وهو ت اإلنتاج(:قة وحداهتالك الحقيقي )طرياال
كل فترة استخدامها، ثم توزيع األقساط حسب ذا األسلوب تقدير حجم اإلنتاج المقدر للتجهيزات خال  ويتطلب ه

 ت الفعلية لكل سنة.الوحدا
إلنتاج المتوقعة عدد وحدات ا÷ ورة ال  الداإلنتاج المحققة خ وحدات = عدد معد  االهتالك الحقيقي للدورة
 خال  العمر اإلنتاجي للتثبيت.

 ت التالية:نفس المثا  السابق مع افتراض أنه لدينا البيانا :8رقم  مثال تطبيقي
 حدة تامة الصنع، واإلنتاج السنوي الفعلي كان كالتالي:و  990.000سنوات هو  5حجم اإلنتاج خال  الـ 

 المجموع 9005 9006 9002 9009 9009 9000 لسنةا

تاج اإلن
 المحقق

(2.222 
 (وحدة

6 96 20 29 90 90 202 

 990.000تاجي = عدد وحدات اإلنتاج المتوقعة خال  العمر اإلن
  990.000/6.000=  9000معد  اهتالك سنة                 6.000=  9000عدد وحدات اإلنتاج سنة 

 9.000( = 990.000/6.000× ) 40.000=  9000الك سنة سط اهتق
  990.000/96.000=  9000معد  اهتالك سنة                 6.000=  9000سنة عدد وحدات اإلنتاج 

 99.000( = 990.000/96.000× ) 40.000=  9009الك سنة قسط اهت
 كذا بالنسبة لباقي السنوات.وه
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 صق م  كماالهتالك المترا وي ط السنالقس أساس االهتالك السنوات

9000  40.000 9.000 9.000 52.000 

9009 40.000 99.000 96.000 64.000 

9009 40.000 95.000 91.000 29.000 

9002 40.000 94.000 65.000 95.000 

9006 40.000 90.000 55.000 5.000 

9005 40.000 5.000 40.000 00 

سنة كما رأينا في األساليب  يكون في نهاية كل ك والذيألقساط االهتالسبي المحا نفس الشيء بالنسبة للتسجيل
 السابقة مع مراعاة قيمة القسط في كل سنة.
رة )أثناء الجرد نهاية كل دو  يقع على المؤسسة فيالعينية(: )المعنوية و  التدهور في قيمة عناصر األصو  الثابتة

مما إذا كان انية واجب التأكد   للميز تاريخ كل إقفا وفي الكات(ودون اإلخال  بقاعدة حساب وإثبات االهت
يكلة، توقف بالنسبة لكل عنصر من عناصر التثبيتات المعنوية والعينية مؤشرا داخليا )تراجع األداء، إعادة اله

حي ..( يو القيمة السوقية، التقادم، ارتفاع أسعار المواد األولية.لنشاط...( أو مؤشرا خارجيا )نقص معتبر في ا
 .لمؤسسة بتقدير قيمة األصل القابلة لالسترجاعصل، وبذلك تقوم اقيمة األإمكانية تدهور ب

تتمثل خسارة دني قيمة األصو ( )ت IAS 36لي باالستناد إلى النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدو 
 ائض القيمة المحاسبية لألصل عن قيمته القابلة للتحصيل.القيمة في ف

القيمة األعلى ما بين سعر البيع الصافي للتثبيت وقيمته  وهياالسترجاعية(: القيمة ابلة للتحصيل )الق القيمة
 النفعية؛

منافسة ن بيع أصل ناتج عن معاملة في إطار لحصو  عليه موهو المبلغ الذي يمكن اسعر البيع الصافي: 
 يف الخروج؛ص تكالعادية وبين أطراف على دراية وموافقة بالموضوع، مع انتقا

ينة لتدفقات أموا  الخزينة المستقبلية المنتظرة من االستعما  المستمر لألصل وهي القيمة المح :النفعيةالقيمة 
 .وخروجه عند نهاية مدته النفعية
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 جدو  االهتالك المتعلق باالهتالكات المستقبلية: مخطط أوند تسجيل خسارة في القيمة يتم تغيير ع مالحظة:
 بعد خ ق (VNCم ص )ق مة = الك بعد خسارة القياالهت مخصصات

 مدة االنتفاع المتبقية                                           
 : لهسائر القيمة وتعديالتسجيل المحاسبي وإثبات مخصص خ

 اضه وبإدراج عبء في الحساباتبانخف تثبت خسارة قيمة أي تثبيت
   لقيمةإثبات مخصص الخسارة في ا  

×42  

×91 

 ر القيمةئك والمؤونات وخسااإلهتال مخصصات

 خسائر القيمة عن التثبيتات                        

×××  

××× 

 :يتفرع إلى 91نشير إلى أن الحساب حـ/
 وية؛القيمة على التثبيتات المعن: خسائر 910حـ/
 : خسائر القيمة على التثبيتات العينية.919حـ/

 : السترجاع لألصل إلعادة تعديل حساب خسائر القيمةاورة بتحديد قيمة اية كل دنه مؤسسة القيام فيعلى ال
تكوين محاسبي بنفس طريقة سجل القيد الإعادة تخصيص مبلغ إضافي ويفي حالة ارتفاع قيمة التدهور: 

 المخصص؛
ات استرجاع 229ساب حـ/مل الحإلغاء المخصص ويستعانخفاض قيمة التدهور أو زوا  مبرره: في حالة 

 األصو  غير الجارية –يمة والمؤونات قغال  عن خسائر الاالست
   إثبات استرجاع مخصص الخسارة في القيمة  

×91  

229 

 التثبيتاتالقيمة عن خسائر 

 ق. م. أ. غ. ج ستغال  عن خ.استرجاعات اال       

×××  

××× 

 :9رقم  مثال تطبيقي
ون،  9.000.000البالستيكية بمبلغ  لة صناعة األغلفةبشراء آ ؤسسة إنتاج األدويةقامت م/ن 09/09بتاريخ 

 سنوات، قيمتها المتبقية معدومة. 5مدة نفعيتها 
عليه قررت إدارة المالية االقتصادي لألصل و  للمؤسسة مؤشرات تظهر تغير في األداءبنهاية السنة األولى تبين 

 لة.يمة اآلوالوسائل إجراء اختبار لتدني ق
 ت المتبقية( هي على الترتيب:  اآللة )األربع سنو ة لهذه اتدفقات الخزين
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 990.000؛ 925.000؛ 900.000؛ 50.000
 6%تمدته المؤسسة هو ان معد  التحيين أو التحديث الذي اع/ن ك29/99علمت أنه بتاريخ إذا  المطلوب:

 آخذة في الحسبان شروط السوق الحالية.
 /ن.29/99بتاريخ اآللة حدد قيمة منفعة  (9
/ن مع مراعاة تكاليف التناز  والتي 29/99ون بتاريخ  200.000سوقية( لآللة للقيمة العادلة )اا كانت اإذ (9

 يمة القابلة للتحصيل؟ون، فما هي الق 59.000بلغ قدرت بم
 /ن.29/99ريخ في قيمة اآللة بتا هل هناك تدهور (2
 ة.سجل عمليات االهتالك الضرورية وتدني القيم (6
 .9/ن + 29/99يخ الك بتار ب ثم سجل قسط االهتأحس (5
( 9+نهاية السنة )ن ( مع افتراض أن القيمة القابلة للتحصيل في9جل قيد االهتالك في نهاية السنة )ن + س (4

 .مة الخاصة باآللةقيهل تقترح تعديل خسارة ال - 450.000 كانت
 (.2سجل قسط االهتالك في نهاية السنة )ن +  (2

 الحل:
 وع تدفقات الخزينة المحينةموالتي تساوي مج: /ن32/20 منفعة اآللة بتاريخقيمة  حساب (2

50.000 (9,04 + )900.000 (9,04 + )925.000 (9,04 + )990.000 (9,04) 
  ون. 266.541,90 /ن تقدر بـ:29/99بتاريخ  نفعة اآللةقيمة مومنه 

 /ن: 32/20حديد قيمة اآللة القابلة للتحصيل بتاريخ ت (0
 ي يقدر بـ:ذالبيع الصافي والجاد سعر القيمة يجب أوال إيي هذه لتحد

 ون. 462.000=  59.000 – 200.000ف التناز  = تكالي –القيمة السوقية 
ع الصافي وقيمة يمة بين سعر البيق فإن القيمة القابلة للتحصيل هي أعلىمن خال  ما جاء به المعيار 

 ون. 462.000 بـ: حصيلالقيمة القابلة للتتقدر  ( ومنه266.541,90و 462.000منفعة اآللة )
 /ن: 32/20ها بتاريخ د ما إذا سجلت اآللة تدهور في قيمتيتحد (3

/ن 29/99اريخ بتال إيجاد القيمة المحاسبية الصافية لتحديد ما إذا سجلت اآللة تدهور في قيمتها علينا أو 
 :حيث

 االهتالكات المتراكمة –ق م ص = تكلفة االقتناء 
 ون. 200.000 ( =9.000.000/5) – 9.000.000=       
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لة للتحصيل أقل من القيمة المحاسبية الصافية بعد االهتالكات إجراء مقارنة تبين أن القيمة القاب بعد
بلغه الفرق بين القيمتين، أي قيمة اآللة وم ور(، ومنه تسجل المؤسسة تده200.000ل من أق 462.000)

 ون. 959.000بقيمة 
 /ن:32/20خ ية بتاريت المحاسبية الضرور لعملياتسجيل ا (4

 لغ دالمب المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

   /ن29/99  

429  

9295 

 الجارية األصو  غ -وخ ق االهت مخصص

 آلة -اهتالك تجهيزات اإلنتاج           

 األولى(ك السنة ال)تسجيل اهت

900.000  

900.000 

429  

9195 

 ريةالجا األصو  غ -قوخ  مخصصات االهت

 آلة -عن تجهيزات اإلنتاج قخسائر         

 )إثبات تدني القيمة(

959.000  

959.000 

 :2/ن + 32/20حساب وتسجيل قسط االهتالك بتاريخ  (5
يكون قسط  9م أنه وبداية من السنة ن + ث ،959.000سجلنا خسارة في القيمة خال  السنة ن قدرت بـ 

 سنوات. 6وهي ة االستخدام المتبقية دم÷ الصافية بعد الخسارة  ي القيمة المحاسبيةك يساو االهتال
 949.000=  6( ÷ 959.000 – 900.000 – 9.000.000= ) (9قسط اهتالك السنة )ن+

 ( كالتالي:9ويكون قيد تسجيل قسط اهتالك السنة )ن + 
 لغ دالمب المبلغ م البيان ح در  ر ح م

   9+  /ن29/99  

429  

9295 

 اريةجال األصو  غ -وخ ق مخصصات االهت

 آلة -اهتالك تجهيزات اإلنتاج           

 (9لسنة ن + )تسجيل اهتالك ا

949.000  

949.000 
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 لقسط سابقا.وهي قيمة ا 900.000سنويا عوض  949.000ط االهتالك أصبح نالحظ أن قس
 (9 +هتالك في نهاية السنة )ن بداية نسجل قسط اال نة ن:جاع خسارة القيمة المسجلة في نهاية الستر اس (4

 المبلغ د لغ مالمب البيان ر ح د ر ح م

   9/ن+29/99  

429  

9295 

 الجارية األصو  غ -وخ ق مخصصات االهت

 آلة -اهتالك تجهيزات اإلنتاج           

 (9)تسجيل اهتالك السنة ن+

949.000  

 

949.000 

+  949.000+  959.000+  900.000) – 9.000.000( = 9لقيمة المحاسبية الصافية في نهاية )ن + ا
949.000) 
( لذا يتم 450.000لآللة ) وهي أقل من القيمة القابلة للتحصيل 296.000= ( 9ي نهاية )ن + فق م ص 

 يكون قيد االسترجاع كالتالي:، و 959.000درت بـ ق مة المسجلة في نهاية السنة ن والتياسترجاع خسارة القي
 مبلغ دال لغ مبمال البيان ر ح د ر ح م

   9/ن + 29/99  

9195  

229 

 آلة  -إلنتاجلقيمة عن تجهيزات اسائر اخ

 آلة -الجارية غ عن األ ق سترجاع خا    

 ()استرجاع خ ق

959.000  

959.000 

 (.959.000قيمة الخسارة السابق تسجيلها ) وزال يمكن أن يتجااسترجاع خسارة القيمة 
+  900.000) – 9.000.000ة هي: الصافي( تكون القيمة المحاسبية 2إذن وبداية من السنة )ن+

959.000  +949.000  +949.000 – 959.000 = )624.000 
السنة ن  عهتالك مقارنة منالحظ زيادة قسط اال 922.000=  9÷  624.000ي= ويكون قسط االهتالك السنو 

 ويكون تسجيل القسط كالتالي:
 
 



 د.هيبة قواسمية                                                         20محاضرات في المحاسبة العامة 

[123] 
 

 لغ دالمب المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

   2 /ن +29/99  

429  

9295 

 يةر الجا األصو  غ -وخ ق االهتمخصصات 

 آلة -اهتالك تجهيزات اإلنتاج           

 (2)تسجيل اهتالك السنة ن + 

922.000  

922.000 

تهتلك،  من األصو  التي التبر حيث أن األراضي تع غير المنجمية:ضي انخفاض قيمة األرا تسجيل مالحظة:
 وضح ذلك:يكاهتالك. والمثا  التالي رة في القيمة وليس ل كخساوعليه فانخفاض قيمتها يسج

ها بـ في نهاية السنة قدرت قيمت 9.00.000أراضي للبناء قيمتها الدفترية )×( للمؤسسة  :22رقم  مثال تطبيقي
 دج.  15.000

 ل القيد المناسب في نهاية السنة. سج -
  الحل:

 لغ دالمب المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

   ن/29/99  

4299  

9199 

 األصو  غير الجارية - قمخصصات خسائر 

 اضير خسائر القيمة عن األ           

 )تسجيل انخفاض قيمة األراضي(

5.000  

5.000 

 ينية: العيتات المعنوية و التنازل عن التثبثامنا: 
عما  بصورة االست خارجزانية عند خروجه من المؤسسة أو عندما يكون التثبيت عيني من الميثبيت اليحذف الت
أية منفعة اقتصادية مستقبلية ال من استعماله وال من خروجه الحقًا. ويتم  هولم تعد المؤسسة تنتظر مندائمة، 

الفرق بين  روجه عن طريقأو من خني خارج الخدمة عي من وضع أي تثبيتتحديد األرباح والخسائر المتأتية 
اء عملياتية بالحسابات كمنتوجات أو كأعللتثبيت وتدرج في  حاسبيةالم منتوجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة

 في حساب النتائج. وتطبيق القواعد نفسها في حا  تخلي المؤسسة عن أنشطتها )التوقف عن النشاط وحل
 .المؤسسة(
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 والذي يكون عبر مراحل كالتالي: تات:زل عن التثبية التناالمحاسبي لعملي جيلالتس
429  

×92 

 الجارية غ األ -والمؤونات وخ ق هتاال صمخص

 اهتالك التثبيت المعني                  

 المكمل حتى تاريخ التناز ( )إثبات قسط االهت

×××××× 

 

 

×××××× 

×92 

×91 

649 

 

 

 

××9 

259 

6652 

 المعنيتثبيت ال اهتالك

 القيمةخسارة 

 حقوق التناز  عن التثبيت

 التثبيت المعني       

 لماليةا عن خروج التثبيتات غ قفوائض        

         TVA مجمعة على المبيعات 

 )قيد إثبات التناز  في حالة الربح(

×××××× 

×××××× 

×××××× 

 

 

 

×××××× 

×××××× 

××××××× 

×92 

×91 

649 

459 

 

 

 

 

××9 

6652 

 تثبيت المعنيالتالك اه

 خسارة القيمة

 حقوق التناز  عن التثبيت

 لية الما التثبيتات غخروج  نواقص القيمة عن

 ثبيت المعني   تال                 

            TVA مجمعة على المبيعات 

 )قيد إثبات التناز  في حالة الخسارة(

×××××× 

×××××× 

×××××× 

×××××× 

 

 

 

 

×××××× 

×××××× 

أو  599
52 

 

649 

 ندوق أو الص البنك

 حقوق التناز  عن التثبيت         

×××××× 

   

 

×××××× 
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 )تحصيل حقوق التناز (

 االعتبار ما يلي: ز  عن تثبيت ما نأخذ بعينعند التنامالحظة: 
لسنة ك الهتالالشهر فال يؤخذ بعين االعتبار شهر البيع في حساب قسط ا( من 95 -9إذا تم التناز  ما بين )
 ؛التناز  )عكس الشراء(

ة ب قسط االهتالك لسنفي حسا( من الشهر فيؤخذ بعين االعتبار شهر البيع 29 -94بين ) م التناز  ماإذا ت
 التناز  )عكس الشراء(.

دج بشيك، عمرها اإلنتاجي  900.000ة بـ /ن تمت الحيازة على آلة إنتاجي90/06في  :22رقم  ثال تطبيقيم
(، لنفترض الحالة 09الة شيك بنكي )الحدج ب 20.000بمبلغ  9/ن+99/02ز  عنها في اتنسنوات، تم ال 5
 .دج 50.000(: سعر التناز  هو 09)

 :الحل
 95.000=  99/1×  5/9×  900.000 =األولى )سنة الحيازة ن(  قسط اهتالك السنة

  90.000=  99/99×  5/9×  900.000( = 9لثانية )ن+قسط اهتالك السنة ا
 90.000=  99/4×  5/9×  900.000( = 9+الك السنة الثالثة )سنة التناز  نتاهقسط 

 65.000=  90.000+  90.000+  95.000مجموع االهتالكات المتراكمة = 
 55.000=  65.000 – 900.000ية = فالقيمة المحاسبية الصا

أو ربح التناز   ئضافو ( إذن هناك 55.000وهو أكبر من ق م ص ) 20.000لتناز = سعر ا (:22الحالة )
 95.000قيمته 

ارة التناز  أو خس نواقص( إذن هناك 55.000وهو أقل من ق م ص ) 50.000ناز = سعر الت (:20)لحالة ا
  5.000 قيمتها
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 لغ دالمب المبلغ م ناالبي ر ح د ر ح م

   9/ن+99/02  

429 

 

 

 

9295 

 غ جاألصو   -وخ ق والم تااله مخصص

 الك اآللةاهت            

 لتناز (نة اسلآللة  ت)إثبات قسط االه

90.000 

 

 

 

90.000 

   9/ن+99/02  

9295 

649 

 

 

 

995 

259 

6652 

 لةاهتالك اآل

     حقوق التناز  عن اآللة   

 آلة -معدات صناعية      

 المالية غ عن خروج التثبيت فوائض الق   

      TVA مجمعة على المبيعات 

 حالة الربح( -التناز ات إثب :09لحالة )ا

65.000 

22.200 

 

 

 

900.000 

95.000 

92.200 

 

   9/ن+99/02  

599   

649 

 البنك 

 حقوق التناز  عن اآللة         

 (: تحصيل حقوق التناز (09)الحالة )

22.200  

22.200 

   9/ن+99/02  

9295 

649 

459 

 

 

 

 اهتالك اآللة

 لةن اآلناز  عحقوق الت

 المالية  غ اتتعن خروج التثبي ققص نوا

65.000 

51.500 

5.000 
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995 

6652 

 اآللة                

            TVA تامجمعة على المبيع 

 حالة الخسارة( -إثبات التناز : 09)الحالة 

900.000 

1.500 

 

   9/ن+99/02  

599   

649 

 البنك 

 تثبيتعن ال حقوق التناز          

 ق التناز (حقو (: تحصيل 09)الحالة )

51.500    

51.500 

 



 

 
 

ثاني عشرالوحدة ال  

 المعالجة المحاسبية ألعمال نهاية الدورة المالية
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 اليةالمألعمال نهاية الدورة المعالجة المحاسبية : ني عشرثاالوحدة ال
  نهاية الدورة المالية مجمل العمليات المحاسبية التي يقوم بها المحاسب في آخر السنة.أعمال  تعتبر

 تهدف هذه األعمال إلى: أعمال نهاية الدورة المالية: من هدفال
  ا الحقيقية بهدف تحديد المركز المالي للمؤسسة حديد قيمتهللمؤسسة وتحصر األصول والخصوم الفعلية

 وإعداد الكشوف المالية؛
 .تحديد نتيجة الدورة 

 وتشمل العمليات التالية: أعمال نهاية الدورة:
ويقصد به اإلحصاء المادي لكل الموجودات أو األصول )التثبيتات، المخزونات،  الجرد المادي )الفعلي(: (1

منها كما ونوعا وتعدادا وقيمة وقياسا بتاريخ وضع الميزانية، ومراجعة لية( للتأكد الحقوق، الحسابات الما
 الوثائق التي تثبت التزاماتها )ديونها( لكي تكون المعلومات صحيحة ومعبرة عن الواقع؛

حتى تتحمل كل دورة أعباءها وتستفيد من نواتجها الفعلية  ة مختلف الحسابات في نهاية الدورة:تسوي (2
وذلك تطبيقا لمبدأ الدورية واستقالل الدورات المحاسبية، فإنه يتم في نهاية  األصول بقيمتها الحقيقية،وتظهر 

ل كل انخفاض في قيمة األصول )وهو الدورة المالية القيام بتسوية حسابات األعباء والنواتج، كما يتم تسجي
 ما يعرف بتكوين أقساط االهتالك وخسائر القيمة عن األصول(

وذلك بهدف التأكد من صحة حسابات دفتر األستاذ وتطابقها  )بعد الجرد(:المراجعة النهائي ميزان إعداد  (3
 مع اليومية، وتيسير عملية إعداد الوثائق الملخصة؛

وهي محددة في النظام المحاسبي المالي، وذلك انطالقا من ميزان المراجعة النهائي  إعداد الكشوف المالية: (4
 سبية؛ومختلف التسويات المحا

 المالية المنتهية.للدورة  غلق الدفاتر المحاسبية (5
 المادي والجرد المحاسبي ضروريتان لألسباب التالية:إن عملية الجرد ضرورة عملية الجرد: 

  ( والنام المحاسبي المالي يلزمان 11تلبية المتطلبات القانونية، حيث أن كال من القانون التجاري )المادة
ناصر األصول والخصوم على األقل مرة الربح الحقيقي بالقيام بعملية جرد ع المؤسسة الخاضعة لنظام

من القانون التجاري  11واحدة في كل سنة، وهذا بهدف إعداد الميزانية وحساب النتائج، كما نصت المادة 
 على تسجيل هاتين الوثيقتين )الميزانية وحساب النتائج( في دفتر الجرد؛

 واتج واألصول والخصوم، وهذه كلها تمثل عباء والنلية تتطلب تسوية حسابات األتحديد نتيجة الدورة وهي عم
 أحد جوانب الجرد المحاسبي؛
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  إعداد الكشوف المالية الخاصة في نهاية الدورة المالية، هذه الكشوف اإلجبارية قانونا إنما تلخص بيانات
 عملية الجرد.

 ويشمل على: أوال: جرد المخزونات:
د وإحصاء عناصر المخزون من بضاعة ومواد بعحيث تقوم المؤسسة  للمخزون: لي(لفع)ا الجرد المادي

ومنتجات على مختلف أنواعها، من أجل تحديد ما هو موجود فعال في المخزن ثم تحديد قيمته، ويجب  وتموينات
يحة لمخزون إعطاء كل العناية لهذه العملية بهدف إجرائها بصورة دقيقة وسليمة من أجل تحديد القيمة الصح

 تقليص، مما يجعل نتيجة الدورة تظهر بقيمتها الفعلية أو الحقيقة.آخر المدة بدون تضخيم أو 
البيع الصافي ويكون ذلك بتسجيل الخسائر عن قيمة المخزون إذا كان سعر  تسوية حسابات المخزون:

دي والرصيد المحاسبي للمخزونات للمخزون اقل من تكلفة شرائه أو إنتاجه، وكذلك تسوية الفروق بين الجرد الما
 لضرورة.عند ا
، ويختلف كل تبعا ألحد األسلوبين )الجرد الدائم أو الجرد المتناوب( المتابعة اليومية لحركة المخزوناتوتتم 

 :منهما عن اآلخر في المعالجة المحاسبية للمخزون، وفيما يلي توضيح الطريقتين
المخرجات، فهو يتابع ويسجل محاسبيا كل على المدخالت و  وهو أسلوب يطبق الجرد الدائم )المستمر(: (1

وفي نهاية الدورة يتم استخراج  التغيرات )الحركات( اليومية للمخزونات الصادرة والواردة من وإلى المخزن.
مثل تمومقارنتها بالجرد المادي أو الفعلي وال الذي يتمثل في الجرد المحاسبيأرصدة حسابات المخزونات و 

، وذلك من أجل استخراج الفوارق الموجودة لتتم تسويتها من جودة فعال في المخزن لمخزونات المو في كمية ا
 أرصدة حسابات المخزونات وفقا لنتائج الجرد المادي. ويمكن التمييز بين:خالل تعديل 
رد المحاسبي زن( أكبر من الجفعال في المخ ةإذا كان الجرد المادي )كمية المخزونات الموجود الفوارق الموجبة:

 فوارق موجبة عادية وأخرى غير عادية. تصنف إلى، و صدة حسابات المخزونات()أر 
لى فوارق سالبة إ، وتصنف أيضا إذا كان الجرد المادي أو الفعلي أقل من الجرد المحاسبي الفوارق السالبة:

 عادية وأخرى غير عادية.
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 تسوية فوارق الجرد في نهاية الدورة:
مادي والجرد جب بين الجرد المو ال ق وية الفارتس

 المحاسبي
تسوية الفارق السالب بين الجرد المادي والجرد 

 المحاسبي

 فارق غير عادي فارق عادي  فارق غير عادي فارق عادي

يدرج كإلغاء لعملية 
 االستهالك

يدرج كاستهالكات  757كنواتج في حـ/يدرج 
بغرض التصنيع أو 

 البيع

 757في حـ/ كأعباءيدرج 

 أو 3×ـ/ح من

    35×من حـ/

                   7×حـ/   إلى      

 724حـ/          

    3×من حـ/

 757إلى حـ/        

 أو 7×من حـ/

 724من حـ/

 3×إلى حـ/      
 أو

 35×حـ/ إلى      

 757من حـ/

 3×إلى حـ/            

 يلي: ما ن و المخز أظهرت عملية جرد  31/12/2115في : 1رقم  مثال تطبيقي
 مالحظة تكلفة الوحدة الجرد المحاسبي ديالما ردالج مخزون لا

 الجرد المادي أكبر من المحاسبي دج 111 وحدة 991 وحدة A 1.111بضاعة 

 الجرد المادي أقل من المحاسبي دج 51 كغ 511 كغ B 491مواد أولية 

 يبسمن المحاالجرد المادي أقل  دج 211 وحدة 211 وحدة C 111منتجات 

  Bو Aون، مفترضا أن الفارق في المخزون هو فارق عادي بالنسبة لكل من سوية المخز ت سجل قيود: المطلوب
 .Cوغير عادي بالنسبة للمنتجات 
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 الحل: 
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2115   

31 

 

 

 

711 

 بضاعة

 مشتريات البضائع المبيعة       

 البضاعة( موجب لمخزون لاتسوية الفارق )

1.111 

 

 

1.111 

711  

31 

 مواد أولية -مشتريات مستهلكة

 مواد أولية                

 (األولية لمتسوية الفارق الموجب لمخزون ا)

511  

511 

757  

355 

 أعباء استثنائية للتسيير الجاري 

 منتجات تامة                

 (منتجاتلمخزون ال سالبتسوية الفارق ال)

21.111  

21.111 

تبعا لهذا األسلوب فإن الحركة اليومية للمخزون ال تتابع محاسبيا، فيتم تسجيل قيد استالم  وب:المتناد الجر  (2
المخزون، وعند االستهالك أو أو تسليم الفاتورة فقط في عمليات الشراء والبيع دون قيد تدفق أو خروج 

 لمخزون والمتمثلة:ا الخاصة بجردل القيود ج  التصنيع ال يسجل أي قيد. وفي نهاية الدورة تس
 إلغاء مخزون أول المدة والمثبت في القيد االفتتاحي للدورة؛ 
  مشتريات الدورة؛ترصيد حسابات 
 .إثبات مخزون آخر المدة الذي حدده الجرد المادي 

في حالة  ةمتغيرات المخزونات بدل حسابات االستهالكات المستخد 713حـ/لة يفضل استخدام وفي هذه الحا
 (.712، حـ/711، حـ/711)حـ/م الجرد الدائ
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 كما يلي: (Yحول مخزونات مؤسسة ) ، كانت لديك المعلومات31/12/2115بتاريخ  :0رقم  مثال تطبيقي
 الحل:
مخزون أول  

 المدة
رصيد حساب 
المشتريات من ميزان 

 المراجعة قبل الجرد

الجرد المادي 
 )وحدة(

 مالحظات تكلفة الوحدة

 تطبق 91 215 01.211 12.511 ةاعبض
 لمؤسسةا

الجرد 
 المتناوب

 75 2.251 701.511 125.111 مواد أولية

 111 3.225 -- 13.751 منتجات مصنعة

  75 511 -- -- منتجات جارية

 التسجيل في اليومية القيود الالزمة وفق الجرد المتناوب. المطلوب:
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2115   

713 

724 

 

 

 

 

31 

31 

355 

 تغير المخزونات

 مخزون المنتجاتتغير 

 بضاعة               

 مواد أولية                

 منتجات تامة                 

 )إلغاء مخزون أول المدة(

137.511 

13.751 

 

 

 

12.511 

125.111 

13.751 

713  

301 

301 

 تغير المخزونات

 خزنةضاعة مب            

 لية مخزنةأو مواد              

072.711  

01.211 

701.511 
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 )إلغاء مشتريات الدورة(

31 

31 

355 

331 

 

 

 

 

713 

724 

723 

 بضاعة

 مواد أولية

 منتجات تامة

 (75×511منتجات جاري إنجازها )

 تغير المخزونات            

 تغير مخزون المنتجات            

 الجارية زوناتتغير المخ           

 خزون آخر المدة(ات مثب)إ

19.351 

109.111 

354.751 

37.511 

 

 

 

 

210.351 

354.751 

37.511 

  11/11/2117   

723  

331 

 تغير المخزونات الجارية 

 منتجات جاري إنجازها               

37.511  

37.511 

  تسويات مختلفة:ثانيا: 
ا في محاسبة مت بهجيل العمليات التي قاتسؤسسة على ملحرص اعمال بمبدأ استقاللية الدورات يجب أن ت

أن تتحمل كل دورة فيها ثم يجب أن تتبعها بعملية تسوية لربطها بالدورة التي تعنيها لذلك يجب  الدورة التي تمت
كذلك حتى ولو حدثت قبل أو بعد الدورة. كما أن المؤسسة قد تقوم بها  اإليرادات المرتبطة األعباء وتستفيد من

تتمها خالل السنة كحالة استالم فواتير مشتريات دون عناصر المخزون وبما أن  ولكن ال اتعض العمليبب
الدورة )دليل على إتمام عملية الشراء( لذلك فإن  نهاية ا فيترصد وجوب من الحسابات الوسيطة التي 30الحساب 

ية نها وية وذلك ضمن أعمالتسم بعملية ايب القدائن[ يتطل -ظهوره في ميزان المراجعة قبل الجرد برصيد ]مدين
 .ةدور ال

وهي المخزونات التي تراقبها المؤسسة ولكن ال تحوزها ماديا عند إقفال الدورة المالية:  المخزونات في الخارج:
المخزونات المودعة أو المستودعة، والمخزونات السائرة في الطريق. واختيار طريقة المتابعة في المحاسبة 
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والتسجيل المحاسبي  التسيير. ة الجرد المتناوب( يعود إلى قرارقة الجرد الدائم أو طرييقزونات )طر خمة بالالخاص
 يوضحه المثال الموالي.

 بالعمليات التالية: 2115خالل السنة )×( قامت المؤسسة  :3رقم  مثال تطبيقي
  11/11بتاريخ ( أودعت لدى مؤسسة أخرىy)  ؛21.111ع الصن ت تامةومنتجا 51.111بضاعة قيمتها 
 رجعتسا( ت من المؤسسةy بضاعة قيمتها )؛25/11وذلك بتاريخ  11.111ا ومنتجات قيمته 41.111 
  2117بشيك بنكي، والمواد ستستلم سنة  15.111اشترت مواد أولية بقيمة  31/12بتاريخ. 

 تسجيل العمليات أعاله في يومية المؤسسة تبعا للجرد الدائم. المطلوب:
 المناسب.. سجل القيد 15/11/2117 تم استالمها كاملة في 31/12ريخ تاالمشتراة ب لموادض أن ابافترا 

 الحل: 
 :امة للمؤسسةيات الالزمة في اليومية العتسجيل العمل
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  11/11/2115   

37 

 

 

 

31 

355 

 مخزون لدى الغير

 بضاعة                  

 منتجات تامة                  

 (y)إيداع مخزون لدى المؤسسة 

71.111 

 

 

51.111 

21.111 

  25/11/2115   

31 

355 

 

 

 

37 

 اهتالك اآللة

 حقوق التنازل عن اآللة       

 مخزون لدى الغير                 

 (y)استرجاع مخزون من المؤسسة 

 

41.111 

11.111 

 

 

51.111 
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  31/12/2115   

301 

44577 

 

 

512 

 

 

 البنك                 

 رقم...()شراء مواد بشيك 

15.111 

2551 

 

 

17.551 

  31/12/2115   

371  

301 

 

 مواد أولية في الخارج

 مواد أولية مخزنة               

 )فاتورة رقم..(

15.111  

15.111 

  15/11/2117   

31  

371 

 

                  مواد أولية 

 مواد أولية في الخارج             

 (2115استالم مشتريات )

15.111 

 

 

15.111 

 

من النظام المحاسبي المالي على أنه عمال بمبدأ  5 -123تنص المادة ن المخزونات: ع ائر القيمةسخ
وقيمة  )تكلفة الشراء أو تكلفة اإلنتاج( تكلفتها قيمة بين كل من فإن المخزونات تقيم بأقل والحذر، الحيطة

ح تكلفتي المقدر بعد طر  يعهي سعر الب ة، وقيمة اإلنجاز الصافي)صافي القيمة القابلة للتحقق( افيةجازها الصإن
 .)البيع( اإلتمام والتسويق

تدرج أي خسارة في قيمة المخزونات في الحساب كعبء في حساب النتائج عندما تكون تكلفة المخزون أكثر 
. وتحدد خسائر القيمة في المخزونات مادة بمادة، أو في حالة أصول من القيمة الصافية إلنجاز هذا المخزون 

 .ئةوضة فئة بفاعمت
 وبعد االعتراف بخسارة القيمة في المخزونات يمكن تميز عدة حاالت يمكن توضيحها من خالل المثال الموالي:
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 ما يلي:)×( أظهرت عملية جرد المخزون بالمؤسسة  31/12/2115في : 4رقم  مثال تطبيقي
 تكلفة الوحدة الكمية بالوحدة المخزون 

 A 111 51بضاعة 

 B 51 211منتجات تامة 

 سجل قيود جرد حسابات المخزون. المطلوب:
نظرا لكون التكلفة أكبر من سعر البيع فإن كال من مخزون البضاعة والمنتجات أيضا يستدعيان تسجيل خسارة 

 في القيمة.
 خ ق اإلجمالية خسارة ق و س بيع الوحدة ةتكلفة الوحد الكمية بالوحدة المخزون 

 A 111 51 45 5 511بضاعة 

 B 51 211 101 21 1111 تامةمنتجات 

 تسجيل خسارة القيمة في اليومية:
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2115   

705 

 

 

 

391 

395 

 الجارية عن األ ق المؤونات وخ مخصص

 بضاعةال ون مخز  نع ق خ             

 تامةال م ون مخز  عن ق خ             

 (×سارة القيمة عن المؤسسة خإثبات )

1.511 

 

 

511 

1.111 

 : وفي هذه لحالة يتم ترصيد المؤونة )خسارة القيمة( وتحويلها إلى حساب المخزون المعني.بيع المخزون  حالة
 بما يلي:قامت  2117وخالل السنة )×( لنفترض أن المؤسسة 

 )عملية البيع تمت بخسارة(؛دج للوحدة 41ة بـ من البضاع وحدة 51بيع تم  13/17/2117خ بتاري
 دج للوحدة على الحساب )عملية البيع تمت بربح(.121بيع كل الوحدات التامة بـ تم  10/2117/ 25بتاريخ 

 سجل العمليات أعاله وفق الجرد الدائم. المطلوب:
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 يومية وفق الجرد الدائم:تسجيل العمليات الالزمة في ال الحل:
 المبلغ د مبلغ مال البيان ر ح د ر ح م

  13/17/2117   

411.1 

 

 

 

711 

4457 

 1قم الزبون ر  -الزبائن

 (41×51) بضاعةمبيعات              

             TVA على المبيعات 

 فاتورة بيع بضاعة()

2.341  

2.111 

341 

711 

391 

 

 

31 

 (45×51) مشتريات البضائع المبيعة

 (5×51) بضاعةال خسارة القيمة عن مخزون 

 (51×51) مخزون البضاعة           

 (عن البضاعة ق خمع ترصيد ...وج)وصل خر 

2251 

251 

 

 

2511 

  25/10/2117   

411.2  

711 

4457 

 2الزبون رقم  -الزبائن

 (211×51منتجات تامة )مبيعات          

           TVA على المبيعات 

 رة بيع منتجات تامة()فاتو 

12.205  

11.511 

1.705 

724 

395 

 

 

355 

 (101×51لمخزون من المنتجات التامة )تغير ا

 (21×51المنتجات )خسارة القيمة عن 

 (211×51منتجات تامة )             

 (المنتجعند بيع  ق ترصيد خوصل خروج... مع )

9.111 

1.111 

 

 

11.111 
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 لقابلة للتحققالة وجود زيادة في القيمة اح
وحدة من البضاعة لم يتم بيعها، علما أن سعر  51)×( المؤسسة  بقي لدى 2117ة نه في نهاية السنلنفترض أ

 كان:ع الوحدة بي
 دج للوحدة أي أكبر من تكلفة الشراء، في هذه الحالة يتم إلغاء أو تخفيض كل أو 71سعر البيع  :1الحالة 

 ؛راجهلذي سبق إدرة ايفوق مبلغ الخسا ط أن المبلغ المسترجع الجزء من خسائر القيمة )ترصيدها( بشر 
أيضا نلغي خسائر القيمة لزوال احتمال حدوث  دج للوحدة أي يساوي التكلفة، هنا51سعر البيع  :0الحالة 

 خسارة قد تنتج عن البيع بسعر أقل من التكلفة؛
، دج 251لسابقة أي ا كانت في نهاية السنة اللوحدة، وهنا نترك خسارة القيمة كم دج45سعر البيع : 3الحالة 

 ي قيد لتعديل خسارة القيمة الحالية؛أال نسجل  أي
 أي أن المخزون يسجل خسارة إضافية في قيمته مة القابلة للتحققانخفاض جديد في القي حالة

دج للوحدة، 11بـ ( 251الحالة تزيد قيمة خسارة القيمة الحالية )دج للوحدة، وفي هذه 35سعر البيع  :4الحالة 
 (.511+ 251) 751تصبح و  511= 11 ×حدةو  51المؤونة بـ  أي ترفع

 لكل حالة. سجل القيود المحاسبية المناسبةالمطلوب: 
 يتم إلغاء خسارة القيمة كالتالي: 2و 1ن محاسبيا تكون القيود المسجلة كالتالي: الحالتا الحل:

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2117   

391 

 

 

 

705 

 البضاعةزون ارة القيمة عن مخخس

 ق خاسترجاعات االستغالل عن      
 الجارية والمؤونات لأل

 البضاعة(خسارة القيمة عن ل ع كلياسترجا)

251 

 

 

251 

 .اليومية حتى تظل خسارة القيمة المسجلة على حالتهاال نسجل أي قيد في : 3الحالة 
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 دج للوحدة 11×ةوحد 51أي  ،511مة إضافية بقيمة قي نسجل خسارة :4الحالة 
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2117   

705 

 

 

 

391 

 

 الجارية عن األ ق وخ صصات المؤوناتمخ

 خسارة القيمة عن مخزون البضاعة          

 البضاعة(خسارة القيمة عن  زيادة)

511 

 

 

511 

 

 ة وغير المستلمة(:غير المسلمعد )ير التي لم تعد بالفوات
مما يعني أن ، للزبائن إرسالها مورة والفواتير لم تعد بعد بسبب تأخر المورد في إعدادها وعددعند وصول نهاية ال

 ، وفي الوقت نفسه المورد قد قام بتسليمثبت محاسبيا فاتورة المشترياتيالمشتريات دون أن استلم عناصر  الزبون 
 411لمبدأ االستحقاق والمقابلة عوضا عن حـ/ وتطبيقاوبالتالي بيعات محاسبيا. فاتورة المات بالمبيعات دون إث

موردو الفواتير  410حـ/ تتم تسوية هذه الوضعية في محاسبة الزبون باستعمالضا لكية، وأيالزبائن في تحويل الم
، مع احتساب الملكيةحلة تحويل مر  يالموردون ف 411ـ/بدل ح)فواتير قيد االستالم( التي لم تصل إلى أصحابها 
 410ترصيد كل من حـ/ وعند إعداد الفاتورة في الدورة المقبلة وإرسالها للزبون يتم .الرسم على القيمة المضافة

 كما يبينه المثال الموالي. 410وحـ/
  :1رقم  مثال تطبيقي

الزبون قيمتها أرسلت إلى اعة عد: بضإعدادها ب تبين أن فواتير النواتج التالية لم يتم 2115السنة في نهاية 
 11.111، وأيضا خدمات مقدمة 51.111
تم  11/11/2117مية كل من الزبون والمورد، وفي في يو  31/12/2115سجل القيود المناسبة في  المطلوب:

 .موردون والكل من الزبسجل القيود المناسبة في يومية  –إعداد فواتير النواتج أعاله وإرسالها إلى الزبائن للتسديد 
 الحل:
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 لدى المورد:التسجيل 
 لغ دالمب المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2115   

410  

711 

717 

4457 

 نواتج غير مفوترة -الزبائن

 مبيعات بضاعة                   

 خدمات مقدمة                   

                TVA على المبيعات 

 ()فواتير قيد التحرير

71.211     

51.111 

11.111 

11.211 

  11/11/2117   

411  

410 

 الزبائن

 نواتج غير مفوترة -الزبائن           

 (410حـ/ دالفواتير وترصي)إرسال 

71.211  

71.211 

 

 التسجيل لدى الزبون:
 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2115   

301 

714 

44577 

 

 

 

410 

 

 خزنةبضاعة م

 خدمات مؤداة 

TVAلسلع والخدماتعلى ا 

 فواتير قيد االستالم  -ون المورد          

 )فواتير قيد االستالم(

51.111 

11.111 

11.211 

    

 

 

71.211 
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  11/11/2117   

410  

411 

             فواتير قيد االستالم -الموردون 

 موردون ال             

 (410الفواتير وترصيد حـ/ استالم)

71.211  

71.211 

 

الدورة  المتعلقة بالدورة المالية الالحقة وهي مسجلة فيأو التكاليف  هي األعباءو ا: مسبقباء المقيدة األع
وبالفعل هناك تكاليف سجلت اعتمادا على أوراق ثبوتية في حسابات المجموعة السادسة )األعباء(  الحالية.

حقاق مبدأ االستقا لذلك وجب حذفها طبا، لالجارية كليا أو جزئيبحسب طبيعتها، ولكنها ال تعود إلى الدورة 
، وهي تشكل دفوعة مقدما، عقود الصيانة المسددة مسبقامثل عالوات التأمينات الم والمقابلة واستقاللية الدورات

عباء األ 407فتح هذا الحساب الوسيط )حـ/ب . وتسوية هذه الحالة يتم في نهاية الدورة المالية الحاليةأصوال
 الدورة المقبلة.بداية القيد المحاسبي في نفس صد بعكس وير  دائنا معنيا وحساب العبء المدين (المقيدة سلفا

يعني ذلك تخفيض مبلغ اإليرادات أي إلغاء إيرادات الدورات المقبلة من إيرادات الدورة و ا: مسبقالمقيدة  جنواتال
كون تقديم أن يقبل حسب طبيعتها ية من المجموعة السابعة بالحالية، فهناك إيرادات سجلت في حساباتها المعن

ء منها، ولذلك وجب تخفيضها الية بأكملها أو جز ال تعود إلى الدورة الح ، إذ أنهاالخدمات التي تبررها قد تمت
ح فتب . ويتم تسوية هذه اإليرادات، وهي تشكل خصومابمبدأ االستحقاق والمقابلة وأيضا استقاللية الدوراتعمال 

مقابل حساب  في نهاية الدورة الحالية ب الدائنفي الجان (سلفاالمقيدة  نواتجال 407الحساب الوسيط )حـ/
والمثال الموالي يبين التسجيل  .يجرى القيد العكسي الدورة المقبلةبداية وفي  ين،نية في الجانب المداإليرادات المع

 المحاسبي بالتفصيل:
  :0رقم  مثال تطبيقي
 ت التالية:بالعمليا)×( قامت المؤسسة  2115 خالل السنة

إلى غاية  11/12/2115دج بشيك بنكي للفترة الممتدة من  41.111ن والمقدرة بـريف التأميمصا تسديد
 ؛31/12/2117

تقوم المؤسسة بتأجير مستودع لها إلى أحد المتعاملين، وذلك وفقا لعقد يقضي بالتسديد كل ستة أشهر ابتداءا 
 دج.72.111بمبلغ  2115 11/11من 

 .2115ة السنة مة في نهايلالز ل قيود التسوية اتسجي المطلوب:
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 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ر ح م

  31/12/2115   

407  

717 

 األعباء المقيدة سلفا

 أقساط التأمينات                  

 (2117خاصة بالدورة  ترصيد أعباء)

31.111     

31.111 

  31/12/2115   

710  

407 

 إيرادات األنشطة الملحقة

 مقيدة سلفات الاإليرادا             

 (2117إيرادات خاصة بالدورة ترصيد )

40.111  

40.111 

  11/11/2117   

717  

407 

 أقساط التأمينات

 األعباء المقيدة سلفا         

 (407)ترصيد حـ/

31.111  

31.111 

  11/11/2117   

407  

710 

 ادات المقيدة سلفا اإلير 

 طة الملحقةإيرادات األنش             

 (407/حـد )ترصي

 

40.111 

 

 

40.111 

 مالحظة:
 ؛TVAالرسم على القيمة المضافة  التسوية ال تبين -
المديونية أو الدين بالطبيعة لم يتم تخصيصها لحساب مدين أو دائن خاص لكن حساب له طبيعة متنوعة،  -

 ة على تحليل الميزانية؛هذا ليس له نتائج سلبي
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 نية.ميزاها عند افتتاح القيود التسوية يتم ترصيد -
وهي الحسابات االنتقالية أو االنتظارية تحت تصرف  47حسابات توضع البات االنتقالية أو االنتظارية: الحسا

ندما يتم المؤسسات لكي أثناء الدورة المالية العمليات التي ال يمكن قيدها بصفة مؤكدة في حساب معين ع
يتم قيدها في  47يل في الحساب ة تسجعملي م كلوللعل ات إضافية.تسجيلها أو العمليات التي تتطلب معلوم

في الكشوف المالية ألنه حساب  47لمناسب والختامي في أقرب اآلجال، حيث ال يظهر الحساب الحساب ا
يد التحميل، أما النواتج أو أعباء ق 477حيث أن األعباء أو المدفوعات تسجل في حـ/ وسيط ومؤقت.

 تسجيل المحاسبي يوضحه المثال التالي:. والتحميلد النواتج قي 477حـ/ المقبوضات فتسجل في
 : 0رقم  ثال تطبيقيم

 بالعمليات التالية:)×( قامت المؤسسة  2110خالل السنة 
  د؛بشيك بنكي، إن طبيعة العملية لم تحدد بع 51.111تحصلت على مبلغ  25/19بتاريخ 
  ؛د بعدلم تحباء لم أن طبيعة األعبشيك بنكي، مع الع 111.111سددت مبلغ  15/11بتاريخ 
  31/11تبين يوم عملية األولى تمثل خدمات مقدمة، أما العملية الثانية فأظهر البحث أن ال 15/11بتاريخ 

 مصاريف صيانة.أنها 
 تسجيل العمليات أعاله في يومية المؤسسة المعنية. المطلوب:

 المبلغ د المبلغ م البيان ر ح د ح مر 

  25/19/2110   

512  

477 

 بنك

 د التحميلنواتج قي           

 (تحصيل نواتج)

51.111     

51.111 

  15/11/2110   

477  

512 

 أعباء قيد التحميل 

 بنك                 

 (تسديد مصاريف)

111.111  

111.111 
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  15/11/2110   

477  

717 

 التأميناتأقساط 

 األعباء المقيدة سلفا         

 (477حـ/ سوية)ت

51.111  

51.111 

  31/11/2110   

715  

477 

 مصاريف صيانة

 أعباء قيد التحميل             

 (477حـ/ سوية)ت

111.111  

111.111 
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