
 

 

 
201955 

  
  
  
  
  
  

)2( 

(LMD) 

  
  

  

  
  
  
  
  

 20162017



 





 

 



01  
02 -- 70  

 ʯهيد 03
 اإلطار التصوري للمحاسبة املالية: املبحث األول 03
طار التصوري للمحاسبة املالية) 1 03 مية  وم وأ  مف

وم) 2 06  املحاسبة املالية مف

 مجال تطبيق املحاسبة املالـية) 3 08

داف القوائم املالية) 4 09  أ

ية) 5 10 صائص النوعية للمعلومات املحاس  ا

ية) 6 11 تفاقيات املحاس  املبادئ و

انب العم للمحاسبة) 7 18  ا

 جاريةدراسة كيفية س̺ حسابات األصول والخصوم غ̺ ال: املبحث الثا̹ 19
ساب: مدخل) 1 19 وم ا  مف

موال): 01(دراسة حسابات املجموعة ) 2 22  حسابات 

يتات): 02(دراسة حسابات املجموعة ) 3 27  حسابات التث

 دراسة كيفية س̺ حسابات األصول والخصوم الجارية: املبحث الثالث 32
ةاملخزونات واملنتجات ا): 03(دراسة حسابات املجموعة ) 1 32  ار

 حسابات الغ): 04(دراسة حسابات املجموعة ) 2 36

سابات املالية): 05(دراسة حسابات املجموعة ) 3 45  ا

 دراسة حسابات التسي̺: املبحث الرابع 49
عباء): 06(دراسة حسابات املجموعة ) 1 49  حسابات 

 حسابات النواتج): 07(دراسة حسابات املجموعة ) 2 55

 دراسة عرض وتقديم القوائم املالية: الخامس املبحث 58
ــة) 1 59 انيـ  امل

 حساب النتائج) 2 66

 ل التدفقات النقديةو جد) 3 69

اصةو جد) 4 69 موال ا غ   ل 

ق القوائم املالية) 5 70  م



 

 

 

71 -- 155  
 ʯهيد 72
 مقومات عملية التسجيل املحاسبي: ألولاملبحث ا 72
 النظام املحاس) 1 72

ية) 2 81  الدورة املحاس

 املعالجة املحاسبية للعمليات املتعلقة باألموال: املبحث الثا̹ 86
اصة  املؤسسات الفردية) 1 86 ية للعمليات املتعلقة باألموال ا ة املحاس   املعا

شاء املؤسسة الفردية) 1.1 ن املستغل واملؤسسة الفردية) 2.1       إ الت ب  التحو
 

ات) 2 90 اصة  الشر ية للعمليات املتعلقة باألموال ا ة املحاس  املعا

شاء الشركة) 1.2 يجة الشركة) 3.2       عديل رأسمال الشركة) 2.2       إ ع ن  توز
  

ية للديون ) 3 101 ة املحاس  املعا

 املعالجة املحاسبية للعمليات الجارية: ثاملبحث الثال 102
نتاج والبيع) 1 102 ية لعمليات الشراء و ة املحاس  املعا

ية للرسم ع القيمة املضافة) 2 110 ة املحاس  املعا

ضات) 3 113 يقات واملردودات والتعو س ية لل ة املحاس  املعا

سعار) 4 116 ية للتخفيضات ع  ة املحاس  املعا

ة) 5 120 ية لألوراق التجار ة املحاس  املعا

ية لألغلفة املتداولة) 6 124 ة املحاس  املعا

 املعالجة املحاسبية للعمليات املتعلقة بالتثبيتات: املبحث الرابع 127
ة) 1 128 ية واملعنو يتات العي  حيازة التث

ية) 2 132 يتات العي  حاالت خاصة بإدراج التث

تال) 3 137 ةا ية واملعنو يتات العي  ك التث

ة) 4 141 ية واملعنو يتات العي  خروج التث

 املعالجة املحاسبية ألع̲ل نهاية السنة املالية: املبحث الخامس 143
 جرد املخزونات) 1 144

 خسائر القيمة عن املخزونات) 2 150

 الفوات غ املستلمة والفوات غ املسلمة) 3 152

 عباء والنواتج املعاينة سلفا ) 4 154

ة) 5 154 نتظار نتقالية أو  سابات   ا

156  
  



 

 

 مقدمــة
  

دف عد  ان  ، الذي  يل املحاس ور بوادر ال عرفت املحاسبة عدة تطورات، بدء من ظ

ا عة تطور ات ومتا وات واملمتل سابات باالعتماد ع القيد املفرد، والتحول وإحصاء ال ، ثم مسك ا

عرف حاليا باملحاسبة املالية ا إ القيد املزدوج، وصوال إ ما  وقد نتج عن تلك التطورات العديد من . عد

ية  ، بفضل الطرق والقواعد املحاس ية، وخصوصا ع مستوى أدوات التطبيق العم يم املحاس املفا

اكمة ا ية امل ات املحاس ا املمارسة، مما أدى إ اختالف املعا ند عل س ل أصبحت بمثابة أعراف وتقاليد 

عرف  ختالف اتجاه جديد  ية؛ وقد تمخض عن ذلك  ب املحاس ور العديد من املذا ن الدول، وظ ب

ا  يئات الدولية وع رأس عض ال " حاسبة الدوليةمجلس معاي امل"باملحاسبة الدولية، من خالل س 

)IASB: International Accounting Standards Board (ية ع املستوى الدو   .تنميط املمارسات املحاس

ية دت املمارسة املحاس دف مواكبة التطورات  ش انت  عض التحوالت، وال  زائر   ا

ان مطبقا غداة ) Plan Comptable Générale 1957(قتصادية، فبعد النظام املحاس الفر  الذي 

، 01/01/1976بدء من ) PCN : Plan Comptable National" (املخطط املحاس الوط"ستقالل، تم تب 

يات بدأ العمل ع مراجعة  سعي اية ال اكية؛ ومع  ش ند إ  س ان  قتصادي الذي  استجابة للتنظيم 

ر  قتصادي، وموجھ التنميط املحاس وتزايد ذلك املخطط ملواكبة عمليات التحر شاط  ال مست ال

تجاه نحو املحاسبة الدولية؛ وقد نتج عن ذلك تب نظام محاس مستمد من معاي املحاسبة الدولية 

(SCF: Système Comptable Financier)  01/01/2010، بدأ تطبيقھ.  

ناول  و عرض املحاسبة العامة،موضوع ذه املطبوعة  ت ا  دف م يم  وال ساسية املفا

ي اتتوضيح املعاو ، للمحاسبة املالية قتصادية وفق النظام املحاس املا ةاملحاس ؛ و للعمليات 

سي وعلوم " ، ميدان)LMD(السنة أو  مخصصة لطلبة ةعلوم اقتصادية وال قرر مل امعدة وفق، و "تجار

ا بأكالوزارة ا النموذجية ، كما تم تدعيم ن مع حلول ل تمار ن مثاال تطبيقيا  ش وقد خصص  .من عشر

ول  يملعرض ذه املطبوعة من  الفصل  طار  سس واملفا ك ع  ، بال ة للنظام املحاس املا النظر

سابات والقوائم املالية؛ أما  يالتطوري ومدونة ا يل الفصل الثا يات املحاس للعمل فتناول ال

ثمار، باإلضافة إ س ستغالل ودورة  ل ودورة  ة  قتصادية ال تتم  إطار دورة التمو املعا

ية اية السنة املحاس   .املالية ألعمال 
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  ʯهيد
  

ا املؤسسة جمع معلومات عن العملياتتم املحاسبة ب ا ،ال قامت   ،والظروف ال أثرت عل

ة زمنية معينة، وذلك  ا، خالل ف س من أجل معا ع املركز  تلك العمليات والظروف آثار قياسح ي

ائيةاملا للمؤسسة ا ال ة،  ، وقياس محصل اية الف التاعند  كم ع نجاعة املؤس و ا ع  سة،ا وقدر

طرافتوليد القي ة املعلومات املتعلقة بالعمليات والظروف و  .مة، وتحقيق تطلعات مختلف  من أجل معا

ند إباملحاسبون  يقومقتصادية،  س شمل عدة مراحل، و ، الذي   العديد من نفيذ العمل املحاس

تفاقيات ا ، املبادئ و يل املحاس من  ؛اسبةطار التصوري للمح ورد ذكر عت ال م مراحل و أ

، و  سابات ال  تتضمنعتمد بدوره ع مدونة الذي العمل املحاس التدفقات الناتجة  ستخدم إلثباتا

  .اعن مختلف العمليات، ومجموعة من القواعد تحدد كيفية س 

ذا يم السابقة   تيةالفصل، تم تقسيمھ إ املب من أجل توضيح املفا   :احث 

ول  -  .طار التصوري للمحاسبة املالية :املبحث 

ي - ة :املبحث الثا ار صوم غ ا صول وا  .دراسة كيفية س حسابات 

ة :املبحث الثالث - ار صوم ا صول وا  .دراسة كيفية س حسابات 

ع - سي :املبحث الرا  .دراسة حسابات ال

امس -  .القوائم املاليةدراسة عرض وتقديم  :املبحث ا

 

  إلطار التصوري للمحاسبة املاليةا: األول ملبحثا

طار طار التصوري جزء من  ساس الذي يتم  العام عت  و   منھ نطالقللمحاسبة املالية، ف

ية غرض ، ال ، )La normalisation( إعداد املعاي املحاس ة تتضمن أدوات التطبيق العم خ ذه 

ا ع ا املالية اقوائماملؤسسة من أجل إعداد محاسبة بمسك سمح  نوعرض  .ملستخدم

  أهمية اإلطار التصوري للمحاسبة املاليةمفهوم و  )1

ون النظام املحاس  ات، يت ل اتمثل المن عدة مستو طار  لمحاسبة املالية،لعام لي عت  و

و ل، ف ي ذا ال امل" التصوري أساس  دا نظام مت ابطة، ال يمكن أن تؤدي إ من  سس امل ف و

ا ساعد ع وصف طبيعة ووظيفة املحاسبة ومحددا سقة، و ية م شمل حيث  ،(1)"معاي محاس

                                                             
 .22. الدار الجامعیة، ص: ، اإلسكندریة01، طإعداد القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبة، )2008(أمین السید أحمد لطفي  (1)
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ية، داف يم والفروض واملبادئ والقيود املحاس عت املوجھ واملفا ، من أجل  ال  تحديد إلصدار املعاي

ية جراءات املووالطرق القواعد  عت، واجبة التطبيقحاس ك ومرجعا املحاس للعمل دليال و ؛ م عليھل

ات  امنظم اإطار  باعتباره لمحاسبة املاليةإلطار التصوري لمكن النظر لو  ط عناصر عدة  مستو ير

ير املمارسات القائمة ستخدم لت ية بديلة مختلفة،  اح ممارسات محاس ي (1)واق ات البي   .ةومناسبة للتغ

مية وجود لقد ا نظم  يحكمإطار تصوري زدادت أ ية  املمارسةو عتماد نتقال منذ  املحاس من 

ية املقبول عتماد  (GAAP)*عموما  ةع املبادئ املحاس ية، إ    :(2)من أجلوذلك  ع املعاي املحاس

ل الطارئة  التطبي - ام ال قحل املشا ح سرعة والتقليل من  عدد البدائل؛العم   صية و

ات ال تحكم  - يم واملصط ذه العمليالعمل املحاستحديد مختلف املفا ن املؤسسات ، لتوحيد  ة ب

انات امل ادة إم ن اقارنة وز ن؛و  لقوائم املاليةب ا من طرف املستخدم ا وتقبل ا ومنفع م ادة درجة ف  ز

ية أك توف دليل ل - ر معاي محاس س منفعةتطو سس  وا  ؛ذلكاقا، نظرا لالعتماد ع نفس 

ية والقوائم املالية - ن ع تفس املعاي املحاس ن واملدقق   .مساعدة معدي القوائم املالية، املستخدم

ل  ل ا :)01(الش ي   .املالية للمحاسبة العامل

  
  .112. ، صدار وائل: ، عمان01، طبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییرالنموذج المحاس، )2003( رضوان حلوة حنان :المصدر

                                                             
 .365. ص ،دار وائل: ، عمان01، طالنموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر، )2003(رضوان حلوة حنان  (1)

* GAAP: Generally Accepted Accounting Principles 
(2) Hennie Van Greuning (2006), International financial reporting standards: a practical guide, 4th ed., Washington: The 
World Bank, p. 3. 
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ل  ي ل يت أن ال ات  املالية للمحاسبة العاممن الش يضم العديد من العناصر  مستو

ا؛  ابط فيما بي ساق وال عد مختلفة، تتم باال داف القوائم املاليةو انقطة البداية،  أ ترتبط  أل

ية ال باحتياجات مستخ صائص النوعية للمعلومات املحاس دمي القوائم املالية، مما يتطلب تحديد ا

حتياجات نكما  ،سمح بتلبية تلك  ساسية  يتع يم  اف لعناصر القوائم املاليةتحديد املفا ع  وأسس 

سمح باشتقاق عناصر . ا ي الذي  طار املفا ل العناصر الثالثة السابقة  ش  بدءناء الرس البو

يةثم بالفروض،  عت البناء الرس  ؛املبادئ والقيود املحاس  طار الذي يوجھ املمارسة املالية لمحاسبة لو

يةالعملية انب التطبيقي، من خالل وضع املعاي املحاس عتمد عليھ ا ساس الذي  ونھ  وتحديد  ،، ل

سمح بإعداد القوائا أدوات التطبيق العم ة تحتوي ع معلومات عن أداء املؤسسة م املاليةل  خ ذه   ،

ة زمنية معينة،  ما خالل ف ات ف ا املا والتغ صائص وال ومركز يجب أن تتصف بمجموعة من ا

داف املحددة ةالنوعي   .مسبقا غرض تحقيق 

ختال  عض  تج عنھ  ل املحاسبة املالية من دولة ألخرى، مما ي ي فات  املمارسات يختلف 

ل للمحاسبة املالية، ف ي زائر تحديد  ا من الدول حاولت ا ية؛ وكغ  من) 06(املادة  حسباملحاس

ذا النظام  ،املا اساملح لنظاموالذي يتضمن ا، 2007 نوفم 25  املؤرخ، (1)11- 07القانون رقم  فإن 

ا لإطارا ت يضم سمح بإعداد قوائم مالية ع  ،ومدونة حسابات ،يةومعاي محاس ،لمحاسبة املاليةصور

ا ية املتعارف عل طار ) 07(وحسب املادة  .أساس املبادئ املحاس ل فإن  ش التصوري للمحاسبة املالية 

ية  ادليال إلعداد املعاي املحاس ية املالئمة عند ،وتفس عدم وجود أي معيار أو  واختيار الطرق املحاس

قتصاديةتفس ملعا عض العمليات  طار التصوري مجال تطبيق املحاسبة املالية، واملبادئ ة  حدد  ؛ و

يم عناصر القوائم املالية  ية، إضافة إ مفا تفاقيات املحاس اصة (و موال ا صوم و صول وا

عباء ية ت عايمن نفس القانون فإن امل) 08(حسب املادة و  .)والنواتج و  صول  تقييم قواعدحدد املحاس

صوم عبا وا ونات القوائم املالية و  ءو ا كيفيةوالنواتج، وكذا م يل ) 09(؛ وحسب املادة عرض فإن 

ا ا وقواعد س سابات ال يجب استخدام ون باالعتماد ع مدونة تتضمن ا قتصادية ي   .العمليات 

طار  ل أع مستوى ضمن التصوري عت  و املالية حاسبةملاي سا  دف  تلبية ، فال

ن ل عن مالية معلومات ب احتياجات املستخدم توفر خصائص قوائم مالية أل املؤسسة  ش غراض محددة و

طار  ، فإن2008ماي  26  املؤرخ (2)156- 08من املرسوم التنفيذي رقم ) 02(حسب املادة ف .معينة

االتفاقيعرف املفللمحاسبة املالية  التصوري ل أساس إعداد وعرض القوائم املالية  ش يم ال  ات ا

ية ال يتع اواملبادئ املحاس ام  ل صائص النوعية ،ن  ا  ا وا يةال يجب توفر ، ملعلومات املحاس

                                                             
 .6-3 :، ص2007 نوفمبر 25، الصادر بتاریخ 47، العدد الرسمیة الجریدة، 11-07قانون رقم ، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة: أنظر (1)
 28، الصادر بتاریخ 27، العدد الرسمیة الجریدة ،2008ماي  26 مؤرخ في 156-08، مرسوم تنفیذي رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة: أنظر (2)

 .15-11 :، ص2008 ماي
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ل مرجعا لوضع معاي جديدةكما  سمح بش و  ية، ومن ثم ف م و  تفس املعاي املحاس ة ف ومعا

ا صراحة  التنظيم املحاسقتصادية حداث ات والعملي   .غ املنصوص عل

طار التصوري للمحاسبة املالية السابق من نفس املرسوم التنفيذي) 03(أشارت املادة   إ أن 

لفة بالتنميط املحاس ساعدة م دف إ ات امل ية ع) Les normalisateurs(ا ر املعاي املحاس  ،تطو

عت مصدرا للطرق و  ين عند ال  ية، وتوجيھ املس جراءات املحاس إعداد وعرض القوائم القواعد و

مو  ،املالية ن ع ف ية،  امساعدة املستخدم سابات وتفس املعلومات املحاس سمح ملراج ا إبداء بكما 

للنظام  طار التصوريقا فإن وكما أشرنا ساب ؛وشرعة القوائم املالية رأي ف ومحايد حول مدى صدق

ية،  املحاس املا تفاقيات املحاس صائص النوعية يحدد مجال تطبيق املحاسبة املالية، واملبادئ و وا

ية،  يم املتعلقة بللمعلومات املحاس عباءواملفا اصة والنواتج و موال ا صوم و   .األصول وا

  املحاسبة املاليةمفهوم  )2

فإن  ).Kimmel et al( املؤسسة، فحسب  ملعلوماتاملالية نظام فر لنظام ا عت املحاسبة

ة البيانات" مع ومعا ا  نظام املعلومات املحاس عبارة عن نظام  املتعلقة بالعمليات ال قامت 

حداث   ونظام باملدخالت ذا ال دتحدو  ؛(1)"وتوصيل املعلومات املالية ملتخذي القرارات املؤسسة،

ية املختصة بتقييم و، قتصادية  .مثلة  القوائم املاليةات مواملخرج، حداثتلك  آثارشطة املحاس

 سمح ،اليةامل علومةامل تنظيمل نظام" اليةملا املحاسبة فإن 11-07قانون رقم ال من) 03(حسب املادة و 

ن ا، عددية قاعدية معطيات بتخز يف ا، تص ا، تقييم  صادقة صورة عكسمالية  قوائم رضوع يل

اتممو  اليةملا الوضعية عن تھ ووضعية ،نجاعتھ، الكيان تل املحاسبة تم و ؛"اليةملا السنة اية  خز

ا املؤسسة، والظروف  بتحديد وقياس العملياتاملالية  اقتصادية ال قامت  من أجل ، ال أثرت عل

تم بدراسة ممارسات ا توصيلو  اليةاملقوائم إعداد ال طراف؛ كما  فصاحالقياس ملختلف  رو  ، وتطو

سمح بت ا افس إطار نظري  ا وتوج بؤ  صائص و  .والت اتتم املحاسبة املالية بمجموعة من ا م   :أ

دف الرئ للمحاسبة املالية - طراف  :ال م بإصدار بو تلبية احتياجات مختلف  سمح ل معلومات 

ام صائص،  ح و ما يتطلب توفر تلك املعلومات ع مجموعة من ا التا واتخاذ القرارات، و و

صائص ضرورة ذه ا يح بلوغ  ية ال ت ات املحاس  .عتماد ع املعا

سية لوظائف ال - صائص ا"فإن ) .Kieso et al(حسب  القياس والتوصيل، ف :املالية لمحاسبةالرئ

الوحدات ) 2(تحديد، قياس، وتوصيل املعلومات املالية حول ) 1(تمثل  ساسية للمحاسبة ت

                                                             
(1) Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt and Donald E. Kieso (2011), Financial accounting tools for business decision 
making, 6th edition, USA: John Wiley & Sons, p. 102. 



 

 

7  

تمة) 3(قتصادية   رتركز ع إعداد التقاراملحاسبة  العملية ال ، ف...لألطراف املعنية وامل

ا من  غرض استخدام عواناملالية للمؤسسة  ن ع حد سواء طرف  ارجي ن وا  .(1)"الداخلي

ن للمحاسبة يمكن التمي - ن جانب ، :املالية ب انب العم ول  ا الذي يتمحور حول  يتمثل 

ا فنا  نةو املحاسبة باعتبار ند إ مجموعة من التقنيات  ،م س اص مختصون، و ا أ يقوم بممارس

جراءات انب ؛و انب العل أما ا ي فيتمثل  ا لھ  بذاتھ،عت املحاسبة علما قائما  أين، الثا

يمھ ومبادئ دافھ ومفا قتصاديةھأ حداث  يل وتحليل   .، يركز ع بحث طرق 

ا املؤسسة أو  :مدخالت النظام املحاس - تتمثل  البيانات املالية املتعلقة بالعمليات ال قامت 

قتصادية حداث  ة زمنية معينة، وتركز املحاسبة ع  ا خالل ف ال يمكن  الظروف ال أثرت عل

ولية ا بوحدات نقدية كشراء املواد  ا والتعب ع جور قياس سديد  حداث ، بيع املنتجات و ؛ أما 

يل املحاس ع  ون موضوعا لل ا بوحدات النقد فال يمكن أن ت قتصادية ال ال يمكن قياس

ة  ساب م ادة مطابقة اغرار التوظيف، اك صول ع ش  .إ... ودةتنافسية، ا

ساسية،  :مخرجات النظام املحاس - ص تضم مجموعة من البنود  التتمثل  القوائم املالية  ت

ةاملركز املا للمؤسسة  اية الف انية( عند  س أداء، )امل يجة(ا وتق ا النقدية ) الن جدول (وتدفقا

ةخالل ) التدفقات النقدية ات ال الف ا املا مرك مست، والتغ اصةالتغ  (ز ن بداية ب) موال ا

ا؛  اي ة و شرح وتو البنود الواردالف قة بالقوائم املالية، وال  ات امل ا ةإضافة إ التفس  .ف

ية - ، بما ا، بل يمتد إ تفس ور املحاسبة عند توصيل املعلوماتال يتوقف د :تفس املعلومات املحاس

يح تقييم أ ا املا ي بؤ بآفاق داء املؤسسة  ومركز اضر، ومن ثم الت  . املستقبل اتطور ا و نمو  ا

عت مدخالت لنظام آخر  عت املحاسبة نظاما مفتوحا، لذا فإن مخرجاتھ ممثلة  القوائم املالية 

و  عملية اتخاذ القرار ي نظام القرار الو ا  داف املحاسبة ترتبط كث ن ، وعليھ فإن أ من طرف املستخدم

ن  ن ) دارة، العمال(الداخلي ارجي ثمرون، املقرضون، الدولة(وا مون، املس ؛ ورغم أن )إ... املسا

م أك املحاسبة املالية تأخذ  ثمر أو املسا ة نظر املس ، إال أن املعلومات )Vision Actionnariale(بوج

طراف، ن تمام العديد من  ية تحظى با ااملحاس مي  :ال تتج  ظرا أل

مة  - ة املسا دار ،  املؤسسة سمح بحماية حقوق فاملحاسبة أداة إثبات  :العملية  م و لدى الغ سا

ا حماية أصول ا ت عكما ؛ من نظام الرقابة الداخليةالنظام املحاس جزء إن ، لذا فا وممتل

امة لالتصال  .الرقابةالتوجيھ و و  التخطيط اتخاذ القرارات املتعلقة ب، وأداة مساعدة املحاسبة وسيلة 

                                                             
(1) Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield (2012), Intermediate Accounting, 14th edition, USA: John 
Wiley & Sons, p. 04. 
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ا قياس - ات ال تحدث ف قوق  :ثروة املؤسسة والتغ وة ا ا شمل ال واملوجودات ال تراق

امات عمطروحا م ،املؤسسة ل اا  شاط املؤسسة املستمرل وة ال تظل ساكنة نظرا ل ذه ال  ،(1) ،

اما  قياس تلعب املحاسبة دو لذا  طرافالرا  ن مختلف  ا ب ع ا، وتوز ات ال تحدث ف  . وة والتغ

ناك من يركز ع  :قياس أداء املؤسسة - وة و حناك من يركز ع ال ناك ارتباط الر قيقة  ، و ا

قتصادية املتدفقة للمؤسسة عن ا ادة املوارد  و ز ح  ن، فالر وم ن املف ارجة ب ع ملوارد ا ا، مما  م

ا،  ادة  ثرو ا لذاز يجة العمليات ال قامت  ادة  ثروة املؤسسة ن ع عن الز ح   .فإن الر

م املؤشرات املال  :قياس التدفقات النقدية للمؤسسة - ستخدمة لتقييم املؤسسة، ف عت من أ

اال  ، لتجنب سمح ل جل القص ا   اما ة مختلف ال الذي يمكن و  ،ب أي حاالت للعسر املامواج

اليف  تج عنھ ت ل أن يؤثر ع سمعة املؤسسة، كما يمكن أن ي  .مرتفعةتمو

ا - مثل ل ستغالل  احفمن أجل  :تقييم املوارد ال تحقق الدخل وضمان  ر  ،ضمان استمرار تدفق 

ا املصدر   ا، أل قتصادية وصيان تمام باملوارد  يح املحاسبة يجب  اح، كما ت ر سا لتحقيق 

عائد أك قتصادية  ذه املوارد  ثمار   .(2)دراسة الفرص البديلة الس

ن - ية للمستخدم شاركية  :توصيل املعلومات املحاس ة النظر ال ، )Vision Partenariale( إطار وج

ميع  عت ية  امة لتوصيل املعلومات املحاس ، ألغراض تقييم املؤسسة ومدى طراف املحاسبة أداة 

ية ا  تحقيق الرفا م ا ع املجتمع، واتخاذ القرارات ،مسا دارة ،وقياس آثار  .(3)والرقابة ع عمل 

قتصادي الك - مة  التخطيط  ن  :املسا ةمن خالل تمك قتصاد السلطات املركز ، من تقييم أداء 

ا ة  عملية وضع السياسات ومساعد ا، وذلك ع اعتبار أن املؤ  ،التنمو عة تنفيذ سسة  ومتا

ساسية لالقتصاد و إال النواة  يل مرحلة ، وإعداد القوائم ما  سابات القومية س  .إعداد ا

  يةـمجال تطبيق املحاسبة املال )3

ام فإن  11- 07من القانون رقم ) 02(ب املادة حس ص ع النظام املحاس املا تطبق أح ل 

ي أو تنظي بمسك محاسبة مالية ناء طبي أو معنوي ملزم بموجب نص قانو ون ، باست اص املعنو

اضعون لقواعد املحاسبة العمومية امعات ا شفيات وا ؛... البلديات والدوائر واملس وقد نصت املادة  إ

س ع من نفس القانون ) 04( تيةأن مسك املحاسبة املالية إلزامي بال   :بة للوحدات 

ام القانون التجاري؛ال - اضعة ألح ات ا  شر

ام، و الوحدات ال تالتعاونيا -  ؛القانون التجاري  ال تخضع ألح
                                                             

 .82. دار المطبوعات الجامعیة چورچ عوض، ص :، اإلسكندریةمبادئ المحاسبة المالیة، )2008( عبد الحي عبد الحي مرعي وآخرون (1)
 .330-329. ص.، صدار وائل :، عمان01ط، مقدمة في نظریة المحاسبة، )2004( بد العزیز النقیبكمال ع (2)
 .418. دار المطبوعات الجامعیة چوج عوض، ص: ، اإلسكندریة04كمال خلیفة أبو زید، ط: ، ترجمةالنظریة المحاسبیة، )2008(ھندریكسن . إلدون س (3)
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انوا  - ة إذا  ة وغ التجار دمات التجار ون املنتجون للسلع أو ا اص الطبيعيون أو املعنو

ية ع عمليات متكرر  شاطات اقتصادية مب  ؛ةيمارسون 

ن  - ن أو املعنو اص الطبيعي ل  ن و اضع يق نص وجببم لذلكا  .تنظي أو انو

ات  ا تتمثل الشر زائري ال نص عل موال القانون التجاري ا ات  مة، ( شر شركة املسا

ص الواحد ذات املسؤولية املحدودة الشركة ذات املسؤولية املحدودة، مؤسسة اص )ال ات  ، وشر

ات املختلطة )التضامن شركة( م وشركة(، والشر سيطة شركة التوصية باألس إضافة إ  ،)التوصية ال

ا امل ل شركة أم ل ون  ش كة   )أو(فروع وعدة جمعات ال ت   .(1)زميلةمؤسسات  )أو(ومؤسسات مش

زائري مراعاة خصوصيات املؤسسات املصغرة ا من ت ،حاول املشرع ا نا طبيق من خالل است

ام  ، أح لية 26  املؤرخذلك  القرار و النظام املحاس املا  2008 جو

دود العليا الذي وضع، (2) رقم ل ا

ةامل نستخدمملا عددو  عمال سطة ،طبقة ع الكيانات الصغ عتمد ع  غرض مسك محاسبة م

نة ز ا لم يتجاوز وذلك إذا  ،محاسبة ا امل  ضمنن عملو أجراء  9 عدد مستخدم ن الوقت ال ت خالل س

ن ا يتعدى ، ولممتتاليت شاط التجاري  جزائري  دينار نمالي 10 رقم أعمال سبة لل  دينار نمالي 6، وبال

، و جزائري  ر نتا وا شاط  سبة لل سبة ل جزائري  دينار نمالي 3بال دمات و بال شاطات الشاط ا

ن، وذلك خرى   ن متتاليت ت سية و عمامع العلم أن رقم  ، خالل س شاطات الرئ شمل ال ةل   .الثانو

  أهداف القوائم املالية )4

م، نظرا لتعدد مستخدمي الق لةوائم املالية واختالف احتياجا ر مش حتياجات،  تظ ل  مراعاة 

ض لذلك ية  أغلب املمارسات تف سمح بتلبيةأن تلبية احتياجات املعاصرة املحاس  فئة معينة سوف 

خرى . احتياجات با الفئات ن للتعب عن احتياجات الفئات  م ن وقد تم اختيار فئة املسا ، من املستخدم

م من يتحمل مخاطر رأس املال ا، و اب القرار ف م مالك املؤسسة وأ عت  ،(3)أل ساس  ذا  وع 

ثمر  ية؛ " املستخدم املفضل"و املس ة نظر محاس عرف القوامن وج اضئم املالية املعدة وفقا و ف ذا   ل

ذه القوائم  توف معلومات ساسية ل داف    :(4)بالقوائم املالية ذات الغرض العام؛ وتتمثل 

ئتمان  اتخاذ  نمفيدة للمستخدم - ثمار و س ل رشيد؛قرارات  ش خرى  ا من القرارات   وغ

ن ا - ن املالي ن والدائن ثمر م  ساعد املس ن وغ ن واملرتقب ودرجة  ،مقدار، توقيتتقدير الي

 ؛املستقبل املتوقعة  التدفقات النقديةالتأكد من 

اماتو للمؤسسةقتصادية وارد تتعلق بامل - ات ف ل ا والتغ ا امعل قتصادية عل حداث    .وآثار 
                                                             

 .انون التجاري الجزائريمن الق 840إلى  544المواد من : أنظر (1)
 .91. ، ص2009 مارس 25، الصادر بتاریخ 19، العدد الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في ، قرار الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة (2)
 .27. دار الحامد، ص: ، عمان01، طقیاس بنود قائمة المركز المالي: أسس المحاسبة المالیة، )2004(رضوان حلوة حنان وآخرون  (3)
 .113. ، مرجع سابق، صالنموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر، )2003(رضوان حلوة حنان  (4)
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  الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية )5

ا توصف املعلومات ا ية بأ ليا، مدققة ومراجعة، رقمية"ملحاس ي ابطة   ،كمية، رسمية، م

ا ، ومات يجب أن تتوفر ع عدة خصائصذه املعل؛ (1)"ومتعلقة باملا  اصفات تجعل ميمكن اعتبار

عدالة أداء  صول ع قوائم مالية تمثل  سمح با م، كما  م من طرف ن وقابلة للف مفيدة للمستخدم

ا املا املؤسسة صائص ذه  156- 08 رقم تنفيذيال رسوممن امل )08(حددت املادة وقد  ؛ومركز   :ا

 ةملالءما) 1.5

ية، و ترتبط مالءمة امل س ا ال مي ا وأ ون املعلومة علومة بطبيع انتمالئمة ت مفيدة للغرض  إذا 

ون  لذا، الذي أعدت من أجلھ ا عمرتبطة بالقرار املراد اتخاذه،  يجب أن ت متخذ  موقف من خالل تأث

الية أو املستقبلية بمساعدتھوذلك  القرار، حداث املاضية، ا فإذا استطاعت املعلومات  ؛ع تقييم 

انت عكس ذلك إ درجة أن املستخدم ال  ون مالئمة، أما إذا  عززه ت ذا املوقف أو  غ من  ية أن  املحاس

تمام عند اتخاذ أي قرا ا أي ا ون غ مالئمةيل ص آلخر  ؛ر أو إصدار أي حكم ت وتختلف املالءمة من 

رتبط توفر املالءمة بمدى توفر  صائصومن قرار آلخر، و   :(2)تية ا

ا، لذا يمكن  :التوقيت املناسب - مي ا وإال فقدت أ عت توفر املعلومة  الوقت املناسب أمرا ضرور

صائص لصا  عض ا ياعت تحديد الوقت املناسب  غ أن، اصيةذه االتخ عن  س  .أمرا 

ئة - ن متخذ القرار منأي  :القدرة التن ل  تمك ش بؤات والقيام بتقديرات تتعلق باملستقبل  إعداد ت

ا قبل توفر املعلومات نا عديل توقعاتھ ومواقفھ ال ت ز و سمح بتعز  .معقول من الدقة، كما 

رتدادي -  .بناء ع توقعات سابقةتقييم نتائج القرارات املتخذة  ن متخذ القرار منتمكأي  :التقييم 

 )املوثوقية( ةيقادصامل) 2.5

ون  انت خالية املعلومة  ت خطاء و موثوقة إذا  ام املسبقةمن  ا ع أساستم و  ،ح  :إعداد

ل الالبحث عن الصورة الصادقة،  قتصادية ع الش قيقة  ي، اغليب ا ذر والشمولية؛قانو  ياد، ا

يح للمستخدم او مو  قتصادية للمؤسسةي حداث  ا ن التعرف ع  ع ذلك الدقة باالعتماد عل ، وال 

ناك درجات للثقة، كما أن ية املطلقة ف ون  ،تتضمن العديد من التقديرات املعلومات املحاس التا ال ت و

تيةمدى  وتتوقف املوثوقية ع، (3)دقيقة بصفة مطلقة صائص    :(4)توفر ا

قتصاديالتعب عن أي  :الصدق  التعب - ل موضوعية وتمثيل العمليات الواقع   .كما  ب

                                                             
(1) Hennie Van Greuning (2006), Op.Cit., p. 4 

 .193. جامعیة، صالدار ال: ، اإلسكندریة)منظور التوافق الدولي(نظریة المحاسبة ، )2005(أمین السید أحمد لطفي  (2)
 .37-36. ص.دار المعرفة الجامعیة، ص: ، مصر01، طمدخل نظري تطبیقي: المحاسبة المتوسطة، )2000(كمال الدین الدھراوي وعبد هللا ھالل  (3)
 .195-194. ص.، مرجع سابق، ص)منظور التوافق الدولي(المحاسبة  نظریة ،)2005(أمین السید أحمد لطفي  (4)
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ندات أو أي و  :قابلية التحقق - ا باملس ا والتحقق م ية يمكن إثبا  قرائنع أن املعلومات املحاس

س ص آخر  ا بواسطة  يالتخدم نفس موضوعية، كما يمكن التأكد م ا تحظى ةطرق املحاس ، أي أ

اص، فاستخدام نفس  عطي نفس النتائجالباإلجماع من طرف العديد من   .طرق البد أن 

ياد - دف إ  :ا قة  ا بطر ، وذلك إذا لم يتم إعداد انت خالية من التح ون املعلومات حيادية إذا  ت

ن عند اتخاذ القرارات ر، أو أ، (1)تضليل املستخدم ية ع أخرى دون أي م ة محاس و تفضيل معا

ياد ضروري لتحقيق العدالة التا فا خرى، و قة تخدم فئة معينة ع حساب الفئات   .بطر

 قارنةملا قابلية) 3.5

ية،  ظل ات املحاس  تطبيق نفس طرق وإجراءات  ستمرار قارنةملا قابليةتتطلب  عدد املعا

فصاح والعالتقييم  ن مختلف رض و ية ب ة ألخرى، وذلك ح يمكن مقارنة املعلومات املحاس من ف

خية(الدورات  ا املا ع الزمن، و ، )املقارنة التار بع تطور أداء املؤسسة ومركز انية املقارنة تتطلب كما ت إم

خية  ة وأرقام الدورة السبن القوائم املالية تضمالتار ار ع عدم  ؛(2)ابقةأرقام الدورة ا غ أن الثبات ال 

غي  الطرق  قتصادية يمكن أن يحدث  ت الظروف  غ ، فإذا  انية التغي ية إم شرط والقواعد املحاس

فصاح عن ذلك التغي وآثاره  القوائم املالية يح ألداء املؤسسة ومر  كما أن. أن يتم  ا التقييم ال كز

انية( مع مؤسسات أخرى  قارنةيات املاملا يتطلب إجراء عمل ات  مما، )املقارنة امل يتطلب توحيد املعا

قتصادية املتماثلة  ية لألحداث  ن املؤسساتاملحاس ل ب ئة وظروف  عتبار ما تفرضھ ب ن  ع خذ  ، مع 

اقد ي ممامؤسسة،  ية مختلفة أمرا ضرور ات محاس وء إ معا  .جعل ال

 الوضوح) 4.5

يح ن،  ي ا من طرف املستخدم م ية قابلية ف اوضوح املعلومات املحاس ادة منفع التا ز غ أن  ،و

ا فقط، وإنما  عتمد ع وضوح م ال  تطلب. (3)ع مواصفات املستخدم أيضا عتمدقابلية املعلومة للف  و

ية  وضوح سبة للمساملعلومات املحاس ومة بال ون مف قة ت ا بطر نأن يتم إعداد م درجة لال تخدم ذين لد

ا  مجالمعقولة من املعرفة  م الرغبة  دراس قتصاد، ولد سي واملحاسبة و   .ال

  املبادئ واالتفاقيات املحاسبية )6

طار التصوري للمحاسبة املالية م عناصر  ية من أ تفاقيات املحاس تمثل  ف، عت املبادئ و

يقمة البناء النظري للمحاسبة، و  اضات ال تحكم املمارسة املحاس ف يم و ة، شمل مجموعة من املفا

ا ا ال يمكن إثبا عت أعراف  رغم أن أغل ا  ا، كما أن أغل ستدالل عل ا أو  ا أو نف تفاق عل من حصل 

                                                             
(1) IFAC (2006), International public sector accounting standard: Financial reporting under the cash basis of 
accounting, New York, p. 119. 
(2) Wolfgang Dick et Franck Missonier-Piera (2006), Comptabilité financière en IFRS, Paris : Pearson Education, p. 22. 

 .34. مرجع سابق، ص، مدخل نظري تطبیقي: المحاسبة المتوسطة، )2000(ین الدھراوي وعبد هللا ھالل كمال الد (3)
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اوقد تم التعب  ؛ملمارسة العمليةا خالل بالطرق  156- 08من املرسوم التنفيذي رقم ) 05( املادة  عل

ية ال صوصية ال يجب ع " املحاس تفاقيات والقواعد والتطبيقات ا  املؤسسةتتمثل  املبادئ و

ل دائم من سنة مالية إ أخرى إلعداد وعرض قوائم ش ا    ."ا املاليةتطبيق

  الفروض الضمنية إلعداد القوائم املالية) 1.6

ن  الفروض  ذه تم تحديد   .156- 08 رقم تنفيذيال رسوممن امل )07(و) 06(املادت

 محاسبة التعهد -

طار التصوري للنظام املحاس املا ع أن  قتصادية املحاسبة عنينص  حداث   تتم آثار 

ام محاسبة  أساسع  د(ل اف بف ،)التع قتصاديةاالع ابمجرد  يتم  األحداث  عرض ،حدو   و

ية بـما  وو  ؛اترتبط  ال واتللسن املالية القوائم دبيات املحاس ستحقاق"عرف   ق (1)"أساس  ، و

اف بضرورة قتصادية ب ع اا إثباو األحداث   س ع أساس تحقق التدفق النقديول ،ع أساس تحقق

ا يل املحاس ف ؛املرتبط  يات وات أبيعلملال خعتمد ع ، املش ، عة البيع أو الشراءواقتحقق  تار

خ غض النظر عن ا لنقديةا تحصيل تار سديد ساس  وت. (2)أو  ذا  مية  يح كمن أ إجراء مقابلة أنھ ي

ن  حتحديد  أجلمن عباء والنواتج سليمة ب قيقي للمؤسسة خالل ، كما الر داء ا سمح بإبراز  سنة أنھ 

دف من  مالية ايةمعينة، لذا فإن ال ستحقاق املحاس السنة أعمال  ام التام بتطبيق أساس  ل  .و 

من أجل املؤسسة  )أو إ(من  نقدية قات، يتطلب حدوث تدف"ساس النقدي"ذلك فإن اعتماد كس عو

قتصاديةإث حداث  ة ال ترتبط  غض النظر عن، بات  ات ال تطرأ ع  ؛االف ومع ذلك أن التغ

يجة يجب أن تلمؤس لاملركز املا ا، فالن عكس نقدي مية سة  ز أ نعكس بنفس املقدار ع النقدية، وت

ساس  ا ذا  اما سمح بتقدير التدفقات النقدية املتوقعة وتقييم قدرة املؤسسة ع الوفاء بال   .أنھ 

 االستغاللاستمرارية  -

تفاق  ذا  اض عدالقوائم املالية فإن وفقا ل عةمت باف ا ا شاط  متوقع، إال مستقبل  املؤسسة ل

خ قبل قرارات أو أحداث طرأت إذا سابات شر تار ا أن يمكن ا تج ع  اشاط أو توقف املؤسسة تصفية ي

ب مستقبل  ذا الفرض  .قر رتبط  وم و ة، فوجودبمف صية املعنو صية مستقلة للمؤسسة  ال

ا من ا إ  يمك شاط سمحستمرار   ا أجل غ معلوم، مما  ا والوفاء  ل ا، تحصيل حقوق داف بتحقيق أ

ا اتجاه الغ اما دات القائمة بال فعمر املؤسسة أطول من عمر أي أصل  ،وتنفيذ جميع العقود والتع

ھ أوتملكھ  ام تواج ة استحقاق أي ال ير العديد من املمارسات  ستمرار فرض سمح "و .ف مجال بت

                                                             
(1) Check: W. Steve Albrecht, Earl K. Stice and James D. Stice (2008), Financial accounting, 10th edition, USA: Thomson 
South-Western, p: 130-134. 

 .355. دار الثقافة، ص: ، عمان01، ط01، جاألسس العلمیة والعملیة في القیاس المحاسبي: مبادئ المحاسبة المالیة، )2006( ھادي رضا الصفار (2)
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صول فمثال يتم  ،لتقييم املحاسا ةاقتناء  ار شاطات املؤسسة غ ا ا   س  ،غرض استخدام ول

ا خالل جميع الدورات(1)"غرض البيع تالك التا يتم ا ا ، و ية املستفيدة م صول كما  ،املحاس عرف 

ا  املستقبل صول عل ا منافع اقتصادية يتم ا ؤسسة محدودا ألسباب قانونية أو ان عمر امل إذاو  ؛بأ

ستمرارية، اقتصاد بعاد فرض  شارة واعتماد أسلوب للتقييم يرا ذلك ،يجب اس ق  امل، مع ضرورة 

كم ع ساس إ  ناد عليھ ل س ة املؤسسةعدم الذي تم   .استمرار

  املبادئ املحاسبية) 2.6

ية  امل ورد ذكر   .)]19(إ املادة  )09( من املادة[ 156- 08 رقم تنفيذيال رسوماملبادئ املحاس

 )فرض الشخصية املعنوية(اتفاقية الكيان  -

ية وحدةملؤسسة عت ا امنفصلة محاس ن  صية مستقلة عن ، ل طراف الطبيعي جميع 

انوا واملعنو ان، ح ولو  ذا ما  ،مال قتصادية  يفرضو حداث  ن  وال سسة باملؤ  ال ترتبطالتمي ب

ن الذمة ترتبط ال  طراف، و لمؤسسة ملالية لاا، إذ يجب الفصل ب ون للمؤسسةوالذمم املالية لبا   عليھ ي

ا التعامل مع الغ بصفة مستقلة،  ا إم ا اتجاه الغ و اما ا وال ق  التقا "حقوق ا ا التبعية ل و

ق  مقاضا ا وللغ ا  .(2)"اباسم

 النقديةالوحدة  تفاقيةا -

حداث للقياس وحدةع النقد  املحاسبة عتمد ا ن قتصادية، لذا فإن   اقدال ال يمكن قياس

ايتم  بعاد ا أو  اس رة التبادل ق،ملا عرض ال  ،وذلك باعتبار النقد وحدة قياس نمطية مالئمة لظا

س ب سمح بـتحقيق التجا قتصاد، حيث  انية القيام (3)ن بنود القوائم املاليةعت سمة  التا إم ، و

سابيةب ناقض مع  فو. العمليات ا ذا ما ي ا بالقدرة الشرائية ثابتة، و ض أن قيمة النقد ال يمكن قياس

م، مما أدى إ رة الت ذا الفرض، ألنھ ظا ية املعدة سلبا أثر انتقاد كب ل  ع مالءمة املعلومات املحاس

خية،  لفة التار سة"ع أساس الت و  ؛(4)"حيث أصبحت القوائم املالية تضم مجاميع لعناصر غ متجا

زائري استخدام  يفرض النظام املحاس املاذا الصدد   .املالية قوائمالعداد إل وحدة قياس الدينار ا

 النسبية األهمية مبدأ -

ية من خالل أ ض أنتتحدد مالءمة املعلومة املحاس مة يف ية، فاملعلومة امل س ا ال ا  مي ون ل ي

نائية تختلف عالبنود وإن فلذا  تأث ع متخذ القرار، عا بطرقة است مة يمكن أن  و حداث غ امل ما 

                                                             
(1) John G. Helmkamp, Leroy F. Imdieke and Ralph E. Smith (1986), Principles of Accounting, 2nd edition, New York: John 
Wiley  Sons, p. 20. 

 .20. مؤسسة شباب الجامعة، ص: ، اإلسكندریةالمبادئ المحاسبیة بین النظریة والتطبیق، )دون سنة نشر(عبد الفتاح الصحن  (2)
 .65. األكادیمیة العربیة المفتوحة، ص: نماركا، الدنظریة المحاسبة، )2007(ولید ناجي الحیالي  (3)

(4) John G. Helmkamp, Leroy F. Imdieke and Ralph E. Smith (1986), Principles of Accounting, Op.Cit., p. 21. 
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و عدم وجود قاعدة لتحديد البنمتفق عليھ ل  مة؛ لكن املش قتصادية امل حداث  ذه  ،ود أو  مما يجعل 

صية،  يةالعمل ام ال ح مية بند أو حدثعرضة للتح و كم ع أ بمراعاة  اقتصادي وعادة ما يتم ا

عتبارات عتبارات الكمية ية ؛النوعية أو  س مية ال مقت    :وحسب النظام املحاس املا فإنھ و

  مة القوائم زتيجب أن ل معلومة م ا؛يمكن أن تؤثر ع حكم مست املالية   عمل

  مةيمكن جمع املبالغ غ ا من حيث الطبيعة أو الوظيفة امل عناصر مماثلة ل اصة   ؛مع املبالغ ا

 ية عايامل تطبق أن ال كنيم مة العناصر ع املحاس  .غ امل

 ورية واستقالل الدورات املحاسبيةمبدأ الد -

تمة باملؤسسة إ معلومات  طراف امل ا ومرك حول تحتاج  تحقق التقييم الدقيق أدا ، و ا املا ز

ذين  ن عند ل اءاملؤشر خ غ معلوم،  ان ا إ تار شاط انت املؤسسة مستمرة   ليا، وإذا  شاط املؤسسة 

نتظار  افإنھ ال يمكن  ة،، لذا يتم تقسيم ذلكملعرفة  إ غاية تصفي ساو ات م س  حياة املؤسسة إ ف ول

ن ا عارض ب ةناك أي  ستمرار ة و امالن لدور ما مت اجة  ،ف ننظرا   .(1)ملعرفة نتائج املؤسسة املستخدم

ة إ خل مبدأوقد أدى  لالدور ردية وتخصيص ، ق العديد من املشا ات ا سو خاصة تلك املرتبطة بال

ية، اليف ع الدورات املحاس ل ذلك من أجلتطلبھ وما ي الت يجةفصل  ذلك من استخدام للتقديرات، و  ن

ا لاملالية ا السنة عن مالية سنة ل ا الو  سبق سبيجب أن  إذ، تل ا ت اصة حداث إل  .فقط ا ا

 الحذرالحيطة و مبدأ  -

يطة بدأمل املالية ملحاسبةا ستجيب أن يجب تج عنھ  الذي ،)التحفظ( ا ع معقول  تقديري  للوقا

تب ، عدم التأكد ظروف قتصادية  ذا املبدأ ضرورة و سائر املتوقعة  عن تطبيق  اف با ع

ا س ،املستقبل قبل حدو اف بأي إيرادات متوقعة ح مما  ع حتياطات واملؤونات، وتجنب  ن  و تد ت

ع  صول؛ مما  ا تلك املتعلقة بارتفاع قيم  سمح بإعطاء القيم تحدث فعال، بما ف جراءات ال  تب 

يراداتال صو  ،دنيا لألصول و ف،  موالقيم العليا ل و ما يؤثرواملصار اصةسلبا ع  و  موال ا

سمحوالنتائج اح غ محققة، و ب ، مما  ع أي أر ا حماية تجنب توز نقوق تحمل أي ضرائب عل  .الدائن

تج عنھ اتخاذ قرارات خاطئة، مثلھ  شاؤم ي فراط املتعمد  ال فراط   غ أن  ذلك مثل 

ن  تقييم املخاطر و توف معلومات مالئمة للمستخدم ذر  دف من ا ون ال  (2)التفاؤل، لذا يجب أن ي

و تخفيض أصول املؤسسة وصا  دف منھ  س ال اوظروف عدم التأكد املحيطة باملؤسسة، ول ح ، لذا ر

ن إ بدأذا امل تطبيق يؤدي أال يجب و  .اف مبالغ مؤونات أو ةسر  احتياطيات ت

                                                             
 .210. المكتبة العصریة، ص: ، المنصورة01، طدراسات في نظریة المحاسبة والمعاییر المحاسبیة، )2002(محمود السید الناغي  (1)
 .143. العربیة، ص دار النھضة: ، مصر02، طالمدخل المعاصر: نظریة المحاسبة، )2003(فؤاد دمحم اللیثي  (2)
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 ثبات الطرق املحاسبيةمبدأ  -

اميتطلب  ية  علوماتامل ا ا وقابليةاملحاس ات خالل مقارن  دوامضرورة  تعاقبةاملالية امل الف

فصاح تقييمال طرق و  قواعدنفس تطبيق  غي  طبيعة عمليات ،والعرض و املؤسسة أو  إال إذا حدث 

غي  ا، أو أن  تج عنھ قواعد والطرق الظروف ذا  وأك موثوقية؛ غ أن تطبيق مالءمةأك  قوائم ماليةي

غي املعااملبدأ ال يتم بصفة مطلقة، إذ  فصاح عن اتيمكن للمؤسسة  ية مع ضرورة    .ذلك املحاس

 مبدأ التكلفة التاريخية -

صل أو تحمل خ اقتناء  خية عن القيمة  تار لفة التار ام ع الت ، وتمثل النقدية أو ما  (1)ل

ام ل سبة مقابل تحمل  صل، أو املك صول ع  ا ل ية  ا ال تم الت  دتقي ، ووفقا لذلكحكم

صوم صول  عناصر عرض ،وا ا اليةالقوائم امل  و لف خية  بت ا أساس عالتار خ عند قيم صول  تار ا

ا  سبان  خذ دون عل ات آثار ا ة، الذي  ؛سعار غ ستمرار راتھ من فرض  ذا املبدأ م ستمد  و

 .اشاطمرة  يجعل من قيم البيع غ مالئمة لتقييم أصول وخصوم مؤسسة مست

 ي تسبقهامطابقة امليزانية االفتتاحية مليزانية السنة املالية الت -

ون  أن يجب ال  اليةامل السنة إقفال انيةمل مطابقة معينة مالية لسنة فتتاحية انيةامل ت

ما ة ومكمال ل ستمرار ة و ذا املبدأ محصلة ملبدأي الدور عت  ا، و  .سبق

 مبدأ عدم املقاصة -

ل العمليات بصورة مستقلة دون إجراء  يل  ة يجب  ون القوائم املالية صادقة ووا ح ت

ا ن املبالغ املتعلقة  عباء ، سواء أي مقاصة ب عنصر من  صوم، أو  صول مع عنصر من ا عنصر من 

ا قانونا ذه املقاصة مسموح  انت   .مع عنصر من النواتج، إال إذا 

 االقتصادية عىل الشكل القانو̹ )الجوهر( ةمبدأ تفوق الحقيق -

قتصادي لألحداث  ر  و االت ال يتوافق ا يقتصادية  كث من ا ا القانو ل ، لذا مع ش

عرضحسابات املؤسسة   دتقييجب أن  ا امل و ا طبقا الية قوائم س م قتصادي لواقع اول ر  ظ

ي ادة، فالقانو ية املعلومات ومالءمة مصداقية ز وانب ال  املحاس ا ع ا ك عند إعداد يتطلب ال

وانب ال تتوافق مع ش قتصادية ع حساب ا ا  مال تتوافق مع حقيق ع إ ذا ال  ي، و ا القانو ل

ي لالش ل  ،القانو تمام بالش قتصادي، ألن  ر  و عد ا ي  تمام بھ  املقام الثا ون  وإنما ي

                                                             
(1) Ian P. N. Hague et Diana W. Willis, Que choisir coût historique ou juste valeur ?, p. 1, Disponible sur le lien : 
http://zonecours.hec.ca/documents/A2009-1-2072033.QueChoisir CoutHistoriqueOuJusteValeur_CAMag_1999.pdf, 
[Consulter le : 11/01/2010] 
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ية غ مالئمة التخاذ القرارات ي لألحداث يجعل من املعلومات املحاس ع بصدق عن الواقع  ،القانو وال 

ذا ما  ن ع يؤثر سلباقتصادي، و ا للمستخدم  .منفع

 الصورة الصادقة -

ا اليةاملالقوائم  سمح أن يجب ا بطبيع ام وضمن ونوعيا ية القواعد اح  صورة إعطاءب املحاس

اللمؤسسة  اليةامل وضعيةال عن مالئمة معلومات من خالل توف ،صادقة ماتغ الو  وأدا ن بت وإذا؛ ات ف

ية القاعدة تطبيق أن  ال ق، كما أنھامل ضمن سباب  إ شارة الضروري  منذلك، ل مالئم غ املحاس

يح كنيم ية ةعاملا ت يان الئمةملا غ املحاس قة علوماتبم أو ستعملةملا الطرق  ب   .م

 األخرىبعض االتفاقيات ) 3.6

تفاقيات صراحة  النظام املحاس ذه  ا متضمنة لم يرد ذكر  ، غ أ  .توصياتھ  املا

  القيد املزدوج -

ية يجب أن تحرر وفق  11- 07 من القانون رقم) 16(تنص املادة  يالت املحاس القيد "ع أن ال

ذا "املزدوج ون  ناك اختالف حول  قيقية  ة أو مبدأامل، و ا وم نظر قة ف قاعدة مكن اعتباره و ، أو طر

ا، ا أي خلفية علمية،  متعارف عل س ل يل أوتقنية ل ا، لذا أصبحت أساسا لل ت املمارسة منفع ثب

م، إال أن  1494عام ذه التقنية عت أول من كتب عن  "بالشيولوكيا "ورغم أن . بمرور الوقت املحاس

ان منذ مطلع القرن  ا  قة القيد  م 13استخدام ت طر عد أن أثب سابات، وذلك  ور بوادر مسك ا مع ظ

ا  ،ثبات  املفرد محدودي ا ال تزال  ومنذ املحاس ور يةقاعدة ذه الظ ة  املمارسة املحاس   .ز الزاو

ن، تدفق داخل  ا تدفق تج ع ل عملية ي ا أن  ترتكز قاعدة القيد املزدوج ع حقيقة مفاد

ي، إ خروج النقدية من امل شيك بن ا، فمثال يؤدي شراء البضاعة  ودخول  ؤسسةللمؤسسة وتدفق خارج م

االبضاعة إ  ذا التفس لقاعدة القي. (1)مخاز غطي جميع العمليات،غ أن  غطي  د املزدوج ال  وإنما 

ا  تج ع لية ال ي ن، أما العمليات التحو ن مختلف ا تحرك القيم  اتجا تج ع العمليات التبادلية ال ي

ذا التفس ا  تج عنھتحرك القيم  اتجاه واحد فال يتضم جور ي سديد  ل  تدفق واحد يتمث ، فمثال 

ذا سديد و التدفق  خروج النقدية، ألن مقابل  يا، أيضا  يلھ محاس د العمال ال يمكن  غرامة، الو ج

تج عنھ تدفق واحد ا عمليات ي ل اح  ر ع  صول ع تخفيض تجاري، توز   .فقط ا

ع ن  ع لية  ناد إ تفس آخر للقيد املزدوج، مفاده من أجل أخذ العمليات التحو س تبار، يمكن 

ل عملية انت أن  ما  ون مدينا  ل  م ما ي ما، أحد ن م ن مختلف قل، و طرف ن ع  حساب

خر دائنا قل تدفقو . و ا ع  تج ع ذا التفس ع التدفقات، فأي عملية ي و )خارج أوداخل ( ركز  ، و

                                                             
(1) Laurence Thibault-Le Gallo (2009), La comptabilité pour les nuls, Paris : Editions First, p. 43. 
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ون مصدرا ما يتطلب  ساب الذي ي ون استخداما لھ(Ressource)لھ تحديد ا ساب الذي ي  ، وا

(Emplois) .ستخدام، ف صول ع  يح ا و الوسيلة ال ت و أصل التدفق أو نقطة انطالقھ، و املصدر 

ستخدام  و نقطة  أما  سلكھ، اوصول ف تجاه الذي  ولتدفق، أو  ا و ما  .املصدر الغاية ال استعمل ف و

ثبات مر يتطلب تمثيل مصادر التدفقات واستخدامايتم املحاس  أن  سابات، فإن  يتم  ، لذاا ا

ان تم تمثيل تمثيل مصدر التدفق باالعتماد ع ا استخدام التدفق باالعتماد ب الدائن من أي حساب، و

انب املدين من أي حساب ل قيد ؛ وع اعتبار أن العآخر ع ا ية، فإن  ل  قيود محاس مليات 

قل ل باستخدام قيد محاس ع  ل عملية يجب أن  قل، و ن ع   .يجب أن يتضمن حساب

  فرض التوازن املحاسبي -

اضعة  قتصادية ا حداث  افتنطلق جميع  أي قيد محاس  توازن طر من حالة لالع

ا يل ون امل)لطرف املدينالطرف الدائن وا( ستخدم ل التا ي ٍ ، و ذا القيد مساو ي ل  ؛صفرللجموع ا

نفس  تجاه و ونا  نفس  انت طبيعتھ يؤدي إ حدوث أثرن، قد ي ما  ل حدث م وتفس ذلك أن 

ما، أو  ،املقدار ونا صوم وم صول وا صوم، مما يؤثر ع إجما  خر  ا صول و ما   لكن أحد

نفس املقدار قد ن و ن مختلف ونا  جانب واحد فقط لكن  اتجا جما  ،ي التا عدم تأثر املجموع  و

ما فقط ونا صوم، وإنما تتأثر م تية ؛لألصول وا ذا الفرض باملعادلة  مكن تجسيد    :و

امات = صول           اصة+ ل صوم( موال ا   )ا

اصة+ امات ل= صول أو      ة  موال ا يجة الدورة+  بداية الف  ن

ذه املعادلة  انية، و عرف  ن الانطالقا من   آلية لتحقيق التوازن املحاسبمعادلة امل توازن ب

ستخداممصادر الت ا، حيث يوجھ املصدر لتغطية  ساوي طر أدفقات واستخداما ض  ي تدفق ، لذا يف

ان ما  ن ق يؤثر ل تدفف ؛م ن مختلف قل  حساب نفس املقدارع  خر  ،و ون مدينا و ما ي غ أن أحد

ية انت طبيعة العملية املدرجة  الدفاتر املحاس ما  انية  حالة توازن مستمر م  .دائنا، مما يجعل امل

  مبدأ تحقق اإليراد -

ا يمكن اعتبار   ذا املبدأ تحديد الواقعة ال عند اف بھ وإثباتھ ع  ع التا  يراد متحققا و

ياة العملية الرتباطھ بانتقال امللكية  ك استخداما  ا ساس  و  يراد بالبيع  عت تحقق  يا،  و محاس

نت غ، (1)ووجود سند إثبات ا أساس  سأنھ توجد حاالت أخرى يناس اس سي أو أاس النقداج، 

تم...ستحواذ ؛ و ان إ اف باإليراد إذا    :(2)ع

                                                             
 .214-213. ص.، مرجع سابق، صدراسات في نظریة المحاسبة والمعاییر المحاسبیة، )2002( محمود السید الناغي (1)
 .45. مرجع سابق، ص ،مدخل نظري تطبیقي: المحاسبة المتوسطة، )2000(كمال الدین الدھراوي وعبد هللا ھالل  (2)
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 صول  :متحققا ون تلك  شرط أن ت وذلك عند حدوث عملية تبادل حقيقي مقابل نقود أو أصول، 

ل إ نقدية بالب اليفيع أو التبادل بأسعار محددة وقابلة للتحو ان ؛منخفضة ت  و

 ساب شاط الذي  وذلك عند إنجاز :قابال لالك ك من ال زء  قتصاديةبسمح ا  .تحقيق املنافع 

  مبدأ املقابلة -

يرادات  ن  عت املقابلة ب يرادات، و مت  تحقيق  ف ال سا ذا املبدأ تحديد املصار يتضمن 

ا إيرا ف ال نتجت ع د باإلنجاز، فاملصار طا ل ف ر ية معينة يجب واملصار دات خالل دورة محاس

ا  نفس ا ا وإدراج اف  يح لدورة، مما ع يجة التحديد السليم ي اف السنة املاليةلن ع التا فإن  ، و

ل كب  ش ف مرتبط  اف باإليراداتعملية باملصار عدم وجود ارتباط وا ؛ ع لكن توجد حاالت تتم 

سمح بإجراء املقابلة ع أساس سليم، لذا يتم استخدام إحدى طرق  ما  ف امل؛ أما التخصيصبي ال صار

ا باستخدام إحدى الطرق  ال ف امل، يمكن تخصيص ة فإالعامة وصار فدار عت مصار ة  ا  عن الف

ة ا بإيرادات الف ا مباشرة دون النظر لدرجة املنافع أو عالق   .ال حدثت ف

  للمحاسبة العميلالجانب  )7

انب  ية املعاي العم يتمثل ا ية جراءاتوالطرق، واعد، ال تحدد الق املحاس  املحاس

غرض  طار املتاحة  ذه العناصر يجب أن تتوافق مع عناصر  ل   التصوريإعداد وعرض القوائم املالية؛ و

س بوالبناء الرس للمحاسبة، من أجل  ل اتحقيق التجا ي ونات    .املالية ملحاسبةن م

 املحاسبية املعاي̺) 1.7

باط يتم  ية من البناء الرس للمحاسبة، املتمثل  الفروض و املعاي املاست والقيود  املبادئحاس

ية ة جعلمن أجل ، املحاس خ ية  ،العم قابلة للتطبيق ذه  عت املعاي املحاس مجموعة من و

ية السياساتأو  البدائل( أدوات التطبيق العم توتحدد و النصوص  ة موضوع املتاحة ) املحاس و أملعا

سة، وتصدربند أو حدث اقتصادي  ند أو مجموعة من البنود املتجا ل معيار ب ن، حيث يتعلق  ذه  مع

ية معتمدة املعاي ية عبارة عن بأن (Parker) "باركر" رى و   ،عن منظمات محاس قواعد " املعاي املحاس

يئات مختصة  ا  ية تتعلق بالقياس والتوصيل تقوم بإعداد   .(1)"إعداد املعاي وإجراءات محاس

  املحاسبية القواعد) 2.7

عليمات ثم تصبح أمرا عاما و  ،عت مرشدا للعمل ا عليھ، ليتم إت متفقتبدأ  صورة  باع

ا  التطبيق شاد  س ن مخصو و ا  ، كقاعدة ت ، أي أن (2)املستقبلصات لألعباء ال يحتمل دفع
                                                             

جامعة (مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر من تعدد بدائل القیاس المحاسبیة، ، موقف المنھج المعیاري والمنھج اإلیجابي )2005( رقيـتیجاني بال: نقال عن (1)
 .80. ، ص05، العدد )سطیف

 .28-27 .ص.ص مرجع سابق، ،المبادئ المحاسبیة بین النظریة والتطبیق، )دون سنة نشر(عبد الفتاح الصحن  (2)
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ة م ية عبارة عن معا ند أو حدث اقتالقاعدة املحاس ية تتعلق ب  صادي  ظل توفر شروط معينة؛حاس

تفاق غالبا ما يو  ا تج  ا من خالل املمارسة، فعل ت منفع ية تث لة ل قاعدة محاس ة مش ا ملعا ومالءم

ا تفاق عل التا يتم  ن و ني   .معينة  مجال إعداد وعرض القوائم املالية، تلقى قبوال من قبل امل

  الطرق املحاسبية) 3.7

دف محدد، أي وضع  ن لتحقيق  عمل مع ا من أجل القيام  ا أو إتباع  الوسيلة ال يتم اختيار

سع املخزونمالقاعدة  قة ل تالك أو طر قة لال اختيار طر ية  ؛جال التنفيذ  قة املحاس تم الطر التا  و

يةاالقو بكيفية تطبيق  ن مخصصات ، فمثال من أجل تطعد املحاس و خالل  سائر املحتملةلبيق قاعدة ت

لفة أو السوق  التقييم ، يمكنالدورات املقبلة قة الت   .إتباع طر

  املحاسبية اإلجراءات) 4.7

طوات املتبعة من طرف املحاسب أثناء تطبيق قاعدة معينة وع ذلك يمكن القول بأن ، تمثل ا

ن، و املتعلقة ب التفاصيلش إ  اتجراء عمل مع ش إ التفاصيل املتعلقة باملحاسبالقيام  تطبيق ة 

اخاصة دون  اظروفو حالة معينة جراءات ناسب توعادة ما  ،ةيحاسامل اعدو قال   .غ

  

  األصول والخصوم غ̺ الجارية حسابات س̺ دراسة كيفية: املبحث الثا̹

يل املحاس إحدى أ ، والذم مراحل العمل املعت ال عد تحديد العمليات ي يحاس ي  أ

ا، ليتم  قتصادية املتعلقة باملؤسسة،والظروف  اف  ع ا ثم  اوقياس ا وإدراج سابات  إثبا  ا

ا من أجل املناسبة،  ا وتبو يف ا ثم تص   .ضمن القوائم املاليةعرض

  مفهوم الحساب: مدخل )1

تج عن  ون منمجمو  للمؤسسةقتصادية  حداثي ة يمكن أن ت خ ذه   عة من التدفقات، 

ون  صا املؤسسة، املؤسسة باتجاه الغ أو العكس،  ا املا أو  مما يؤدي إكما يمكن أن ت ادة مركز ز

يل العمليات والظروف. العكس ا، قتصادية ومن أجل  عة التدفقات الناتجة ع مر ع متا ، ينصب 

امن خالل تحديد طب ا واستخداما ا، تحديد مصادر ن ثالث أصناف للتدفقات. يع مكن التمي ب   :و

تج عن  و  :التدفقات النقدية - ةت املؤسسة إ طرف خار ، من خالل انتقال النقدية من حداث الفور

يات، تحصيل قيمة املبيعاتجور  سديد ك أو العكس سديد قيمة املش  .إ... ، 

خرى من  :)السلعية( ةالتدفقات املادي - صول املادية  ال تأخذ شكال ماديا، من خالل انتقال السلع و

يات من املورد ون، استالم املش سليم املبيعات للز  .إ... املؤسسة إ طرف خار أو العكس، ك
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شمل التدفقات :التدفقات املالية - تج عن   و جلة، لذا ف ال تتم من خالال ت ل انتقال حداث 

 ، ن املؤسسة والغ االنقدية أو السلع ب ا حقوق ع الغ لصا املؤسسة، أو ديون للغ عل تج ع  و

صول  ا غالبا ما ، و ع ائتمان تجاري من املوردا تب ع   . املستقبلأو مادية  تدفقات نقديةي

ساب  يلعت ا ساسية ل قتصادية   التدفقات الناتجة عن الوحدة  حداث 

ا بخالل  من، (1)للمؤسسة اتتمثيل ر ، حيث يتم ھاستخداملتدفق إ ا مصدر، تتجھ من مجموعة من ا

ساب ال انب الدائن من ا ون استخداما للتدفق، و ا ساب الذي ي انب املدين من ا يل  ا

ن، ج"و .ا لھدر ون مصالذي ي ن أو طرف و جدول ذو جانب ساب  انب املدين، ا عرف با انب أيمن 

ار القيمة النقدية للت ساب إلظ خصص ا انب الدائن، و عرف با سر  اصة بھ وجانب أ دفقات ا

ة محددة ال  تم تمثيلو  ،(2)"خالل ف شاط ا عنصر من ثروة املؤسسة أو  ن مع   .حسابب أو املتعامل

ما مدخالت ومخرج ساب باعتبار ان ا انب املوجب  ات،يمكن النظر  ما ا أو باعتبار

ادة رصيده، أما ساب إ ز ن من ا يل  طرف مع خر  والسالب، حيث يؤدي ال يل  الطرف  ال

ساب يتم استخدام الطرف املدين من؛ ولمنھ فيؤدي إ انخفاض رصيده يل  ا ذا  ھل ون  عندما ي

ساب  تم استخدام الطر  استخداماا ساب منھ ف الدائن للتدفق، و ذا ا ون    .للتدفق مصدراعندما ي

رت  سابات"انطالقا من قاعدة القيد املزدوج ظ يص ا ة  ، و مجموعة من القواعد (3)"نظر

، وقدال تن ثبات املحاس ات ظم عملية    :نظر متعاقبة مرت بثالث وج

و - صا طبيعياينظر ل :النظرة  خذ والعطاء؛من حيث  ساب باعتباره   قدرتھ ع 

صية ا :ةلثانيالنظرة ا - ساب ع أنھ جزء من   ؛)مثال حساب بضاعة فالن(ملالك عا ا

ساب ينوب عن املالك   :النظرة الثالثة - سليم قيم املعامالتا  .استالم و

ي قي ةح النظر ت سابات ا ن ا ة التمي ب ع عن أشياء محسوسة خ  اباتحس(قية، ال 

ات، املعدات ستخدم نيابة عن )إ... البضاعة، التج صية، ال  سابات ال ن ، وا اص الطبيعي

ن  ائن، املوردين، رأس املال حسابات(أو املعنو اجة مل؛ ومع ت)إ ...الز رت ا يجة، ظ مية الن جموعة زايد أ

سمية، و حسابا سابات  عرف با سابات،  ست حقيقية والثالثة من ا صية، وإنما   ت ل

مية  اسب؛ و  : تضم حساباتحسابات و سائر، وامل يف عباء، النواتج، ا ذا التص مية  إال أنھ غ رغم أ

، لذا يف  عم عتماد ع تص سابات،  آخريمكن  ن من ا ن نوع نادا إ طبيعة العملياتيم ب : و اس

ستغالل و ، )انيةامل (حسابات املركز املا  سي(حسابات    ).ال
                                                             

(1) Gary A. Porter and Curtis L. Norton (2011),Using financial accounting information: The alternative to debits and 
credits, 7th edition, USA: South-Western, Cengage Learning, p. 118. 

 .18. دار النشر جیطلي، ص: الجزائر، )المخطط المحاسبي الجدید( المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي، )2009(عبد الرحمان عطیة  (2)
 .18-16: ذات السالسل، ص :الكویت ،01، طنظریة المحاسبة، )1990( عباس مھدي الشیرازي: أنظر (3)
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نادا لقاعدة القيد املزدوج، لذلك فقد تضمن سابات، اس يل املحاس ع ا النظام  عتمد ال

ا، وذلك   ساباتل املحاس املا مدونة لية  26املؤرخ   القرارمع تحديد كيفية س ، الذي (1)2008جو

ا حتوى الكشوف املاليةحدد قواعد التقييم واملحاسبة وم سابات وقواعد س ا وكذا مدونة ا ، وقد وعرض

ستغالل ا ضمن حسابات املركز املا أو حسابات  يف سابات إ مجموعات، يمكن تص   .تم تقسيم ا

ستخدم، عرف أيضا بحسابات الوضعية :املركز املاحسابات  - انية،  و أرصدة متبقية ف  إعداد امل

ا ة م دع الدورة يةعند  اعا صوم، وتضم حساباالتدفقات ال حدثت خالل صول وا علما أن  ،ت 

صول  ايد فيھ، و  تفتح) ستخدامات(حسابات  ناقص  الطرف الدائن، الطرف املدين وت ون و  ت

ا  صوم  مدينا،) غالبا(رصيد اي)املصادر(أما حسابات ا ناقص ، فتفتح  الطرف الدائن وت د فيھ، وت

ا ، و  الطرف املدين انية  وتتمثل .دائنا) غالبا(ون رصيد تيةحسابات امل  : املجموعات 

  شمل :موالحسابات ) 01(املجموعة ا من مختلف  و موال الدائمة املحصل عل جميع 

ضة انت أموال خاصة أو أموال مق جل، سواء  ل  ل طو  .مصادر التمو

 يتات حسابات) 02( املجموعة ثمارات املؤسسة  املوارد  :التث ع عن اس سابات ال  و ا

صول  ية واملالية، وتضم جميع  ة والعي ةاملعنو ار  .غ ا

  ة واملنتجاتحسابات املخزونات ) 03(املجموعة ار شمل جميع البنود املادية املرتبطة  :ا و

اري للمؤس شاط ا  .سةباالستغالل أو بال

  شم :حسابات الغ) 04(املجموعة طراف و صية املتعلقة بمختلف  سابات ال ل جميع ا

ن ل مستمر املرتبط ش ا   .باملؤسسة، والذي يتعاملون مع

  سابات املالية) 05(املجموعة ا، وأشباه النقديات  :ا انت طبيع ما  شمل جميع النقديات م و

جل  ة  ثمارات املالية قص س او   .ةر أو ا

سي( ستغاللحسابات  - سابات  :)ال يجة، وال ال إل املستخدمة سمية شمل ا عداد حساب الن

ر  انية، حيث أبدا تظ يح التعب عن أدا امل ةء املؤسسة خالل ت شمل ف  :معينة، و

  عباء )06(املجموعة ناقص ت :حسابات  ايد فيھ، وت  الطرف الدائن، فتح  الطرف املدين وت

ا مديناو الغالب  ون رصيد  .ي

  ناقص  الطرف تفتح  :حسابات النواتج )07(املجموعة ايد فيھ، وت  الطرف الدائن وت

ا دائنا و الغالباملدين،  ون رصيد   .ي

                                                             
 :، ص2009 مارس 25، الصادر بتاریخ 19، العدد الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في  قرار، الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة الجمھوریة: أنظر (1)
03-91. 
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ل يتم  ا، ثم ا إقفال دورة اية  ار توازن طرف رصيد الذي يمثل التحديد سابات، من خالل إظ

ما صغر و  يلھو، الفرق بي انب  انب  ھسب ا ؛ فمثال ل انت لديناك تية إذا    :الفوات 

، تسجل في الجانب المدین من حساب 60.000بضاعة بـ المشتریات استالم  ):50(فاتورة رقم 
  .حساب المورد مصدرا لھ كانالبضاعة ألنھ كان استخداما للتدفق السلعي، الذي 

، تسجل في الجانب الدائن من حساب البضاعة 40.000بضاعة بـ المبیعات تسلیم  ):85(ة رقم فاتور
  .الزبون استخداما لھ كانألنھ كان مصدرا للتدفق السلعي، الذي 

  

  البضاعة المخزنة/ حـ

  المبالغ الدائنة  المبالغ المدینة  البیان  صفحة الیومیة  التاریخ
02/06/2013  
05/06/2013  

  
30/06/2013  

 -  
 -  

  
  

  )50(فاتورة رقم 
  )85(فاتورة رقم 
  

  رصید مدین

60.000  
 -  

  
  

 -  
40.000  

  
20.000  

  60.000  60.000    المجموع  
  

  .الحساب طرفي ظھار توازنإلسجل في الجانب الدائن ی لذا ،20.000ـ بمدین  :رصید حساب البضاعة
  

  األموالحسابات  :)01(حسابات املجموعة دراسة  )2

ة  باتحساذه املجموعة تضم  ار صوم غ ا اصة، وا موال ا ا  موال الدائمة بما ف

جل  ممثلة لة  جل  تضم، كما يمكن أن الديون طو ة  ؛ والقاعدة البنكية القروضعض الديون قص

ساب ذه ا ا  الغالب دائنةالعامة أن  ون أرصد ون ، لكات ت ذا ال يمنع أن ت ، معينة مدينة  حاالتن 

ذه ا ايد جميع  انب الدائن سابات وت نا ا انب وت ون  املدين؛قص  ا تيةوتت سابات    :من ا

اصة موال ا صومحسابات   حسابات    ا

10 

11 

12 

ا حتياطات وما يماثل   رأس املال، 

  املرحل من جديد

يجة السنة املالية   ن

13  

15  

16  

17  

عباء املؤجلة خارج د ستغاللالنواتج و   ورة 

عباء  ة - مؤونات    خصوم غ جار

اضات والديون املماثلة   ق

مات   الديون املرتبطة باملسا

ات املحاصةحسابات     18 ن املؤسسات وشر  رتباط ب
  

  رأس املال، االحتياطات وما ̻اثلها 10/ حـ) 1.2

يل جميع  ساب ل ذا ا ا  موالستخدم  عود ملكي اءال  ن أو الشر م موال ( للمسا

اصة يجة الدورة ونتائج الدورات السابقة ال)ا ناء ن سابات املرتبطة بھ، باست  ، ممثلة  رأس املال وا

ا؛ و شأ نلم يتم اتخاذ أي قرار  م سابات عن قيمة املقابل النقدي أو العي املستلم من املسا ذه ا  ع 
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ادة ال تحصل فيھ، بفعل ضافة إ، باإل )رأس املال( شاط املؤسسة تراكم الز اح الناتجة عن   ر

ن)حتياطات( م ا للمسا خرى مل عت   ساب إ حسابات فرعية، تختلف . ، وال  ذا ا قسم  و

ي للمؤسسة، وع العموم  ل القانو تية يضمباختالف الش سابات الفرعية    :ا

  جميع أصناف املؤسسات  اتالشر   املؤسسات الفردية

  أموال استغالل   101

  حساب املستغل   108

  رأس املال الصادر   101

  العالوات املرتبطة برأس املال   103

  حتياطات   106

  فارق املعادلة   107

ب غ مطلوب   109   رأسمال مكت

  فارق التقييم   104

  فارق إعادة التقييم   105

 

  املؤسسات الفردية حالة يف املستخدمةالحسابات  -

ا ا  املؤسسات الفردية ال يملك سي ماتاملل ،  الغالب ص واحد، والذي يتو   سا

سعند املقدمة  ا  التأس ي(حسب طبيع ، مبا انب ) إ... نقدية، أرا سابات املعنية،  ا املدين من ا

انب الدائن من حـ سبة لـ  .101/ مقابل ا يل 108/ حـأما بال ستخدم ل ن ، ف املعامالت ال تتم ب

ون الدورةخالل  واملالكاملؤسسة  ل ، وال ت ات ش و ية أو نقدية م ل فيھ كما  ،ومدفوعات عي

يجة السنة املالية" 12/ حـ رصيدأيضا ستقبل و  ،للمالك املسجر العادي  ان ل" ن لدورة السابقة سواء 

حا أو خ ان مدينا أو دائنا 108/ ل الرصيد املتبقي من حـقفال يحو ند وع ،سارةر   .101 /إ حـ سواء 

  الرشكاتاملستخدمة يف حالة الحسابات  -

سمية لأل  اصة، يمثل رأس املال القيمة  ات ا صص، أما   الشر م أو ا ات س الشر

ماعات العمو موال املخصصة من طرف الدولة و يمثل  فالعمومية،  ا ا سديد مية، وال لم يتقرر 

ل مبلغ رأس. بموجب اتفاقية س امل و ور  عقد التأس انب الدائن من حـ ال املذ قابل امل، و 101/ ا

انب املدين من حـ ن  ا م مات أو املسا اء، عمليات ع رأس املال" 456/ يتم تحديد طبيعة املسا ؛ "الشر

اد سبة ألي ز ء نفسھ بال عد وال سة  رأس املال  ادة  رأس املال ت، غ أن التأس  تحديدتطلب الز

مةعالوات  انب الدائن من حـاملسا ا  ا يل سمية لرأس  ةعالو ال، وتمثل 103/ ، و ن القيمة  الفرق ب

ن ) 101/ حـ(املال  م مات املدفوعة فعال من طرف املسا انب الدائن يقيد  ا؛ كما )456/ حـ(وقيمة املسا

ا ضمن رأس املالال ديون حتياطات وال  101/ من حـ مون إدماج ي و  .قرر املسا ز ستدعاء ا عند 

انب املدين من حـلرأس املال، يتم استخد زء غ املستد 109/ ام ا يل ا انب الدائن ، ل مقابل ا

زء يتم ترصيد حـ ذلك، وعند استدعاء 101/ من حـ انب املدين من حـوت 109/ ا لھ إ ا   .456/ حو
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سبة لـ حـ حتياطات 106/ بال يل  انب الدائن منھ ل ستخدم ا اح، ، ف ر املقتطعة من 

ل دائم  املؤسسة  ش عاقدية، منظمة،  احتياطات(واملحتجزة  ةو قانونية،  عد صدور قرار ، )اختيار وذلك 

يجة؛  ع الن ن املتعلق بتوز م ستاملسا حتياطات و الت من  يل أي تحو انب املدين منھ ل  إخدم ا

ن ،رأس املال م ا ع املسا عات م عد  ،أو أي توز سائر، وذلك  ا من أجل امتصاص ا أو أي اقتطاع م

نم م سبة لـ  .وافقة املسا ستخدم107/ حـأما بال انب الدائن منھ ، ف جمالية ا ادة  القيمة   إلثبات أي ز

ا لفة شرا م عن ت قة املعادلةلألس انت مقيمة وفقا لطر ا   ذه، و، وذلك إذا  ادة يتم إدراج الوقت الز

انب املدين من حـنفسھ  مة مقيمة باملعادلة" 265/  ا   ."سندات مسا

  جميع أصناف املؤسساتيف لحسابات املستخدمة ا -

سابات  حـ ذه ا ستخدم "التقييمإعادة  فارق " 105/ وحـ" فارق التقييم" 104/ تتمثل  ، حيث 

انب الدائن  اح  104/ من حـ) أو املدين(ا ر يل  سائر(ل يجة، ) أو ا غ املقيدة  حساب الن

انب املدين  ا  حالة، صول املعنيةمن حسابات ) أو الدائن(واملدرجة  ا ا العادلة ب تقييم  وفقاقيم

انب الدائن ف 105/ أما حـ. للتنظيم يل فوائض ) أو املدين(ستخدم  ا القيمة ) أو نواقص(منھ ل

انب  يتات، من ) أو الدائن(املدين املدرجة  ا   .وفقا للشروط القانونيةا إعادة تقييم حالة حسابات التث
  

  املرحل من جديد 11/ حـ) 2.2

  نتيجة السنة املالية 12/ حـ       

ل رصيد اال 12/ يدرج  حـ اية الدورةمل مقابل  الدورة النواتج املحققة خاللترصيد  عد ، 

اعباء   نفدة لتحقيق انب املدين من حـاملس عباء أك من  12/ ، حيث يقيد  ا انت  خسارة الدورة إذا 

ح الدورة  قيد  جانبھ الدائن ر تم ترصيد حـ.  حالة العكسالنواتج، و يئات املخولة عد اجتماع ا 12/ و ل

شأنھ زء الذي لم يتخذ أي قرار  يجة، أما ا ع الن صد ، تخصيصھ أو أر باتخاذ قرار توز  11/ حـ مقابلف

ا، حا أو خسارة، والذي يتم إضافتھ لنتائج الدورات املقبلة قبل تخصيص ان ر ات،  سواء  سبة للشر ذا بال

سبة للمؤسسات الفردية   .املقبلة لدورةا عند بداية 108أو  101/ إ حـ ل يحو  12/ فإن حـ ،أما بال

  خارج دورة االستغالل - النواتج واألعباء املؤجلة 13 /حـ) 3.2

عباء تطبيقا ملبدأ اف ببعض النواتج أو  ع ساب من أجل تأجيل  ذا ا املقابلة، أي  ستخدم 

ط النواتج ا، لذا فإن أي  املحققة ر نفذة لتحقيق أعباء ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأي نواتج باألعباء املس

ا ا كأعباء أو  ،مستقبلية يمكن تحديد أو أي نواتج ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأي أعباء مستقبلية، يجب إدراج

ا ا ،نواتج  الدورة ال حدثت ف تية. وال يجب تأجيل سابات الفرعية  ساب إ ا ذا ا قسم    :و
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    لةالضرائب املؤج  عانات

  إعانات التج   131

ثمار   132   إعانات أخرى لالس

صول    133   الضرائب املؤجلة ع 

صوم   134   الضرائب املؤجلة ع ا

  نواتج وأعباء أخرى مؤجلة   138

  

سبة إلعانات التج  سبةبال يتات أو اقمن أجل  املك ثمار اإنتاجتناء التث س سبة، وإعانات   املك

ل من أجل ت جل كإقامة فروع  شطةمو لة  ارجطو انب ، البحث عن أسواق جديدةأو   ا فتدرج  ا

ب،  132/ حـو  131/ الدائن من حـ ت انب املدين من ع ال يتات حسابمقابل ا عانة  ـــإذا ك ،التث انت 

انب املدين من حــــشك يت، أو ا ي لتث ل مجا اعانات ا" 441/ ل تحو عانة   "ملطلوب استالم انت  إذا 

ل ملبلغ نقدي ل تحو عانات موضع . ش ون  يجة، من خالل ترحيلوت ا جزئيا و  سنوي إ الن ا ترصيد إدراج

انب الدائن من حـ يجة" 754/  ا ثمار املحولة للن س ر املبلغ الصا لإلعانة   ،"أقساط إعانات  ليظ

صوم ون ذلجانب ا ة ا، و اليف املك بنفس وت الك الت ان  ةرتبطس تالك إذا  ا، وال توافق مبلغ 

ا  ون ف تالك، أو املدة ال ي يت قابال لال تالكغالتث ان غ قابل لال   . قابل للتصرف إذا 

اح القابلة للتحصيل خالل السنوات املالية املقبلة،  ر سبة ملبالغ الضرائب ع  عباء كحالة بال

الية يا خالل السنة املالية ا ا  ،املدرجة محاس ي خالل السنوات املالية لك با سم ع الصعيد ا قابلة ل

انب املدين من حـ، فتداملقبلة انب الدائن من حـ، 133/ رج  ا بة" 692/ مقابل ا املؤجلة عن  فرض الضر

اح املطلوب "صول  ر ا خالل السنوات املالية املقبلة، كحالة النواتج املدرجة ؛ أما مبالغ الضرائب ع  دفع

الية يا خالل السنة املالية ا بة خالل السنوات املالية املقبلة،  ،محاس ا خاضعة للضر انب فتدلك رج  ا

انب املدين من حـ، 134/ الدائن من حـ بة" 693/ مقابل ا صوم فرض الضر   ."املؤجلة عن ا

  خصوم غ̺ جارية -ؤونات األعباء م 15/ حـ) 4.2

ساب مختلف  ذا ا انب الدائن من  ا املؤسسة   عباءل  ا ال يتوقع أن تتحمل

ل املستقبل، و  ون  ش امات ال ت تفرع ال ية، و سابات الفرعية إتخص عدة دورات محاس   :تية ا

امات املماثلة 153/حـ - ل ن فيھ لو  :مؤونات املعاشات و امات املؤسسة اتجاه املستخدم  ،ال

ضافية ل ،عاشاتامل ضاتو  ،لتقاعدواملخصصات  دمة ،التعو  .إ... ومخصصات ترك ا

ضافية ال يتوقع  :مؤونات الضرائب 155/حـ - ل الضرائب  ساب  ذا ا ال   ب دفع س  ،

ي يمكن ي، أو قرار قضا تج عنھ ضرائب إضافية توقع صدور قانون، أو فحص جبا  .أن ي

يتات 156/حـ - يتاتا ستقبل :)متياز( مؤونات تجديد التث ل  ملبالغ املخصصة لتجديد التث  ش

امتياز، ا ا  مدة العقدعد انقضاء لمانح ل غرض إعاد امات املنصوص عل ل  .عقدال، بموجب 

خرى لألعباء 158/حـ - سابات السابقاملؤونات ا ستقبل :املؤونات  ا ضمن ا   .ةل ال يمكن إدراج
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شكيل ا املؤونات عند  اد انب املدين من ،املع دائنا جعل حساب املؤونةي أو ز حساب  مقابل ا

ستغالل أو املخصصات املالية  ا ؛ )68 /حـ(مخصصات  ا أو إلغا د حساب املؤونة املع يرصوعند تخفيض

انب البجعلھ مدينا، مقابل  جاعات املالية دائن من ا س ستغالل أو  جاعات  ؛ )78/ حـ(حساب اس

عباء  ل كاملعنية بوعند حدوث  اليف املناسبة،املؤونة  ج حسم مباشر للت س   .78/ ع الفائض  حـو

  االقرتاضات والديون امل̲ثلة 16/ حـ) 5.2

  الديون املرتبطة باملساه̲ت 17/ حـ       

مات 17/ حـ  اضات والديون املماثلةق  16/ حـ   الديون املرتبطة باملسا

  ديون سندية   161

ل   162   ديون سندية قابلة للتحو

  ديون سندية أخرى    163

ق   164   راضديون لدى مؤسسات 

ع   165   والكفاالت املقبوضة الودا

يجار التمو   167 تبة عن عقود    الديون امل

اضات   168   اثلةمم وديون  أخرى  اق

اضات   169 ق سديد    عالوات 

ماتبم تبطةملر الديون ا   171   موعةلمجا سا

ماتبم تبطةملر الديون ا   172   موعةلمجاخارج  سا

ات املحاصة تبطةملر الديون ا   173   شر

ماتبامل تبطةمر ديون أخرى    178   سا

  

ا، سواء ل ان ش ما  اض م أو  161/ حـ(من خالل إصدار سندات  عند قيام املؤسسة بأي عملية اق

وء ملؤسسات )163/ أو حـ 162/ حـ صول )168/أو حـ 164/  حـ( قراض، أو من خالل ال ، أو من خالل ا

مات  ، فإن مبلغ الدين املقبوض فعال، )178/ أو حـ 173أو حـ  172/ أو حـ 171/ حـ(ع ديون مرتبطة باملسا

سد صدار وال انب املدين من عد طرح عالوات  ل  ا خرى،  صدار  ف   حسابيد ومصار

ل مبلغ نة، و مقابل ذلك  ز انب الدائن من حساب القرض  ا القرض املطلوب سداده للمقرض  ا

ل  حـ سبة الفائدة الفع ف ن ب ن مبلغ القرض املطلوب سداده ومبلغھ املح ، أما الفرق ب ، 169/ املع

ل ال الةو ن كأعباء أو كنواتج حسب ا ن مبلغ القرض املقبوض ومبلغ القرض املح   .فرق ب

يت من خالل عقد إيجار تمو عند عتو ، حصول املؤسسة ع تث اضحالة خاصة  الذي  ، لالق

انب  يدرج إنھ ف ا  ا يت املحصل عليھ  إطار عقد 167/ من حـ الدائنحسابا ، مقابل إدراج التث

يتات  سديد  .يجار ضمن التث يل املبلغ وعند  ا  العقد، يتم  ة املنصوص عل يجار الدور أقساط 

سابجم انب الدائن  نة ا للقسط  ا ز انب املدين من حـا انب املدين من  167/ ، مقابل ا وا

يل الفوائد عباء حساب ع أو أما عند استالم املؤسسة ألصو  .املالية ل ل ودا ل أو مبالغ نقدية  ش

ساب املا املستلم 165/ كفاالت، فيتم جعل حـ صل أو ا انب املدين من حساب    .دائنا مقابل ا
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  ب̼ املؤسسات ورشكات املحاصةحسابات االرتباط  18/ حـ) 6.2

سبة للمؤسسات ساب بال ذا ا مية  ز أ ة،ال ت سيال  كب ا عدة وحدات ل تقوم ب س ل

سيأو استقاللية مالية،  كة تعمليا تتو  يل خصص و  ؛مش التل الوحدات  معال تتم  التحو

عة ات املحاصة التا جب ترصيده عند خالل الدورة وشر  معل العمليات ال تتم حيث  قفال؛، و

ن " 181الوحدات  حـ  رتباط ب ل العمليات امل"املؤسساتحسابات  ات املحاصةنجزة بواسطة ، و  شر

ا كة، املؤسسات الزميلةاملؤسس( أو املؤسسات املماثلة ل رتباط" 188/  حـ )ات املش ن  حسابات  ات  ب شر

ات املحاصةيتم تجميع حسابات ، كما "املحاصة ة ب شر ؛ 188/ االعتماد ع حـ محاسبة املؤسسة املس

ون حـ نادا العمليةمدينا أو دائنا حسب ال 18/ و ا، واس ل الناتج ع   .تجاه التدفق أو التحو
 

  التثبيتاتحسابات  :)02(حسابات املجموعة دراسة  )3

ة تتجاوز السنة تضم املجموعة الثانية  ا املؤسسة لف ستخدم قتصادية ال  حسابات املوارد 

ةاملالية، ممثلة  ار صول غ ا يتات إ،   مكن تقسيم حسابات التث يو اآل ع أصناف    : أر

ة يتات املعنو ية  التث يتات العي يتات املالية  التث يتات  التث ات وخسائر القيمة عن التث   تال

  29/ ، حـ28/ حـ  27/ ، حـ26/ حـ  23/ حـ، 22/ حـ ،21حـ   23/ حـ، 20/ حـ
  

  التثبيتات املعنوية 20/ حـ) 1.3

صول غ ا ة   يتات املعنو ا كيان مادي ملموس تتمثل التث س ل ة ال ل شملار   :و

يت   203 ر القابلة للتث ف التطو   مصار

ا   204 مجيات املعلوماتية وما شا   ال

اءات والرخص والعالمات   205 قوق املماثلة وال   متيازات وا

قتناء   207   فارق 

خرى    208 ة  يتات املعنو   التث

  

يتات املع ة املولدة داخل حالة التث ر القابلة املؤسسة مواردباالعتماد ع  يانو ف التطو ، كمصار

يت مجيات املعلوماتية، ، للتث لفإوال ن، حيث يتم  البداية ا  ف امل ع مرحلت نفذة إثبات املصار س

يت املعنوي  ر التث يتات امل الدورةخالل نفس  لتطو ا إدراج التث عد ا، ليتم  اء حسب طبيع ن عد  ة  عنو

انب املدين من حـ ا  ا الة، 204/ أو حـ 203 /م انب  حسب ا نتاج " 731/ من حـ الدائنمقابل ا

ة ت لألصول املعنو امج املعلوماتية، أما   ".املث ال ة املقتناة من أطراف خارجية  يتات املعنو حالة التث

اءات قوق املماثلة وال متيازات وا ا بجعل  و خرى، فيتم إدراج ة  يتات املعنو والرخص والعالمات، والتث

يتات TVAالدولة " 44562/ مدينا إ جانب حـ 208/ أو حـ 205/ أو حـ 204/ حـ انب ، "ع التث مقابل ا

يتات" 404/ النقدية أو حـ حساب الدائن من يتات مو " 405/ أو حـ" موردو التث   ."أوراق دفع - ردو التث
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قتناء" 207/ يما يخص حـف رة، ف" فارق  عرف أيضا بالش ساباتال والذي   إال  يمكن إدراجھ  ا

ندماج م تحدد ب حالة قيام املؤسسة باقتناء مؤسسة أخرى أو  ا، و صل ع قتناء و ن سعر  الفرق ب

عد إعادة تقييم  ا العادلةو  صول املحاس الصا  صوم بقيم مكن أا ذا الفرق موجبا أو ، و ون  ن ي

ون مدينا أو دائنا، غ أنھ يدرج  207/ سالبا، لذا فإن حـ ان رصيده كأصل غ جاري يمكن أن ي ما    .م

  التثبيتات العينية 21/ حـ) 2.3

ا كيان مادي ملموس  ة ال ل ار صول غ ا ية   يتات العي شملتتمثل التث   :و

  را   211

راعمليات    212 يئة  ب و   ترت

ي   213   املبا

دوات الصناعية   215 شآت التقنية، املعدات و   امل

خرى    218 ية  يتات العي   التث

  

ا داخلي ر يتات العينة وتطو ية القتناء التث ة املحاس شابھ املعا ية  ات ة املحاس مع املعا

و مو  حـ ة كما  يتات املعنو ر الداخ يتم استخدام حـ، غ أنھ 20/ للتث نتاج " 732/  حالة التطو

ية ت لألصول العي يتات و حالة ا .731/ عوض حـ" املث ا لتث يجار التمو املحصل عل  ،إطار عقد 

انب ا تدرج  حسابات املستأجر  ا يت املع فإ ، و مقابل ذلك يتم إدراج نفس املدين من حساب التث

انب الدائن من ح املبلغ الية 167/ ـ ا يت أو القيمة ا ذا املبلغ  القيمة العادلة للتث تمثل  ، و

ما أقل،  ا  العقد أ تلك املدفوعات سعر الشراء  ع أن تتضمناملخصومة للمدفوعات الدنيا املتفق عل

اية مدة العقد ات وخسائر ال .عند  تال يل  ساس يتم  ذا  يت املستأجر  وع  قيمة املتعلقة بالتث

تطلب ذلك إثبات الضرائب املؤجلة الناتجة خرى، و يتات  ه من التث   .كغ

اية  يجة التنازل أو  ة ن ية أو املعنو يتات العي دمةعند خروج التث يت ، ا يتم ترصيد حساب التث

اكمة املتعلقة بھ، وتحدي ات وخسائر القيمة امل تال سائر الناتجة عن ذلك بالفرق املع و اح أو ا ر د 

روج الصافية  ن نواتج ا ية الصافية ) سعر البيع أو القيمة املتبقية(ب يت، وال تدرج والقيمة املحاس للتث

انب املدين من حـ تة غ املصول  عن خروج  ةنواقص القيم" 652/  ا سائر، أو  "اليةاملث سبة ل بال

انب الدا تة غ املصول   عن خروج ةالقيم فوائض" 752/ ئن من حـا اح"اليةاملث سبة لألر   .بال

  التثبيتات يف شكل امتياز 22/ حـ) 3.3

يتات، حيث  ا املؤسسة ع التث متياز إحدى الطرق ال يمكن أن تحصل  مانح  سندعت عقد 

ومة أ ،متياز صا عموميا ممثال  ا ون  ماعات املحليةوالذي ي متياز،  ،و ا والذي يمكن لصاحب 

ا صا طبيعيا أو معنو ون  يت آخر، ملدة ،أن ي  تنفيذ خدمة عمومية أو استغالل مرفق عمومي أو أي تث

يا، مقابل  س لة  ذه العقود، عقود  أتاوى محددة وطو ندرج ضمن  متياز؛ و متياز ملانح  ا صاحب  يدفع
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مكن تقسيم حـ. عقود استغالل املناجم واملقالع واملوارد الطبيعيةيجار الزراعية، و  إ حسابات  22/ و

ون موضع امتياز ية ال ت يتات العي   .فرعية وفقا للتث

ل امتياز دون مقابل  ا  ش يتات املحصل عل يل التث ي(يتم  ان) امتياز مجا ب املدين من  ا

ساب الفر انب الدائن من حـ، 22/ املناسب من حـ ا متياز" 229/مقابل ا خ ،"حقوق مانح   ذا 

ر ضمن  ة، يظ ار صوم غ ا تم ترصيد حـا ل امتياز" 282/ مقابل حـ 229/ و يتات  ش تالك التث ، "ا

اء وعند متياز يتــم ان يـم إرجـــدة  ـــــترصيھ و ـــت لصاحبـــاع التث ـــغ املتبقـــاملبلابل ــــمق 22/ حـ دـ أما  .229 /حـن ـــي مــ

ق الشراء، فيتم إدراج ل امتياز عن طر ا  ش يتات املحصل عل انب املدينالتث مقابل ، 22/ من حـ ا  ا

انب الدائن من  نة حسابا ز لا ش ا  تالك تم ا   .عادي ، و

  التثبيتات الجاري إنجازها 23/ حـ) 4.3

و  ساب  ذا ا اية السنة املالغرض من  ا   يتات ال لم يكتمل إنجاز الية، يل قيمة التث

طرف خارجية يقات ودفعات سواء من طرف املؤسسة أو  س ل  ستخدم إلبراز املبالغ املدفوعة  ش ، كما 

تات ب د املؤسسة بت و لفة ب ارجية امل سبة . لألطرف ا يتات املنجزة من طرف املؤسسة، إذا لمبال  للتث

اية  ا   ت إنجاز انب املدين من حـتدرج السنة املالية ي ا" 232/  ا اري إنجاز ية ا يتات العي أو " التث

انب املدين من حـ يت" 237/  ا اـــات املعنوــالتث اري إنجاز انب الدائـــ، مق"ة ا أو  731/ ن من حــــابل ا

يل ا 732/ حـ عد  ب، وذلك  ت اع ال عباء حسب طبيع نجاز  حسابات  نفذة   ف املس   .ملصار

ا ألطراف خارجية يتات ال أسند إنجاز سبة للتث ت ولم  بال ا ي قفالإنجاز خ  ، فتدرج عند تار

انب املدين من حـ انب الدائن من حـ237/ أو حـ 232/  ا يتات" 404/ ، مقابل ا ل "موردو التث ؛ و

يق س نجاز ال تات من خالل  ب د املؤسسة بت و لفة ب ارجية امل قتناء(ات املدفوعة لألطراف ا   )أو 

انب املدين من يتات" 238/ حـ ا سابات املدفوعة عن طلبيات التث يقات وا س اء من  مجردو . "ال ن

يت  دمة، يتم إإنجاز التث سابات السابقة، وت21/ أو حـ 20/ حـ اجھ در ووضعھ تحت ا   .رصيد ا

  مرتبطة باملساه̲ت وحقوقمساه̲ت  26/ حـ) 5.3

مات مات  املسا قوق املرتبطة باملسا   ا

مة   261   سندات املسا

مة أخرى    262   سندات مسا

مة مقيمة باملعادلة   265   سندات مسا

مات املجموعة   266   حقوق مرتبطة بمسا

مات خارج امل   267   جموعةحقوق مرتبطة بمسا

ات املحاصةحقوق مرتبطة    268   شر

مة غ املحررة   296   دفعات مستحقة ع سندات املسا
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يل  ساب ب ذا ا اسمح  ا، وتخضع لرقاب عة ل ا املؤسسة  مؤسسات تا م ال تمتلك  س

ل حصري  ا)الفروع(ش ا وتوج ا ممارسة ،، وللمؤسسة سلطة اتخاذ قرارا ا نفوذ ع املؤسسات  أو بإم

ا  ا املؤسسة   ؛)261/ حـ(ال أصدر م ال تمتلك س ا مؤسساتو ا ال تخضع لرقاب ا، لك عة ل ل  تا ش

ك  ل مش ش كة(حصري وإنما  ا ،)املؤسسات املش ا وتوج ا ال تمتلك سلطة اتخاذ قرارا أو ممارسة  أل

ا منفردة نفوذ م او؛ )262/ حـ( عل ا بتحقيق س سمح ل ا املؤسسة  مؤسسات أخرى، لكن ال  ل تمتلك

ا  كة عل ة أو مش م من أجل تح)املؤسسات الزميلة(رقابة حصر س ذه  ة ق، وإنما تحتفظ  يق عوائد دور

عات  ل توز مات، و القروض املمنوحة من  إ ؛ باإلضافة)265/ حـ( ش ذه املسا قوق املرتبطة  ا

كة واملؤسسات الزميلةطرف امل ا واملؤسسات املش ات املحاصة ؤسسة لفروع   .وشر

مة  اقتناءعند  م(سندات املسا ا) س لفة اقتنا ا بت سمية يتم إدراج ا  انب  أو بقيم  ا

ساب املناسب  تم إدراج)265/ أو حـ 262/ أو حـ 261/ حـ(املدين من ا مات  ، و زء املستد من املسا  ا

انب الدائن من  نة أو  حسابا ز انب الدائن أحد ا زء غ املستد فيدرج  ا ، أما ا حسابات الغ

سديد جزء من املسا يتم ترصيدهالذي و ، 269/ من حـ لما تم  مات غ املستدعاة مقابل وتصفيتھ جزئيا 

نة املناسب حساب ز مة فإن حساب  وعند .ا مات املع يتم ترصيده املسالتنازل عن سندات املسا ا

نةحساب امقابل  تم إدراج أحد  أو ز ، و سائر أو حسابات الغ اح الناتجة ا  66/  حـ مالية كأعباءر

قوق وفيما يخص  .76/ أو كنواتج مالية  حـ انب املدين  ا خرى  ا ا تدرج   مات، فإ املرتبطة باملسا

انب الدائن من )الةحسب ا( 268/ حـ أو 267/ أو حـ 266/ من حـ نة حساب، وا ز   .ا

  تثبيتات مالية أخرى 27/ حـ) 6.3

  قروض أخرى   قروض سندية

شاط املحفظة   271 عة ل خرى غ السندات التا تة    السندات املث

  السندات ال تمثل حق الدين   272

شاط املحفظة   273 عة ل تة التا   السندات املث

يجار التموقر    274   وض وحقوق ع عقود 

ع وكفاالت مدفوعة   275   ودا

تة أخرى    276   سندات مث

تة غ املحررة   279   دفعات مستحقة ع السندات املث
 

ل سنداتاملؤسسة أل اقتناء  عند  قروض عادية امنحعند أو  ،)قروض سندية( وراق مالية  ش

ا  حسابا للغ الة( 276/ أو حـ 273/ أو حـ 272/ أو حـ 271/ حـ بجعل ايتم إدراج ، مدينا) حسب ا

نة وحساب ز ستخدم حـ. دائنا ا ا ملؤسسة أخرى  يتا ، بجعلھ 274/ وعند قيام املؤسسة بتأج أحد تث

تم ترصيد ح يت املؤجر الذي يجعل دائنا، و ا 274/ ـمدينا مقابل حساب التث  ،مقابل الدفعات املستلمة دور

انب املدين مال ل  ا نة حسابن   ز سليم املؤسسة ألصول أو مبالغ نقدية. ا   للغ أما عند 

ع أو كفاالت، فيتم جعل حـ ل ودا ساب املا املدفوع 275/ ش صل أو ا   .مدينا مقابل حساب 
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  اهتالك التثبيتات 28/ حـ) 7.3

يت ي  قيم التث ساب إلثبات التد ذا ا ستخدامستخدم  يجة  ا ات ن ل دورة بنصي ، وتحميل 

ف، و  يرادات باملصار يت تطبيقا ملبدأ مقابلة  لفة التث ساب إ حسابات فرعية من ت ذا إ ا قسم 

ة و بنفس التقسيم املعتمد  حسابا يتات املعنو يت التث اآل ية    :العي

ة   280 يتات املعنو تالك التث يت 281  ا تالك التث يةا   ات العي

يت   2803 ر القابلة للتث ف التطو تالك مصار   ا

ا   2804 مجيات املعلوماتية وما شا تالك ال   ا

اءات    2805 قوق املماثلة وال متيازات وا تالك  ا

  والرخص والعالمات

قتناء   2807 تالك فارق    ا

خرى    2808 ة  يتات املعنو تالك التث   ا

تالك ا   2812 راا بات ع  ت ئات وال ي   ل

ي   2813 تالك املبا   ا

شآت التقنية، املعدات    2815 تالك امل ا

دوات الصناعية   و

خرى    2818 ية  يتات العي تالك التث   ا

ل امتياز      282 يتات  ش تالك التث   ا
  

انب  ات  ا تال ، و املقابل تدرج 28/ ـ حـاملناسب ل ساب الفرامن  الدائنيتم إدراج 

ة تالك السنو انب املدين من حـ أقساط  تلك ، و 68/ كأعباء  ا ض أن  ة يف يتات املعنو سبة للتث ال

يجة  20ال تتجاوز خالل مدة  يتات ن ق؛ وعند خروج التث ا  امل ير ب ت نائية ي سنة، إال  حاالت است

ستغناء فإن   يتات املعنيةالتنازل أو  ا ترصد مقابل حسابات التث ات املتعلقة    .تال

  التثبيتاتعن خسائر القيمة  29/ حـ) 8.3

ساب  ذا ا يتات إلدراج أيستخدم  ي  قيم التث ستخدام  تد عض العوامل بخالف  يجة  ن

قتصادية والقانونية( ا)إ... العوامل التكنولوجية و داد أقل من  ، وذلك عندما تصبح قيم القابلة لالس

امل، و  ل  ش داد  يت تصبح غ قابلة لالس لفة التث ا، أي أن ت لف يت اآل   :قسم إ حسابات فرعية 

ة خسائر القيمة عن   290 يتات املعنو ية خسائر القيمة عن 291  التث يتات العي   التث

يت   2903 ر القابلة للتث ف التطو   خسائر القيمة عن مصار

ا   2904 مجيات املعلوماتية وما شا   خسائر القيمة عن ال

قوق املماثلة    2905 متيازات وا خسائر القيمة عن 

اءات والرخص والعالمات   وال

قتناءخسائر القيمة عن    2907   فارق 

خرى    2908 ة  يتات املعنو   خسائر القيمة عن التث

ئات وال   2912 ي راخسائر القيمة عن ال بات ع    ت

ي   2913   خسائر القيمة عن املبا

شآت التقنية، املعدات    2915 خسائر القيمة عن امل

دوات الصناعية   و

خرى    2918 ية  يتات العي   خسائر القيمة عن التث

ل امتياز         292 يتات  ش اري    293خسائر القيمة عن التث يتات ا اخسائر القيمة عن التث   إنجاز
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يتات خسائر القيمة عن   املالية التث

مات   296 قوق املرتبطة باملسا مات وا   خسائر القيمة عن املسا

خرى خسائر القيمة عن    297 تةالسندات    املث

تة   298 خرى املث صول املالية    خسائر القيمة عن 
  

ي  عند اف بخسارة القيمة عن التث انب ، تع ساالدائن من حساب تدرج  ا املناسب  ةر ا

انب املدين من حساب )29/ حـ( سارة عند  ).68/ حـ(خصصات املناسب امل، مقابل ا عديل قيمة ا تم  و

ل دورة، بإدراج  ادةاية  ا  حالة ، أو اسخسارة إضافية  حالة الز ل ا أو  ، وذلك العكسجاع جزء م

صيد جزء من حـ لھ، مقا 29/ ب انب الدائن من حساب أو  ج بل ا ر يجدو  ،)78/ حـ(املناسب  عاس

رة ال تدرجأن خسائر القيمة ال بالذكر إ  ا  دورات الحقة؛ للش جاع يتات  يمكن اس وعند خروج التث

ستغناء فإن خسائر القيمة يجة التنازل أو  يت املع ن ا ترصد مقابل حساب التث   .املتعلقة 

  

  األصول والخصوم الجارية حساباتدراسة كيفية س̺ : ثالثالاملبحث 

ةشمل  ار صوم ا ممثلة  املخزونات، وحسابات ) 03(ل من حسابات املجموعة  صول وا

، إضافة إ حسابات املجموعة ) 04(املجموعة  سابات املالية) 05(ممثلة  حسابات الغ   .ممثلة  ا
  

  الجارية واملنتجاتخزونات امل :)03(حسابات املجموعة دراسة  )1

ساب العملي ذا ا ا  درصأخالل الدورة وإثبات  ات املتعلقة بحركة بنود املخزونل  

سابات للمخزونات ن  إطار مدونة ا ناد ملعيار س ا، وغالبا ما يتم    :اي

نتا - ب الزم لدورة  ت يووفقا لذلك يمكن تقسيم حسابات املخز  :جال اآل   :ونات 

ا مخزونات ن  مباعة ع حال ن  نتاج  التمو   التخز

داتمواد أولية    31  بضاعة مخزنة   30   وتور

خرى    32 نات    التمو

نتاج   33   سلع قيد 

نتاج   34   خدمات قيد 

  املنتجات مخزونات    35

يتات   36  مخزونات أخرى    املخزونات املتأتية من التث

ارجاملخزو    37   نات  ا

يات املخزنة   38   املش

ة واملنتجاتخسائر القيمة عن املخزونات    39 ار   ا
 

صل املخزن  - ون موضع تقسيم وفقا  :طبيعة  ل مؤسسة، حيث يتم الداخلية الحتياجات لالذي ي ل

سابات السابقة إ حسابات فرعية وفقا لطبيعة املؤسسات واملخزونات ال تتعام اتقسيم ا   .ل 
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  بضاعة مخزنة 30/ حـ) 1.1

ا من أجل  يل املخزونات ال يتم شراؤ ساب ل ذا ا ا ع حالإعادة ستخدم  دون  ا،بيع

ا الت عل رد الدائم،  .إدخال أي تحو بع ا انت املؤسسة ت انب املدين يتم إذا  إدراج البضاعة املقتناة  ا

يات بضاعة مخزنة" 380/ من حـ وعند ؛ عند استالم البضاعة 30/ مقابل حـ 380/ يتم ترصيد حـم ث، "مش

لفة  انب املدين من حـ البضاعة املباعةبيع البضاعة، يتم إدراج ت يات بضاعة مباعة"  600/ ا ، "مش

انب الدائن من حـ رد املادي .30/ مقابل ترصيد البضاعة املباعة  ا عد القيام با اية الدورة و  أما عند 

رد الدائم ) الفع( ن ا رد املادي، حيث تدرج ) املحاس(للبضاعة، يتم تحديد الفوارق املوجودة ب وا

رد املحاس(الفوارق املوجبة  رد املادي أك من ا انب املدين من حـ) ا انب الدائن 30/  ا ، مقابل ا

رة  600/ من حـ سبة للفوارق املوجبة امل سبة للفوارق  757/ انب الدائن من حـ، وا)العادية(بال املوجبة  بال

رة انب الدائن من حـ. غ امل انب املدين من حـ30/ أما الفوارق السالبة فتدرج  ا  600/ ، مقابل ا

رة، سبة للفوارق السالبة امل انب املدين من حـ بال سبة للفوارق  657/ وا رة بال   .السالبة غ امل

انت املؤس رد املتناوب،إذا  بع ا يجة البيع  سة ت ا ن يجة الشراء أو خروج فإن دخول البضاعة ن

ل  صيد حـخالل الدورة، و ال  ة ب اية الدورة إلغاء مخزون بداية الف انب املدين  30/ تم   مقابل ا

يات الدورة ، وترصيد 600/ من حـ انب ) 380/ حـ(مش اية إثو ، 600/ من حـ املدينمقابل ا بات مخزون 

عد القيام ب ة  انب الدائن من حـ 30/ ، وذلك بجعل حـللبضاعةفع الرد االف   .600/ مدينا مقابل ا
  

  مواد أولية ولوازم مخزنة 31/ حـ) 2.1

  ʯوينات أخرى 32/ حـ       

ولية  داتتتمثل املواد  ا،  والتور ل غرض تحو ا املؤسسة  ة  املخزونات ال تقتن عت ضرور و

خرى  خرى فتتمثل  املخزونات  نات  يع، وتدخل  تركيب املنتجات املصنعة؛ أما التمو لعملية التص

ا ال تدخل  تركيب املنتجات املصنعة يع، لك ة لعملية التص خرى من املواد  .الضرور نات  ون التمو وتت

الك  الك ، اللوازم القابلة )321/ حـ(القابلة لالس الك )322/ حـ(لالس غلفة القابلة لالس   ).326/حـ(، و

رد الدائم بع ا انت املؤسسة ت ولية ، و إذا  داتعند اقتناء املواد  خرى،  والتور نات  أو التمو

انب املدين من حـ ا  ا ت 382/ أو حـ 381/ يتم إدراج انب املدين من  ماتم ترصيدو ، بع ال مقابل ا

ب 32/ وحـ 31/ حـ ت يات ع ال ولية عند استالم املش الك املواد  دات ؛ وعند اس نات والتور أو التمو

انب املدين من حـ ات  ا ال س لفة  دات مواد " 601/ خرى، يتم إدراج ت  602/ أو حـ "أولية وتور

ن" انب الدائن من حـمقابل ، "ات أخرى تمو ولية ا أم .32/ أو حـ 31/ ا عد جرد املواد  اية الدورة و عند 

رد املادي، حيث  رد الدائم وا ن ا خرى  مخازن املؤسسة، يتم تحديد الفوارق املوجودة ب نات  والتمو
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انب املدين من حـ انب الدائن من حـ32/ أو حـ 31/ تدرج الفوارق املوجبة  ا  602/ أو حـ 601/ ، مقابل ا

سبة للفوا انب الدائن من حـبال سبة للفوارق  757/ رق املوجبة العادية، وا  وتدرج. املوجبة غ العادية بال

انب الدائن من حـ انب املدين من حـ32/ أو حـ 31/ الفوارق السالبة  ا  602/ أو حـ 601/ ، مقابل ا

انب املدين من حـ سبة للفوارق السالبة العادية، وا سبة للفو  657/ بال   .السالبة غ العادية ارق بال

انت امل خرى عند إذا  نات  ولية واللوازم أو التمو رد املتناوب، فإن دخول املواد  بع ا ؤسسة ت

اية الدورة يتم إلغاء مخزون بداية يل، كما ال  الشراء ال الك، و  س ا للورشات عند  ل خروج

صيد حـ ة ب ب 602/ وحـ 601/ انب املدين من حـمقابل ا 32/ وحـ 31/ الف ت يات وترصيد ،ع ال  املش

انب ) 382/ وحـ 381/ حـ( ايو ، 602/ وحـ 601/ من حـ املدينمقابل ا عد القيام إثبات مخزون  ة  ة الف

ن 32/ وحـ 31/ ، بجعل حـالفعرد اب انب الدائن من  مدين ب 602/ وحـ 601/ حـمقابل ا ت   .ع ال

  سلع قيد اإلنتاج 33/ حـ) 3.1

  خدمات قيد اإلنتاج 34/ حـ       

لفة املنتجات استخدتم اي ن إلدراج ت ساب ذين ا دمات ) 33/ حـ(م  ال مازالت ) 34/ حـ(أو ا

يع  اية الدورةأو التقديم قيد التص عدعند  ا  اء م ن و إثبات ، وال لم يتم  دف من ذلك  ، وال

نفذة املت اتيراد ات املس ال صول ععلقة باالس عدلم تلك السلع ال  ل دمات  تدخل للمخازن  وا

ية ة ومبدأ املقابلة ،غ املن اية الدورة فقط تطبيقا ملبدأ الدور ن عند  ساب ذين ا ، لذا يمكن استخدام 

ما  اوال يمكن استخدام عد القيام بجرد ماديف. خالل اية الدورة و نتاج، يتم للس في  دمات قيد  لع وا

ا  ا نفذة عل ات املس ال س لفة  انب الدائن من 34/ أو حـ 33/ انب املدين من حـإثبات ت ، مقابل ا

ة" 723/ حـ ار يل السابق الدورة؛  و بداية "غ املخزونات ا عكس ال ن  ساب   .املقبلة يتم ترصيد ا

  اتمخزونات املنتج 35/ حـ) 4.1

  :وشمل مخزونات املنتجات عدة حسابات فرعية 

يع  :الوسيطةاملنتجات  351/ حـ - ا وصلت إ مرحلة من التص عد، لك و املنتجات ال لم تكتمل 

ا يع أو بيع ا  التص ا من أجل إعادة استخدام  .سمح بتخز

ا، لذ :املنتجات املصنعة 355/ حـ - يع اء من تص ن او ال تم   .ا توجھ للمخازن  انتظار بيع

جعة 358/ حـ - ل فضالت  :املنتجات املتبقية واملواد املس ون  ش و املنتجات واملواد ال ت

ا ا من طرف املؤسسة أو بيع مالت، لكن يمكن إعادة استخدام   .وم

رد الدائم، فإن املنتجات الصادرة من الورشات إ امل ستخدم ا انت املؤسسة  خازن خالل إذا 

انب املدين من حـ ا  ا انب الدائن من حـ 35/ الدورة يتم إدراج غ مخزونات " 724/ املناسب وا
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يل املحاسمن خالل  35/ د حـبيع املنتجات يرص ، وعند"املنتجات عد السابق عكس ال ل ي، وذلك 

اية الدورة يتم تحديد الفوارق املوجودة ب. عملية البيع رد الدائم و  رد املادي للمنتجات، حيث ن ا وا

انب املدين من حـ تدرج الفوارق املوجبة انب الدائن من حـاملناسب، مقابل  35/  ا سبة  724/ ا بال

رة املوجبة للفوارق  انب الدائن من حـامل سبة للفوارق  757/ ، وا رة املوجبة بال أما الفوارق  .غ امل

انب الدائن من حـ السالبة فتدرج  انب املدين من حـ 35/ ا سبة للفوارق  724/املناسب، مقابل ا بال

رة، انب املدين من ح السالبة امل سبة للفوارق  657/ ـوا رة بال   .السالبة غ امل

رد املتناوب، ال يتم إثبات أي حركة للمنتجات الواردة للمخازن عند  ستخدم ا انت املؤسسة  إذا 

اج أو الصادرة نتا صيد حـ ، وعند البيع م ة ب قابل م 35/ اية الدورة يتم إلغاء مخزون بداية الف

انب املدين من حـ انب املدين من حـ، كما يتم 724/ ا ة  ا اية الف انب  35/ إثبات مخزون  مقابل  ا

عد القيام بجرد مادي للمنتجات  مخاز 724/ الدائن من حـ   .ن املؤسسة، وذلك 

  املخزونات املتأتية من التثبيتات 36/ حـ) 5.1

انت  يتات، إذا  جعة من تفكيك التث ساب بإدراج العناصر املس ذا ا سبة  تمثلسمح  قيمة بال

او للمؤسسة،  ا مستقبال أو إعادة بيع يت يتم إدراج حـمكن استخدام انب  36/ ، وعند تفكيك التث  ا

ان مكن تقسيم حـاملدين مقابل ا صل املفكك، و إ حسابات فرعية وفقا  36/ ب الدائن من حساب 

يت ا من التث جزاء املحصل عل   .لطبيعة 

  املخزونات يف الخارج 37/ حـ) 6.1

اية الدورة إلثبات املخزونات ساب عند  ذا ا ، و املخزونات يمكن استخدام  ال  لدى الغ

ا ال ا املؤسسة ولك ل أمانة أو  املعارض، تراق املخزونات املودعة لدى الغ  ش ا ماديا،   تحوز

ق صيد حساب املخزون املع واملخزونات  الطر اية الدورة ب تم إدراج املخزونات لدى الغ عند  ؛ و

انب املدين من حـ ارج إ حسابات فرعية ا37/ مقابل ا مكن تقسيم حساب املخزونات  ا نادا ، و س

ا املؤسسة نادا للمخزونات ال تتعامل  سابات واس جاع املخزونات املودعة لدىعو ؛ ملدونة ا الغ  ند اس

ق، يتم ترصيد حـ   .مقابل حساب املخزون املستلم 37/ أو استالم املخزونات  الطر

  خزنةاملاملشرتيات  38/ حـ) 7.1

ــيقس ــم ــ ســ يات ـــذا ا ولية واللوازم )380/ حـ(خزنة املضاعة بالاب إ مش يات املواد  ، ومش

خرى )381/ حـ( نات  يات التمو يات، ال تدرج  )382/ حـ(، ومش لفة املش ستقبل  جانبھ املدين ت ، و

يات، وذلك م ساب املناسب حسب طبيعة املش انب الدائن من ا نة أو  حسابقابل ا ز حسابات أحد ا

تم ترصيــــد حـالغيــ انب املديــــعن 38/ ــر؛ و يات مقابل ا ذا 32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ ن من حـد استالم املش  ،
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رد الدائم؛ رد املتناوب، يتم ترصيد حـأما   حالة استخدام ا اية الدورة  38/  حالة استخدام ا  

انب املدين من حـ الة 602/ أو حـ 601/ أو حـ 600/ مقابل ا   .حسب ا

  الجارية املخزونات واملنتجاتخسائر القيمة عن  39 /حـ) 8.1

لفة أي مخزون أقل من  سعر  بيعھسعره صا عندما تصبح ت يتم إدراجھ  حسابات املؤسسة 

لفة وسعر السوق، و  ن الت اف بخسارة القيمة عن املخزون، ال تمثل الفرق ب ع ال السوق، من خالل 

انب الدائن من يتم إدر  ا  ا انب املدين من  39/ حـ لـحساب فر اج حسب طبيعة املخزون، و ا

مكن تقسيم حـ)68/ حـ(حساب املخصصات  ي 39/ ، و   :اآل

  خسائر القيمة عن مخزونات البضاعة   390

ولية واللوازم   391   خسائر القيمة عن املواد 

خ   392 نات    رى خسائر القيمة عن التمو

نتاج   393   خسائر القيمة عن السلع قيد 

نتاج   394 دمات قيد    خسائر القيمة عن ا

  خسائر القيمة عن املنتجات   395

ارج   397   خسائر القيمة عن املخزونات  ا
  

ة خسائر القيمة عن جميع عناصر املخزون بإدراج خسائر جديدة  سو ل سنة مالية يتم  اية   

كما أشرنا إ ذلك  الفقرة السابقة، أو بتخفيض قيمة ار السوقية سعخفاض جديد    حالة ان

ادة   ا  حالة ز ل ا أو  جاع جزء م سائر من خالل اس صيد حـةر السوقياسعا ون ذلك ب  39/ ، و

جاع املناسب  س انب الدائن من حساب  جعة مقابل ا سارة املس   ).78/ حـ(بقيمة ا
  

  حسابات الغ̺: )04(حسابات املجموعة دراسة  )2

اص  ع عن  سابات ال  عة جميع ا ن تضم املجموعة الرا ن واملعنو ن الطبيعي املرتبط

ن، املستخدم ن  انوا داخلي ائن واملوردين باملؤسسة، سواء  الز ن  ك من أجل إثبات حقوق ، وذلأو خارجي

م  ا اتجااملؤسسة عل اما ذه وال م، وتقسم  م، إضافة إ إثبات مختلف العمليات ال تتم مع

ع  ا عن طائفة من املجموعة إ عدة حسابات فرعية    .طراف ؤالءل م

  ملوردون والحسابات امللحقةا 40/ حـ) 1.2

ساب صيخ ذا ا دمات ملص  انوا موردين للسلع وا م، سواء  وردي املؤسسة بمختلف شرائح

يتات،أو الت يل املبالغ املستحقة  ث م وذلك من أجل  ل ديون أو أوراق دفع أو فوات غ مستلمةل ،  ش

سابات الفرعية ساب مجموعة من ا ذا ا تضمن    :و
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دمات   401   موردو املخزونات وا

دمات    403   أوراق دفع - موردو املخزونات وا

يتات   404   موردو التث

يت   405   أوراق دفع -ات موردو التث

ستالم - املوردون    408   فوات قيد 

يقات ودفعات مقدمة و -املوردون املدينون    409   مستحقة وحقوق أخرى  RRRس
  

انب الدائن من حـ ملوردين صا ال ع املؤسسة املبالغ املستحقة 404/ أو حـ 401/ ل  ا

م، وال تو خرى عد استالم الفوات الواردة م نات  دمات والتمو يات املؤسسة من السلع وا  مش

يتات، وذلك  يات والتث انب املدين من حساب املش عباء ) 38/ حـ(مقابل ا يتات أو حساب  أو حساب التث

انب املدين من حـساب الرس ، إضافة إ ا جعة و املع   .)445/ حـ(م ع القيمة املضافة املس

انب ا ل ن  ا ن السابق ساب املبالغ املستحقة ع املوردين ) 404/ وحـ 401/ حـ(ملدين من ا

يل  يات، من خالل  يجة إرجاع املش انب الدائن من حساب لصا املؤسسة ن ذه املبالغ  ا

يتاتا عباء أو التث يات أو  يجة أو ؛ةاملعني ملش سعار ن ا من امل التخفيضات ع  وردين، املحصل عل

ن املبالغ املسددة للموردين، و الرسو  ساب انب املدين ل ل  ا جعة؛ كما  م ع القيمة املضافة املس

انب الدائن من خال ا من ا نة سابل خصم ز انب الدائن لـ حـ ا عند استخدام  405/أو حـ 403/ أو ا

ن  ساب ذين ا ة ديون املوردين، و سو ة ل ين وراق التجار ما عند ) 405/وحـ 403/ حـ(خ يتم ترصيد

انب الدائن من  ن مقابل ا ما مدين ا، وذلك بجعل ة أو عند حلول أجل استحقاق وراق التجار عند خصم 

  .البنك حساب 

اية الدورة، يات   يجة مش يل املبالغ املستحقة للموردين ن دمات  يتم  السلع وا

يتات، وال لم ي انب الدائن من حـوالتث ا  ا ثبات املتعلقة  ندات  تم ، 408/ تم استالم الفوات ومس و

ا  ، وحساب الرسخصم عباء املع يات أو  انب املدين من حساب املش م ع القيمة املضافة و من ا

جعة م .املس سعار املستحقة عل يقات املدفوعة للموردين، والتخفيضات ع  س قوق أما ال ا ا ، و

غلفة املتداولة خرى  انب املدين من حـكأمانة  ل  ا انب الدائن من 409/ ف ، وتخصم من ا

نة أو  ز شارة إ أن م ع القيمة املضافةو املع وحساب الرس عباءحساب حساب ا ؛ وتجدر 

ي يقات والدفعات املقدمة للموردين بناء ع طلبيات التث س ل  حـال   .238/ ، وإنما  حـ409/ تات ال 

  لزبائن والحسابات امللحقةا 41/ حـ) 2.2

ل حقوق  م،  ش يل املبالغ املستحقة عل ائن املؤسسة، من أجل  ساب لز ذا ا يخصص 

سابات الفرعية تضمن ا ساب أو أوراق قبض أو نواتج غ مفوترة، و   :تية ع ا
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ائن   411   الز

ائن    413   أوراق قبض - الز

م   416 وك ف ائن املش   الز

ة   417   حقوق عن أشغال أو خدمات جار

ائن    418   نواتج غ مفوترة - الز

ائن الدائنون    419 يقات ودفعات مستلمة،  - الز   ممنوحة وديون أخرى  RRRس
  

يل م ساب، يتم  يع سلع أو تقديم خدمات ع ا ائن  استحقاعند قيام املؤسسة ب اتجاه الز

انب املدين من حـ ا من اـــبخص ، وذلك411/  ا دمات اتــمبيع ابـــدائن من حســـانب الـــم  السلع وا

 411/ إرجاع املبيعات يرصد حـ؛ وإذا تم )445/ حـ(م ع القيمة املضافة املجمعة و ، وحساب الرس)70/ حـ(

سابات السابقةوجعل  ،بجعلھ دائنا ة الز و  .مدينة ا سو م اتجاه املؤسسة، يرصعند   411/ د حـائن لديو

انب املدين من  نة حسابمقابل ا ز ا باالعتماد ع أوراق  إذا تم 413/ ، أو حـا خ  قبض؛السو ذا 

ن  يتم ترصيده) 413/ حـ( انب املدين من حسابات الدائن الورقة تظ  عند) مثال 403/ حـ(مقابل ا

ة ا  ،التجار انب املدين من أو عند خصم عباء والفوائد املالية) 511/ حـ( البنك حسابمقابل ا  وحساب 

ب 661/ وحـ 668/ حـ( ت ة، أو عند استح)ع ال انب املدين من  قاق الورقة التجار   .511/ حـمقابل ا

سبة ا لل بال اري إنجاز شغال ا ا و اري تقديم لو عقالغ  إطار صا الدمات ا  ةد طو

ا،  ا، جل، وال تمت معاين انب املدين لكن ال يمكن فوتر ا الصافية عند املعاينة  ا ا بقيم يتم إدراج

انب الدائن من حساب النواتج املناسب، وحساب الرسوم ع417/ من حـ القيمة املضافة  ، مقابل ا

اء املجمعة؛ وعند  دمات ان شغال يتم ترصيد حـو تقديم ا انب املدين من  417/ إنجاز    .411/ حـمقابل ا

يق س ائن، ل ال ائن كأمانة ات والدفعات املحصلة من الز خرى لصا الز ا الديون  و

انب الدائن من حـ انب 419/ غلفة املتداولة  ا نة أو حساب ساب املدين، وتخصم من ا ز   ا

ائن اية الدورةتم و . الز انب الدائن من    ائن  ا ا للز سعار املطلوب منح يل التخفيضات ع 

ساب الرسوم،  419/ حـ ائن كما يتممع اح رصدة املقبوضة من الز م نقل  ادة عن املبلغ املستحق عل ، ز

ل مبالغ دائنة إ حـ ون  ش صوم 419 /وال ت ر  جانب ا   .الذي يظ

انت  ا، سواء  ل مبيعات أو  اية الدورة، و حالة وجود نواتج لم يتم إعداد فوات  ش

انب املدين من حـخدمات مقدمة،  ا  ا انب الدائن من حساب النواتج  418/ يتم إدراج مقابل ا

بجعلھ  418/ املناسب، وحساب الرسوم ع القيمة املضافة املجمعة؛ وعند إعداد الفوات يتم ترصيد حـ

خ وفيما يخص  .مدينا 411/ دائنا وجعل حـ ائن و حقوق   لة، مع املؤسسة ع الز ة طو ا ف ال مر عل

ا إ  ل ا، يتم تحو سديد ون ع  وك  حساب وجود مؤشرات ع احتمال عدم قدرة الز ديون مش

ا، بحعل حـ   .دائنا 411/ مدينا وحـ 416/ تحصيل
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  ستخدمون والحسابات امللحقةملا 42/ حـ) 3.2

ساب بإثبات املبالغ املستحقة ل ذا ا ا، ع غرار صا اسمح  ملؤسسة ع مستخدم

ا جور، واملبالغ املستحقة ع املؤسسة لصا مستخدم يقات والدفعات ع  س جور  ،ال ع غرار 

ع ساب  ،والودا ذا ا تفرع عن  سابات الفرعية إو   :تية ا

  أجور مستحقة - املستخدمون    421

جتماعية    422 دمات    أموال ا

يجة   423 جراء  الن مة    مسا

يقا - املستخدمون    425 س   والدفعات املمنوحة تال

ع املستلمة - املستخدمون    426   الودا

جور  - املستخدمون    427 اضات ع    ع

  فع ونواتج لالستالمأعباء واجبة الد - املستخدمون    428
  

يل ،اتبو ف الر و عند إعداد كش سابات الفرعية  كأعباء  حسابات املؤسسة ايتم  ضمن ا

انب املدين من حـ املالئمة  ن" 63/ ا انب الدائن من حـمقابل ، "أعباء املستخدم جما ( 421 /ا املبلغ 

عد ذلك تحديد املبلغ الصا ،)لألجور املستحقة   :مقابل 421/  لألجور من خالل ترصيد جزء من حـليتم 

ن   422/ حـ - مة املستخدم ت مسا جتماعية، و الذي يث دمات  دمات ا سديد أموال ا رصد عند 

انب الدائن من حسابجتماعية للم ن  ا نة وظف ز  ؛ا

يقات ع   425/ حـ - س ت ال نجور املدفوعة لالذي يث انب املدين ، وال سبلمستخدم ا  ا ق إدراج

س ذا ا انب الدائن من حسابمن  نة اب مقابل ا ز  ؛ا

ا املستخدمون كشراء سكنات أو سيارات  427/ حـ - متيازات املالية ال استفاد م ت  الذي يث

سديدات ال تق جر، وال قتطاع املباشر من  ا املؤسسة نيابة عن موظفبالتقسيط من خالل  ، اوم 

انب الدائن من  ساب مقابل ا ذا ا انب املدين من  ا  ا نة حسابوال سبق إدراج ز  ؛ا

جتماع إلثبات 43/ حـ - عباء  ن؛حصة   ية ال تقع ع عاتق املستخدم

ة الضرائب 442/ حـ - جور املستحقة ملص   .إلثبات الضرائب ع 

ن، يرصع جور للمستخدم سديد  جور الص 421/ من حـ املتبقي د املبلغند  عد الذي يمثل  افية 

قتطاعات نة  حساب، وذلك بجعل مختلف  ز ل  حـ. دائناا شارة إ أنھ يمكن أن ال   421/ وتجدر 

سابات الفرعية  63/ إال املبلغ الصا لألجور، وذلك من خالل جعل حـ انب الدائن من ا مدينا مقابل ا

  .442/ وحـ 43/ وحـ) 427/ ، حـ425/ ، حـ422/ ، حـ421/ حـ( 42/ املالئمة من حـ

يجة لعند منح عالوات مردو  ن ن ا، تدرج  دية فردية أو جماعية للمستخدم اح ادة أر م  ز دور

انب الدائن من حـ انب املدين من حـ 423/ ا تم ترصيد حـ، 631/ مقابل ا ذه  423/ و سديد  بمجرد 

نة انب الدائن من حسابلعالوات  اا ز   .ا
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ضات عن العطل املؤسسة لبعض املبالغ النقدية عند استالم  التعو ن  نيابة عن املستخدم

انب الدائن من حـ عة  ا ود ا  انب املدين من  426/ املرضية، يتم إدراج نة حسابمقابل ا ز ، وعند ا

يل الساب ن يتم عكس ال سبة لبا املبالغ املستحقو  .قسديد تلك املبالغ للمستخدم ن ال ة للمستخدم

م،  انب الدائن أو املدينأو املستحقة عل ا  ا انب  428/ حـ من يتم  إدراج الة، مقابل ا حسب ا

خرى " 638/ املدين من حـ ن  الة" أعباء املستخدم انب الدائن من أي حساب آخر حسب ا   .أو ا

  عية والحسابات امللحقةلهيئات االجت̲ا 43/ حـ) 4.2

جتماعية، وذلك فيما  يئات  ن املؤسسة وال ساب إلثبات العمليات ال تتم ب ذا ا ستخدم 

جتماعية واملنح العائلية وحوادث العمل وتقاعديخص  ا  التأمينات  م  والعطل املدفوعة العمال مسا

م مات العمالل ا من أ ، إضافة إ مسا تيةال يتم اقتطاع سابات الفرعية  ضم ا م؛ و   :جور

جتما   431   الضمان 

خرى    432 جتماعية  يئات    ال

جتماعية    438 يئات  ا - ال ا والنواتج املطلوب استالم   عباء الواجب دفع
  

انب الدائن من حـ جتماعية  43/ يقيد  ا يئات   املبالغ املستحقة ع املؤسسة لصا ال

جتماعية واملنح العائلية وحوادث العمل وتقاعد  اب العمل  التأمينات  مة أر ات تتعلق بمسا ا ل اش ش

انب املدين من حـ ن، وذلك  مقابل ا جتماعية " 635/ املستخدم يئات  ات ال ا قيد أيضا  ؛ و "اش

انب الدائن من حـ ات   43/ ا ا ش ن   مات املستخدم انب املدين منمسا حساب  جتماعية مقابل ا

ن انب املدين من حـ). 421/ حـ( جور املستحقة للمستخدم ستخدم إلدراج املبالغ املسددة  43/ أما ا ف

انب الدائن من  دراج  ا جتماعية من خالل  يئات  نة حسابلصا ال ز   .ا

اية  يل   438/ ستخدم حـ السنة املالية  واملرتبطة بالسنة عباء والنواتج غ املدرجة ل

اب العمل  العطل املدفوعة وعالوات  مة أر افآت املمنوحة املالية املقفلة، وال تتعلق بمسا اك وامل ش

انب الدائن من حـ. للعمال مات  ا ذه املسا انب املدين من حـ 438/ وتدرج  أعباء " 638/ مقابل ا

خرى  ن  تم ترصيد حـ"العامل جتماع 438/ ، و يئات  ؛ )432/ أو حـ 431/ حـ(ية املعنية مقابل حسابات ال

ون حـ مكن أن ي انب الدائن من  438/ و   .النواتج حساباتأحد مدينا مقابل ا

  لدولة والج̲عات العمومية والهيئات الدولية والحسابات امللحقةا 44/ حـ) 5.2

عض العمل ساب  ذا ا الرسوم والضرائب يقيد   ات العمومية،  اصة ال تتم مع ا يات ا

عانات، غ  ات العمومية وفق الشروط العادية عأن و  40/ تدرج  حـمليات البيع والشراء ال تتم مع ا

مكن تقسيم حـ41/ أو حـ سابات  44/ ؛ و ن من ا ات العموميةحسب اإ نوع   :لعمليات ال تتم مع ا
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خرى   ائب والرسومالضر    العمليات 
الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من  -الدولة    442

  أطراف أخرى 

  الضرائب ع النتائج -الدولة    444

عمال -الدولة    445   الرسوم ع رقم 

خرى    447   ات املماثلةوالرسوم والدفعالضرائب 

خرى    441 ماعات العمومية  نات املطلوب عا -الدولة وا

ا   استالم

ماعات العمومية   443 اصة مع الدولة وا   العمليات ا

يئات الدولية   446   ال

ا -الدولة    448 ا والنواتج املطلوب استالم   عباء الواجب دفع
 

  الرضائب والرسوم -

ر بمجرد إثبات مبيعات الرسم ع القيمة املضافة، بإدراج 445/ حـسمح  يا الذي يظ  تومش

دمات شاط العادي واملستمر السلع وا انب الدائن ال  و  ؛قتصاديةلمؤسسات ل، ال تمثل ال

ل  جانبھ  445/ حـمن  مبلغ الرسم ع القيمة املضافة املجمع لصا الدولة إثر عمليات البيع، و

جاع ع عمليات ال الرسم ع القيمة املضافة القابلاملدين مبلغ  تم ترصيد الرسوم املجمعة . شراءلالس و

جاع عند حلول القابلة لالرسوم و  ور ، القانونيةجال  الس حساب الرسم ع القيمة  مما يؤدي إ ظ

ان  نة حسابمقابل  يرصدوالذي دائنا،  الفرق املضافة واجب الدفع إذا  ز سديد عند  ا ة ال ملص

ر، الضرائب ان ن الرسم عدي حساب كما يمكن أن يظ يمكن  الذيو ، مدينا الفرق  القيمة املضافة إذا 

سديد الفع صم من الرسم واجب الدفع أو املطالبة بال ة الضرائبمن  تحصيلھ الحقا من خالل ا   .مص

ا للدولة، كضرائب الدخل  442/ سمح حـ ل بإثبات الضرائب املقتطعة من الغ وال يتم تحو

دمات سعأضرائب غ املباشرة ال تدخل ضمن املقتطعة من أجور العمال، وال ا ار السلع وا تحمل و

لك،  ا واملنصوص املس يت  عل مور والتبغ والك الضرائب ع ا قانون الضرائب غ املباشرة، 

و يالكيميا نتاج الب ؛ حيث ... و يل عمليات  442/ جعل حـتم يإ بة املعنية عند  دائنا بقيمة الضر

رصد نة حسابمقابل  البيع، و ز سمح بإدراج الضرائب ع  444/ أما حـ. سديد تلك الضرائببمجرد  ا ف

اح انب املدين من حـ ر سديدات الضرائب ع 695/  جانبھ الدائن مقابل ا تم إدراج  اح، و ال  ر

انب الدائن من حسابتمت  جانبھ املد نة ين مقابل ا ز نفس .ا انب  و ستخدم ا با  ة تقر املعا

زا  447/ الدائن من حـ شاط امل والدفع ا خرى ع غرار الرسم ع ال إلثبات الضرائب والرسوم 

عباء املعنية انب املدين من حسابات  ع، مقابل ا   .وحقوق الطا

  اإلعانات والعمليات األخرى مع الجهات العمومية -

انب املدين م سبة غ املحصلة من خالل  441/ ن حـيقيد  ا عانات املك اية السنة املالية،   

انب الدائن من حساب النواتج  ستغالل(القيد  ا ثمار( املؤجلةأو النواتج ) إعانات  س ، )إعانات 
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ساب مقابل  ذا ا رصد  نة حسابو ز عانات ا شعند تحصيل  عانات ال  تم فقط إدراج  ل ، و

عانات املتوقعة س  ا ول سبة لدافع ية لـ حـ ؛إلزاما بال ة املحاس شابھ املعا ة  446/ وت مع املعا

ية لـ حـ ون املنظمات غ  446/ حـ، غ أن 441/ املحاس عانات ال ت ل أو  يخصص التفاقيات التمو

ا يئات الدولية طرفا ف ومية وال   .ا

ا جميع الع 443/ يقيد  حـ ون الدولة طرفا ف عانات وت خرى ال ال ترتبط بالضرائب و مليات 

ساب املبالغ املستحقة  ذا ا انب الدائن من  درج  ا ا صاحبة السلطة كقطاع العدالة مثال، و بصف

تم ترصيد حـ عباء، و انب املدين من أحد حسابات  عند  443/ ع املؤسسة لصا الدولة مقابل ا

نة يد املبالغ املستحقة مقابل حسابدس ز   .ا

سبة لـ حـ عباء والنواتج  448/ بال اية السنة املالية إلثبات  ستخدم عند   )الضرائب خارج(ف

ا  قة بالسنة املالية املقفلة لك األ أو غ مقبوضة  غ مسددةامل بائية املتعلقة ب عباء،  اب العمل ا أر

ساب دائنا املتصلة بالعطل مدفوعة  ذا ا ون  افآت؛ و يع وامل مقابل ) أو مدينا(جر وعالوات ال

عباء  انب املدين ألحد حسابات  تم ترصيده مقابل)أو الدائن ألحد حسابات النواتج(ا انب الدائن  ، و ا

نة ساب) أو املدين( ز عباء  ا سديد    .املعنية) أو قبض النواتج(عند 

  جمع والرشكاءملا 45/ حـ) 6.2

ساب ل ذا ا ن يخصص  ا، و ا أو مالك م ن املؤسسة ومسا يل العمليات ال تتم ب

ا ا و طراف مؤسسات املجمع املؤسسة وفروع ا تلك  ر ف ناء العمليات ال تظ ائن أو ك، باست ز

يك اآل سابات الفرعية  ساب إ مجموعة من ا ذا ا سقم    :موردين؛ و

  عمليات املجمع   451

ا   455 ة -  ءالشر ار سابات ا   ا

ا   456   عمليات ع رأس املال -  ءالشر

ا   457 ا -  ءالشر صص الواجب دفع   ا

ا   458 ك أو  تالعمليات  -  ءالشر ل مش ش   جمعاملنجزة 

  

ا  455/ حـسمح  ا أو مالك م ا املؤسسة بصورة مؤقتة ملسا موال ال تقدم  جانبھ بإثبات 

مون املدين، وإثبات  ا املسا تحت تصرف املؤسسة بصورة مؤقتة  جانبھ الدائن، وذلك موال ال يضع

نة انب الدائن أو املدين من حساب مقابل ا ز انب املدين من حـ .ا خصص ا إلثبات  456/ و

ن املسا م عد ذلك،مات املقدمة من طرف املسا شاء املؤسسة أو  دائنا،  101/ من خالل جعل حـ عند إ

رصد حـ ا 456/ و مات حسب طبيع سديد تلك املسا انب الدائن من حـ .بمجرد  فيخصص  457/ أما ا

عإل اح الذي قررت املؤسسة توز ر انب املدين من حـ اثبات  ن، والذي يدرج بدوره  ا م  12/ ع املسا

تم ترصيد حـ ،11/ أو حـ 106/ أو حـ نة حسابمقابل  457/ و ز اح ا سديد الفع لألر   .عند ال
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انب املدين من حـ ا أو  451/ ل  ا ا املؤسسة بصورة مؤقتة لفروع موال ال تقدم

ا أو من  ملؤسسات املجمع، ا املؤسسة بصورة مؤقتة من فروع ستلم موال ال  ل  جانبھ الدائن  و

نة انب الدائن أو املدين من حسابامؤسسات املجمع، وذلك  مقابل  ز سمح بإثبات  458/ أما حـ. ا ف

ا  ن أعضاء املجموعة كشركة ذات العمليات ال يتم إنجاز ذا  محدد غرضب جعل  ل تجمع، و أو  ش

نة ساب مدينا أو دائنا مقابل حسابا ز ل ، حسب طبيعة العمليات ال يمكا ل تحو ون  ش ن أن ت

ل طرف ع حصتھغرض اقتناء أو إنتاج سلعلألموال  عد إتمام العملية وحصول  ساب  تم ترصيد ا   . ، و

  املدين̼ومختلف مختلف الدائن̼  46/ حـ) 7.2

اصة العمليات عضناك  ا املؤسسة مدينة أو دائنة، ا ون ف ا حـ ت ، والذي 46/ خصص ل

تية سابات الفرعية    :ينقسم إ ا

يتات حسابات خاصة يتات   462  بالتث   حقوق التنازل عن التث

ثمارات  حسابات خاصة باالس

جل ة    املاليــة قصـ

دوات املالية املشتقة   464 يجة اقتناء القيم املنقولة للتوظيف أو    ديون ن

دوات املالية املشتقة   465 يجة بيع القيم املنقولة للتوظيف أو    حقوق ن

ـــ ـــــ ـــــرى حسابـــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــــات أخــــــ ــــ   ــ
  حسابات أخرى مدينة أو دائنة   467

  أعباء أخرى للدفع ونواتج لالستالم   468
  

م من الغاملبالغ غ املحصلة  462/ ستقبل حـ يتات إثر عمليات التنازل عن  واملستحقة عل التث

ون  ا الرسم ع القيمة املضافة، و يتات  بما ف انب الدائن من حسابات التث ساب مدينا مقابل ا ذا ا

ا انب الدائن من حساب الرسم ع القيمة املضافة املجمعة؛ ،املتنازل ع تم ترصيد حـ وكذا ا  462/ و

نا مقابل حساب قوق ز يتاتالناتجة عن عمليات ة بمجرد تحصيل ا   .التنازل عن التث

ة ل 465/ حـو  464 /يخصص حـ ثمارات املالية قص س قوق والديون الناتجة عن اقتناء أو بيع 

دائنا باملبالغ غ  464/ حيث يجعل حـ، دوات املالية املشتقةو القيم املنقولة للتوظيفجل، ع غرار 

انب املدين من حـ املسددة للغ إثر عمليات جل، مقابل ا ة  ثمارات املالية قص س القيم " 50/ اقتناء 

فيجعل مدينا باملبالغ غ املحصلة من  465/ ؛ أما حـ"دوات املالية املشتقة" 52/ أو حـ" املنقولة للتوظيف

انب الدائن من حـ الغ إثر عمليات التنازل عن جل، مقابل ا ة  ثمارات املالية قص ؛ 52/ أو حـ 50/ س

تم ترصيد حـ نا بحسامقابل  465/ وحـ 464/ و قوق ز ة ا سو   .السابقة والديون  ة بمجرد 

قوق ابالغ امل 467/ ستقبل حـ نائية، حيث تدرج ا ست خرى  قوق والديون   ھانب جاصة با

انب الدائن من حساب النواتج املناسب املدين انب الدائن  ھجانبالديون  ، وتدرج مقابل ا مقابل ا

عباء املناس تم ترصيدباملدين من حساب  قوق والديون مقابل حسابعند  ه، و ة ا نة سو ز   .ا
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اية  وغوالنواتج غ املدفوعة عباء  468/ ستقبل حـ ا تتعلق بالدورة  الدورةاملسددة   لك

انب الدائن من  من خالل جعلھاملقفلة،  الة، مقابل ا أو  ،النواتج أحد حساباتمدينا أو دائنا حسب ا

ان عباءب ا ذااملدين من أحد حسابات  تم ترصيد  ساب عند  ، و ة ا النواتج، مقابل  وأعباء  سو

نة حساب ز يل السابق بداية الدورة املقبلة بمجرد، كما يمكن أن يتم ترصيده ا   .بإدراج عكس ال

  لحسابات االنتقالية أو االنتظاريةا 47/ حـ) 8.2

ساب إلدراج املبال ذا ا ل مؤكد لعمليات معينة، أو العمليات ستخدم  ش ا  س غ ال ال يمكن 

ا  ن، أو العمليات ال تتطلب معلومات إضافية، لذا شال ال يمكن قيد ذا ل مؤكد  حساب مع عت 

ساب مؤقتا، يجب ترصيده عند التأكد من  سابات أو ا   هر اظإاملعلومات، وال يمكن العمليات أو ا

سابات  انب الدائن أو املدين من ا الة مقابل ا ساب مدينا أو دائنا حسب ا ذا ا ون  تامية؛ و ا

ا  يجة العمليات ال سبق ذكر سابات ال تأثرت ن ائن، املوردون (ا   ).إ... البنك، الصندوق، الز

  ألعباء أو النواتج املعاينة مسبقا واملؤوناتا 48/ حـ) 9.2

ذا ساب إلدر  يخصص  عباء املسددة والنواتج املحصلةا ا تخص  اج  خالل السنة املالية، لك

تية سابات الفرعية  ضم ا ة، و ار صوم ا   :سنة أو سنوات مالية الحقة، إضافة إ مؤونات ا

ة - املؤونات   481 ار صوم ا   ا

  

  عباء املعاينة مسبقا   486

  النواتج املعاينة مسبقا   487
  

انب الدائن من حـ 486/ انب املدين من حـستقبل ا عباء والنواتج ال  487/ وا  ، ع التوا

ا،  سابات خالل السنة املالية حسب طبيع ا  ا من تخص سنة مالية الحقة،  والسبق وأن تم إدراج

ا من خالل خص عباءم انب الدائن من حسابات  انب املدين من حساب ،املعنية ا ات النواتج املعنية أو ا

ية ب، وذلك تطبيقا ملبدأ استقاللية الدورات املحاس ت ن  ؛ع ال ن السابق ساب تم ترصيد ا  486/ حـ(و

عباء والنواتجعند بداية السنة املالية ) 487/ حـو  ا  يل السابقال ترتبط    .، من خالل عكس ال

صوم غ املؤ  ،عند إقفال السنة املالية ون موعد  ،كدة من حيث املبلغفإن ا وال يحتمل أن ي

را ا خالل اث عشر ش انب الدائن من حـ ،استحقاق ا  ا انب املدين من  ،481/ يتم إدراج مقابل ا

ا مباشرة  مبلغ )68/ حـ(حساب املخصصات  عباء املرتبطة باملؤونة املرصودة، يتم إدراج ، وعند حدوث 

انب الدائن م، 481/ د حـاملؤونة، من خالل ترصي نة حسابن مقابل ا ز افوإذا . ا  ان مبلغ املؤونة غ 

ادة  عباء الفعلية، يتم إدراج الز ان مبلغ املؤونة أك من  ، وإذا  انب املدين من حساب العبء املع  ا

جاعھ الفرق ترصيد يتم  جاع واس س انب الدائن من حساب  ن أن املؤونة غ  ، أما)78/ حـ( ا إذا تب

ا  جاع ا واس رة فيتم ترصيد انب الدائن من  م   .78/ حـا
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  خسائر القيمة عن حسابات الغ̺ 49/ حـ) 10.2

س ي قيمتھ،  ن بقد يتعرض أحد حسابات الغ لتد اماتھ اتجاه ب توقع عدم وفاء أحد املتعامل ال

اإلفال  ا  رة يمر  ي بخسارة القيمة، املؤسسة، نظرا لظروف قا ذا التد عرف  ة س أو الوفاة، و خ ذه 

تية49/  حـ تدرج سابات الفرعية  ساب إ ا ذا ا قسم    :، و

ائن   491   خسائر القيمة عن حسابات الز

اءخسائر القيمة عن حسابات    495   املجمع والشر

نخسائر القيمة عن حسابات     496 ن املختلف   املدين

  أخرى للغ خسائر القيمة عن حسابات    498
  

انب الدائن اتدرج  ساب الفرسارة  ا انب املدين من 49/ حـ املناسب من ل ، مقابل ا

ا )68/ حـ(القيمة  رئحساب مخصصات خسا عديل تم  ل ، و اية  نادا ألي معلومات جديدة دورةعند  ، اس

ااملالية ل الوضعية عن انب املدين من حساب املخصصات، لمتعامل؛ حيث يتم ز سارة بالقيد  ا دة ا

تم تخفيض جاع خسائر  او انب الدائن من حساب اس دراج  ا ا، من خالل  ا أو جزء م ل ا  صيد ب

اماتھ ؛)78/ حـ(القيمة  سديد املتعامل الل ان املتعامل  ،وعند  جاع، وإذا  س سارة  حساب  يتم إلغاء ا

اماتھ غ  سديد ال ا  القيمة خسارة يتم ترصيد قادر ع  ادة  وإدراج ، وتقيد أي ز ام املع ل حساب 

انب املدين من حـ سارة  ا    ".للتحصيل قابلة غ دائنة حسابات عن خسائر" 654/ قيمة ا
  

  الحسابات املالية): 05(حسابات املجموعة دراسة  )3

س امسة ا ا  املؤسسة أو املنقدية ممثلة  ال، املاليةابات تضم املجموعة ا لدى حتفظ 

، و  ة(نقدية الأشباه الغ   .شتقةاملالية امل دواتو) نقولة للتوظيفاملالقيم (الية املدوات ، و )أوراق تجار

  القيم املنقولة للتوظيف 50/ حـ) 1.3

ا املؤسسملنقولة للتوظيف  أدوات القيم ا ة، من مالية تحتفظ  جل القص غرض املتاجرة   ة 

ا،  لفة اقتنا سعر أع من ت ا  سابلذا خالل بيع ذا ا شمل  جل، و ة  ثمارات مالية قص   :عت اس

صص   501   ملؤسسات املرتبطةا  ا

اصة   502 م ا   س

خرى والسندات املخولة حقا  امللكية   503 م    س

نة وقسائم الصندوق  سائمق - السندات   506 ز ة  ا   جل  قص

سابات الدائنة املماثالقيم املنقولة للتوظي   508 خرى وا   لةف 

  الدفعات الباقية عن القيم املنقولة للتوظيف غ املسددة   509
  

ن، إعادة  حالة قيام املؤسسة ب 502/ ستخدم حـ ثمر ن أو املس م ا من عند املسا م شراء أس

انب املدين من حـو اصة، وتقيد  ا م ا الة باألس ذه ا انب الدائن من 502/ عرف   ، مقابل ا

نة حساب ز ساباتأما  ؛464/ أو حـ ا ستخدم  508و 506و 503و 501: ا عند إلدراج القيم املنقولة ف

انب الدائن من  ا، مقابل ا لف ا بت نة  حساباقتنا ز ي للقيمة  حا. 464/ حـأو ا ز سديد ا لة ال
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انب الدائن من حـ زء غ املطلوب وغ املسدد يقيد  ا خ ، 509/ سمية للقيم املنقولة، فإن ا ذا 

نة  حسابمقابل يتم ترصيده  ز سديد املبالغ املستحقة ع القيم املنقولةا   .عند 

قفال فإن فوارق إعادة التقييم م املنقولة للتوظيف بالقيمة العادلة عنتقييم القي عند خ  د تار

انب املدين من  انب الدائن من حـاملع  50/ حـاملوجبة تدرج  ا  صول   عن التقييم فارق " 765/ مقابل ا

انب الدائن "قيمةفوائض ال -  اليةامل انب املع  50/ حـمن ، أما فوارق التقييم السالبة فتدرج  ا مقابل ا

  ".قيمةال اقصنو  -  اليةامل صول   عن التقييم فارق " 665/ حـاملدين من 

انب املدين من املع 50/ عند التنازل عن القيم املنقولة يتم ترصيد حـ نة  حساب، مقابل ا ز ا

ية للقيم املنقولة، فيدرج  إلدراج  465/ حـأو  ن سعر التنازل والقيمة املحاس سعر التنازل، أما الفرق ب

انب ا سائر" 667/ ملدين من حـا درج   حالة ا" ليةملاا صول  عن التنازل  عن الصافية ا سارة، و

انب الدائن اح " 767/ حـ ا ح" ليةملاا صول  عن التنازل  عن الصافيةر   . حالة الر

  األدوات املالية املشتقة 52/ حـ) 2.3

بتدائية ية املتفرعة أو املتولدةدوات املالملالية املشتقة  دوات ا تتمثل دوات املالية   عن 

م والسندات( س ون  ا)غالبا ما ت م تبادل أسعار الفائدة رات، العقود املستقبلية، وعقود ياا: ، ومن أ

ل املخاط)Swaps( والعمالت دف تحو امات، وذلك  ا من حقوق وال تب ع ر املرتبطة باألداة املالية ، وما ي

ن أطر  بتدائية  بتدائية عند بداية . ف العقداب ل لألدوات املالية  دوات املالية املشتقة تحو تب عن  وال ي

تب ذلك بالضرورة عند حلول أجل العقد ان العقد، وال ي ية لألدوات . سر ة املحاس وفيما يخص املعا

ية للقيم املنقو  ة املحاس ا املعا قتناء، املالية املشتقة ف نفس لة للتوظيف، سواء فيما يخص عملية 

  .إعادة التقييم وفق القيمة العادلة، وفيما يخص عملية التنازل 

  البنوك واملؤسسات املالية امل̲ثلة 51/ حـ) 3.3

سابات البنكية لل ساب بإدراج النقدية املودعة  ا ذا ا نة مسمح  ز ؤسسة، أو لدى ا

تيةاملؤسسات الدى العمومية أو  سابات الفرعية  ضم ا ا، و ات ال تحدث ف خرى، والتغ   :ملالية 

  قيم للتحصيل   511

ة -  البنوك   512 ار سابات ا   ا

نة العمومية واملؤسسات العمومية   515 ز   ا

  مالية أخرى يئات    517

  الفوائد املنتظرة   518

ة   519 ار مات البنكية ا   املسا
  

ة 511/ ستخدم حـ ة قص عد ف كيدة  ة و ز ا يل املبالغ ال   طور ا ، جدا ل

ات املقبوضة وال  عد للم تحصالشي ا  ات املدفوعة قيم عد من ، والشي ا مازالت لم تقتطع  لك
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ون دائنا باملبالغ الن ساب مدينا باملبالغ النقدية  طور التحصيل، و ذا ا ون  اري، و ساب ا قدية ا

ستخد 517/ وحـ 515/ وحـ 512/ أما حـ . طور الدفع ات النقدية من وإ حسابات  مف يل حر ل

نة العمومية أو  ز خرى  لدى املؤسساتاملؤسسة، سواء لدى البنك أو ا ؛ من خالل ع التوا املالية 

يد يجة  ا، ن اد سابات  حالة ز انب املدين لتلك ا اع أو التحصيل من الغ باالعتماد دراج  ا

ا سديد للغ باالعتماد عل ب أو ال يجة ال ا، ن ا  حالة نقص انب الدائن ل دراج  ا ا، و   .عل

ب ع املكشوف  519/ ستخدم حـ ة، ع غرار ال ار مات املالية ا يل املسا يقات (ل س ال

ة املخصومة، )البنكية وراق التجار انب ، و انب املدين من حساب البنك املع مقابل ا ل  ا وال 

إلدراج الفوائد املنتظرة ع القيم املنقولة عند إقفال السنة املالية  518/ ستخدم حـو . 519/ الدائن من حـ

عد، ا  ساب مقابل  للتوظيف، وال لم يحن موعد استحقاق ذا ا انب املدين من  حيث تدرج  ا

ا صول املالية" 762/ نب الدائن من حـا ساب عند حلول  ،"عائدات  ذا ا تم ترصيد  ا و موعد استحقاق

انب املدين من حساب نةا مقابل ا   .ز

  الصندوق 53/ حـ) 4.3

ل نقدي، وأي مبالغ  ستقبل حساب الصندوق  جانبھ املدين املبالغ املقبوضة من الغ  ش

سابا ل نقدية محولة من ا ستقبل  جانبھ الدائن املبالغ املدفوعة للغ  ش ة إ الصندوق، و ار ت ا

ة ار سابات ا   .نقدي، وأي مبالغ محولة من الصندوق إ ا

  عت̲داتكاالت التسبيقات واال و  54/ حـ) 5.3

االت أو املحاسبون  موال املوضوعة تحت تصرف محاس الو ساب إلثبات  ذا ا يخصص 

خرى بالتا عتمادات املفتوحة  البنوك واملؤسسات املالية  اص يمثلون املؤسسة، عون، و اسم أ

ساب إو  ذا ا قسم  م لصا املؤسسة، و سابات تحت مسؤولي سي تلك ا مون ب   :ل

يقات   541 س االت ال   عتمادات   542  و
  

انب املدين من حـ موال  541/ ل  ا االت، من قيمة  خالل القيد  املسلمة إ محاس الو

انب الدائن من  نفذة لصا ا عباء املس ساب قيمة  ذا ا انب الدائن ل ل  ا نة، و ز حساب ا

ون حـ عباء، كما ي انب املدين ألحد حسابات الغ أو أحد حسابات  دراج  ا  541/ املؤسسة، مقابل 

نة مديناباملبالغ املدائنا  ز جعة من خالل جعل حساب ا   .س

انب املدين من حـ ،  542/ ل  ا عتمادات املفتوحة  املؤسسات املالية باسم الغ قيمة 

انب الدائن من ا من خالل القيد  عتماد، مقابل ا تم ترصيده عند إنجاز  ، و اري املع ساب ا



)2( 

 

48 

انب املدين ألحد حس عتماد دراج  ا عباء، أو عند غلق  دراج خالل من ابات الغ أو أحد حسابات 

اري املع ساب ا انب املدين ل   . ا

  الت الداخليةيلتحوا 58/ حـ) 6.3

عض العمليات ثم يرصد بمجرد  يل  ستخدم ل ساب مجرد حساب وسيط، حيث  ذا ا عت 

ا، ا سمح بتحقيق عملية تمركز ا ان اآل ،ستخدام املزدوجسابات وتفادي خطر و قسم    :يو

موال   581 الت  خرى    588  تحو الت الداخلية    التحو
  

موال ال تتم من حساب ما إ حساب ما آخر  581/ ستقبل حـ الت  من البنك إ (تحو

ستقبل  588/ ، أما حـ)الصندوق مثال ية، عدة دفاتر محاا استخدام ل يتطلببا العمليات ال ف س

يل مزدوج ون موضوع  ن. وت ما مدين ن يتم جعل ساب ذين ا يل   انب الدائن وعند ال ، مقابل ا

 ، ل الداخ ون مصدرا للتحو ساب الذي ي نمن ا ما دائن تم جعل ساب  مقابل ،و انب املدين من ا ا

ل ون استخداما للتحو   .الذي ي

  جاريةال اليةملا ألصولا عن القيمة خسائر 59/ حـ) 7.3

ة، عند وجود أي تد ار صول املالية ا ساب بإدراج خسائر القيمة عن  ذا ا ا، سمح  ي  قيم

ية الصافية ا املحاس ية القابلة للتحصيل، وتصبح  اعن قيم وذلك عندما تنخفض قيم غ القيمة املحاس

امل، وتت ل  ش جاع  ة تلك مثل قابلة لالس ار   :صول املالية ا

  خسائر القيمة عن القيم املودعة  البنوك واملؤسسات املالية   591

عتمادات   594 يقات و س االت ال   خسائر القيمة عن و
  

صل، وتدرج   ذا  اف بخسارة القيمة عن  ع ي  قيمة أصل ما جاري يتم  عند وجود تد

انب الدائن من ح انب املدين من حساب 59/ ـا ات واملؤونات وخسائر " 686، مقابل ا تال مخصصات 

انب املدين ". العناصر املالية - القيمة  دراج  ا سارة من خالل  ل سنة مالية مراجعة ا اية  تم   و

انب الدائن من حـ 686/ من حـ دراج  ا ادة، أو  جاعات" 786/  حالة الز املالية عن خسائر  س

راتھ"القيمة واملؤونات سارة أو إلغائھ،  حالة النقص أو زوال م وعندما  .، من أجل تخفيض مبلغ ا

سارة  انت ا ، وإذا  ساب املا املع انب الدائن من ا ا  ا ائية، يتم إدراج سارة وتصبح  تحدث ا

ا، يت سارة املرصود ل ائية أك من مبلغ ا انب املدين من حـال أعباء مالية " 668/ م إدراج الفارق  ا

انب الدائن من حـ"أخرى  ان العكس فيتم إدراج الفارق  ا   .786/ ، أما إذا 
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  دراسة حسابات التسي̺: الرابعاملبحث 

سيسمح  شاط املؤسسة خالل الدورةيتب حسابات ال عباء والنواتجص  شمل حسابات    .، و
  

  حسابات األعباء): 06( حسابات املجموعةدراسة  )1

ا  انية عرض ا، مع إم عت إجبار عباء حسب الطبيعة  حسب النظام املحاس املا فإن عرض 

سمح حسب الوظيفة  ااحسابات  املالحق، و عباء حسب طبيع عرض    .لنظام املحاس املا 

  املشرتيات املستهلكة 60/ حـ) 1.1

ذا اي نتاجدرج   لفة  ات ال تدخل ضمن ت ال س لفة املبيعات ساب جميع  مكن و ، أو ت

ل مباشر لعملية ش ا  تية الشراء أو س سابات  تفرع إ ا يع، و   :التص

  يات بضاعة مباعةمش   600

دات   601   مواد أولية وتور

نات أخرى    602   تمو

ات املخزونات   603   غ

يات ال   604 دماتمش   دراسات وا

شغال   605 ات و يات املعدات والتج   مش

دات   607 يات غ املخزنة من املواد والتور   املش

قة   608 ف الشراء امل   مصار

يات 609/ حـ سومات املحصلة عن املش يالت وا   التخفيضات والت
  

ديث عن حـ س 602/ وحـ 601/ وحـ 600/ لقد سبق ا عرضنا  ابات املجموعة الثالثة، ففي عند 

ون  انب الدائن من حـ ذهالغالب ت ات، مقابل ا ال س سابات مدينة بقيمة   32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ ا

سبة لـ حـ .ع التوا ض أن ال يتم استخدامھ  603/ أما بال رد امليتطب إال  حالةفيف مكن ق ا تناوب، و

رد املادي، يتم فرعيھ وفقتقسيمھ إ حسابات  عد إجراء ا اية السنة املالية و ا لطبيعة املخزونات، ففي 

انب الدائن من حسابات مدينا  603/ جعل حـ ستقبل  جانبھ مقابل ا مخزونات بداية السنة املالية، كما 

االدائن قيمة املخزونات  اية السنة املالية ال تم جرد انب املدين من حسا    .بات املخزونات، مقابل ا

انب املدين من حـ دمات قيمةبإدراج  605/ وحـ 604/ سمح ا املعدات ، وكذا الدراسات وا

شغال ات و ا والتج نتاجمن الغ املحصل عل لفة  انب ، وال تدخل مباشرة ضمن ت سمح ا ؛ و

اتبإدراج  607/ املدين من حـ ال ن، أو غ  س املاء والغاز غ القابلة للتخز املخزنة من طرف املؤسسة، 

اء ر ا لعملية  ،والك س عمليات الشراء وال ال يمكن  سبة لألعباء املتعلقة  اأما بال انب عي ، فتدرج  ا

دراج  608/ حـ املدين من تم  انب؛ و سابات السابقة مقابل  ا انب الدائن من املدين من ا  حسابا

نة ز شارة إ؛ الغ اتحسابأحد أو  ا خ تجدر  ياتا أن   ن غ ملش وال لم يتم  القابلة للتخز

ل كأعباء مقيدة سلفا  حـ اية السنة املالية  ا   الك   .486/ اس
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عد إتمام عملية الشراء، و  عند ة  ال لم تكن معروفة إال حصول املؤسسة ع تخفيضات تجار

ل الفاتورة انب الدائن من حـا ، يتم إدراجعد  شعار  ا ا  609/ بمجرد استالم فاتورة  ع اعتبار أ

انب املدين من حـ تخفيض لسعر قيقي، وذلك مقابل ا ست نواتج باملع ا ؛ وتجدر 409/ الشراء، ول

ون ا يا، حيث ي ل محاس ر  فوات الشراء ال  يل باالعتماد شارة إ أن التخفيضات ال تظ ل

عد طرح التخفيضات ة ع الصا التجاري    .التجار

  الخدمات الخارجية 61/ حـ) 2.1

  الخدمات الخارجية األخرى 62/ حـ       

يات جميع  62 /وحـ 61 /حـل ضمن  دماتمش يع املنتجات ا لفة تص ، ال ال تدخل ضمن ت

يجة ةل ون نتص تم ارجيةعباء ا أصناف ك ا إ قسم ن  ضمن يف ن السابق ساب ق وا دا ون تفر

ما ارجية بي عباء ا   :، وتتمثل 

م بإنجاز عمليات لصا املؤسسة عباء املدفوعة للغ :املناولة العامة 611/ حـ   .لقاء قيام

غلفة املتداولة،  مبالغ تأج العقارات :يجارات 613/ حـ ساب و واملنقوالت وخسائر  ذا ا ال تدرج  

يجار املدفوعة يقات ع  س   .275/ كضمان وال تدرج  حساب فر من حـ ال

ة وأعباء 614/ حـ يجار كةلكية امل عباء  كة وأعباء  :املش سي وإدارة املرافق املش عباء املتعلقة ب

ماعية  دمات ا ضر (ا راسة، النقابة،صيانة املساحات ا   ).إ... اء، تصليح املصعدا

و املحافظة ع  :الصيانة والتصليحات والرعاية 615/ حـ ا  دف م ون ال ا داء ا عباء ال ي

نتاجألصلل لفة  نتاج أو تخفيض لت نتا أو عدد وحدات  ادة  قيمتھ أو عمره    .، دون ز

جبا :أقساط التأمينات 616/ حـ ن  صول أعباء التأم   . ري ع 

بحاث 617/ حـ بحاث املنجزة لصا املؤسسة :الدراسات و   .عباء املدفوعة للغ لقاء الدراسات و

األفالم الوثائقية والوثائق التقنية والكتب  :متفرقاتالتوثيق و  618/ حـ أعباء الوثائق املوردة من طرف الغ 

ات، إضافة إ أعباء تنظي   .م امللتقيات والندوات واملؤتمراتواملجالت والدور

ارجيون عن املؤسسة العمال 621/ حـ ن للمؤسسة :ا ع ن غ التا   .أعباء العامل

عاب 622/ حـ عاب املدفوعة العموالت املدفوعة للوسطاء  :أجور الوسطاء و  مختلف الصفقات، و

ن وامل أل ن واملوثق ن واملحاسب املحام رة  ن ا ناب امل   .جم

شر والعالقات العامة 623/ حـ ار وال اك   :ش ش ع العينات،  ار التجاري، توز عباء املتعلقة باإلش

ا شر مجالت املؤسسة وإعالنا ة،  ار ش ارس واملطبوعات  ائن، إصدار الف دايا للز   .املعارض، ال

ن 624/ حـ ما للمستخدم فرادعباء امل :نقل السلع والنقل ا غرض نقل السلع و   .دفوعة للغ 
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ستقباالت 625/ حـ مات و ا لصا املؤسسة بما  أعباء تنقل :التنقالت وامل لفون  مات ال ي فراد  امل

ل، إضافة إ أعباء استقبال الوفود  قامة و ا النقل و فالتو ف   .إحياء ا

تصاالت السلكي 626/ حـ يد و ف ال ع  :ة والالسلكيةمصار ا الرسائل والطوا تصاالت بما ف أعباء 

ت ن ن زة الفاكس والتلغراف و واتف الثابتة والنقالة وأج ل ما يتعلق بال يدية، و   .ال

ا 627/ حـ دمات املصرفية وما شا الت :ا التحو ا البنك للمؤسسات  دمات ال يقدم   .أعباء ا

ات واملتف 628/ حـ ا ا :رقاتش ا ش ناء  ات باست ا ش ات  تأعباء  ا ش ا  جتماعية، ومن أمثل

ات املحاسبة  نية لشر   إ... املحاماةو امل

ارجية 619/ حـ دمات ا سومات املحصلة عن ا يالت وا   .التخفيضات والت

ارجية   629/ حـ دمات ا سومات املحصلة عن ا يالت وا   .خرى التخفيضات والت

انب املدين من  ا من الغ  ا ارجية املحصل عل دمات ا عباء املتعلقة با يتم إدراج 

ساب الفر املناسب لـ حـ انب الدائن من 62/ أو حـ 61/ ا حساب الغ أو  اتحسابأحد ، مقابل ا

نة ز تم ترصيد حـ ا الة، و اية  62/ وحـ 61/ حسب ا يجة   أما فيما يخص  ؛الدورةضمن حساب الن

ا آلية س حـ فإن 629/ وحـ 619/ حـ ما  نفس   .609/ آلية س

  أعباء املستخدم̼ 63/ حـ) 3.1

نشمل أجور  ساب إ املستخدم ذا ا نقسم  جتماعية، و عباء    :و

جور  جتماعية   أعباء    عباء 

ن   631   أجور املستخدم

  أجور املستغل الفردي   634

خرى    638 ن    أعباء املستخدم

جتماعية   635 يئات  ات ال ا   اش

جتماعية للمستغل الفردي   636   عباء 

  أعباء اجتماعية أخرى    637
  

ن،  631/ ستقبل حـ اصة بالعامل جور ا انب الدائن من حـ مقابل جانبھ املدين كتلة   421/ ا

ستقبل حـ ا، و سديد و من  634/  انتظار  ان  اص بمالك املؤسسة الفردية إذا  جر ا  جانبھ املدين 

ا، والذي يدرج بدوره   سي انب الدائن من حسابيتو  نة ا ز انب املدين من 108/ أو حـ ا ، أما ا

انب الدائن من حـ 638/ حـ ا  ا ن، من خالل إدراج خرى املتعلقة بالعامل عباء  ستقبل  . 428/ ف

جتما  عباء املتعلقة بالضمان  جتماعية، فتخصص إلدراج  سبة لألعباء  ال والعطل املدفوعة و

ا و  ،ال تقع ع عاتق املؤسسة، إ... والتقاعد ا؛ العمالع عود منفع ل من تم ي ومن أجل إثبا جعل 

انب الدائن من حـ 636/ وحـ 635/ حـ ج431/ مدينا مقابل ا انب الدائن من  637/ حـعل ، و مدينا مقابل ا

ساب432/ حـ ذه ا تم ترصيد  انب الدائن من حساب، و نة ات مقابل ا ز عباء ا سديد    .عند 
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  رضائب والرسوم واملدفوعات امل̲ثلةال 64/ حـ) 4.1

عض عمليات ال املباشرة  الضرائب والرسوم  شمل ،املؤسسةتفرض ع    :و

جور الضرا   641   ئب والرسوم والدفعات املماثلة ع 

عمال   642 جعة ع رقم    الضرائب والرسوم غ املس

خرى    645   )خارج الضرائب ع النتائج(الضرائب والرسوم 
  

جور، والضرائب تدرج الضرائب والرسوم  الرسم ع  عمال  جعة ع رقم  والرسوم غ املس

 ، شاط امل خرى ع ال انب املدين من حـ والضرائب والرسوم  مركية،  ا  642/ وحـ 641/ الرسوم ا

، مقابل  645/ وحـ انب الدائن من حـع التوا سديد الضرائب، 447/ ا خ يتم ترصيده بمجرد    .ذا 

  األعباء العملياتية األخرى 65/ حـ) 5.1

انب املدين ل  ساب جميع   ا ذا ا ا املؤسسة خالل من  خرى ال تتحمل ا عباء  شاط

تية سابات الفرعية  شمل ا ، و شغي   :ال

قوق والقيم املماثلة 651/ حـ مجيات وا اءات والرخص وال متيازات وال املبالغ املدفوعة و  :إتاوات 

  .البنودتلك استخدام  مقابل

ت 652/ حـ صول املث سائر الناتجة عن تنازل املؤسسة  :ة غ املاليةنواقص القيمة عن خروج  و ا

ا غ املالية يتا ية الصافية، عن أحد تث انت سعر التنازل أقل من القيمة املحاس ، وذلك إذا 

يت املع652/ وتدرج كأعباء  حـ ات وخسائر القيمة وحساب التث تال عد ترصيد حساب   ،.  

ض 653/ حـ عاب ا م لبالغ ال تدفع لو امل :ور أ ضات عن حضور دارة كتعو عمال أو أعضاء مجلس 

  .لالجتماعات، وعادة ما تدفع نقدا

او املديونيات  :خسائر عن حقوق غ قابلة للتحصيل 654/ حـ جاع ، لذا تدرج ال ال يمكن اس

قوق أو 654/  حـ كخسائر انب الدائن من حساب ا   .اخسائر القيمة ع، مقابل ا

كة 655/ حـ يجة من العمليات املنجزة بصفة مش كة ال ت العمليات و :قسط الن ا املش مسك محاسب

ك مسمن طرف  اح حصتھ من ع  فقط يحصل، شر اء  صحصل  لذا، ر لديھ با الشر

انب املدين من حـ انب الدائن من حـ ،655/  ا انب ؛458/ مقابل ا ستخدم ا املدين من  كما 

يل حصتھ  655/ حـ ك غ املس ل سائر، مقابل حـمن طرف الشر   .458/ من ا

عات 656/ حـ بات والت عانات املمنوحة، ال ات والغرامات،  ات  :العقو ساب العقو ذا ا درج   و

غرض التضام ا املؤسسة  عانات ال تمنح ا، و بائية وغ ن، باإلضافة والغرامات القانونية وا

ية عات املمنوحة للمؤسسات ا بات والت   .إ ال
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اري  657/ حـ سي ا نائية لل ست ا  :عباء  ي لك نا ل است ش ا املؤسسة  عباء ال تتحمل و جميع 

ساب، من خالل ال ذا ا انب املدين من  ة، وتدرج  ا ار انب تتعلق بالعمليات ا قيد  ا

نة حسابمن الدائن  ز   .الغ اتحسابأحد أو  ا

خرى  658/ حـ اري  سي ا عباء املتعلقة  :أعباء ال ساب جميع  ذا ا انب املدين من  ستقبل ا

عباء من خالل  ذه  سابات السابقة، وتدرج  ا  ا اري، وال لم يتم ذكر سي ا عمليات ال

انب الدائن من حساب ز  القيد  ا   .الغ اتحسابأحد أو  نةا

  األعباء املالية 66/ حـ) 6.1

تية سابات الفرعية  ضم ا ساب جميع أعباء الدورة ذات الطبيعة املالية، و ذا ا   :يقيد  

  أعباء الفوائد   661

مات   664 قوق املرتبطة باملسا   خسائر عن ا

صول املالية    665   نواقص قيمة -فوارق التقييم عن 

  خسائر الصرف   666

صول املالية   667 سائر الصافية عن التنازل عن    ا

خرى    668   عباء املالية 
  

انب املدين من حـ ا امل 661/ يقيد  ا يجةؤسسة أعباء الفوائد ال تتحمل لة الديون  ن طو

جل،  ة  نةوقص ز انب الدائن من حساب ا انب املد. مقابل ا قيد  ا سائر  664/ من حـ ينو ا

انية تحصيل  ماتالناتجة عن عدم إم قوق املرتبطة باملسا انب الدائن من ا ا  ا ، من خالل إدراج

مات  قوق واملديونيات املرتبطة باملسا قوق الناتجة عن القروض املمنوحة و ، )26/ حـ(حساب ا ا

مة ا املقرض مسا س 665/ أما حـ .ملؤسسات يمتلك ف الفروق السالبة الناتجة عن جانبھ املدين بإدراج  محف

ا ألغراض املتاجرة(صول املالية  تقييم ا العادلة عند ) املحتفظ  ا  بقيم قفال، مقابل إدراج خ  تار

صول  انب الدائن من حسابات  سمح بإدراج  666/ انب املدين من حـاأما  .املعنيةاملالية ا جميع ف

ا املؤسسة الصرف فروق عت خسائر تتحمل ة عمليات السالبة، ال  سو قفال أو عند  خ  ، عند تار

ات ال تمس أسعار الصرفالتبادل  يجة للتغ انب املدين من حـ. بالعملة الصعبة، ن ستقبل ا  667/ و

ي انت قيم منقولة للتوظيف أو تث صول املالية، سواء  سائر الناتجة عن بيع  أما . تات ماليةجميع ا

انب املدين من حـ سابات السابقة 668/ ا ا ضمن ا عباء املالية ال ال يمكن إدراج ستقبل جميع   .ف

  األعباء -العنارص غ̺ العادية  67/ حـ) 7.1

يل العمليات غ العادية  نائية، من أجل  ست ساب إال  الظروف  ذا ا ال يمكن استعمال 

ستغالل،  وغ املتوقعة، تكررةاملوغ  ون خارج دورة  وارث الطبيعيةوال ت  .كحالة نزع امللكية وحالة ال

انب املدين من حـ عباء غ العادية  ا انب الدائن من 67/ وتدرج  نة حساب، مقابل ا ز  ، أو حسابا

صول  الةخر حسب أو أي حساب آ) 59/ ، حـ49 /، حـ39/ ، حـ29/ حـ(خسائر القيمة عن    .ا
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  مخصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة 68/ حـ) 8.1

دف  أجلمن  يراداتاملخصصات  عبارة عن اقتطاعات من  يجة الدورة، سواء  تخفيض ن

يتات تطبيقا ملبدأ مقابلة  عباء يرادات بتجديد التث غطية  دف  ات، أو  تال سبة لال ذا بال ف و املصار

يطة ملسائر املتوقعة  املستقبل تطبيقا أو ا ذابدأ ا ذر، و سبة للمؤونات وخسائر القيمة،  وا بال

تية سابات الفرعية  شمل حساب املخصصات ا   :و

ة   681 ار صول غ ا ات واملؤونات وخسائر القيمة عن  تال   مخصصات 

ات واملؤونات وخسائر القيمة    682 تال ل امتيازمخصصات  يتات  ش   عن التث

ة   685 ار صول ا ات واملؤونات وخسائر القيمة عن  تال   مخصصات 

ات واملؤونات وخسائر القيمة   686 تال   املخصصات املالية لال
  

ساب الفر املناسب  انب املدين من ا صول،  68/ حـ لـتدرج املخصصات  ا حسب طبيعة 

انب وتدرج  مقابل ذلك  ات أو حساب املؤونات أو حساب خسائر القيمة  ا تال الدائن من حساب 

  ).59/ حـ، 481/ حـ، 49/ ، حـ39/ ، حـ29/ ، حـ15/ ، حـ28/ حـ(املناسب 

  ىل النتائج وما ̻اثلهاالرضائب ع 69/ حـ) 9.1

ساب جميع الضرائب  ذا ا ا املؤسسة أو ع النتائج ل   ا أو يتوقال تدفع ع أن تدفع

ا  املستقبل، و جع س تيةيتوقع أن  سابات    :شمل ا

صول    692 بة املؤجلة ع    فرض الضر

صوم   693 بة املؤجلة ع ا   فرض الضر

شطة العادية   695 ية ع نتائج  اح املب ر   الضرائب ع 

اح   698 ر خرى ع    الضرائب 
  

انب  ل مسبقالضرائب املدفوعة  692/ من حـ ائنالديدرج  ا عت  ش ا، أو الضرائب ال  ألوا

ة الضرائب جاع حقا للمؤسسة ع مص انب املستقبل  والقابلة لالس ا  ا املدين ، من خالل إدراج

صول " 133/ من حـ انب املدين من حـ". الضرائب املؤجلة ع  درج  ا وب الضرائب املطل 693/ و

انب الدائن من حـ ة الضرائب خالل السنوات املقبلة، مقابل ا ا ملص الضرائب املؤجلة " 134/ سديد

صوم ما املدينف 698/ وحـ 695/ أما حـ". ع ا اح ع التوا ستقبالن  جان ر بة ع   مبلغ الضر

خرى ع   شطة العادية، ومبلغ الضرائب  شطة املحدد بناء ع  ا املبلغ املحدد بناء ع  اح بما ف ر

انب الدائن من حـ وذلك ،غ العادية   ".الضرائب ع النتائج - الدولة " 444/ من خالل القيد  ا
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  حسابات النواتج): 07(حسابات املجموعة دراسة  )2

دف  يرادات تحقيق عت ا بتحق الرئال سمح ل اح، من وجود املؤسسة، ف ال  ر يق 

ستمرار والنمو التا  عباء إ حد كبو يف  يف النواتج مع تص شابھ تص   .، و

  لحقةملاج تلنواوا قدمةامل خدمات، الصنعةملا تجاتملنوا البضائع من يعاتملبا 70/ حـ) 1.2

انت مبيعات الب ساب، سواء  ذا ا انب الدائن من  ا  ا ع ل املبيعات بمختلف أنواع ضا

شغال دمات أو  تيةأو املنتجات أو ا سابات    :، وتقسم إ ا

شغال  مبيعات السلع دمات و   مبيعات ا

ع   700   مبيعات البضا

  مبيعات املنتجات التامة   701

  مبيعات املنتجات الوسيطة   702

  مبيعات املنتجات املتبقية   703

شغال   704   مبيعات 

  اتمبيعات الدراس   705

  خدمات أخرى مقدمة   706

قة   708 شطة امل   نواتج 

سومات    709 يالت وا   املمنوحة ع املبيعاتالتخفيضات والت
  

ون حسابات املبيعات دائنة بقيمة املبيعات خارج الرسم ة، وذلك  ،ت عد طرح التخفيضات التجار

نة أو حساب 411/ انب املدين من حـمقابل ا ز   .س  حالة إرجاع املبيعات، والعكا

  زنااإلنتاج املخزن أو الصادر من املخ 72/ حـ) 2.2

يل  ساب ل ذا ا يع، الناتجة عنالنواتج ستخدم  عة  عملية التص سمح بمتا حركة و

نمن املخازن إ الزائن أو  ،العكس الورشات إ املخازن أومن املنتجات  تي ن  ساب شمل ا   :، و

ةغ 723/ حـ ار ساب  : املخزونات ا ذا ا لفة ل   ا، ت سمح بتخز البنود ال لم تصل ملرحلة 

اية الدورة يجعل حـ انب  723/ ففي  ة، مقابل ا ار سلع قيد " 33/ من حـ املديندائنا بقيمة املنتجات ا

نجاز خدمات" 34/ أو حـ" نجاز يل املحاس"قيد  ذا ال تم عكس    . بداية الدورة املقبلة ، و

ا للمخازن  :غ مخزونات املنتجات 724/ حـ ساب حركة املنتجات املصنعة، عند دخول ذا ا ل  

ا من املخازن بجعل حـ 35/ دائنا وحـ 724/ بجعل حـ   .مدينا 724/ دائنا وحـ 35/ مدينا، وعند خروج

  اإلنتاج املثبت 73/ حـ) 3.2

ساب    ذا ا ة من طرف املؤسسة ل   ية واملعنو يتات العي لفة إنتاج التث ت

اصاماالستخد ا املؤسسة ةا ا قة ال تتحمل ف امل اف ب عد، واملصار يتات؛ ع يل فالتث بعد 

يت نتاج الداخ للتث قة  عباءأو  ،أعباء  اف باعد امل ا لتع ا، يتم إدراج يت حسب طبيع  ث
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ان انب الدائن من حـ حساب ب املدين منا ، مقابل ا يت املع ت لألصول " 731/ التث نتاج املث

ة ية" 732/ أو حـ" املعنو ت لألصول العي الة" نتاج املث   .حسب ا

  إعانات االستغالل 74/ حـ) 4.2

انب  يقيد ساب ذامن  الدائن ا ات تحصل لا التوازن  إعاناتو  ستغالل  إعانات مبلغ ا  عل

انب مقابلاملؤسسة،  نة حساب أو الغ اتحسابأحد من  دينملا ا ز سقم إ ا   :و

  إعانات التوازن    741

خرى    748 ستغالل    إعانات 
  

  النواتج العملياتية األخرى 75/ حـ) 5.2

انب  ساب جميع  الدائنل  ا ذا ا اخرى ال  النواتجمن  سة خالل املؤس تحقق

تية اشاط سابات الفرعية  شمل ا ، و شغي   :ال

قوق والقيم املماثلة 751/ حـ مجيات وا اءات والرخص وال متيازات وال و املبالغ املحصل  :إتاوات 

ا مقابل منح حق استخدام تلك البنود للغ   .عل

تة غ املالية فوائض 752/ حـ صول املث اح الناتجة عن تنازل املؤسسة عن  :القيمة عن خروج  ر و 

ي انأحد تث ا غ املالية، وذلك إذا  ية الصافية، وتدرج  تا سعر التنازل أك من القيمة املحاس

يت املع ات وخسائر القيمة وحساب التث تال عد ترصيد حساب  ساب،  ذا ا   .كنواتج  

ضور  753/ حـ عاب ا ن أو  أ دار جتماعات  :املسوأجور  عاب حضور  ثقة عن أ يرادات املن و 

واص، إضافة  ن ا ن واملحاسب املحام اصة  م ا عت مكملة ملداخيل فراد، و ا  ال يحصل عل

شاطات أخرى  ين ل م مس ا باعتبار جور ال يحصلون عل   .إ 

يجة الدو  754/ حـ ثمار املحولة لن س قساط ال  :رةأقساط إعانات  ا يتم و  ا من ترصيد سنو

ا نواتج تخص عدة سنوات مالية، وتدرج تلك  يجة، باعتبار ا إ الن ل تم تحو ثمار، و س إعانات 

انب الدائن من حـ انب املدين من حـ754/ قساط  ا   .132/ أو حـ 131/ ، مقابل ا

يجة من العمليات املنجزة بصف 755/ حـ كةقسط الن ين من  :ة مش اء غ املس يل حصة الشر ل

سائر كة الناتجة عن ا انب الدائن من  العمليات املش ستخدم ا  ، ك املس  محاسبة الشر

انب املدين من حـ755/ حـ انب الدائن من حـ458/ ، مقابل ا ستخدم ا من طرف  755/ ؛ كما 

اح، ر يل حصتھ من  ك غ املس ل انب املدين من حـ الشر   .458/ مقابل ا
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تلكة 756/ حـ يجة تحصيل حقوق م قوق ال سبق وأن تم  :مداخيل ن و النواتج املتأتية من تحصيل ا

انب الدائن من حـ جاع، وتدرج  ا ا كديون معدومة أو غ قابلة لالس ، مقابل 756/ إدراج

نة ز انب املدين من حساب ا   .ا

نائية  نواتج 757/ حـ سيعن عمليات ااست نائي  النواتجو جميع  :ل ا تتعلق وغ املتوقعة،  ةست لك

شاط املؤسسة انب ال ، و ب انب  الدائنتدرج  ا ساب، من خالل القيد  ا ذا ا  املدينمن 

نة حسابمن  ز   .الغات حسابأحد أو  ا

اري نواتج أخرى ل 758/ حـ سي ا ساب جميع  الدائنانب ستقبل ا :ل ذا ا املتعلقة  النواتجمن 

اري، وال لم  سي ا سابات السابقة،  يردعمليات ال ا  ا من خالل القيد   وذلكذكر

انب  نة حسابمن  املدينا ز   .الغات حسابأحد أو  ا

  النواتج املالية 76/ حـ) 6.2

ساب جميع نواتج الدورة ذات ال ذا ا تيةيدرج   سابات الفرعية  ضم ا   :طبيعة املالية، و

مات   761   نواتج املسا

صول املالية   762   عائدات 

صول املالية    765   فوائض قيمة -فوارق التقييم عن 

اح الصرف   766   أر

صول املالية   767 اح الصافية عن التنازل عن    ر

خرى    768   النواتج املالية 
  

مات املؤسسة  مؤسسات  761/ من حـ الدائنانب يقيد  ا يرادات املتأتية من مسا جميع 

انب املدي نةأخرى، من خالل القيد  ا ز انب . ن من حساب ا قيد  ا يرادات  762/ من حـ الدائنو

مة،  ا املؤسسة عدا سندات املسا صول املالية ال تمتلك انب  دراج من خالل املتأتية من با   ا

زنةمن حساب  املدين انب الدائن من و  .ا الناتجة عن تقييم  املوجبةبإدراج الفروق  765/ حـسمح ا

ا لغرض املتاجرة صول املالية  قفال، مقابل ) القيم املنقولة للتوظيف(املحتفظ  خ  ا العادلة بتار بقيم

انب  القيد صول  املدين ا سمح .املعنية اليةامل من حسابات  انب  و جميع بإدراج  766/ من حـالدائن ا

ة عمليات  سو قفال أو عند  خ  ا املؤسسة، عند تار عت خسائر تتحمل فروق الصرف السالبة، ال 

ات ال تمس أسعار الصرف يجة للتغ ستقبل  جانبھ الدائن  767/ أما حـ. التبادل بالعملة الصعبة، ن ف

اح صول املاليةا ر ستقبل. لناتجة عن بيع  انب  و املالية ال ال يمكن  النواتج 768/ من حـ الدائنا

سابات السابقة ا ضمن ا   .إدراج
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  النواتج -العنارص غ̺ العادية  77/ حـ) 7.2

يل العمليات غ العادية وغ  نائية، من أجل  ست ساب  الظروف  ذا ا ستعمل 

انب الدائن من حـتكررة وغامل ستغالل، حيث تدرج  ا ون خارج دورة  ، مقابل 77/  املتوقعة، وال ت

انب املدين من  نة حسابا ز الةا   .، أو أي حساب آخر حسب ا

  اسرتجاعات خسائر القيمة واملؤونات 78/ حـ) 8.2

ت  ل املبالغ ال اعت جاع جزء أو  صيد واس ساب ل ذا ا سنوات مالية سابقة  ستخدم 

دوث، وذلك از  عد كأعباء أو خسائر متوقعة ا انت وراء رصد رات ال  تم ذلك من خالل وال امل ، و

انب املدين من حساب املؤونات أو خسائر القيمة  ساب، مقابل ا ذا ا انب الدائن من  القيد  ا

قسم حـ ، و تية 78/ املع سابات الفرعية    :إ ا

ستغالل عن    781 جاعات  ة - املؤونات و خسائر القيمة اس ار   صول غ ا

ستغالل عن    785 جاعات  ة - املؤونات و خسائر القيمة اس ار   صول ا

جاعات املالية عن    786   املؤوناتو خسائر القيمة س

 

  دراسة عرض وتقديم القوائم املالية: الخامساملبحث 

ل مؤسسة  م  ل دورةلنظام املحاس املا بإعداد وعرض قوائم مالية خاضعة لتل اية  ، عند 

اصة، : شمل موال ا غ  انية، حساب النتائج، جدول التدفقات النقدية، جدول  قو امل ؛ أما امل

ا ملزمة نة، فإ ز عتمد ع محاسبة ا سطة  سبة للمؤسسات املصغرة ال تطبق محاسبة م اية عند  بال

انية، حساب للنتائج، وجدول يو : السنة املالية بإعداد وعرض نةا غم م تي .اليةالسنة امل لخال ز

ر املالية ضبط القوائم  ا ستة أش ا خالل مدة أقصا تم إصدار ي املؤسسة، و ء ادتباتحت مسؤولية مس

قفال خ  عد ، من تار ساباتوذلك  ا مصادقة محافظ ا ل ب عرض القتطلو  ؛عل وائم املالية تحديد 

ا وقيمتھ، و  تية عنصر م سم التجاري، سمية املؤ  :املتعلقة باملؤسسةتوضيح املعلومات  رقم سسة، 

ل التجاري  قفال، )أو مجمعة منفصلةحسابات، (طبيعة القوائم املالية ، ال خ    .تار

مكن  ا بالعملة الوطنية و ا إ ألف تقدم القوائم املالية إجبار ل املبالغ الواردة ف ، مع دينارتحو

مكن أيضا ذكر أي  ا باملبالغ املتعلقة بالسنة املالية السابقة، و ضرورة توضيح ذلك، وضرورة تضمي

ة املؤسسة و سمح بتحديد  شاط، البلد : ع غرار معلومات أخرى  ان ال ي، م ل القانو العنوان، الش

شطة الرئ لت فيھ،  م سية وطبيعالذي    .إ...ة العمليات املنجزة، الشركة 
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  امليزانيـــة )1

انية أيضا عرف ن، حيث  امل خ مع ع عن الوضعية املالية للمؤسسة بتار ، و بقائمة املركز املا

ا وحقو  ا ص موارد املؤسسة وممتل ا، ت امات عل ل ا إضافة إ  سمح ق ونات ثروة لذا ف  عرض م

ناملؤس خ مع ل جدول باألرصدة وتأخذ  .سة بتار يمن  ذوش ن، يو جانبھ   أصول املؤسسة) املدين(جانب

موال( قتصادية املستخدمة)استخدامات  ع عن املوارد  سر  ، وال  و جانبھ  ا، و شط لتحقيق أ

ا) الدائن( موال( خصوم موال امل)مصادر  صول ، أي مختلف  فمن أجل  ؛ع تلك املوارد ستخدمة ل

ا تحقيق شط ةتقوم املؤسسة بتوف مجموعة من املوارد املادية، ا أ شر العناصر املدرجة ع ؛ وملعرفية، ال

انية عن ثروة املؤسسة،  ذه املوارد كأصول ضمن امل صول مر  توف تلك املوارد يتطلب ومن أجلمن  ا

انية عبارة عن " ضيف وآخرون"وحسب . ختلفةا املموال من مصادر  ع  ص مبوب لألرصدة "فإن امل م

عد ستاذ  رصدة الدائنة ال تظل مفتوحة بدف  يجة املدينة و ر حسابات الن مكن و ، (1)"تصو

يص ا قائم ت انية  معادلة يطلق عل انيةمعادلة "ة امل ي (2)"امل   :اآل

موال) = ستخدامات(مجموع املوارد    مجموع مصادر 

انيةتو املعادلة  ع عن مختلف املوارد  طر امل يمن  ما، فالطرف  والتوازن املستمر بي

غرض تحقيق  شقتصادية املستخدمة  موال( املؤسسة ةطأ ون )استخدامات  شطة ، وال يمكن أن ت أ

ثمار  شغيليةأو  ةاس شطة  سر فيع عن أ صول ع املوارد ؛ أما الطرف  موال املستخدمة ل مختلف 

ع عنقتصادية، لذا  موال" ف  ع عن أصول املؤسسة، "مصادر  قتصادية  ما أن املوارد  ؛ و

ي ل  ا فإن املعادلة السابقة يمكن تأخذ الش ع عن خصوم موال    :ومصادر 

صول  اصة = مجموع  صوم+ موال ا   مجموع ا

  األصول) 1.1

سبة لألصول، ف املوجودات ال تتضمن جميع املوارد املؤسسة  املراقبة من طرف قتصادية بال

شتحقيق واملستخدمة فعال   صول ا، طأ عت  ا عناصر م و اد ادة  وجبة من ثروة املؤسسة، وز ع ز

ا يح ثرو صول كيفية توظيف املؤسسة لأل  ،والعكس  ا من مختلف موال اوتو  ل حصلت عل

صل  .املصادر ع  قتصاو قتصادية عن املنافع  ا  املستقبل،من الناحية  وحسب  دية املتوقع تحصيل

                                                             
 .61. األكادیمیة العربیة المفتوحة، ص: نماركا، الدالمتوسطة المحاسبة، )2007(اجي الحیالي ولید ن: نقال عن (1)

(2) Check: W. Steve Albrecht, Earl K. Stice and James D. Stice (2011), Financial accounting: Concepts & applications, 
11th edition, USA: South-Western, Cengage Learning, p: 26-31. 



)2( 

 

60 

صول  156- 08 رقم من املرسوم التنفيذي) 20(املادة  ون منفإن  ا املؤسسة تت سيطر عل  املوارد ال 

ا( ا منافع اقتصاديةبفعل أحداث ماضية، وا )تراق   صول وتتمثل السيطرة ع  ،مستقبلية ل توفر ل

صول ع  قدرةال ا مستقبلية اقتصادية منافع ع ا صول، والقدرة ع منع الغ من ذه   توفر

ا ةصول إ  وتصنف .الوصول إل ة وأصول غ جار ل  أصول جار   .)02(كما يت من الش

ل  يف :)02(الش ة تص ة وغ جار   .صول إ جار

  
التقییم الدوري للعناصر المادیة ودوره في المحافظة على قیمة المؤسسة في ظل النظام المحاسبي ، )2011(كیموش بالل  :المصدر
كلیة العلوم ، )غیر منشورة(اجستیر ، مذكرة م)العلمة( AMCدراسة حالة المؤسسة الوطنیة ألجھزة القیاس والمراقبة   - المالي 

  .60. جامعة سطیف، الجزائر، ص، االقتصادیة وعلوم التسییر

  األصول غ̺ الجارية -

يتات  ة بالتث ار صول غ ا ةاملو  صول  عناصر و  أيضا،عرف  املؤسسة  شاطدمة  ج

ثمار،  ، وتتعلقدائمة بصورة س شطة ال يتم اقتنا العناصر  وأبدورة  ا  أ غرض استخدام ا  ؤ

لة تتجاوز  ة طو عت أقل سيولةالسنة املؤسسة لف ا إ نقدية يتطلب ف ،املالية، و لة مقارنة فتحول ة طو

ة؛ و  ار يراد من خالل باألصول ا و تحقيق  ة  ار صول غ ا صول ع  الغرض الرئ من ا

س من  شطة املؤسسة، ول ا  أ ا استخدام نفاد ا، ف تمثل منافع اقتصادية يتم اس خالل إعادة بيع

تيةخالل عدة دورات، و   :تتضمن العناصر 

 يتات املعنو صول  :)20/ حـ( ةالتث ف و  رة، مصار الش ا كيان مادي ملموس،  س ل ال ل

ة، اع، حقوق امللكية الفكر خ ة، براءات  سماء التجار ر، العالمات و مجيات التطو  .إ... ال

  يتات ية التث صول  :)21/ حـ( )املادية(العي ا كيان مادي ملموس ع غ الثابتةو  : رارال ل

ي الصناعية و ، املبا ات املكتبرا نتاج، معدات النقل، تج ة، آالت ومعدات   .إ... دار

 )تثبیتات( أصول غیر جاریة أصول جاریة

 استثمارات طویلة األجل معنویةأصول  أصول نقدیة أصول غیر نقدیة

 النقدیة

 المدینون

 قبضأوراق 

 جاریةاستثمارات 

 المخزونات

 المصروفات المقدمة

 االستثمارات العقاریة

 االستثمارات المالیة

 أصول أخرى

 األصول الزراعیة

 الموارد الطبیعیة
 

 عینیةأصول 

 أصول
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 يتات املاليةتال م والسندات(الية دوات املو  :)27/ وحـ 26/ حـ( ث غال  )س ا  رض يتم حياز

ل، وال ال ي ا ع املدى الطو قفال، ا خالل توقع تحققتوظيف خ  را بدء من تار اث عشر ش

دوات املالية  شمل  ا و لة تتجاوز املحتفظ  ة طو ستحقاق أو لف خ   .املالية السنةلتار

سبة ل ية واملعنوبال يتات العي ا ة، لتث يتات جاري إنجاز ل تث ون  ش ، إذا لم )23/ حـ(يمكن أن ت

ت  اي قفال إنجاز خ  ــكما يمك؛ عند تار ية اون ـــن أن تكـ يتات العي اــفلتث يتات ممنوح امتياز ل تث  ي ش

ون )22/ حـ( مكن أن ت متياز، و ا من خالل عقود  صول عل ثمارات عبارة عن ، عندما يتم ا ةاس  ،عقار

ي(ثابتة  أصول " و ن رأس املال ) أرا أو مبا غرض تثم يجار أو  صول ع عوائد  غرض ا ا  محتفظ 

ن معا ثن عد؛ أو عبارة عن أو  (1)"أو  أصول زراعية أو موارد طبيعية، الستخدامات مستقبلية لم تحدد 

ا  عت أصول خاصة أل ن من وال    .شطةتتعلق بنوع مع

  صول الجاريةاأل  -

ا صول ا ة  النقديةتتمثل  خرى ال ي ر صول  ا ع تحو توقو الك ا أو اس ا إ نقدية أو بيع ل

شغيلسنة الخالل  صول ع املالية أو دورة ال ة الزمنية من ا شغيل  متوسط الف ، وتتمثل دورة ال

دات إ تحقق النقدية بالبيع، وتبدأ  ن لتعود مرة أخرى املواد والتور نتاج فاملدين بالنقدية ثم املخزون ثم 

التا يمكن أن تتضمن السنة (2)للنقدية شغيلاملالية ، و صل ع أو العكس عدة دورات  يف  جب تص ؛ و

تية االت    :(3)أنھ جاري  ا

 الك أو يحتف ھعندما يتوقع تحقق س ما أطول؛ اليةامل سنةلاأو ستغالل دورة  خاللظ بھ للبيع أو   أ

  غرض البيع ل رئ  ش را؛ عندما يحتفظ بھ  توقع أن يتحقق خالل اثن عشر ش ، و  املدى القص

 ون نقدا أو أصال معادال للنقد وال توجد أي قيود ع استعمالھ  .عندما ي

ة   ار ستغالل،  العناصرصول ا ةواملو املتعلقة بدورة  جل املؤ  شاطدمة  ج سسة  

، عت أك سيولة القص ة و ار ل نقدي، أو أن  مقارنة باألصول غ ا ون  ش ا ت ا إ نقدية أل تحول

ة ال تتجاوز   ة قص اليف منخفضةيتطلب ف ت ة ، وتتضمن السنة املالية و ار تيةصول ا  :العناصر 

 ا عشمل امل :)37/ إ حـ 30/ من حـ( املخزونات غرض إعادة بيع اة  ا خزونات البنود املش  حال

ستغالل ، والبنود البضاعةممثلة   ي  دورة  ا ل  ش لكة  وليةاملس  واللوازم ممثلة  املواد 

                                                             
(1) Jean-Jacques Julian (2007), Les normes comptables internationales IFRS/IAS, 2e  édition, Paris : Foucher, p. 65. 

. ص.صدار المریخ،  :، الریاض02، ط01امد حجاج وسلطان دمحم السلطان، جأحمد ح: ، ترجمةالمحاسبة المتوسطة، )1999( دونالد كیسو وجیري ویجانت (2)
227-228. 

 .87. ، صمؤسسة الوراق :، عمان1، طالمحاسبة الدولیة مع التطبیق العملي لمعاییر المحاسبة الدولیة، )2002( یوسف محمود جربوع وسالم عبد هللا حلس (3)
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خرى،  نات  ستغالل ممثلة  والتمو يع إضافة إ البنود الناتجة عن دورة  املنتجات قيد التص

مالتو نتجات تامة الصنع، ونصف املصنعة، امل   .البقايا وامل
  قوق ستخدامات املماثلة  ا ا :)48/ حـإ  42/ حـمن  ،409/ ، حـ41/ حـ(و م  اتحساب ومن أ

ائن دمات للغت ، الالز يجة بيع السلع أو تأدية ا عدم وجود أيوتا، دون تحصيل قيم شأ ن  تم 

ذه ت  قوق سوى السمعة ال وثائق تث ائنا ة للز عت أوراق القبضإضافة إ  ؛تجار أوراق  ال 

ت حقوق املؤسسة لدى  ة تث يجة بيع السلع أو الغ تجار ان دمات دون تحصيل قيم ، أو تأدية ا

ائن  ؛ وع عكس حساب الز يجة إقراض مبالغ نقدية للغ ندات أوراق القبض تتم ن بوجود مس

ت حق ون اوإ جانب ذلك يمكن  .(1)ى الغاملؤسسة لد وق قانونية تث ستخدامات أن ت قوق و

، ع  عبارة عن املماثلة جل القص ا أو مبالغ نقدية مستحقة للمؤسسة   ا أومورد  .الدولة موظف

 ا صول سيولة،  :)54/ إ حـ 50/ من حـ( املوجودات وما يماثل ال  شمل عت أك أش النقدية  و

ون ملؤسسة، وال خزنة ا ل  ت شرط  ش ة،  ار سابات ا مبالغ سائلة، سواء  الصندوق أو  ا

ن ام مع وجود نقدية مخصصة لسداد ال عاقدية  ون خاضعة ألي قيود  ؛ إضافة إ القيم أن ال ت

دوات املالية املشتقة املنقولة للتوظيف عت  ،و ثمارات ال  ة، و مالية اس   فائض النقديةتتمثل جار

ثماره  د عن حاجة املؤسسة، لذا تقوم باس ة يحتفظ الذي يز خ ذه  وراق املالية،  من خالل شراء 

اغرض املتاجرة من خالل ا  يجة ارتفاع أسعار جل القص لتحقيق عوائد ن ا    .إعادة بيع

ف املقدمة  سبة للمصار ل بال ة  الش ا ف خدمات ، )02(املو ات  الستفاد م ف

قوق ال تتحول إ نقدية مباشرة، بل تحصل امل ذه ا ، إال أن  عت حقوقا للمؤسسة ع الغ ستقبلية، و

ون عاجال أو آجال  صورة نقدية يرادات ت م  تحقيق  سا ا املؤسسة  صورة خدمات    . عل

ا أصول غ نقدية، أم ل ة  ار صول غ ا صول غ عت  ون من  ة فتت ار صول ا ا 

ل  صول النقدية كما يت من الش ون "و، )02(النقدية و ح يمكن القول عن أصل أنھ نقدي يجب أن ي

عاقدية تحد من استخدامھ صول غ النقدية ف تلك "، أما (2)"متاحا لالستخدام، وخاليا من أي شروط 

ام ا ال تنطوي ع قيمة ذاتية  قتصادية، فقيم غ الظروف  ا و يجة لتغ حال ا ن ا، وتتغ قيم نة ف

خ الحق ا  تار تظر أن تتحول إل عدد ثابت من وحدات النقد ي ير بالذكر أن خ جد . (3)"ال تتحدد 

ر صول  ات وخسائر القيمة املتعلقتظ تال عد طرح  ا الصافية  انية بمبالغ ا امل   .ة 

  
                                                             

 .57. لجدیدة، صدار الجامعة ا: ، اإلسكندریةمبادئ المحاسبة المالیة، )2001(دمحم عباس بدوي وعبد هللا ھالل عبد العظیم  (1)
، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة )غیر منشورة(، رسالة دكتوراه مساھمة علمیة لتحسین المخطط الوطني للمحاسبة، )2004(مصطفى عقاري  (2)

 .160. ص ،2004 الجزائر، سطیف،
 .59. ، صمرجع سابق، بیق العملي لمعاییر المحاسبة الدولیةالمحاسبة الدولیة مع التط، )2002( یوسف محمود جربوع وسالم عبد هللا حلس (3)
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ل ل  :)03( الش انية ي صول (امل   .)جانب 

  
، 19، العدد الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في قرار الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمھوریة :المصدر

  .32. ، ص2009 مارس 25الصادر بتاریخ 
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  مصادر األموال) 2.1

موال املوظفة  صول، و  دف  صول ع  ل املؤسسة، تا ن مصادر تمو لب ش موال   ذه 

ا  اما عل خ  ال ا عند تار ا مطالبة بإرجاع سبة  ستحقاقأل سبة للديون، أو عند تخفيض رأس املال بال بال

ما ل سبة ل اصة، أو عند التصفية بال ون املالك مصدرا لألموال، و  ؛لألموال ا عرف مكن أن ي رأس "بـلذا 

اح يمكن  ، كما"املال ر ا  ون مصدر شاط املؤسسة،  املتأتيةأن ي ا  لذامن  ، أما إذا "حتياطات"يطلق عل

ا الغ فتعرف بـ ان لت، و "ن الديو "مصدر اصة من ش حتياطات رأس املال موال ا   .و

  )االلتزامات( الخصوم -

صوم  موال ال تتمثل ا   ، ا الغ ون مصدر س ي شاط املؤسسةاملالك أول لذا ف ديون ، و 

م  عاتق ع ا سدااملؤسسة، تل ا،  عندد يجة استحقاق الية للمؤسسة ن امات ا ل شمل جميع  و

ل منافع اقتصادية ا خروج موارد  ش تج عن انقضا صوم أحداث ماضية، وال يتوقع أن ي عت ا ؛ و

ع  ا  اد يحعناصر سالبة من ثروة املؤسسة، وز نميمكن التو  .نقصا  ثروة املؤسسة والعكس    : ب

 صوم ة ا ار صوم  :)48/ إ حـ 42/ ، من حـ419/ ، حـ40/ حـ( ا جلو ا ة  ال ، قص

ايتوقع  ة  سو را املوالية ، ستغالل العاديةخالل ف ث عشر ش ا خالل  سديد أو يجب 

قفال خ  بائية، كحسابات امل ،(1)لتار جتماعية، الديون ا ائن، الديون  يقات الز س وردين، 

س ماتتغالل، ديون  ة البنكية املسا ار  .إ... ا

 ة ار صوم غ ا صوم  :)17/ إ حـ 13/ من حـ( ا اال  ا ة تتعدى  يتوقع سداد خالل ف

القروض البنكية، الديون السندية، الديون املت السنة يجار التمواملالية،  عقود  ؛ ... علقة  إ

شارة إ أن  ةوتجدر  ار صوم غ ا ةيمكن أن تتحول إ  ا سبة خصوم جار ذا بال ، و

جل ألقساط الديون  لة  ة طو ستحق خالل ف   .ال تتجاوز السنة املالية ال 

  األموال الخاصة -

ا املالك  ون مصدر اأو  موال ال ي م ترجع ملكي ي ، ممثلة  رأس املالل املدفوع عند  بتدا

س عد ذلك  ]103/ ، حـ101/ حـ[ التأس ضا(أو  شاط املؤسسة، و، )رأس املال  ا  ون مصدر موال ال ي

اح، ]105/ ، حـ104/ ، حـ106/ حـ [واملخصصات  حتياطات ممثلة   ر ؛ ]12/ وحـ 11/ حـ [ غ املوزعة و

اصةم وتو ا، ع اعتبار أن و صا ثروة املؤسسة،  وال ا اما ا وال ن أصول ال تتحدد بالفرق ب

صول ع مختلف املؤسسات غالبا ما تتحمل ال  يل ا قتصاديةمواردامات  س موال ا  طلق ع  ؛ و

اصة أيضا  ع عن القيمة "الوضعية الصافية"أو " املركز املا الصا"ا ية للمؤسسة، و   .املحاس
                                                             

(1) Check: Peter Atrill and Eddie McLaney (2011), Financial accounting for decision makers, 6th edition, England: Pearson 
Education, p.p. 47-48. 
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اصة  صول = موال ا امات  –مجموع  ل جل(مجموع  ة  لة وقص   )طو

ل ل  :)04( الش انية ي صوم(امل   ).جانب ا
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  حساب النتائج )2

سائر،  النتائجحساب  يطلق ع اح وا ر و أيضا قائمة الدخل أو جدول  عبارة عن كشف أو "و

ر ي ند ظتقر س ية، و ة من يجة أعمال املؤسسة خالل ف مقابلة إيرادات  مبدأ عذا الكشف ر ن

ون  ا، وت مت  تحقيق ح أو املؤسسة باملصروفات ال سا ذه املقابلة ما تحققھ املؤسسة من ر يجة  ن

عت ، (1)"خسارة ا بإبراز حصيلة سمحألنھ مقياسا ألداء املؤسسة،  النتائجحساب و  سنةالخالل  شاط

شاط ومخرجاتھاليةامل ن مدخالت ذلك ال ا، من خالل املقارنة ب ا  استخدام موارد   .، ومدى نجاع

ل جدول  حساب النتائجيأخذ يمكن أن  ان ذوش ن، ا انب الدائن، و جانب و ا سر و و ب 

اسب املحققة خالل  النواتج ا املؤسسةو  السنة املالية،وامل يجة العمليات ال قامت  انبن يمن  ، أما ا

انب املدين، ف و ا عباءو نفذة من أجل تحقيق  يو  سائر املس ةتلك وا كما  ؛النواتج خالل نفس الف

ر يو أن يتم عرضيمكن  ل تقر اسب أوال، ثم  حساب النتائج  ش عباء م تيالنواتج وامل خصم 

سائر ا  وا يجة الدورةع مراحل م عت، للوصول إ ن ل  و ي أك استخداماالش   . املمارسة الثا

، النتائج إعداد حساب  يتم ستحقاق املحاس ناد إ أساس  يل يلذاباالس جميع  يتطلب 

ا املعنيةاملالية  السنةالعمليات ال حدثت خالل  غض النظر وترتبط  املتعلقة  النقدية سديد عما إذا تم، 

سديد و ، ا أم التحصيلو ا  عتبار  تحصيل النقديةفأخذ مواعيد  ن  يل العمليات ع عرف عند 

ند  .باألساس النقدي س يراد، أي تحديد الواقعة ال يمكن  إ النتائجحساب إعداد كما  مبدأ تحقق 

يا اف بھ وإثباتھ محاس ع التا  ا متحققا و يراد عند ف ال ومبدأ املقابلة، أي  ؛اعتبار  تحديد املصار

يرادات،  مت  تحقيق  ط اسا ا إيرامن أجل ر ف ال نتجت ع دات خالل دورة د باإلنجاز، فاملصار

ي ا  نفس الدورةة معينة يجب محاس ا وإدراج اف    .ع

  النواتج) 1.2

تتضمن النواتج جميع البنود ال تؤثر إيجابا ع ثروة املؤسسة، ف عبارة عن تدفقات داخلة 

ادة  ا، وال للمؤسسة، أو أي ز ا أو نقص  خصوم ا املؤسسة تت أصول ج عن العمليات ال قامت 

ة ا ون خالل الف ذه العمليات يمكن أن ت ا النقدي،  عادية، عمليات ملالية، ح وإن لم يتم تحصيل مقابل

نائية، لذا ا إ مالية أو است يف النواتج وفقا للعمليات ال نتجت ع   :يمكن تص

ستغالل - ة  و النواتج :نواتج  ار تج عن عمليات عادية وما ، ع غرار أو مستمرة تكررةال ت

نتاج املخزن )70/ حـ( بيعاتامل ت )72/ حـ(،  نتاج املث ، )74/ حـ(ستغالل ، إعانات )73حـ (، 

خرى  جاعات ع خسائر القيمة واملؤونات )75/ حـ(النواتج العملياتية  س  ).78/ حـ(، 

                                                             
 .104. ص مكتبة الملك فھد الوطنیة،: ، الریاض03، طأسس المحاسبة ،)2001(وابل بن علي الوابل  (1)
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صومات  النواتجو  :)76/ حـ( النواتج املالية - ا ا عمليات مالية،  ون مصدر املالية املحصل ال ي

ا من  جلاملوردينعل لة  ثمارات املالية طو س جل، نواتج  ة   .إ... ، عوائد التوظيفات املالية قص

نائية - ست ا عمليات غ  :)77/ حـ( النواتج  ون مصدر وغ  ، غ متكررةعاديةو النواتج ال ي

شاط العاديو ، مستمرة نائية مقارنة بال   .للمؤسسة عت است

  األعباء) 2.2

عباء جميع البنود ال تؤثر سلبا ع ثروة املؤسسة، ف عبارة عن تدفقات خارجة من  شمل 

ا، وال ادة  خصوم ا أو ز ا املؤسسة خالل  تجت املؤسسة، أو أي نقص  أصول عن العمليات ال قامت 

ا ال سديد مقابل ة املالية، ح وإن لم يتم  ا إالف عباء وفقا للعمليات ال نتجت ع   :نقدي، وتصنف 

ةو  :ستغالل أعباء - ار الناتجة عن العمليات العادية واملتكررة واملستمرة للمؤسسة،  عباء ا

لكة  ع غرار يات املس ارجية ـــ، ا)60/ حـ(املش ــاء املستخـــ، أعب)62/ وحـ 61/ حـ(دمات ا ن ــ دم

خرى )64/ حـ(، الضرائب والرسوم )63/ حـ( عباء العملياتية  ات واملؤونات )65/ حـ(،  تال  ،

 ).68/ حـ(وخسائر القيمة 

صومات املالية املمنوحة عباء و  :)66/ حـ( املالية عباء - ا ا عمليات مالية،  ون مصدر ال ي

، الفوائد املستحقة ع القروض، خسائر الصرف  .إ ...للغ

نائية عباء - تج عن عباءو  :)67/ حـ( ست عمليات غ عادية، غ متكررة وغ مستمرة،  ال ت

شاط العادي للمؤسسة نائية مقارنة بال عت است   .و

  )12/ حـ( نتيجة الدورة) 3.2

انت  عباء، فإذا  ن النواتج و ح أو خسارة بالفرق ب يجة الدورة من ر النواتج أك من يتم تحديد ن

يجة  عت ن يجة الدورة خسارة، و ون ن عباء أك من النواتج ت انت  حا، وإذا  يجة الدورة ر ون ن عباء ت

ر  حساب  انية النتائجالدورة البند الوحيد الذي يظ يجة الدورة ضمن  آن واحد وامل ، حيث يتم إدراج ن

ا انية، سواء  اصة  امل انت موال ا حا، وسالبة إذا  انت ر ون موجبة إذا  حا أو خسارة، وت نت ر

ا  استغالل  وة، ومدى نجاح كم ع مدى قدرة املؤسسة ع توليد ال يجة الدورة با سمح ن خسارة؛ و

قتصادية املتاحة  عكس وضعية النقدية و بفاعلية وكفاءةاملوارد  يجة الدورة ال  شارة إ أن ن ال ؛ وتجدر 

سديد و  ال النتائجا، ألن إعداد حساب ر تطو  عتبار مواعيد  ن  ع ، وإنما يركز ع النقدية تحصيليأخذ 

يجة الدورة  التا فإن ن انت عمليات نقدية أو غ نقدية، و العمليات ال أثرت ع ثروة املؤسسة، سواء 

غ ثروة املؤسسة خالل    .املالية السنةعكس 
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ل ل  :)05( الش   .حساب النتائجي

  
، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في قرار الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمھوریة :المصدر
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  ل التدفقات النقديةو جد )3

ايو مختلف و جدول  (1)ل التدفقات النقديةو جد ة من رجالتدفقات النقدية الداخلة وا

اللسنة املاليةاملؤسسة، وصا التدفق النقدي  اي تم إعداده بناء ع ، ورصيد النقدية عند   املدفوعات؛ و

ا املؤسسة قامتالنقدية ال  سديد م خالل السنة املالية، واملقبوضات النقدية  ،للغ ب ا م ال استلم

ساس النقدي، حيث يتم أخ ند إعداده ع  س سديد أو قبض لذلك  عتبار عند  ن  ع ذ العمليات املالية 

ا ا  ،النقدية املتعلقة  خ حدو ا، غض النظر عن تار مت ف يرادات ال سا ا أو  أو الدورة ال ترتبط 

و ال كما  ستحقاق ا سبة ألساس  دف . بال ن مستخدمي القوائم  ل التدفقات النقديةو جدو إ تمك

ا املالية من  ، وتوف معلومات حول )أشباه النقدية(تقييم قدرة املؤسسة ع توليد النقدية وما  حكم

ا خرجات النقدية ال حدثت خالل املدخالت و املدول يتم تقسيم ذا اومن أجل عرض . كيفية استخدام

ا إ   :السنة املالية حسب مصدر

شطة العملياتيةاملتأتية التدفقات النقدية  - و املدفوعات واملقبوضات النقدية الناتجة عن  :من 

سديد  جور،  سديد  دمات،  يات من السلع وا سديد قيمة املش ستغالل للمؤسسة، ك شطة  أ

ستغالل دمات، تحصيل إعانات   .إ... الضرائب، تحصيل قيمة املبيعات من السلع وا

ثمار املتأتية التدفقات النقدية  - س شطة  و املدفوعات واملقبوضات النقدية الناتجة  :ةمن 

ا يتات والتخلص م  .عن اقتناء التث

ليةاملتأتية التدفقات النقدية  - شطة التمو صول ع املقبوضات و  :من  النقدية الناتجة عن ا

ستغالل، واملدفوعات النقد ثمار أو  س مات وقروض من أجل  ل مسا ية موال من الغ  ش

ل أقساط موال  ش سديد تلك   .الناتجة عن 

  ل تغ̺ األموال الخاصةو جد )4

اصة و جد موال ا ونات  ات ال مست مختلف م ص التغ و جدول ي اصة  موال ا غ  ل 

ا، أو ، (2)خالل السنة املالية شاط ا املؤسسة مع الغ واملتعلقة ب ا العمليات ال قامت  ان مصدر سواء 

ات ، العمليات ال تمت مع املالك عن عمليات عادية كعمليات البيع والشراء، أو ال نتجت سواء تلك التغ

يتات، أو نتجت عن  ات قيم التث ات املنتجت عن عمليات غ عادية كتغ التغ  الطرق املعا ية  حاس

ية ا ضمن . املحاس غو جدوتتمثل املعلومات الدنيا ال يجب عرض اصةل  موال ا   :  

يجة الصافية للسنة املالية؛ -  الن

                                                             
(1) Check: Clyde P. Stickney, Roman L. Weil, Katherine Schipper and Jennifer Francis (2010), Financial accounting: An 
introduction to concepts, methods, and uses, 13th edition, USA: South-Western, Cengage Learning, p: 183-213. 
(2) Check: Lyn M. Fraser and Aileen Ormiston (2010), Understanding financial statements, 9th edition, USA: Prentice Hall, 
p: 94-96. 
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ات  الطرق والتقديرات - خطاء املدرجة مباشرة كأموال التغ يحات  ية وت  خاصة؛ املحاس

ة؛ - ر و خطاء ا يح  اصة  إطار ت موال ا  عباء والنواتج املدرجة مباشرة ضمن 

ادة أو تخفيض رأس املال ال -  تمت خالل السنة املالية؛ عمليات ز

يتات املدرجة - ات  قيم التث  خاصة؛ مباشرة كأموال التغ

حتياطات واملؤونات املقررة خالل السنة املالية - يجة و ع الن   .توز

  ملحق القوائم املالية )5

ق  اما، أو املعلومات  املعلوماتعبارة عن مجموعة من و امل عا  املتعلقة بالبنود ال تك طا

د من  املفيدة م اال تز ن لف ا؛ ولقوائم املاليملستخدم ق ون ة وتفس البيانات الواردة ف ل امل  ش

ساسية عرضمعلومات  ل جداول، وذلك، عد القوائم املالية  ل سردي أو ك أو  ش غرض  سواء  ش

ات عن بنود القوائم املالية، والتغ ةات ال حدثت فتقديم تفس وتقديم أي معلومات غ ، ا خالل الف

ا معروضة  ا ضر مت ة ل، لك م ور ادة ف نز دار ، باإلضافة أل املستخدم ا ي إفصاحات أخرى ترى  ة أ

ق ؛ مالئمة ومفيدة ا ضمن امل م املعلومات ال يجب عرض   :وتتمثل أ

ية  - مر  القواعد والطرق املحاس ية  القواعد والطرق  فصاح عناملستخدمة، حيث يتطلب  املحاس

اف والتقييم  ع ا ملسك املحاسبة وإعداد القوائم املالية، ممثلة  قواعد وطرق  عتماد عل ال تم 

دراج، مع ضرورة توضيح القواعد والطرق  ية،  و ير أي قواعد أو و املطابقة للمعاي املحاس تفس وت

ا؛  طرق مخالفة ل

م القوائم املاليةكملة و املاملعلومات  - ادة ف ة لز صول الضرور ات ال مست مختلف بنود  التغ  ،

ات تال صوم و ات؛ واملؤونات وا ذه التغ  وخسائر القيمة ومصدر 

كة واملؤسسات الزميلة، وكذلك عند  - م والفروع واملؤسسات املش املعلومات املتعلقة باملؤسسة 

ا تمتقتضاء العمليات ال  ا أو مع مس  ؛مع

عا خاصا؛ - ع العام أو املتعلقة ببعض العمليات ال تك طا  املعلومات ذات الطا

  

ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــ ــ ــــــ ــــــــــــ   ـــ
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  ʯهيد
  

ية،املحاس ب شغيل نظام املعلومات سمح عد نفيذ الدورة املحاس عت و  مراحل، ةال تمر 

يل املحاس من ن ال طوات ب ا ضمن سلسلة العمل املحاس ا فبعد تحديد  ،ال ال يمكن تجاوز

ا  الدفاتر،  يل املحاس من أجل إثبا ي دور ال ا، يأ ا وقياس اف  ع قتصادية و حداث  البنود و

ا  ا وتجميع يف ا وتص ا وتبو ا ثم ترحيل يل املحاس للعمليات  عتمدو  .القوائم املالية وعرض ال

ة قتصادية ع  خ ذه  سابات،  خ ا ل مدونة ضمن القرار املؤرخ بتار لية 26جاءت  ش  ؛2008 جو

عتمد اختيار  سابات املستخدمة و يل ا دث أو ال ذا الصدد  ع طبيعة ا قتصادي، و  البند 

ل : أساسية دوراتثالث يمكن تجميع العمليات ضمن  ، دورة )باألمواللعمليات املتعلقة ا(دورة التمو

شغيل  ة(ستغالل أو ال ار ثمار )العمليات ا س يتاتا(، ودورة    ).لعمليات املتعلقة بالتث

قتصاديةيل املحاس للعمعرض الإ ذا الفصل  دف ي تقسيمھم ، وقد تليات    :اآل

ول  - يل املحاس :املبحث   .مقومات عملية ال

ي - ية للعمليات املتعلقة باألموال :املبحث الثا ة املحاس  .املعا

ة :املبحث الثالث - ار ية للعمليات ا ة املحاس  .املعا

ع - ية للعمليات املتعلقة بالتث :املبحث الرا ة املحاس  .يتاتاملعا

امس - اية السنة املالية :املبحث ا ية ألعمال  ة املحاس   .املعا
  

  مقومات عملية التسجيل املحاسبي :املبحث األول

شارة إ املقومات ال  البداية ب  يل املحاسي ا عملية ال ند عل س ، من خالل التطرق  

ومي مل ية"و "لنظام املحاسا"ف عت إع، "الدورة املحاس يل املحاس  ات ىحد اعتبار أن ال  املعا

ية ، ال تتم  إطار النظام املحاس طوات املراحل و مختلف  فأما الدورة املحاس العمل  اال يمر ا

ن تلك املراحلاإ غاية إقفال السنة املاليةمنذ افتتاح املحاس  يل املحاس من ب عت ال  .، و

   حاسبيالنظام امل )1

جراءات  ع النظام املحاس يف، عن الطرق و ية املتبعة من أجل جمع، تص يص املحاس ت

شغيلية للمؤسسة وعرض املعلومات جراءات، ، إضافة إ (1)املالية وال ن ع تحقيق تلك  فراد القائم

                                                             
(1) Carl S. Warren, James M. Reeve and Jonathan E. Duchac (2012), Financial Accounting, 12th edition, USA: South-
Western, Cengage Learning, p. 206. 
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ا، ة لتحقيق ة الضرور ختيار لزامية أو  ندات  زة و وكذا الوثائق واملس الوسائط التكنولوجية  وأج

ثبات املحاسانت  وقد. ع ذلك املساعدة ية التقليدية ورقية، ألن  ل  ان النظم املحاس ش عتمد 

ية املعاصرة أصبحت مختلطة،  الت ورقية، غ أن النظم املحاس ند إ  امل ع  ل س ش عالم  

 ، مكب سمح وذلك باالعتماد ع ال ية ال  د والوقت من  بتوف الكثجيات املحاس العمل تنفيذ عند ا

، وقد نتج عن ذلك  ية الورقيةستغناء عن العديد من الدفاتاملحاس  .ر والوثائق املحاس

ون  نظمة، يت ه من  يح تنفيذ عناصر عدة منالنظام املحاس كغ ن ، مالعمل املحاس، بما ي

اانات املالية خالل جمع البي ا ومعا ا املؤسسة والظروف ال أثرت عل ، املتعلقة بالعمليات ال قامت 

ن  156- 08من املرسوم التنفيذي رقم ) 04(فحسب املادة  ؛من أجل إعداد وعرض القوائم املالية فإنھ يتع

ل مؤسسة ناد ع محاسبة   لوماتملعا إيصالو  وجمع ومراقبة مسك طلباتملت ستجيب تنظيمع  س

ااملراد  ذا الصدد،  ؛معا م العوامل املحددة للنظام املحاس  املؤسسة، اعت و  م من أ

شاط خرى كقطاع ال عض العوامل   ، لذا فإن عناصر النظام املحاس تتحدد وفقا لذلك،باإلضافة إ 

ساسية للنظام املحاس  العمكن تحديد و  ونات  تيةامل   :ناصر 

  األحداث االقتصاديةاملعلومات املتعلقة ب) 1.1

قتصادية خالل السنة املالية، ممثلة  العمليات ال تقوم  حداث  د املؤسسة العديد من  ش

ذ ا عند مزاولة  ا، والظروف ال تؤثر عل شط  والظروفالعمليات  عتشطة؛ و  ها من أجل تحقيق أ

ا أو قتصادية  ات ال تطرأ ع املركز املا للمؤسسة وأدا العمل لذا فإن ا النقدية، تدفقامصدرا للتغ

يةاملحاس  ا  الدفاتر املحاس ا، وإثبا يل ا من أجل  حداث .ينصب ع تحديد قتصادية عبارة  و

حداث الداخ ن  مكن التمي ب ع ذات تأث ع املؤسسة، و ع ال تحدث داخل عن وقا لية و الوقا

ا إال املؤسس م  حدو س تج عاملؤسسة وال  ارجية ال ت حداث ا ان تفاعل املؤسسة مع ة؛ و  محيط

م  حد س ، و ار قتصادية مصدرا ملا حداث  عت  ا املؤسسة وأطراف خارجية؛ و دخالت النظام و

تج ، بفعل ما ي ا  املحاس نع سبة للعمل املحاسمن مس نطالق بال عت نقطة    .دات ووثائق 

 العمليات االقتصادية -

احداث   جميع قتصادية العمليات م املؤسسة  حدو س ا، ، ال  ون طرفا ف أو ت

ا،  ا التحكم ف ا إم ن ،وتقسم إ عمليات تبادليةو ن مختلف ن وجود طرف( أين يتم تحرك القيم  اتجا

قل يح، )ع  ام وت صول ع أصول أو تحمل ال امات أخرى ا ، كعمليات البيع ات مقابل أصول أو ال

ليةالعمليات ؛ والوالشراء اأين يتم تحرك القيم  اتجاه واحد،  ،تحو تج ع صول ع أصول أو تحمل  و ا

امات دون أي مقابل،  سديد الضرائب والرسومال ةمنح تخفيضات أو  ك  .تجار
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 الظروف االقتصادية -

قتصادية احداث   الظروف  م املؤسسة  حدو س ا ، ال ال  ا، وال يمك ون طرفا ف وال ت

ا شوء حاالتالتحكم ف ش إ  ا تأث جاري أو مستقب ع  ؛ و ا أوضاعا معينة ل تج ع نائية، ي است

ا،املؤسسة ون  صا ا تنطوي  ، وقد ت ة أو  أل اسب جار ضات متوقعة،ع م عو صول ع  قد ، و ا

ا، ون  غ صا ا ت ت ة أو متوقعةأل يجة الفيضانات، كنطوي ع خسائر جار  .تلف املخزون ن

  األحداث االقتصادية غ̺ املالية -

ع تؤثر ع  قتصادية غ املالية  وقا ا املؤسسةحداث   ،بقيم مالية، لكن ال يمكن التعب ع

ا خارج تمام  مما يجعل يلا ا (1)املحاس ال ا أي تأث جاري ع املركز املا للمؤسسة، أدا س ل ، ألن ل

ذا التأث  املستقبل؛  ذا ال ينفي وجود مثل  ا النقدية، و نتاج كأو تدفقا شفة طرق  سرار املك و

ا املؤسسة الفنية اعالق، و ال تمتلك ا التنافسية مع ا   .الغ وقدر

  األحداث االقتصادية املالية -

عت ا أحداث قابلة للقياس نقد ، ضمن مجال  ، لذا  الغرض وتقسم حسب تمام املحاس

ا إ لية و أحداث : م يرادية  إضافة إ، )املركز املا(رأسمالية أحداث تمو يجة الدورة(حداث   ؛)ن

مكن أن  ق احتجازحدتتحول و لية عن طر يرادية إ تمو اح، اث  لية الحداث  أما  ر إ تتحول فتمو

ستغالل رأسمالية حداث الرأسمالية فتتحول إ أحداث إيرادية من خالل  ثمار، أما  س   .من خالل 

 يرادية ستغالل، و  :حداث  شاطع عن دورة  تج عن ال شغي  ت اري (ال تم  ،مؤسسةلل) ا و

انية ة  امل ار صول ا ا بجانب  مكن التعب ع يجة كأعباء أو كنواتج، و ا ضمن حساب الن  .إدراج

 لية ل  :حداث التمو ة لتمو موال الضرور دف إ حصول املؤسسة ع  تتمثل  العمليات ال 

شغيلية  ة وال ثمار س ا  ل(شاطا مكن ا)دورة التمو انية، و صوم  امل ا بجانب ا  .لتعب ع

 ا  :حداث الرأسمالية غرض استخدام يتات  دف إ حصول املؤسسة ع التث حداث ال   

ا  حاالت معينة، مما  ، لكن قد يتم بيع جل القص ا   غرض بيع س  ستغالل، ول لتحقيق دورة 

ور  سائر الرأسميؤدي إ ظ اسب وا انيةاليةامل يتات  امل نود التث ا ب مكن التعب ع   .، و

شارة إ أنھ  نيمكن التمي تجدر  ة  حداث ب جلة ) النقدية(الفور حداث  البيع النقدي، و

ساب؛  حداث العاديةيمكن التمي كما البيع ع ا ن  متكررة، ، ال تحدث بصورة مستمرة و ب

حداث غ العا نائيةن عوامل عج ت، وتال تحدث بصورة غ متكررة ديةو ا است   .(2)يصعب التحكم ف

                                                             
 .211. الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، ص: ، عمان01، طمدخل نظریة المحاسبة: تطور الفكر المحاسبي، )2001(رضوان حلوة حنان  (1)
 .76-75. ص. دار وائل، ص :، عمان01ط، الشامل في مبادئ المحاسبة، )2008( عبد الستار الكبیسي (2)
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  املجموعة املستندية) 2.1

و أداة لتدو  ند  ن طراملس ا ب ا ونقل ند  عملية اقتصادية  أين البيانات وحفظ ، واملس

ا املؤسسة و دليل إلثبات العمليات ال تقوم  ع (1)املحاسبة  نديةامل، و الوثائق  عن جموعة املس

ندات ير العمليات القانونية أو التعاقدية واملس ا املؤسسة،  تقومال  قتصادية املستخدمة إلثبات وت

نة ع  ية توفر قر يل أي عملية  الدفاتر املحاس طالع حيث يتطلب  ا، مما يتطلب  ت حدو قل تث

عتمد عل ا الفوات عند تنفيذا املؤسسة ع جميع الوثائق ال  م ا، ومن أ ون املجموعة عمليا ؛ وت

ل وثائق رسمية تتحدد بموجب نظام ندية  ش من ) 10(ب املادة ؛ فحسالرقابة الداخ للمؤسسة املس

سمح  11- 07القانون رقم  جراءات الالزمة لوضع تنظيم محاس  ا  فإن املؤسسة تحدد تحت مسؤولي

ارجية ع حد سواء، وحسب املادة  بالرقابة يل محاس ) 17(الداخلية وا ل  من نفس القانون فإن 

ا ند إل س ا، وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية ال  ا وتخصيص ل معلومة ومضمو ، يجب أن يحدد مصدر 

ية كتابة لفإن ) 18(وحسب املادة  ند محاس تة مؤرخة ثبوتية وثيقة ع س  دعامة أي أو قةور  ع ومث

فظ صداقيةامل تضمن انية وا ا إعادة وإم   . وراق ع محتوا

املة، مما  ندية مت جراءات يفرضيتطلب النظام املحاس توفر مجموعة مس  تحديد جميع 

ثبات  ألنملؤسسة، اعمليات ائق املستخدمة عند تنفيذ مختلف املتبعة، والوث نطعت وثائق  الق نقطة 

عت أساسا لنظام الرقابة الداخليةاملحاسيل الض غر  ا . ، كما  قتصادية وإثبا حداث  يل  ف

ية يجب أن يتم من ثبات واقع  الدفاتر املحاس ندات  ل مس ون  ش ة عبارة عن قرائن ت خ ذه   ،

ندات رسمية عت دليال ع مس ا  ن، ووجود ن املتعامل ا ب حدوث عمليات داخلية أو خارجية مع  يتم تداول

ع ضرورة إثبات التدفقات الناتجة ع ، مما  ندات، ال الغ تتضمن مجموعة من ا من واقع تلك املس

قتصادية ال تمت  ا(البيانات املتعلقة بالعمليات  ا وقيم خ العملية، مصدر ، باإلضافة إ البيانات )تار

اال قامطراف األ املتعلقة ب ندات ؛ت  م املؤسسة ثبات من حيث النوع والعدد حسب  وتختلف مس

ا ئ ا و شاط عراف والتقاليد وطبيعة  علق بالقانون التجاري وقانون الضرائب، إضافة إ  ، وخصوصا ما 

يل املحاس  ا ال عتمد عل ثبات ال  ندات  م مس مكن تحديد أ ة، و   :ي التجار

او الفوات الواردة للمؤسسة من  :الشراء فوات - ا مورد ، وال تحدد املبلغ النقدي املستحق عل

يتات، سلع أو خدمات ل تث ا من املوردين  ش ا أو قامت بطل يات ال استلم  .مقابل املش

ائن  و الفوات الصادرة من املؤسسة، وال تحدد املبلغ النقدي املستحق :البيع فوات - ع الز

يتات، سلع أو خدمات ل تث ا من املؤسسة سواء  ش ا أو قاموا بطل  .مقابل املبيعات ال استلمو

                                                             
 .79. األكادیمیة العربیة المفتوحة، ص: نماركاالد، 01ج، ة المالیةالمحاسب أصول، )2007(اجي الحیالي ولید ن (1)
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ائن، وال  :شعار فوات - و الفوات الواردة للمؤسسة من املوردين، أو الصادرة من املؤسسة للز

ة أو خصومات مالية ع عمل  .يات البيع أو الشراءتو أي مردودات أو تخفيضات تجار

ستالم - يات من املوردين،  :وصوالت  ا عند استالم املش أو عند استالم و الوثائق ال يتم إعداد

ولية، أو إ املخازن املنتجات الواردة  خرى و  عند وصول املواد  نات  دات والتمو  .لورشاتا إالتور

سليم - ا الوثائق ال يتم إعداد و :وصوالت ال ائن، كما يتم إعداد سليم املبيعات إ الز ا عند 

ولية خرى إ  عند إرسال املواد  نات   .الورشات، أو عند إرسال املنتجات من الورشاتوالتمو

األجر القاعدي ومختلف املنح  :كشف الراتب - ا،  ونات الراتب املمنوح للعامل وقيم ن م و وثيقة تب

ن  ن  قتطاعاتوالعالوات، كما تب ال تمت ع الراتب  حالة الغياب أو تلك املتعلقة بالتأم

يقات املمنوحة للعامل س  .وضرائب الدخل، وكذا ال

ي - و وثيقة محررة من طرف البنك :الكشف البن ات ،و و ن مختلف امل ساب  تب ال تمت من ا

ي للمؤسسة أو من طرف الغ   ملؤسسةف ا، سواء من طر ال تمت إليھيداعات ، ومختلف البن

ات بنكية ة العمليات باالعتماد ع شي سو  .حالة 

ا، فإ جانب ذلك يمكن أن نجد ل ست  ثبات ول ندات  م مس عقود : عت الوثائق السابقة أ

سليم واستالم النقدية، قوائ صول الثابتة، وصوالت  ستغالل وعقود البيع  حالة  م امللكية، عقود 

رد تم ؛إ... ا ل منظمبوثائق و  حتفاظ و ش ثبات  ندات  با زمنيا، ملفات مرتبة  ،مس ومرقمة  ترت

سلسل من أ اجب ا عند ا يل الرجوع إل س  .ةجل 

  املجموعة الدفرتية) 3.1

ثبات،  اف لال  الدفاتر  ندات  شمل عادةعمليات املؤسسة انطالقا من مس دف  :*و

 ، ي أو  و لك ذا  النظام اليدوي، أما  النظام  رد؛  ان املراجعة ودف ا ستاذ، م اليومية، دف 

يل املحاس يتم باالعتماد ع برامج معلوماتية خاصة ، وحس .فإن ال سبة للنظام املحاس املا ال ب و

ا فإن املؤسسات امل 11- 07من القانون رقم ) 20(املادة  ا يوميا، دف شمل دف ية  عنية تمسك دفاتر محاس

اصة باملؤسسات  ام ا ح ا، ودف جرد، مع مراعاة  مكن ،رةاملصغكب للمؤسسات تقسيم اليومية  و

الت مساعدة ت ستاذ إ دفاتر و اودف  تم ؛ناسب مع احتياجا ية  و حتفاظ بالدفاتر املحاس

قف سنوات بدء) 10(شر والوثائق الثبوتية ملدة ع خ  يومية ودف ، مع ضرورة ترقيم وتأش دف الالمن تار

س  رد من طرف رئ ان تواجد مقر املؤسسةا ون دون ترك بياض أو محكمة م ما ي يل ف ، لذا فإن ال

امش وفقا للماد ن غي من أي نوع أو نقل لل   .القانون  نفس من) 23(و) 21(ت
                                                             

 "دفتر الجرد"و "دفتر الیومیة"یعتبر استخدام وفقا لذلك ، و)18(إلى ) 09(في المواد من واألحكام الخاصة بھا تناول القانون التجاري الجزائري الدفاتر التجاریة  *
 .یافقط إجبار
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  دفرت اليومية -

ل الرئ الذي  دف و ال ا  لاليومية  سلسل افة عمليات املؤسسة يوما بيوم وفقا ل فيھ 

 ، نادا إالزم ثبات، اس ندات  تم  قاعدة القيد املزدوج، وذلك انطالقا من مس العمليات   يلو

ل قيود ت سابات الدائنة، ومبالغ العملظاليومية  ش سابات املدينة وا ا، وكذا ر ا ا وشرح خ يات وتار

سابات؛ و  ا بموجب القانون أرقام أو رموز ا من القانون التجاري ) 09(وفقا للمادة  عت دف اليومية إجبار

زائري  ا محدد ،ا يل فيھ والشروط الواجب توفر بموجب القانون، وذلك لتجنب  ةكما أن طرق ال

يالت املح ر أو أي تالعب بال و يةالغش وال يل  . اس تطلب ال ون صفحاتھ دف و اليومية أن ت

ة مرقمة خ و إ الصفحة  سلسل من الصفحة  س املحكمة ب ا من طرف رئ ، كما يتطلب ومؤشرا عل

ل قيد والذي يليھ، وعدم الشطب أو امل ن  ، و عدم ترك فراغات أو أسطر ضمن القيد الواحد، أو ب

ناك  خطاء  اطحالة  يح   .رق لت

ون  عمليا ن اليوميات املساعدة واليومية العامة، ففي حالة املؤسسات ال ت يمكن التمي ب

يا، يتم استخدام يومية واحدة فقط و اليومية العامة س ا قليلة  ، أما  حالة )النظام املركزي ( عمليا

ا عدد كب من العمليات، يتم استخدام ون ل ، حيث يتم "اليوميات املساعدة نظام" املؤسسات ال ي

ل مؤسسة،  يل، وذلك حسب حاجة  س ن من العمليات من أجل ال ل يومية مساعدة لصنف مع تخصيص 

ل : وعادة ما يتم تقسيم العمليات إ اية  البنك، الصندوق،العمالء، املوردون والعمليات املتنوعة؛ و 

ل مجاميع اليوميات املساعدة  ر يتم تحو عت اليومية القانونيةش   .*إ اليومية العامة، ال 

ل  ل  سابات، حيث  ا العمليات باالعتماد ع ا ل ف اليومية  مجموعة من القيود 

قل،  ن عملية  قيد محاس ع  ون من طرف قل ألنھ يت ن ع  ل قيد يضم حساب دائن (لذا فإن 

خ العالقيد و ، و )ومدين ا، املبالغ تار سابات املدينة والدائنة وأرقام ثبات، أسماء ا ند  ملية، رقم مس

ل مبلغ  :مثالفاملدينة والدائنة،  يلھ  اليومية  30.000عند تحو يمن الصندوق إ البنك يتم    :اآل

  )مدين يكون  استخدام( البنك >========= نقدي تدفق ========= )دائن يكون  مصدر( الصندوق 

  
512  
  
  

  
 
53  
  

  ــــــــــــــــــــــــ ...التاریخ...ـــــــــــــــــــــــــ 
  البنك

  الصندوق
Bordereau N° … 

30.000  
  

 
30.000  

                                                             
  :لتفاصیل أكثر حول النظام المحاسبي المركزي ونظام الیومیات المساعدة یمكن العودة إلى *

- Carl S. Warren, James M. Reeve and Jonathan E. Duchac (2012), Accounting, 23th edition, USA: South-Western, 
Cengage Learning, p: 203-218. 

 .42-21: ، صالدولیة الصفحات الزرقاء: ، الجزائرؤسسة والجبایةمحاسبة الم، )2011(لعشیشي جمال  -
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ي 10.000دفع مبلغ عند  :مثال اآل ل  اليومية  ي  شيك بن   :للمورد 

  )مدين يكون  داماستخ( املورد >========= نقدي تدفق ========= )دائن يكون  مصدر( البنك

  
401  
  
  

  
  

512  
  

  ــــــــــــــــــــــــ ...التاریخ...ـــــــــــــــــــــــــ 
  الموردون

  البنك
Chèque N° … 

10.000  
  

  
  

10.000  
  

  

ون  15.000مبلغ  عند قبض :مثال ي من الز اآل ل  اليومية  ي    :شيك بن

ون    )مدين يكون  استخدام( البنك >========= نقدي تدفق ========= )دائن يكون  مصدر( الز

  
512  
  
  

  
  

411  
  

  ــــــــــــــــــــــــ ...التاریخ...ـــــــــــــــــــــــــ 
  البنك 

  الزبائن
Chèque N° … 

15.000  
  

  
15.000  

  

اية  ا، املبالغ ا تحديد مجموعاليومية يتم  دف صفحة منل عند  كتب  آخر ا و ملوجودة ف

اوعند بدا  .ية الصفحة املوالية يتم أوال كتابة مجموع الصفحة ال قبل

  دفرت األستاذ -

سابات املستخدمة من  ل يضم جميع ا و عبارة عن  سابات، و و مجموع ا ستاذ  دف 

ا، وال  يل عمليا رطرف املؤسسة ل عت  تظ  دف اليومية، ورغم الطبيعة القانونية لدف اليومية 

ية، فدف الي دف مية منھ لألغراض املحاس سلسل للعملياتستاذ أك أ ن م سمح ومية مجرد تدو ، ال 

ا التدفقات املتعر العديد من البيانات املاليةبإظ ة معينة و ،  ل حساب خالل ف ارصيدلقة ب اي . ه عند 

ل حساب، وذلك م ستاذ بتخصيص صفحة أو أك ل بدأ العمل  دف  يل الرصيد و ن أجل 

ل حساب بالطرف املناسب  بداية السنة املالية، ثم يتم ترحيل العمليات أوال بأول من دف  فتتا ل

ل  ل للمبالغ املدينة والدائنة املتعلقة ب حيل عبارة عن مجرد نقل أو تحو ذا ال ستاذ، و اليومية إ دف 

سابات ا ا  ا سابات حساب ع حدا وتجميع اية السنة املالية فيتم ترصيد جميع ا ا، أما   ملتعلقة 

ب نو  و إعادة تبو ره  ستاذ  جو ان املراجعة ثم إعداد القوائم املالية، فدف  دف إعداد م

س ا؛ وع غرار اليومية، يمكن استخدام دفاتللعمليات املقيدة  اليومية ع أساس ا ر ابات املتأثرة 

سابات"نظام اليوميات املساعدة"أستاذ مساعدة إذا كنا بصدد  عتماد ع دف أستاذ عام لتجميع ا   .، و

تية سابات  ب فتح ا ستاذ فإنھ ي ن إ دف    :إذا أردنا نقل القيدين السابق
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  الصندوق/ حـ 53
    ......    01/01رصید 

30.000    

  البنك/ حـ 512
  ......    01/01رصید 

30.000  
  
15.000  

  
  

10.000  
  

  الموردون/ حـ 401
  
10.000  

  01/01رصید     ......
  

  نزبائال/ حـ 411
  
  

  01/01رصید ...    ...
15.000    

  

اض فتتاحية درصأن  باف انتالبنك  :اتسابة  ائن   15.000: والصندوق واملوردين والز

يمد15.000دائن و 20.000مدين،  35.000مدين،  اآل ون  ة ي اية الف ا   ب؛ فإن ترصيد ت   :ين ع ال

  الصندوق/ حـ 53
  35.000     01/01رصید 

  
  

  
30.000  

  
  )رصید مدین(       0005.

35.000  35.000    

  البنك/ حـ 512
  15.000     01/01رصید 

30.000  
  
15.000  

  
  

10.000  
  

  )رصید مدین(     00050.
60.000  60.000    

  الموردون/ حـ 401
  
10.000  

  
  10.000      )نائرصید د(

  01/01رصید      20.000

20.000  20.000    

  )مرصد( نزبائال/ حـ 411
  15.000     01/01رصید 

  
  

  
15.000  

  
15.000  15.000    

 

  ميزان املراجعة -

ان املراجعة لة  دف جدول  و م ص البيانات امل و عبارة عن وثيقة ت ل دوري، و ش  عد 

ستاذ، إضافة إ مجموع املبالغ  ا بدف  سابات ال تم فتح ل قائمة بجميع ا ر  ش ستاذ، حيث يظ

ل حساب؛  ة من الناحية الدائنة واملدينة ورصيد  جبار الت  عت من ال ان املراجعة ال  ورغم أن م

ا  يلعبالقانونية، إال أنھ  ية، حيدورا كب سمن الناحية املحاس عت ث  ل عملية إعداد القوائم املالية، كما 

ية،  يالت املحاس ة ال امة للرقابة ع  خطاء املرتكبة سواء أثناء من خالل أداة  الكشف عن 

سأو يل العمليات بدف اليومية،  ا من اليومية إ دف  ل تاذ، أو عند حساب مجاميع أثناء تحو

تيةسابات، فبعد إوأرصدة ا ب التأكد من املعادالت  ان املراجعة ي   :عداد م

ان املراجعة  ان املراجعة= املجموع املدين مل   املجموع الدائن مل

ان املراجعة    مجموع دف اليومية= مجموع م
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ان املراجعة  رصدة املدينة مل ان املراجعة= مجموع  رصدة الدائنة مل   مجموع 

ون أردنا إعداد مإذا  ستاذ السابق، سوف ي يان املراجعة انطالقا من دف    :*اآل

رقم 
  الرصید  المجموع  اسم الحساب  الحساب

  دائن  مدین  دائن  مدین
  10.000  -   20.000  10.000  الموردون  401
  -   -   15.000  15.000  الزبائن  411
  -   50.000  10.000  60.000  البنك  512
  -   5.000  30.000  35.000  الصندوق  53
 ......... ......... ......... .........  المجموع  

  

  دفرت الجرد -

و عبارة عن دف  رد  خ دف ا ات املؤسسة بتار ل فيھ مختلف التفاصيل املتعلقة بممتل

ا الفع ا والتأكد من وجود عد جرد ة عن قفال،  امات املؤسسة، كما يتضمن أيضا  ، إضافة إ ال

انية رد  امل عت دف ا يجة؛ وع غرار دف اليومية  ة من حساب الن ا بموجب القانون و ، إجبار

تم ترق) 10(وذلك وفقا للمادة  زائري، و س من القانون التجاري ا محكمة يمھ والتأش عليھ من طرف رئ

يل ال يخضع  خضع لنفس شروط ال ان تواجد مقر املؤسسة، و ا م   .دف اليوميةل

خر  عض الدفاتر  ا إضافة إ الدفاتر السابقة تقوم املؤسسات بمسك  دف م ون ال ى، وال ي

جور  تنظي ل  ة،  وراق التجار ل  ل طلبيات الشراء والبيع،  ، ع غرار  و ؛ ... بالدرجة  إ

سي الداخ للمؤسسات، ومتطلبات نظام الرقابة    .الداخليةوذلك وفقا الحتياجات ال

  القوائم املالية) 4.1

ة البيانات املتعلقة  عد معا ، وذلك  عت القوائم املالية مخرجات لنظام املعلومات املحاس

ا  جراءات ال يتم تنفيذ ي ملختلف العمليات و ا عت املنتج ال قتصادية، فالقوائم املالية  بالعمليات 

، وتتضمن معلوم ما، واملعلومات ضمن العمل املحاس ، والتغ ف ا املا ات عن أداء املؤسسة ومركز

فصاحات املتعلقة  شرح بنود القوائم املالية، و فصاحات ال  ا النقدية، إضافة إ  املتعلقة بتدفقا

د  ن، وتز ية للمؤسسة، وأي إفصاحات أخرى يمكن أن توفر معلومات مالئمة للمستخدم بالسياسات املحاس

ا من  ات املرفقة  ا، والتفس ا ومحتوا ة وعدد جبار م للقوائم املالية؛ ورغم أن القوائم املالية  م ف

فصاح عن  ية املعاصرة  أغلب الدول تفرض  يختلف من نظام محاس آلخر، إال أن املمارسات املحاس

ات واملالحظات ع قوائم مالية أساسية، مرفقة بمجموعة من التفس انية، حساب النتائج، :  ثلة، ممأر امل

اصةغ جدول ، و جدول التدفقات النقدية  . موال ا

                                                             
 .ال یتیح لنا ھذا المثال التأكد من المعادالت السابقة ألننا لم ننطلق من میزانیة افتتاحیة متوازنة *
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 السياسات املحاسبية) 5.1

يةشمل  ية السياسات املحاس جراءات املحاس اف والقياس  جميع الطرق، القواعد و لالع

فصاح ا، وتحدد والعرض و سابات وكيفية س شمل مدونة ا يةالسيا، كما  قياس كيفية  سات املحاس

قتصادية من ا، ثم  حداث  ل ا و اف بآثار ع ا إعداد القوائم املاليةأجل  املصدر الرئ و . وعرض

يةل زائر و لسياسات املحاس ع املحاس كحالة ا شر ية كحالة الواليات املال تحدة ، أو املعاي املحاس

كية ل مؤسسة  156- 08 املرسوم التنفيذي رقم من) 04(؛ فحسب املادة مر ن ع محاسبة  فإنھ يتع

اتملا مراعاة يةئ بادوامل صط ية ا الطرق و  تفاقيات طبيق، وتالتوج جراءات املحاس  النظام  ملحددةو

يةاامل املحاس ا املحاس يةومن أمثلة . ، وذلك عند اختيار وتطبيق سياسا الك، ت: السياسات املحاس

اف ع حتياطاتطرق  ن املؤونات و و صوم طرق ، ، قواعد ت صول وا   .إ... تقييم 

  األفراد) 6.1

شغيل النظام املحاس اص الذين يقومون ب ر عليھ م  ام ضمن والس ، وتنفيذ مختلف امل

ن واملساعدين سي ن الرئ ن  املحاسب ، ممثل ن العمل املحاس دار ختو م ، و م حسب  لف عدد

ا عتمد عل   .املؤسسة، وعدد اليوميات املساعدة ال 

  الوسائط التكنولوجية) 7.1

تصاالت أصبحت الوسائط  مية تكنولوجيا املعلومات و  ظل التطور التق وتزايد أ

، لذا أصبح يطلق عليھ بنظام املعلومات اما  تنفيذ العمل املحاس املحاس  التكنولوجية تلعب دورا 

عالم الوسائط التكنولوجية  ل ، وتتمث زة  مجيات وأج ا ال ونات ال و ، ولواحق أصبحت من امل

ة ضمن نظ ية املعاصرةم الضرور فإن  11- 07من القانون رقم ) 24(ب املادة فحس .املعلومات املحاس

ق  ا أو عن طر ، لذا أنظمةاملحاسبة تمسك يدو  (1)110- 09فقد جاء املرسوم التنفيذي رقم  عالم 

خ  ل  07املؤرخ بتار عالم ، 2009أفر   .ليحدد شروط وكيفيات مسك املحاسبة بواسطة أنظمة 

  الدورة املحاسبية )2

طوات املتبعة من طرف املؤسسة  ية  مختلف ا يل العمليات، لالدورة املحاس تحليل و

ا ات   سو اصة بالدورة القيام بمختلف ال يالت ا ية الدورة، إعداد القوائم املالية، وكذا إعداد ال

ية املنجزة. (2)املقبلة عاقب لإلجراءات املحاس ا  ية باعتبار مكن النظر إ الدورة املحاس وال تبدأ  ،(3)و

                                                             
، الصادر بتاریخ 21، العدد الرسمیة جریدةال ،2009 أفریل 07 مؤرخ في 110-09تنفیذي رقم ، مرسوم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة: أنظر (1)
 .07-04 :، ص2009أفریل  28

(2) Robert Libby, Patricia A. Libby and Daniel G. Short (2011), Financial Accounting, 7th edition, USA: The McGraw-Hill 
Companies, p. 165. 
(3) Charles H. Gibson (2011), Financial Reporting & Analysis, 12th edition, USA: South-Western, Cengage Learning, p. 50. 
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انية ب تامية لنفس الدورة ،فتتاحية للدورةامل انية ا ت بامل شملوت جميع العمليات ال  ؛ لذا ف 

ا منذ ا املحاسبون، واملراحل ال يمرون  قفال، عند تنفيذ العمل  يقوم  خ  فتتاح إ غاية تار خ  تار

غرض إعداد القوائم املاليةاملحاس اضية،و . ،  ة اف ية مجرد ف شارة إ أن الدورة املحاس ستمد  تجدر 

ة، ا من فرض الدور را ن وخصوصا املالك من الوقوف ع أداء  الغرضو  م ن املستخدم ا تمك م

ا مستمرة  اض أ ا، باف نتظار إ غاية تصفي انية  ل دوري ومستمر، لعدم إم ش ا املا  املؤسسة ومركز

يا س ل  ا اث إ أجل غ معلوم أو طو سنة مالية مد ية  ، وقد جرى العرف ع تحديد الدورة املحاس

ا) 12( عشر ذه املدة قد تتوافق مع السنة املدنية أو تختلف مع را،    .ش

ية  مجموعة من  ، فالدورة املحاس ية والنظام املحاس ن الدورة املحاس ق ب ب التفر ي

ا وفق رزنامة زمنية محددة، منذ افتتاح السنة املالية إ غاية جراءات  سلسلة، يتم تنفيذ عد امل ا  إقفال

و مجموعة من القوائم املالية إعداد ابطة، ، أما النظام املحاس ف نفيذ العملالعناصر امل  سمح ب

ية، و  شارة إ أن املحاس وإتمام الدورة املحاس ية ترتبط بالنظام املحاس املعتمد تجدر  الدورة املحاس

ل )قاعدي أو مركزي ( املؤسسة  مكن توضيح ذلك  الش   ).06(، و

ية ):06(ل شال   .النظام املحاس والدورة املحاس

  
  .من إعداد المؤلف :المصدر
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  رزنامة األع̲ل املحاسبية) 1.2

يةاعمتتمثل  ا،  ل املحاس اي ات ال تتم منذ بداية الدورة إ  سو يالت وال  مختلف ال

شمن أجل إعداد القوائ  .ل دوريم املالية، وال عادة ما تتم 

ية اليوميةعم - ائن واملوردين، وتخص  :ال املحاس يل املحاس للعمليات ال تتم مع الز ترتبط بال

عت  ات الصادرة، و سو ات الواردة، وكذا الفوات الواردة وال سو ول الفوات الصادرة وال  املقام 

عة  ر سديد(ذه العمليات  تم  أساس العمل) البيع، التحصيل، الشراء، ال املحاس اليومي، و

ستاذ، انطالقا من  ا  دف اليومية ثم  دف  خ ا يوميا أوال بأول تبعا لتار ثباتيل ندات    .مس

ة - ر ية الش ة و ترتبط  :عمال املحاس سو عت ب جور والرسم عن القيمة املضافة، كما  محاسبة 

سبة فرصة للمؤسسة من أجل القيام ببعض عمليات ا ة، وخاصة بال عة الدور لفحص واملتا

عمال  يل  س ة ب ر عة الش سمح عمليات الفحص واملتا ائن، و سابات البنك والصندوق والز

ة   .الفصلية والسنو

ية الفصلية - ل  :عمال املحاس ش ةال  سو ، وترتبط ب ة  النظام املحاس جتماعية،  أولو عباء 

ة، والرسم عن القيمة امل سبة للمؤسسات الصغ ة فرصة ضافة بال عمال الدور ذه  عت  للقيام و

ي املؤسسة فقط ان ملس انية وحساب نتائج فصليان موج   .بفحص للوضعية، من خالل إعداد م

ة - ية السنو من أجل إقفال  السنة املاليةاملستمرة خالل العمليات  وقفإ دف  :عمال املحاس

سابات شا سابات،  :مل، و   .إعداد القوائم املاليةاية السنة املالية، و أعمال مراقبة ا

  النظام املحاسبي القاعدي) 2.2

يعت النظام القاعدي  ل كالسي ة، وكما يت من الش ، )07(، يص فقط  املؤسسات الصغ

ندات  فتتاحية للدورة، وانطالقا من مس عد إعداد القيود  يل املحاس  دف ، يتم ثباتو ال

عملية سلسل الزم اليومية عملية  ا ترحيل املبالغ من اليوموفقا لل عد ستاذ حساب ، ليتم  ية إ دف 

س ا بحساب، ح ي سابات وتحديد أرصد ة ا ا ومن أجل . سو التأكد من أن جميع املبالغ قد تم ترحيل

يح، تتم ال ل  ش ستاذ و ر، إ دف  ل ش اية  ون عادة عند  ل دوري، وال ت ش سابية  رقابة ا

ان املراجعة انطالقا من من دف  اتسابا ةدالذي يتم إعداده من خالل ترحيل مجموع املبالغ وأرص ،م

عد القيام بأعمال و. ستاذ رد، و ان مراجعة سنوي قبل ا اية الدورة، يتم إعداد م ، اية السنة 

سابات و لة  ممث رد، مراقبة ا عد ا ان املراجعة  رد، يتم إعداد م ة وعمليات ا سو عمليات ال

ا  ، وعرض ا املا خ يتم إعداد القوائم املالية، من أجل تحديد أداء املؤسسة ومركز ذا  وانطالقات من 

ية جديدة من خالل إعداد القي عد ذلك تبدأ دورة محاس ن؛ و فتتاحية مرة أخرى ع املستخدم   .ود 
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ل ية ةالدور  :)07( الش   . النظام املحاس القاعدة املحاس

  
  .من إعداد المؤلف :المصدر

   

  )نظام اليوميات املساعدة(النظام املحاسبي املركزي ) 3.2

ة ال تتم بتعدد  و النظام املستخدم حاليا  أغلب املؤسسات، ألنھ يالئم املؤسسات الكب

عتماد ع محاسبة مساعدعملي ا، فإ جانب النظام القاعدي يتم  شط ا وأ ن تنظيم ا دف تحس ة، 

يامل تال الم حيث تقس العمل املحاس ن من  ةحاس يل نوع مع ا ل ل م إ دفاتر مساعدة يخصص 

ة ية العامة أو املركز الت املحاس عدد الدفاتر املساعدة  وقفت؛ و (1)العمليات ليتم تجميع العمليات  ال

تية وعمومااملؤسسة،  وحاجةعمليات الاملستخدمة ع طبيعة    :يتم استخدام اليوميات املساعدة 

ا مبيعات املؤسسة :  يومية املبيعات - ل ف رو ائن؛خالل الش ا من حقوق ع الز  ، وما يقابل

ي - ر: اتيومية املش يات املؤسسة خالل الش يل مش ا من ديون لصا املوردين؛، ومل  ا يقابل

                                                             
(1) Cyrille Mandou (2003), Comptabilité générale de l'entreprise, 1e édition, Bruxelles: De boeck, p. 49. 
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 ؛النقدية ومية املقبوضاتدفوعات النقدية، و يومية امل -

خرى : يومية العمليات املختلفة - يل العمليات    .ل

ما  ي أستاذ مساعدين، و ا  دف ية من اليوميات املساعدة وتجميع يالت املحاس يتم نقل ال

ان مراجعة مساعد  ما إ م ل م ل  ائن ودف أستاذ املوردين، واللذين يتم تحو ان (دف أستاذ الز م

ائن و ان مراجعة للموردين مراجعة للز ان املرا)م شارة إ أنھ  ظل جعة العا، ليتم إعداد م م، وتجدر 

ل ا عمل بالتوازي مع النظام القاعدي، كما يت من الش   ).08(لنظام املركزي، فإن النظام املساعد 
  

ل  ية ةالدور  ):08(الش   . النظام املحاس املركزي  املحاس

  
  .من إعداد المؤلف :المصدر



)2( 

 

86 

  األمواللقة باملتعلعمليات لاملعالجة املحاسبية  :الثا̹املبحث 

موال  رأس  سابات املرتبطة بھتتمثل حسابات  اصة( املال وا حسابات ، إضافة إ )موال ا

ة ،الديون  ار صوم غ ا عانات(خرى  وا ع )املؤونات، الضرائب املؤجلة،  موال ، و عن حسابات 

ل دفدورة التمو ون ال شمل جميع العمليات ال ي صول ع املوارد املالية  ، وال  و ا ا  الالزمة من ورا

ثمار  س ل دورة  حتياطات واملؤونات، لتمو ، ع غرار  ا داخ ون مصدر ذه املوارد قد ي  أوللمؤسسة، 

اضات ق غرض التطرق ل خار ع غرار رأس املال و عانات؛ و ة و ية للعمليات املتعلقة لمعا املحاس

اصة، ال تختلف حسب طبيعة املؤسسة سوف نركز ع، األموالب فيما إذا  ،العمليات املتعلقة باألموال ا

 .انت مؤسسة فردية أو شركة، إضافة إ العمليات املتعلقة بالديون 

  ات الفرديةؤسسألموال الخاصة يف املاللعمليات املتعلقة باملعالجة املحاسبية  )1

ص واحد،  املؤسسات الفردية  املؤسسات ال ا  ايمتلك سي لذا ، والذي عادة ما يتو 

يل العمليات املتعلقة  الةا ذه ويطلق عليھ املستغل الفردي؛  أموال " 101/  حـ برأس املاليتم 

ا املستغل "استغالل مات ال خصص وملؤسستھ عند الفردي ، إلثبات املسا عد ذلك ات  108/ ، وحـأو 

ا املستغل الفردي من وإ املؤسسة، وحـ"لحساب املستغ" الت ال يقوم  يجة " 12/ ، إلثبات التحو ن

ح أو خسارة حصيلةإلدراج  "الدورة   .الدورة من ر

  رأس̲لها وتعديلإنشاء املؤسسة الفردية  )1.1

ستغالل"يطلق ع رأس املال  املؤسسات الفردية  ع عن "أموال  مات النقدية أو ، و املسا

ا الع س ا املستغل الفردي تحت تصرف مؤسستھ عند تأس ية ال يضع عد ذلكي ادة رأس املال( أو  ، )ز

مات  يل تلك املسا تم  انب الدائن من حـو ستغالل تخفيض الأما ، 101/  ا فيتم إثباتھ  أموال 

يل السابق، من خالل ترصيد حـ   .وجعلھ مدينا بقيمة التخفيض 101/ عكس ال

  53/ أو حـ 512/ حـأو  3/ ...أو حـ 2.../ حـ... من
  استغاللأموال  101/ حـ... إلى

  ــــ إنشاء المؤسسة الفردیة أو زیادة رأسمالھاــــ 

 أموال استغالل 101/ حـ... من
  53/ أو حـ 512/ أو حـ 3/ ...أو حـ 2/ ...حـ... إلى
  ــــــــــــــــــ تخفیض رأسمال المؤسسة الفردیةـــــــــــــــــ 

  

  :)01( مثال

خ  - شاء املؤسسة الفردية  :25/02/2010بتار ي : ، وقد خصص املستغل الفردي لذلك"ALEP"إ مبا

زة إعالم آ بقيمة 200.000مليون، معدات مكتب بقيمة  2مليون، معدات نقل بقيمة  5بقيمة  ، أج

ي للمؤسسة 1,5مبلغ  إيداع، 100.000، برمجيات معلوماتية بقيمة 300.000 ساب البن  .مليون  ا

خ  - ية تمثلت  سيارة بقيمة  :30/06/2010بتار مة عي ادة رأسمال املؤسسة الفردية بمسا   .650.000ز
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204  
213  
218.1  
218.2  
218.3  
512  

  

  
  
  
  
  
  
  
101  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 25/02/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  ھابرمجیات معلوماتیة وما یماثل

  مباني
  معدات نقل

  معدات مكتب
  أجھزة إعالم آلي

  البنك
  أموال استغالل

 )ALEP( مؤسسةإثبات رأسمال 

100.000  
5.000.000  
2.000.000  

200.000  
300.000 

1.500.000  
  

  
  
  
  
  
  
  

9.100.000  
  

218.1  
  

  
  
101  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/06/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  معدات نقل

  ل استغاللأموا
 )ALEP(مؤسسة زیادة رأسمال 

650.000  
  

  
650.000  

  

خ  انية املؤسسة بتار   .30/06/2010م
  المبالغ  مالخصو  الرقم  المبالغ  األصول  الرقم

204  
213  
218.1  
218.2  
218.3  

  برمجیات معلوماتیة وما یماثلھا
  مباني

  معدات نقل
  معدات مكتب

  أجھزة إعالم آلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  مجموع التثبیتات

100.000  
5.000.000  
2.650.000  

200.000  
300.000  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8.250.000  

  أموال استغالل  101
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــ

  ألموال الخاصةمجموع ا

9.750.000  
ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

9.750.000  

  البنك  512
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  مجموع األصول الجاریة

1.500.000  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.500.000  
  9.750.000  مجموع الخصوم  9.750.000  مجموع األصول

  

  املؤسسة الفرديةو  املستغلالتحويالت ب̼ ) 2.1

ن تتمثل  الت ب ية املؤقتة ال يقوم  واملؤسسة الفرديةاملستغل التحو ات النقدية أو العي و  امل

انب املدين من حـاملالك املس ا  ل  ا ا أو املدفوعات ، 108/ من مؤسستھ، وال  النقدية ال يضع

ل مؤقت  اش ساب ،تحت تصرف انب الدائن من نفس ا ل  ا  108/ ترصيد حـ ، ع أن يتموال 

اية الدورة لو      .101/ إ حـ ھتحو

  حساب المستغل 108/ حـ... من
  )سحب بضاعة( 700/ أو حـ 53/ أو حـ 512/ حـ... إلى

  ـــــــــــــــ ردي من المؤسسةمسحوبات المستغل الفـــــ ــــــــــ
  أموال استغالل 101/ حـ... من

  حساب المستغل 108/ حـ... إلى
  ــــــــــــــــــــ 108/ تحویل الرصید المدین من حـــــ ــــــــــــــــ

 53/ أو حـ 512/ حـ... من
  حساب المستغل 108/ حـ... إلى

  ـــــ مسحوبات المستغل الفردي من المؤسسةـ ــــ
  حساب المستغل 108/ حـ... من

  أموال استغالل 101/ حـ... إلى
  ــــــــــ 108/ الرصید الدائن من حـ تحویلـــ ــــــ
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ا املؤسسة الفردية خالل الدورة،  ة ال تقوم  ار سبة لبا العمليات ا ل عادي، فبال ش ل 

ح أو خسارةأما  يجة الدورة من ر ا  بداي، فن ل   .101/ ة الدورة املقبلة إ حـيتم تحو

  أموال استغالل 101/ حـ... من
  خسارة - نتیجة الدورة  129/ حـ... إلى

  ــــــــــــ 12/ تحویل الرصید المدین من حـــــــــــــ 

  ربح - نتیجة الدورة  120/ حـ... من
  أموال استغالل 101/ حـ... إلى

  ــــــــــــ 12/ من حـ الدائنتحویل الرصید  ــــــــــــ
  

  ):02( مثال

ض أ ،)01(انطالقا من املثال  تية" ALEP"املؤسسة الفردية  نلنف   :2010خالل  قامت بالعمليات 

خ  - ساب بقيمة  :10/07/2010بتار  .مليون  1شراء بضاعة ع ا

خ -  .بضاعة 50.000شيك و 100.000ب املستغل من املؤسسة  :15/08/2010 بتار

خ  - ا 950.000بيع بضاعة بقيمة  :12/09/2010بتار لف  .750.000، ت

خ  - شيك إ صندوق املؤسسة :23/10/2010بتار بھ   .أرجع املستغل املبلغ النقدي الذي 
  

380  
  

  
  
401  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 10/07/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مخزنة

  موردو المخزونات والخدمات
 على الحساب شراء بضاعة

1.000.000  
  

  
1.000.000  

30  
  

  
  
380  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 10/07/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  بضاعة مخزنة

  مشتریات بضاعة مخزنة
 إدخال البضاعة للمخزن

1.000.000  
  

  
1.000.000  

108  
  
  

  
  
512  
700  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/08/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  حساب المستغل

  البنك
  مبیعات بضاعة

 مسحوبات المستغل

150.000  
  
  

  
100.000  

50.000  

600  
  

  
30  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/08/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مباعة

  بضاعة مخزنة
 إخراج البضاعة من المخزن

50.000  
  

  
50.000  

411  
  

  
  
700  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 12/09/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  الزبائن

  مبیعات بضاعة
 بیع بضاعة

950.000  
  

  
950.000  

600  
  

  
30  

  ــــــــــــــــــــــــ 12/09/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مباعة

  بضاعة مخزنة
 إخراج البضاعة من المخزن

750.000  
  

  
750.000  

  



 

 

89  

 

53  
  

  
108  

  ــــــــــــــــــــــــ 23/10/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  الصندوق

  حساب المستغل
 مدفوعات المستغل

100.000  
  

  
100.000  

101  
  

  
108  

  ــــــــــــــــــــــــ 31/12/2010 ـــــــــــــــــــــــــ
  أموال استغالل

  حساب المستغل
 ترصید حساب المستغل

50.000  
  

  
50.000  

  

  200.000) = 750.000+  50.000( - ) 950.000+  50.000= ( 600/ حـ -  700/ حـ = لدورةنتیجة ا
  

، 101/ مدینا، لذلك تم ترصیده في الجانب الدائن، مقابل الجانب المدین من حـ 108/ رصید حـ كان
ما في ، أللمؤسسة ، ألن مسحوبات المستغل كانت أكبر من مدفوعاتھلمما أدي إلى انخفاض أموال االستغال
وذلك عندما  ،دائنا، فإن ذلك یؤدي إلى زیادة أموال االستغالل 108/ حالة العكس عندما یكون رصید حـ

  .منھا أكبر من مسحوباتھ للمؤسسة تكون مدفوعات المستغل
  

  .31/12/2010میزانیة المؤسسة بتاریخ 
  المبالغ  الخصوم  الرقم  المبالغ  األصول  الرقم

204  
213  
218.1  
218.2  
218.3  

  برمجیات معلوماتیة وما یماثلھا
  مباني

  معدات نقل
  معدات مكتب

  أجھزة إعالم آلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  مجموع التثبیتات

100.000  
5.000.000  
2.650.000  

200.000  
300.000  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

8.250.000  

  أموال استغالل  101
  نتیجة الدورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجموع األموال الخاصة

9.700.000  
200.000  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

9.900.000  
  موردو المخزونات والخدمات  401

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجموع الخصوم الجاریة

1.000.000  
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

1.000.000  
30  
411  
512  
53  

  بضاعة مخزنة
  الزبائن

  البنك
  الصندوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  مجموع األصول الجاریة

200.000  
950.000  

1.400.000  
100.000  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

2.650.000  
  10.900.000  مجموع الخصوم  10.900.000  مجموع األصول

  

120  
  

  
101  

  ــــــــــــــــــــــــ 01/01/2011 ـــــــــــــــــــــــــ
  ربح - نتیجة الدورة 

  أموال استغالل
 ترصید حساب النتیجة

200.000  
  

  
200.000  

  

، لذلك تم ترصیدھا في الجانب المدین، مقابل الجانب الدائن )رصید دائن(كانت نتیجة الدورة ربحا 
، فإن ترصید نتیجة )رصید مدین(، مما أدى إلى زیادة أموال االستغالل، أما في حالة الخسارة 101/ من حـ

  .، مما ینتج عنھ انخفاض أموال االستغالل101/ في الجانب الدائن، مقابل الجانب المدین من حـالدورة یكون 



)2( 
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  يف الرشكاتألموال الخاصة اللعمليات املتعلقة باملعالجة املحاسبية  )2

ا مقسم ون رأسمال اص، حيث ي ا العديد من  ات  املؤسسات ال يمتلك إ  االشر

ن الع م موزعة ب ن، حصص أو أس م اء أو املسا ن الذمة الفصل مما يتطلب الديد من الشر الية املوا ب

ؤ  ن، لذا الء اللمؤسسة والذمة املالية ل م اء أو املسا م إ أي فإن لشر الت م أو العكس تدرج  املؤسسةتحو

سابات كديون ع املؤسسة  ا، وال يجب أن  ا غي أو كحقوق ل دد بموجب املح رأس املالتؤدي إ 

ذا النظام عديل  سا للشركة، إال إذا تم  نالنظام  م اء أو املسا عد موافقة الشر  ،.  

  الرشكة إنشاء) 1.2

شاء الشركة  ة و يتطلب إ ساكقانونية، عدة إجراءات إدار ح بالوجود إعداد القانون  ، والتصر

دراج   ة الضرائب، و ل التجاري الدى مص ا  اب العديد من الشروط يتطل ، كما ل ملنصوص عل

جراءات ال و ، وال تختلف حسب نوع الشركة، القانون التجاري  و  ذا املجال  منا   اما  تج ع  ي

ي تيال  مر  ةمحاس تعلق  ن بإثبات رأس املال وتحصيل، و م اء أو املسا   .قيمتھ من الشر

اصة رأس املال يمثل  ات ا مالقي الشر س صص أو  سمية ل ات العمومية  ،مة  أما  الشر

ا ماعات املحلية وال ال يوجد اتفاق ع إرجاع مات املقدمة من طرف الدولة أو ا ع ، (1)فيمثل املسا و

ا  رأس املال عن اءموال ال يضع مون أو الشر عد ذلك، تحت تصرف الشركة  املسا ا أو  س عند تأس

عت  م و ات، وتتمصدر لأ ل  الشر سا لتمو الذي يصادق عليھ حدد قيمتھ بموجب القانون 

و اء أو مندو مون أو الشر ا ماملسا غي عد موافق، وال ال يمكن  ختلف رأس املال وكيفية م، وإال 

زائري جراءات املتعلقة بھ حسب الطبيعة القانونية للشركة، كما ورد  القانون التوسديده   .جاري ا

اما سا للشركة من طرف املوثق حدثا  ر القانون  و الذي يحددذا ألن  ،عت تحر  القانون 

االشركة  سالقضايا املتعلقة  عديدال شا ا، و  منذ إ س منإ غاية تصف م القضايا املتعلقة بالتأس  :أ

م، وكي س صص أو  سمية ل ماتقيمة رأس املال، والقيمة  إيداع القانون  مجردو ؛ فية تحقيق املسا

يل الشركة ل التجاري و سب  ،سا باملركز الوط لل اتك صي ة  خ ل  ذه  ش ة  املعنو

مات  اء لتنفيذ املسا ن أو الشر م ا دور املسا عد ي  ، ليأ سارس   .وفق الشروط املحددة  القانون 

جراءات املت عدد  شاء الشررغم  ا حسب الطبيعة القانونية ل اتعلقة بإ إال شركة، ل واختالف

س، يمكن تمي ثالث مراحل أساسية و يل املحاس لعملية التأس غرض ال   :أنھ و

 مال الشركة؛إثبات رأس 

 اء ن أو الشر م مة من طرف املسا مات الوعد باملسا  ؛أو طلب املسا

                                                             
 .41. ، صمرجع سابق، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي، )2009(عبد الرحمان عطیة  (1)
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  ر مات تحر ماملسا اءمن طرف املسا   .ن أو الشر

سا يتم ذا إثبات رأسمال الشركة  القانون  اء ع  ن أو الشر م عت مصادقة املسا ، و

مة  رأس املالخ بمثابة  م باملسا ام م ية للموثق، ال م النقدية والعي ما ، لذا يقومون بتقديم مسا

ية صص العي صص، وا حيث يتم تقدير ا ي ا ي، أما للمن طرف مندو م بقرار قضا عيي ذين يتم 

مات النقدية  ي للشركةفيتم املسا ساب البن ا  ا سديد جميع  من طرف املوثق، وذلك إيداع عد 

شاء الشركة ف املتعلقة بإ س الشركةغرض و . املصار يل املحاس لعملية تأس ن ال ، يجب التمي ب

مة ) SARL, EURL(ذات املسؤولية املحدودة  الشركة   ).SPA(وشركة املسا

  )Société à responsabilité limitée(الرشكة ذات املسؤولية املحدودة حالة  -

ات ذات املسؤولية املحدودة ال يجب أن  زائري فإن رأس املال  الشر حسب القانون التجاري ا

نقسمدج،  100.000يقل عن  ا  و ة مبلغ ساو قل دج 1.000إ حصص ذات قيمة اسمية م ، و غ ع 

جب  قابلة للتداول؛ اءأن يتم و صص من طرف الشر املة عند كتتاب بجميع ا ا  ، وتدفع قيم

ا   ع ذكر توز ل تقديم عمل، و ون  ش ية أو نقدية، وال يجوز أن ت صص عي انت ا س، سواء  التأس

سا ذا املنطلق  .(1)القانون  سديد ومن  اء ب م ممثلة  رأسيقوم الشر اما ي بمجرد امل ال بتدا ال 

س الشركة عت بمثابة وعد من ، لذا فإن إثبات رأس املال  القاتأس سا  اء، نون  تنفيذه  يتمالشر

سديد قيمة  صصبمجرد  تم  ا ا، و الةاملتفق عل ذه ا يل املحاس   ي ال   :اآل

 انب مة يل الوعد باملسا انب املدين  ،"الصادررأسمال " 101/ حـ الدائن من ا مـــن مقابل ا

ية" 4561/ حـ مات عي مات " 4565/ حـ ،"مسا  ."نقديةمسا

 مات سديد املسا  .456/ من خالل ترصيد حـ يل عملية 

  مساھمات عینیة 4561/ حـ... من
 مساھمات نقدیة 4565/ حـ... من

  رأسمال الصادر 101/ حـ... إلى
  ـــــــفي رأسمال الشركة  الوعد بالمساھمة )1(ــ ـــــ

  53/ أو حـ 512/ أو حـ 3/ ...أو حـ 2.../ حـ... من
  مساھمات عینیة 4561/ حـ... إلى
  مساھمات نقدیة 4565/ حـ... إلى

  ـــــــفي رأسمال الشركة  تسدید المساھمات )2(ــــــ 

  )Société par actions(حالة رشكة املساهمة  -

مة إ حصصينقسم  اء رأسمال شركة املسا م عن سبع، ال موزعة ع شر ؛ )7(ة يقل عدد

سبة لو  ا يجب أن ال يقل عن مليون دج ، ال أ لالدخار العام، فإن رأسمال مة ال ال ت ات املسا أما شر

أ لالدخار العام مة ال ت ات املسا سبة لشر ا يقل ال يجب أن ، فبال خالف با . مليون دج 5عن رأسمال و

مات النقدية  رأسمال ات، يمكن أن يتم دفع املسا تم دفع  الشر س جزئيا، و مة عند التأس ات املسا شر
                                                             

 .من القانون التجاري الجزائري 569 إلى 566 من :أنظر المواد (1)
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ة ال تتجاوز خمس سنوات بد البا دفعة واحدة أو ع عدة دفعات يل الشركة  خالل ف خ  ء من تار

سمية  ع القيمة  ون ر شرط أن ي ل التجاري، وذلك  ا عند ال قل قد تم دفع مات النقدية ع  للمسا

ا كتتاب ف ن  ليا ح ون مسددة  ية فيجب أن ت مات العي سبة للمسا الة  .(1)كتتاب، أما بال ذه ا و 

س،  منھيتم إثبات رأسمال الشركة، ثم طلب جزء  ي لرأسعند التأس ر جز زء املتبقيأما  ال،امل ليتم تحر  ا

جب أن عة واحدة أو ع دفعاتدف فيتم طلبھ ره ، و خ خالل مدة اليتم تحر  تتجاوز خمس سنوات من تار

ل التجاري الشركة قيد  يل املحاس وفق  ؛ ال تم ال تيةو   :املراحل 

 انب الدائن من مالإثبات رأس زءيل و ، *101/ حـ الشركة  ا انب املدين من   املطلوب ا ا

زو ، 456/ حـ انب املدين من حـاملطلوب  ء غ ا ب غ مطلوب" 109/ ا  ".رأسمال مكت

  ماتيل سديد املسا س،الع عملية  ة عند التأس ية والنقدية املطلو  .456/ حـ ترصيدمن خالل   ي

   زء املتبقي من صيد حـيل استدعاء ا انب املدين من حـم ،109/ رأس املال ب  .4565/ قابل ا

  ماتيل سديد املسا س،  عملية   .4565/ من خالل ترصيد حـالنقدية غ املستدعاة عند التأس

  مساھمات عینیة 4561/ حـ... من
  مساھمات نقدیة 4565/ حـ... من
 رأسمال مكتتب غیر مطلوب 109/ حـ... من

  رأسمال الصادر 101/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــ إثبات رأسمال الشركة )1(ــــــــ ــــــــــــ

  53/ أو حـ 512/ أو حـ 3/ ...أو حـ 2/ ...حـ... من
  مساھمات عینیة 4561/ حـ... إلى
  مساھمات نقدیة 4565/ حـ... إلى

  ــــــ تسدید المساھمات المطلوبة عند التأسیس )2(ــ ـــ

  
  

 مساھمات نقدیة 4565/ حـ... من
  رأسمال مكتتب غیر مطلوب 109/ حـ... من

  ــــــ استدعاء الجزء المتبقي من  رأس المال )3(ــ ـــــ
  

  53/ أو حـ 512/ حـ... من
  مساھمات نقدیة 4565/ حـ... إلى

  ــــــــــــ تسدید المساھمات النقدیة المتبقیة )4(ــــــ ــــ
  

  ):03( مثال

خ  - س شركة  :12/01/2009بتار  ،900.000، برأسمال قدره )SARL(م . م. ش "ورق الشرق "تم تأس

مات  سيارة  اوتمثلت املسا مات نقدية 300.000 قيم  .والبا عبارة عن مسا

خ  - ر رأسمال شركة  :20/01/2009بتار اء" ورق الشرق "تم تحر  .من طرف الشر

خ  - مة  :15/10/2011بتار س شركة مسا ، وقد نص عقد مليون  4برأسمال قدره ) SPA" (فاق"تم تأس

ي لرأ ر جز س ع تحر عد سنة ع أن يتمسمال، التأس زء املتبقي  ر ا مات  تحر ؛ وتمثلت املسا

ي  ا ومعدات نقل قدرت مبا مات نقديةع التوا مليون  1,7و مليون  1,2قيم  .، والبا عبارة عن مسا

                                                             
 .من القانون التجاري الجزائري 596إلى  592 من :نظر الموادأ (1)
یغیر من قسیم ال وذلك الت ، وقد استمدت ذلك التفرع من المخطط المحاسبي العام الفرنسي،101/ تقترح بعض المراجع حسابات فرعیة لـ حـفي حالة الشركات  *

 .جوھر عملیة التسجیل المحاسبي لرأس المال
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خ  - زء املستد من رأست :25/10/2011بتار ر ا س"فاق"شركة مال م تحر  .عند التأس

خ  - زء املتبقي من رأس :30/10/2012بتار ر ا  ."فاق"شركة  مالتم تحر
  

4561  
4565  

  

  
  
101  

  ــــــــــــــــــــــــ 12/01/2009 ـــــــــــــــــــــــــ
  مساھمات عینیة
  مساھمات نقدیة

  الصادر مالال رأس
 "ورق الشرق"شركة  رأسمال

300.000  
600.000  

  

  
  

900.000  

2181  
512  

  
  

  
  
4561  
4565  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/01/2009 ـــــــــــــــــــــــــ
  معدات نقل

  البنك
  مساھمات عینیة
  مساھمات نقدیة

 "ورق الشرق"تحصیل المساھمات في رأسمال 

300.000  
600.000  

  

  
  

300.000  
600.000  

  

4561  
4565  
109  

  

  
  
  
101  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/10/2011 ـــــــــــــــــــــــــ
  )I(ةمساھمات عینی
 )II(مساھمات نقدیة

  )III(برأسمال مكتتب غیر مطلو
  الصادرمال ال رأس
 "اآلفاق"شركة  رأسمال

2.900.000  
275.000  
825.000  

  

 
  

4.000.000  

213  
2181  
512  

  
  

  
  
  
4561  
4565  

  ــــــــــــــــــــــــ 25/10/2011 ـــــــــــــــــــــــــ
  مباني

  معدات نقل
  البنك

  مساھمات عینیة
  مساھمات نقدیة

 "اآلفاق"تحصیل المساھمات في رأسمال 

1.200.000  
1.700.000  

275.000  
  
  

  
  
  

2.900.000  
275.000  

)I(  1.700.000+  1.200.000= عینیة الالمساھمات  
)II(  المساھمات النقدیة) =0,25×)2.900.000 -  4.000.000 
)III(  275.000 -  2.900.000 - 4.000.000= رأسمال مكتتب غیر مطلوب  

  

4565  
  

  
  
109  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/10/2012 ـــــــــــــــــــــــــ
  مساھمات نقدیة

  رأسمال مكتتب غیر مطلوب
 "اآلفاق" الجزء المتبقي من رأسمالطلب 

825.000  
  

 
825.000  

512  
  

  
4565  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/10/2012 ـــــــــــــــــــــــــ
  البنك

  مساھمات نقدیة
 "اآلفاق" تحصیل الجزء المتبقي من رأسمال

825.000  
  

  
825.000  

  



)2( 
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  الرشكة تعديل رأس̲ل) 2.2

سا للشركة، مما  عديل القانون  عد  ادتھ أو تخفيضھ، وذلك  عديل رأس املال من خالل ز يتم 

معية العامة غ العاد اء أو ا نيتطلب موافقة جمعية الشر م   .(1)ية للمسا

  زيادة رأس̲ل الرشكة -

وء إ طلب أموال إضافية من  ، يتماملحافظة ع التوازن املا  حاالت معينة من أجل ال

ن  م اء أو املسا دف تدعيم الشر ادة رأسمال الشركة،  مكن أن يتم ذلك من خالل (2)ا الدائمةأموالوز ، و

م جديدة أو إض م املوجودةافة قيمة اسمإصدار أس ديدة نقدا و . ية لألس م ا س سديد  أو باملقاصة تم 

صدار أو اح أو عالوات  ر حتياطات أو  ية أو  مع ديون مستحقة ع الشركة أو بضم  مقابل حصص عي

ل سندات ادة رأس . بتحو ط لز ش امل، كما أن ب ةمسددالقديم رأس املال قيمة ون تأن  الشركة مالو ال

صدارعال  ا وات  ادة يجب أن يتم سداد كتتاب  الز   .(3)عند 

 ية  رأسمال الشركة ادة النقدية أو العي سبة :الز مة بال ات املسا سديد فقط لشر ، يمكن أن يتم 

مات النقدية ا قل جزئيا ملسا مات النقدية ع  ع املسا ون ر شرط أن ي ادة،  كتتاب  الز عند 

مات النقدية خالل فمسددة عند  تم سداد با املسا خ  ة خمسكتتاب، و سنوات من تار

يةكتتاب  ل يتم و  .(4)كتتاب ادة النقدية أو العي يل عملية  رأس املالل الز قة  بنفس طر

س، أما  مة التأس انب الدائن من حـتدرج فعالوة املسا ة تمثل 103/  ا خ ذه  ة قيم فائض"، 

سمية  مات عن القيمة  م أو لاملسا اتصص األس  .(5)" الشر

  ادة ل ز ن رأس املال بتحو م اءأو ديون املسا م  الشر من أجل تخفيض مديونية  :حصصأو إ أس

اء " 455/ حـوذلك بجعل الشركة،  ة - الشر  .103/ حـو  101/ مقابل حـ مدينا،" حسابات جار

  ادة ل الز مر  :ديون رأس املال بتحو تعلق  انت ديون سندية أو عادية، وال و بجميع الديون، سواء 

ذه العملية من خالل ترصيد الديون، بجعل  ل  مات، و من  ةفرعيال اتسابأحد اتحول إ مسا

اضات والديون املماثلة" 16 /حـ انب الدائن من " ق   .103/ حـو  101/ حـمدينا، مقابل ا

 ادة رأس املا حتياطات أول ز اح  بضم  صدار وأر حتياطاتل الو  :عالوات  صيد   عملية ب

اح  أو )106/ حـ( صدار وأ )110 /حـ( املخصصة غر  .101/ حـمقابل  ،)103/ حـ(  عالوات 

                                                             
 .من القانون التجاري الجزائري 712و ،691، 575: أنظر المواد (1)

(2) Ali Tazdait (2009), Maitrise du système comptable financier : en référence aux normes IFRS, 1er édition, Alger : 
Edition ACG, p. 136. 

 .من القانون التجاري الجزائري 693و ،688، 687: أنظر المواد (3)
 .من القانون التجاري الجزائري 705المادة : أنظر (4)
 .332. ص ،1976 مارس 23، الصادر بتاریخ 42، العدد الرسمیة الجریدة، 1975جویلیة  23، قرار مؤرخ في الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمھوریة (5)
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  مساھمات عینیة 4561/ حـ... من
  مساھمات نقدیة 4565/ حـ... من
 مطلوبرأسمال مكتتب غیر  109/ حـ... من

  رأسمال الصادر 101/ حـ... إلى
  عالوات اإلصدار 103/ حـ... إلى

  ــــ الزیادة النقدیة أو العینیة في رأسمال الشركةـــ ـ
یتم تسجیل تسدید المساھمات كما في حالة التأسیس، 

  لتحریر الكلي أو الجزئي للزیادةوفقا ل

  حسابات جاریة - الشركاء  455/ حـ... من
 قتراضات والدیون المماثلةاال 16/ حـ... من

  رأسمال الصادر 101/ حـ... إلى
  عالوات اإلصدار 103/ حـ... إلى

  ــــــــــ دیونالبتحویل  الشركة مالرأسزیادة ـــــ ـــــ
  110/ أو حـ 106/ أو حـ 103/ حـ... من

  رأسمال الصادر 101/ حـ... إلى
  ـــعالوات البضم االحتیاطات أو األرباح أو زیادة ال ــ

 

  ):04( مثال

خ  - ي  الشرق "شركة  ررتق :10/02/2013بتار ادة القيام ب" للنقل ال انقدية  ز من خالل  رأسمال

م بقيمة اسمية  1.000 إصدار خ و ،1.000س م بيع تم 02/03/2013بتار  .1.500سعر  س

خ  - ا من خالل ضم احتياطات" فاق"قررت شركة  :15/04/2013بتار ادة رأسمال ا  ز ، 100.000قيم

ا   .200.000وعالوات إصدار قيم

خ  - ة"شركة قررت  :10/06/2013بتار ل" شغال البحر اء قيمتھ تحو إ رأس  600.000 دين أحد الشر

صدار بـ  م، وقد حددت قيمة  م 1.200املال، من خالل إصدار أس سمية ألس ، علما أن القيمة 

ذه ا ؛1.000 الشركة  م  500لعملية تتطلب إصدار لذا فإن   ).600.000/1.200(س

خ  - ئ"قررت شركة  :12/08/2013بتار ي قيمتھ " الوسط موا ل دين بن إ رأس املال، من  400.000تحو

صدار بـ  م، وقد حددت قيمة  م الشركة 1.600خالل إصدار أس سمية ألس  ، علما أن القيمة 

ذه العملية تتطلب إ1.000 م  250صدار ، لذا فإن   ).400.000/1.600(س
 

4565  
  
  

  
101  
103  

  ــــــــــــــــــــــــ 10/02/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  نقدیة مساھمات

  مال الصادرال رأس
  عالوات اإلصدار

 "الشرق للنقل البري" رأسمالاالكتتاب في زیادة 

1.500.000  
  
  

  
1.000.000  

500.000  

  
512  

  
  

  
4565  

  ــــــــــــــــــــــــ 02/03/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  البنك

  مساھمات نقدیة
 "الشرق للنقل البري"في رأسمال  الزیادةتحصیل 

1.500.000  
  

  
1.500.000  

  

106  
103  

  

  
  
101  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/04/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  احتیاطات

  عالوات اإلصدار
  مال الصادرال رأس

 "اآلفاق" زیادة رأسمال

100.000  
200.000  

  

  
  

300.000  

  



)2( 
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455  
  
  

  
101  
103  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10/06/2013 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حسابات جاریة - الشركاء 

  ]1.000×سھم 500[ مال الصادرال رأس
  )]1.000 -  1.200(×سھم 500[ عالوات اإلصدار

 "األشغال البحریة" الزیادة رأسم

600.000  
  
  

  
500.000  
100.000  

  

164  
  
  

  
101  
103  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12/08/2013 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قروض بنكیة

  ]1.000×سھم 250[ الصادر مالال رأس
  )]1.000 -  1.600(×سھم 250[عالوات اإلصدار 

 "طموانئ الوس" زیادة رأسمال

400.000  
  
  

  
250.000  
150.000  

  

  تخفيض رأس̲ل الرشكة -

قيقية  ا ا موال الدائمة للشركة أك من احتياجا ون  ا باملحافظة ع يمكن أن ت سمح ل ال 

و ما يتطلب تخفيض رأس اتواز ، و ااملا ون  ، كما يمكن أن(1)إ مستوى مقبول  مال تخفيض رأس املال  ي

اكمةدف امتصاص ا تم سائر امل تية ذلك، و  :وفق الطرق 

 سائر ع ات  :الامل رأس تحميل ا اكمة خالل عدة سنوات، وال بلغت مستو سائر امل و ا

ة،   .بجعلھ دائنا" املرحل من جديد" 119/ بجعلھ مدينا، وترصيد حـ 101/ صيد حـب ذلك تمو معت

  ن  حالةلجزء من رأس املال رد م ي لرأس املال لمسا ز سديد ا ات وذلك  :ال  حالة شر

مة زء غ املطلوب من رأس املال، من خالل ترصيد حـ حيث، املسا  .101/ حـمقابل  109/ يتم إلغاء ا

  سديد الك لرأس املالرد ن  حالة ال م اء أو املسا ان  وذلك :جزء من رأس املال للشر إذا 

ر بخس انب 101/ ائر، وعند صدور قرار التخفيض يرصد حـتخفيض رأس املال غ م ، مقابل ا

ن يرصد حـ456/ الدائن من حـ م اء أو املسا سديد املبالغ للشر  .456/ ، وعند 

 رأسمال الصادر 101/ حـ... من
  عملیات على رأس المال -  الشركاء 456/ حـ... إلى

  ـــــــــــ صدور قرار بتخفیض رأسمال الشركة )1( ـــــــــــ

  عملیات على رأس المال - الشركاء  456/ حـ... من
  بنك 512/ حـ... إلى

  ـــــــ أو الحصص المساھمات قیمة تسدید )2(ــــــ 
 

 م س مةليجوز  :إعادة شراء  ات املسا ا ، فقط شر م غرض تخفيض شراء عدد من أس ا،  وإبطال

ر بخسائر عرف (2)رأس املال غ امل اص، و م ا الة شراء عددباألس ذه ا تم   م من ة، و  س

ذه العملية بجعل حـ ؛بقيمة التخفيض  رأس املال ل  لغاء" 2771/ و م خاصة  طور  " أس

                                                             
(1) Ali Tazdait (2009), Maitrise du système comptable financier, Op.cit., p. 137. 

 .من القانون التجاري الجزائري 714المادة : أنظر (2)
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نة ،مدينا ز م مقابل حساب ا س م من خالل ترصيد حـليتم ، عند شراء  س  ،2771/ إلغاء تلك 

انب املدين من حـ م ، ع أن 101/ مقابل ا س ن سعر شراء  ا ) 2771/ حـ(ل الفرق ب وقيم

انب املدين من حـ)101/ حـ(سمية  اصة" 678/ ، كأعباء  ا م ا س ، أو كنواتج  "خسائر شراء 

انب الدائن من حـ اصة " 778/ ا م ا س اح شراء  الة" أر  .حسب ا

  أسھم خاصة في طور اإللغاء 2771/ حـ... من
  بنك 512/ حـ ...إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في شكل أسھم خاصة الشركةشراء جزء من أسھم إعادة ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
  رأسمال الصادر 101/ حـ... من
  خسائر شراء األسھم الخاصة 678/ حـ... من

  أسھم خاصة في طور اإللغاء 2771/ حـ... إلى

  رأسمال الصادر 101/ حـ... من
  أسھم خاصة في طور اإللغاء 2771/ حـ... إلى
  أرباح شراء األسھم الخاصة 778/ حـ... إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مالرأس ال األسھم الخاصة وتخفیض إلغاءـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ):05( مثال

خ  - ي  الشرق "شركة  ررتق :20/03/2015بتار ون من " للنقل ال ا امل م  5.000تخفيض رأسمال س

ا  م 10.000بقيمة اسمية قدر ل س م، و ،ل ل س سمية ل ع القيمة  سديد ر خ وذلك من خالل  بتار

اء تم 15/04/2015  .سديد املبالغ للشر

خ  - ة"قامت شركة  :30/04/2015بتار ا من خالل امتصاص خسائر " شغال البحر بتخفيض رأسمال

ا  .150.000 قيم

خ  - ئ الوسط"قامت شركة  :30/04/2015بتار ا بقيمة  500شراء  "موا م ما من أس ، وذلك 2.000س

ا،  خ وغرض إلغا سمية بلغت  25/05/2015بتار ا  م علما أن قيم س  .1.500تمت عملية إلغاء 
  

101  
  

  
4565  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/03/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]0,25×10.000×سھم 5.000[رأس المال الصادر 

  مساھمات نقدیة
 "الشرق للنقل البري" رأسمال تخفیض

12.500.000 
  

  
12.500.000  

4655  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/04/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  مساھمات نقدیة

  البنك 
  للمساھمین في رأس المال تسدید التخفیض

12.500.000  
  

  
12.500.000  

  

101  
  

  
119  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/04/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  الصادر مالالرأس 

  خسائر - المرحل من جدید 
 "األشغال البحریة" تخفیض رأسمال

150.000 
  

  
150.000  

  

  



)2( 

 

98 

2771  
  

  
512  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 30/04/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  في طور اإللغاء أسھم خاصة

  البنك
  "موانئ الوسط"ة شراء أسھم خاص

1.000.000 
  

  
1.000.000  

101  
678  

  

  
  
2771  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 25/05/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]1.500×ھمس 500[ رأس المال الصادر

  )]1.500 -  2.000(×سھم 500[ خسائر شراء األسھم الخاصة
  ]2.000×سھم 500[ في طور اإللغاء أسھم خاصة

 "موانئ الوسط"تخفیض رأسمال 

750.000  
250.000  

  

  
  

1.000.000  

  

  توزيع نتيجة الرشكة) 3.2

عباء والنواتج يجة الدورة ،عد ترصيد حسابات  تدرج  انت خسارة فإذا ، الصافية يتم تحديد ن

انب املدين من حـ يجة الدورة " 129/ ا حا ، "خسارة - ن انت ر انب الدائن من حـوإذا   120/ تدرج  ا

يجة الدورة " ح - ن مجرد؛ "ر معية العامة العادية،  و ر خالل مدة ال تتجاوز عقد ا خ  منست أش تار

انت خسارة، ف .يجةناليتم اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص قفال،  املرحل من تحول إ إما أن إذا 

عا كتخفيض  حتياطات، أو  ا، أو تدرج   االت و، رأس املاللجديد  انتظار تخصيص  السابقة ل ا

انب املدين من حـوجعلھ دائنا، مقابل  129/ حـد يترصيتم  ب 101/ أو حـ 106/ أو حـ 119/ ا ت   .ع ال

حا انتأما إذا  يجة الدورة ر افإن  ن اتيجب أن يرا  تخصيص ، الضرائبقانون و ، قانون الشر

سا للشركة، و و  معية العامة العادية، و القانون  يقرارات ا اآل ح الدورة    :ع العموم يتم تخصيص ر

 )119/ حـ(خسائر الامتصاص  -

اكمة خالل الدورات السابقة  سائر امل يجة دورة 119/ ، واملحولة إ حـا ون ن ، فعندما ت

ح و تخفيض خسائر الدورات السابقة قبل التصرف  ذلك الر حا، فإن أول ما يجب القيام بھ   .معينة ر

  )106/ حـ(االحتياطات  تشكيل -

و  حتياطات  ي، احتجازالغرض من  ل الذا ستخد موارد للتمو داخل املؤسسة، أو  ميمكن أن 

ن، أو توزع م سائر؛ وتضم ضمن رأس املال، أو تخصص جتدر  ع املسا   :المتصاص ا

 ي و  :)1061/ حـ( حتياطي القانو جباري بموجب و ات ذات ف"، القانون التجاري حتياطي  في الشر

عد طرح خسائر  قل  اح نصف العشر ع  ر مة يقتطع من  ات املسا املسؤولية املحدودة والشر

خصص ي؛ وذلك تحت طائلة  السنوات السابقة، و ن احتياطي يد احتياطي قانو و قتطاع لت ذا 

ل مداولة مخالفة حتياطي عشر رأس املال. بطالن  زء غ إلزامي إذا بلغ  ذا ا صبح اقتطاع   .(1)"و

                                                             
 .الجزائري من القانون التجاري 721المادة  (1)
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 اأو كيفية حسا اقيم تتحدد اتحتياطا و :)1062/ حـ( ةأو النظامي ةالتعاقدي حتياطات 

سا للشركةبموجب الق  .انون 

 حتياطات :)1063/ حـ( ةاملنظم حتياطات ون و  اح املعاد  ةامل ر وفقا لقانون الضرائب، ع غرار 

ثمارات س ا، وفوائض القيمة الناتجة عن بيع  ثمار  . اس

 حتياطات :)1064/ حـ( ةختيار حتياطات ون و    .ديةمعية العامة العابموجب ا ةامل

 )110/ حـ(الدورات املستقبلية وإضافته لنتائج ترحيل جزء  -

م، كما يمكن  ل س اح ل ر عات  ب توز ة الناتجة عن تقر مر باملبالغ الصغ ل أن يتم يتعلق  تحو

اح للدورات املستقبلية  عات،  دفر د من نمو التوز ب ا س انية أو  عدم كفاية النقدية، أو عدم إم

عات من الناحية القانونيةالقيام    .بتوز

  )457/ حـ(توزيع جزء عىل الرشكاء أو املساهم̼  -

ن تي ن  عات العنصر   :تضم التوز

   م ح الس ول (سا ر م  ح الس سا للشركة،  :)ر تھ أو معدلھ  القانون  س و الذي تحدد  و

حسب من مبلغ رأس املال املحرر   .و

 م املمتاز ح الس و  :ر سبة من رأس املو حسب ك معية العامة العادية، و ال الذي يتحدد بموجب ا

ان محررا أو غ محرر  ب سواء   .املكت
 119/ أو حـ 106/ أو حـ 101/ حـ... من

  خسارة –نتیجة الدورة  129/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــ تحمیل خسارة الدورةـــــــــــــــــــ 

  ربح - ورة نتیجة الد 120/ حـ... من
  110/ ، حـ457/ ، حـ106/ ، حـ119/ حـ... لىإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ توزیع ربح الدورةــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 ):06( مثال

خ  - معية العامة العادية لشركة  :20/06/2012بتار ، 2011ع نتائج السنة املالية " رام"صادقت ا

يجة الدورة انت ن  .52.000خسارة بقيمة  وقد 

خ  - معية العامة العادية لشركة  :20/06/2013بتار ، 2012ع نتائج السنة املالية  "رام"صادقت ا

انت ال يوقد  اآل يجة   :وضعية الصافية للشركة قبل تخصيص الن
  

  31/12/2012األموال الخاصة بتاریخ 
  )1.000سھم بقیمة اسمیة   5.000(رأس المال 

  قانوني احتیاطي
  رىـاحتیاطات أخ

  خسارة -  مرحل من جدید
  نتیجة الدورة

5.000.000  
495.000  

10.000  
)52.000(  

242.000  



)2( 
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سا لشركة  ي،، فإنھ و "رام"حسب القانون  حتياطي القانو شكيل  شكيل  عد  يتم 

سبة  15.000احتياطي قدره  ن ب م ح ع املسا ا، ثم يوزع ر معية العامة ، ووفقا لقرا%1سنو رات ا

شكيل احتياطي ن22.000قدره  العادية، يتم  م وزع البا ع املسا   .، و
  

119  
  

  
129  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/06/2012 ـــــــــــــــــــــــــ
  خسارة - المرحل من جدید 

  خسارة - نتیجة الدورة 
 ترحیل الخسارة): 01(الحالة 

52.000 
  

  
52.000  

106  
  

  
129  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/06/2012 ـــــــــــــــــــــــــ
  احتیاطات

  خسارة - نتیجة الدورة 
 تحمیل الخسارة على االحتیاطات): 02(الحالة 

52.000 
  

  
52.000  

101  
  

  
129  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/06/2012 ـــــــــــــــــــــــــ
  الصادر رأس المال

  خسارة - نتیجة الدورة 
 رأس المالتحمیل الخسارة على ): 03(الحالة 

52.000 
  

  
52.000  

 

  2012جدول توزیع نتیجة 
  نتیجة الدورة الصافیة

  خسارة -  مرحل من جدید - 
  )I(احتیاطي قانوني - 

242.000  
)52.000(  
)5.000(  

)I( قانوني الحتیاطي الا) =9.500% = 5×)52.000 -  242.000  
االحتیاطي سوف یتجاوز ، 9.500یاطي القانوني قدره إذا تم تشكیل مخصص لالحت

  :أي ،المالعشر رأس  القانوني للشركة
  )500.000% = 10×ملیون 5( 500.000>  504.500=  9.500+  495.000

  :كونیحتیاطي القانوني للشركة یجب أن االمخصص لذا فإن 
500.000  - 495.000  =5.000  

)II( 50.000% = 1×5.000.000=  ربح السھم األساسي  
)III( ربح السھم الممتاز ) =5.000)/22.000 -  50.000 -  15.000 -  185.000 

  19یتم تقریبھا إلى  19,6= 
  95.000=  19×5.000= ربح السھم الممتاز اإلجمالي 

  الربح القابل للتوزیع
  احتیاطي نظامي - 
  )II(ربح السھم األساسي - 
  احتیاطي اختیاري - 
  )III(ربح السھم الممتاز - 

185.000  
)15.000(  
)50.000(  
)22.000(  
)95.000(  

  3.000  ربح - مرحل من جدید 
  

120  
  
  
  
  
  
  

  
119  
1061  
1062  
1064  
457  
110  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/06/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  ربح - نتیجة الدورة 

  خسارة - المرحل من جدید 
  احتیاطي قانوني
  احتیاطي نظامي

  ختیارياحتیاطي ا
  أرباح للدفع - الشركاء 

  ربح - مرحل من جدید 
 "األھرام" 2012تخصیص نتیجة 

242.000  
  
  
  
  
 
  

  
52.000  
5.000  

15.000  
22.000  

145.000  
3.000  

457  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ  ..../..../....    ـــــــــــــــــــــــــ
  ]95.000+  5.000[ أرباح للدفع - الشركاء 

  البنك
 تسدید التوزیعات للشركاء

145.000 
  

  
145.000  
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  املعالجة املحاسبية للديون )3

ة  الديون جميع يتم إدراج  جل  حـو قص لة  اضات والديون املماثلة" 16/ طو ناء "ق ، باست

ماتالديون  يال 17/ حـال تدرج   املرتبطة باملسا س ة ع غرار  ار عتمادات البنكية ا نة ت ا، و ز

ب ع املكشوف،  ا "البنوك واملؤسسات املالية املماثلة" 51/ ال تدرج  حـوال ، أما الديون املحصل عل

طر  عة، ع غرار املوردين الغ  حسابات فتدرج  ،ف املرتبطة باملؤسسةامن  ، )40/ حـ( املجموعة الرا

اء أو امل)44/ حـ(، الدولة )42/ حـ(العمال  ن ، الشر م سبة ل). 45/ حـ(سا ال اضات والديون املماثلةو ، الق

ون ف ل يمكن أن ت ، غ أو قروض ناتجة عن  ،أو قروض سندية، قروض بنكية ش يجار التمو عقود 

ستدانة  املؤسسات ال  عت أك أش يأن القروض البنكية  اآل يا  ا محاس تم معا   :، و

  يع املؤسسة عند حصول انب الدائن م ،قرض بن ديون لدى مؤسسات " 164/ ن حـيتم إدراجھ  ا

انب املدين من حـ"راضق اض  ا ق ف  ل مصار ا" 627/ ، و دمات املصرفية وما شا  ."ا

  ل اية  انب الدائن من حـع القروض البنكية  لفائدة املستحقةتحول ادورة    .1688/ إ ا

 سدي سدي، و 1688/ حـيرصد  ،لفائدةاد عند   .164/ حـ رصديقسط القرض د عند 

  بنك 512/ حـ... من
  خدمات بنكیة وما یماثلھا 627 حـ ...من
 على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566/ حـ... من

  راضاإلقلدى مؤسسات  دیون 164/ حـ... إلى
  ــــــــــــــــــ لحصول على قرض بنكيا )1(ــــــ ــــــــــــ

  أعباء الفوائد 661/ حـ... من
  ضاتافوائد مستحقة على االقتر 1688/ حـ... إلى

  ــــــــ ثبات الفوائد المستحقة في نھایة الدورةإ )2(ـــ ــــــ
  راضاإلقدیون لدى مؤسسات  164/ حـ... من
  ضاتافوائد مستحقة على االقتر 1688/ حـ... من

  البنك 512... إلى
  ــــــــــــــــــوقسط القرض  ةالفائد تسدید )3( ـــــــــــــــــ

 

 ):07( مثال

خ  - ي بقيمة " Générale des Lubrifiants"حصلت مؤسسة  :05/01/2008بتار  1.000.000ع قرض بن

ول 50.000كية سنوات، وقد بلغت قيمة العمالت البن 5ملدة  تالك القرض  ؛ كما بلغ القسط  ال

ول فبلغ ، أما قسط الفائ168.094  .(1)87.000دة 

خ  - سديد الفائدة و  :05/01/2009بتار تالك  ول  قسطالتم   .القرضال
 

512  
627  

  

  
  
164  

  ــــــــــــــــــــــــ 05/01/2008 ـــــــــــــــــــــــــ
  البنك

  خدمات بنكیة وما یماثلھا
  راضاإلقدیون لدى مؤسسات 

 الحصول على قرض بنكي

950.000  
50.000 

  

  
  

1.000.000  

  

                                                             
(1) Voir : Ali Tazdait (2009), Maitrise du système comptable financier, Op.cit., p.p. 189-190. 
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661  
  

  
1688  

  ــــــــــــــــــــــــ 31/12/2008 ـــــــــــــــــــــــــ
  أعباء الفوائد

  ضاتافوائد مستحقة على االقتر
 2009خالل  فوائد مستحقة

87.000 
  

  
87.000  

 

1688  
164  

  

  
  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 05/01/2009 ـــــــــــــــــــــــــ
  ضاتاستحقة على االقترفوائد م

  راضقدیون لدى مؤسسات اإل
  البنك

 تسدید الفوائد والقسط األول للقرض

87.000  
168.094 

  

  
  

255.094  

  

  للعمليات الجاريةاملعالجة املحاسبية  :الثالثاملبحث 

ستغالل،  يرادية املتعلقة بدورة  ة  العمليات  ار ا ال تتكرر دو أو  العمليات العمليات ا ر

ة ستغاللخالل مدة قص ذا التكرار بدورة  عرف  ة "و. ، و ستغالل متوسط الف  الالزمةتمثل دورة 

يرادات لالنتقال من النقدية والعودة إ النقدية ت ، ف(1)"عند تحقق  ع عنا تبدأ بالنقدية وت  ؛ و

ة  نات إ غايمتوسط الف ولية والتمو سبة اة بيع املنتجات وتحصيل قيممنذ شراء املواد  ذا بال  ،

ة منذ شراء البضاعة إ غاية  ة، فتمثل متوسط الف سبة للمؤسسات التجار نتاجية، أما بال للمؤسسات 

ا وتحصيل النقدية ابيع ة  ؛ ورغم أن مد ذه الف ا قد تتجاوز  ون أقل من السنة املالية، إال أ غالبا ما ت

سبة للمؤسسات شغال العمومية وصناعة الطائرات بال عض القطاعات، ع غرار    .إ...  

ل  نتاجية ):09(الش ة واملؤسسات  ستغالل  املؤسسات التجار  .دورة 

   
  .من إعداد المؤلف :المصدر

 

  اإلنتاج والبيععمليات الرشاء و املعالجة املحاسبية ل )1

شادف  قتصادية، ال شغي للمؤسسات  عط ال يرادات، من خالل بيع البضا أو  ،إ تحقيق 

ا يع يع  املنتجات و دمات؛تص خرى  ذلكغ أن  ، أو تقديم ا نات  ع والتمو يتطلب شراء املواد والبضا

                                                             
(1) Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel and Donald E. Kieso (2012), Accounting principles, 10th edition, USA: John Wiley 
& Sons, Inc. p. 180. 
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ارجية، من أجل توف دمات ا ة وكذا ا ات الضرور ال نتاج والبيع وتقديم  س إلتمام عملية 

دمات سبة  العمليات السابقةترتبط و  .ا ال دمات، و ما املخزونات وا ندين و ستغالل ب  إطار دورة 

تج عن  ل إثبات تلك تلك للمخزونات ي ل تدفقات، مما يطرح مش العمليات حركة لبنود املخزون  ش

ذا الصدد يمالتدفقات السلعية ن، و  قت ن طر   :كن التمي ب

 رد الدائم قة ا ل مستمر خالل الدورة، من خالل  :طر ش عة حركة املخزون  قة متا ذه الطر تتطلب 

لفة املخزونات  سمح بتحديد ت ية بمجرد حدوثھ، مما  إثبات أي تدفق لبنود املخزون  الدفاتر املحاس

ظة زمنية ا عند أي  ذه الصادرة وأرصد ستخدم  قة  املؤسسات ال تتعامل  مخزونات ، و الطر

مة من حيث القيمة صناف، وم  .قليلة من حيث العدد و

 رد املتناوب قة ا ركة :طر عة مستمرة  قة متا ذه الطر أي ال يتم إثبات التا ، و املخزون ال تتطلب 

ية خالل الدورة،  تدفق ستخدم أبدا ) 03(جموعة فإن حسابات امل وعليھللمخزون  الدفاتر املحاس ال 

ناء حـ يل املحاس خالل الدورة باست ا، مما يتطلب 38/  ال اي ا و ستخدم فقط  بداي ، و

قة   ذه الطر ستخدم  رد املادي، و عد القيام با اية الدورة ملعرفة رصيد املخزون  نتظار إ 

ة العد صنافاملؤسسات ال تتعامل  مخزونات كث   .د و

  والبيع الرشاء عمليتيمسار ) 1.1

ل عملية  ن عملي البيع والشراء، ألن  و تتطلب وجود تبادل ناك ارتباط كب ب ما  ن أحد طرف

ون  ي ( الز و املورد )املش خر  ع( و العديد من  استخدام وتتطلب، عدة مراحل تبادلالعملية تمر و  ؛)البا

اختالف نظام الرقابة الداخلية بتختلف تلك املراحل والوثائق غ أن ، رقابيةألغراض تنظيمية و  الوثائق

يص، لمؤسسةل ثباتوالبيع الشراء  مسار عملي وعموما يمكن ت ل  *ووثائق    ).10(املستخدمة  الش

ل    .والبيع الشراء مسار عملي ):10(الش

  
 .فمن إعداد المؤل :المصدر

                                                             
  :تعتبر الفاتورة ووصل التسلیم من أھم مستندات المستخدمة إلثبات عملیات التبادل، أنظر *

 11الصادر بتاریخ ، 80، العدد الرسمیة الجریدة، 2005دیسمبر  10مؤرخ في  468-05 تنفیذي رقم مرسومراطیة الشعبیة، الجزائریة الدیمق الجمھوریة -
  .21-18: ، ص2005دیسمبر 

 مورد زبون

 وصل طلب )1(

 ریاتمشت )2(

 فاتورة )3(

 )شیك، ورقة تجاریة، وصل تسدید(نقدیة  )4(

 استالموصل  وصل تسلیم
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ا من املورد، م :تقديم وصل الطلب - ون  اقتنا يات ال يرغب الز ن املش و وثيقة تب ن وصل الطلب 

سليم ، و... حيث الصنف والعدد وشروط ال ول عت إ ون للمورد بمثابة املحفز  إرسالھ من الز

يا، ألنھ ال يؤثر ع املركز املاالتبادلعملية ل ل محاس ام، غ أنھ ال  تج عنھ أي ال ن وال ي  . للطرف

نفيذطلبية عد موافقة املورد ع  :استالم البضاعة - ما ع شروط التبادل، يقوم ب ون واتفاق  االز

يات  ون، لمن خالل إرسال املش سليم،  أجل ومنلز ون  أماإثبات العملية يقوم املورد بإعداد وصل  الز

ن  مطابقةيتم الرقابة ألغراض و  ،بإعداد وصل استالمفيقوم   .مع وصل الطلبالوثيقت

ا - عت بمثابة تو الفاتورة  وثيقة  :إعداد الفاتورة وإرسال عملية التبادل، و التفاصيل املتعلقة 

ون  خطاب عت أداة  ملبلغ املستحق عليھ،يو لھ امن املورد موجھ للز ا  إلثبات انتقال ملكية كما أ

يات من املورد ل ون، وتتضمن الفاتورة العديد من املعلومات املتعلقة بطر العملية، و املش كذا لز

يات سديداملعلومات املتعلقة باملش  .إ... ، وكيفيات وآجال ال

ون ستالم  الطلب ووصل عد مقارنة الفاتورة بوصل :النقدية - سديد يقوم الز  عليھ املبلغ املستحق  ب

سو، وتتم عملية الفاتورة السفتجة والسند ألمر انقد ةال ة  وراق التجار شيك أو باالعتماد ع   .أو 

  اإلنتاج عمليةمسار ) 2.1

قتصادي  شاط  ر ال نتاج جو لية و ملؤسسات  اعت عملية  الصناعية، ف مصدر التحو

عدة مراحل تمو  يرادات؛غرض تحقيق   املباعةاملنتجات  نتاج  م عدة وثائق، تختلف استخداو ر عملية 

ا وكذا نظام الرقابة  شاطباختالف  م مكن ،*الداخليةاملؤسسة و سيط و ل ا ت   ).11( الش

ل    .نتاج مسار عملية ):11(الش

  
  .من إعداد المؤلف :المصدر

 

الك - ولية :س نتاج بتقديم احتياجاتھ من املواد  ل طلب  يقوم مسؤول  خرى  ش نات  والتمو

حتياجات للورشة، ن املخزن بإرسال تلك  ا، يقوم أم عد التأكد من  وجود د، و تم إثبات خروج  تزو و

ولية دات املواد  ا للورشة من خالل وصوالت والتور خرى من املخزن ودخول نات   .والتمو
                                                             

  :على أھم إجراءات الرقابة الداخلیة للمخزون أنظر أكثر لإلطالع *
 .845-839: ص، دار المریخ :السعودیةالدیسطي،  دمحم عبد القادر دمحم :، ترجمةالمراجعة مدخل متكامل، )2009( یمس لوبكوچ ألفین أرینز -

 مخزن ورشة

 طلب تزوید )1(

وصل  وصل مواد أولیة وتموینات أخرى )2(

 وصل وصل منتجات مصنعة )3(
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يع يتم  :نتاج - اء عملية التص ذه العملية أيضا ، و للمخزن نتجات املصنعة إدخال املعد ان تم إثبات 

 .من خالل وصوالت دخول وخروج

  والبيعالرشاء  التسجيل املحاسبي لعمليتي )3.1 

  عملية الرشاء -

ون  يل املحاس لعملية التبادل لدى الز ن ثالث مراحل) عملية الشراء(يتطلب ال  :التمي ب

  ون  ملوردامن  ل ملكية السلعأي تحو  :امللكيةنقل عت الفاتورة للز ند، و ستخدم  مس ثبات الذي 

ا بجعل حـ يل ذه العملية، وال يتم  يل املحاس ل ير ال يات مخزنة" 38/ لت لفة  مدينا" مش بت

دمات" 401/ ، مقابل جعل حـالشراء  .للمورددائنا بقيمة املبلغ املستحق " موردو املخزونات وا

 ياتاستالم امل يات  :ش ستالم، عد دخول املش يتم  كأداة إثبات،ستخدم الذي وإعداد وصل 

يل  نات " 32/ أو حـ" مواد أولية" 31/ أو حـ" بضاعة مخزنة" 30/ حـمقابل  ،38/ صيد حـبال تمو

رد الدائم، أما  ، "أخرى  رد املتناوبذا  حالة ا ستال  حالة ا يل عملية   .مفال يتم 

 سديد صيدييتم ال :ال انب الدائن من حـ401/ حـ ل ب سديد " الصندوق " 53/ ، مقابل ا إذا تم ال

شيك، أو حـ" البنك" 512/ نقدا، أو حـ ةبذلك إذا تم " أوراق دفع - املوردون " 403/ إذا تم    .أوراق تجار

يل ا لك مباشرة، يتم  س ن، وال  يات غ القابلة للتخز اء واملاء،  ملش ر الغاز والك

انب املدين   دات" 607/ حـا يات غ املخزنة من املواد والتور ن فقط" املش ، حيث يتم ع مرحلت

انب الدائن من حـ 607/  البداية جعل حـ سديد يتم ترصيد حـ401/ مدينا، مقابل ا  401/ ، وعند ال

انب الدائن من حـ   .403/ أو حـ 512/ أو حـ 53/ مقابل ا

لفة ا مركية و ل دخول املخزونات بالت قوق ا عد إضافة ا الرسوم ل تتضمن سعر الشراء 

جاع، خرى  سعارغ القابلة لالس ة والعناصر وطرح التخفيضات ع  ا، كما تتضمن أعباء  املشا ل

خرى النقل  اليف  نزون ح يصل إ املاملخ باقتناءاملتعلقة باشرة املواملناولة والت الة املرغو   .(1)ان وا

  عملية البيع -

يل املحاس لعملية البيع بنفس ي يل  املراحل السابقة، غ أنمر ال ون ال   :لدى املوردي

 ذه العملية :نقل امللكية يل  ائن" 411/ بجعل حـ يتم  ون دينا بقيمة املبلغ املستحق م" الز ، ع الز

ع" 700/ حـمقابل جعل  مبيعات " 702/ حـ أو "مبيعات املنتجات التامة" 701/ حـأو " مبيعات البضا

الةسعر البيع  دائنا "مبيعات املنتجات املتبقية" 703/ حـأو  "الوسيطةاملنتجات   .حسب ا
                                                             

(1) Jacques Richard et Christine Collette (2008), Comptabilité générale système français et normes IFRS, 8e édition, Paris : 
Dunod, p.p. 473-474 
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 سليم :سليم املبيعات خ كأداة عد خروج املبيعات من املخزن وإعداد وصل ال ذا  ستخدم   ،

رد الدائم ففي إثبات،  يات بضاعة مباعة" 600/ بجعل حـ لييتم الحالة ا  601/ أو حـ" مش

ـــم" ن" 602/ أو حـ" وازمـــة ولـــواد أوليـ ــات أخـــتمو  30/ حـ، و مدينا" غ مخزونات املنتجات" 724/ حـ أو" رى ـ

ب 35/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ أو حـ ت يلدائنا،  ع ال رد املتناوب وال يتم ال   . حالة ا

 صيد حـالل  :القبض ساب املناسب  وجعلھ دائنا، مقابل 411/ عملية ب قة القبضل وفقاا  .طر
 

  الزبونلدى  شراءالتسجیل المحاسبي لعملیة ال  التسجیل المحاسبي لعملیة البیع لدى المورد
  الزبائن  411/ حـ... من

  مبیعات 70.../ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفاتورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  724/ أو حـ 602/ أو حـ 601/ أو حـ 600/ حـ... من
  35/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ حـ... إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ )I(وصل التسلیم ــــــــــــــــــــــــــــ
  413/ أو حـ 53/ أو حـ 512/ حـ. ..من

  الزبائن  411/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــ شیك، وصل تسدید، ورقة تجاریة ـــــــــــــــ

  مشتریات مخزنة 38... /حـ... من
  موردو المخزونات والخدمات 401/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفاتورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ حـ... من
  مشتریات مخزنة 38... /حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــ )I(وصل االستالم ـــــــــــــــــــــــــــ

  موردو المخزونات والخدمات 401/ حـ... من
  403/ أو حـ 53/ أو حـ 512/ حـ... إلى

  ــــــــــــــ شیك، وصل تسدید، ورقة تجاریة ــــــــــــــ
)I( حالة الجرد المتناوب ال یتم تسجیل عملیتي التسلیم واالستالم في. 

  

امة سبة لعمليات البيع  :مالحظة  لبال لفة ل تحو سليم املبيعات بالت ل  سعر البيع، و   .امللكية 
 

  رشاء وبيع الخدمات حاسبي لعمليتيالتسجيل امل) 4.1

ات من املخزونات، تتطلب ع ال س دماتمليات إ جانب  ات من ا ال نتاج اس ، كما البيع و

دمات حالة  يع ا عت عمليات شراء و دمات، و يرادات يمكن أن يتم من خالل تقديم ا أن تحقيق 

سبة لعمليات الشراء والبيع حيث يتم فقط تدفق للمخزون يمكن إثباتھ، لعدم وجود أي  ، نظراخاصة بال

سديدإثبات التدفق املا عند اس يل التدفق النقدي عند ال دمات ال يتم تالم الفاتورة، و ، فتبادل ا

عت سلعة غ ملموسة يصعب دمات  ا من خالل نقل امللكية، ع اعتبار أن ا   .تحقيق السيطرة عل

دمات - يات ا ن ا يمكن :مش لفة التمي ب  604/ حـ وتدرج ، نتاجدمات ال تدخل ضمن ت

ي" دماتمش دمات العامة ال ال تدخو " ات الدراسات وا ــتذا ـــل، اجـــنتلفة ــتكن ـــل ضمــا ي ـــدرج فــ

ارجية" 61/ حـ دمات ا خرى " 62 /أو حـ" ا ارجية  دمات ا مجرد  ."ا يتم استالم الفاتورة و

دمات  يل املحاس ل ارجيةال  61 /حـحساب فر من أو  605/ أو حـ 604/ ، من خالل جعل حـا

الة مدينا 62/ حـحساب فر من أو  دمات حسب ا لفة ا انب الدائن من، بت أو  401/ حـ مقابل ا

دمات  سديد؛ وعند أحد حسابات الغ ، 401/ ترصيد حـ يتمقيمة ا انب ا مقابل أو حساب الغ

 .403/ أو حـ 512 /أو حـ 53/ حـ من الدائن



 

 

107  

دما - ن خدمات الدراسات :تمبيعات ا ، "الدراساتمبيعات " 705/ حـ ال تدرج و  ،يمكن التمي ب

شغال املقدمة،  شغال" 704/ حـتدرج  و و دمات فتدرج  ، "مبيعات  خدمات " 706/ حـأما با ا

يا بجعل حـ مجردو . "أخرى مقدمة ا محاس يل دمات املقدمة يتم  بات أو أحد حسا 411/ فوترة ا

انب الدائن من حـ ؛ وعند قبض مقابل تلك 706/ أو حـ 705/ أو حـ 704 /الغ مدينا، مقابل ا

دمات، يتم ترصيد حـ ، مقابل  411/ ا انب أو حساب الغ   .413/ أو حـ 512/ أو حـ 53/ من حـ املدينا

  اإلنتاج التسجيل املحاسبي لعملية) 5.1

ولية أو اللوازم يل  عند خروج املواد  خرى من املخزن باتجاه الورشات، يتم ال نات  أو التمو

رد املتناوب رد الدائم وا ن حالة ا جب التمي ب الك، و س   :املحاس لعملية 

 رد الدائم لفة، 724/ أو حـ 602/ أو حـ 601/ حـ العملية بجعلل  :حالة ا مقابل  مدينا بالت

انب  ب 351/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ من حـ الدائنا ت  .ع ال

 رد املتناوب ل عملية  :حالة ا الكال   .س

نتاج، لكن يجب من عند دخول املنتجات  يل املحاس لعملية  الورشات إ املخزن، يتم ال

رد املتناوب رد الدائم وا ن حالة ا   :التمي ب

 رد الدائم  .دائنا 724/ مدينا وحـ 35/ حـ ساب الفر املناسب منالعملية بجعل ال  :حالة ا

 رد املتناوب ل عملية  :حالة ا   .نتاجال 

شارة إ أن  خ تجدر  لفة ال ل  من وإ املخزن  دخول وخروج املخزونات  تتضمن بالت

الة اللذين يوجد عل ان وا عل املخزون  امل نفدة  عباء املس لفة جميع  لفة الشراء وت شمل ت ما، و

ا مباشرة للمخزون ة ال يمكن تخصيص دار عباء  عباء املالية و عباء العامة و ل و   .(1)التحو

 ):08( مثال

خ  -  200.000مواد أولية،  750.000بضاعة،  500.000: تضمنت) X(من املورد فاتورة  :02/03/2016بتار

الك،    .مواد تنظيف 25.000أغلفة قابلة لالس

خ  - يات من املورد  :06/03/2016بتار   ).X(استالم املش

خ  - اء والغاز بقيمة استالم فاتورة  :07/03/2016بتار ر   .31.000الك

خ  - الك  :08/03/2016بتار   .أغلفة 120.000مواد أولية و 500.000اس

خ  - ي) X(الشراء للمورد فاتورة سديد  :09/03/2016بتار   .شيك بن

                                                             
 .11. ، صمرجع سابق، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في قرار لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ا الجمھوریة: أنظر (1)
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دمات الصيانة بقيمة  استالم :09/03/2016خ بتار  -   .52.000فاتورة 

خ  - يفاتورة سديد  :12/03/2016بتار شيك بن اء والغاز وفاتورة خدمات الصيانة  ر   .الك

خ  - ا  :17/03/2016بتار لف يع منتجات مصنعة ت جعة 800.000نتج عن عملية التص ، ومواد مس

ا    .12.500قدرت قيم

خ  - ون  :20/03/2016بتار سعر ) Y(فاتورة للز ا  700.000تضمنت منتجات مصنعة  لف ، 600.000ت

سعر  ضاعة  ا  350.000و لف   .280.000ت

خ  - ون  :24/03/2016بتار دمات النقل بقيمة ) Y(سليم املبيعات للز   .42.000مع فاتورة 

خ  - ون تحصيل قيمة املبيعات والنقل من  :28/03/2016بتار ي شيك) Y( الز  .بن
  

و املطبق رد الدائم  اض أن نظام ا يل املحاس باف   ال

380  
381  
3821  
3826  

  

  
  
  
  
4011  

  ــــــــــــــــــــــــ 02/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مخزنة

  ولوازم مشتریات مواد أولیة
  مشتریات مواد قابلة لالستھالك

  الكمشتریات أغلفة قابلة لالستھ
  )X(مورد 

 ...فاتورة 

500.000  
750.000  

25.000  
200.000 

  

  
  
  
  

1.475.000  

  
30  
31  
321  
326  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
380  
381  
3821  
3826  

  ــــــــــــــــــــــــ 06/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  بضاعة مخزنة

  مواد أولیة ولوازم
  مواد قابلة لالستھالك
  أغلفة قابلة لالستھالك

  بضاعة مخزنةمشتریات 
  مشتریات مواد أولیة

  مشتریات مواد قابلة لالستھالك
  مشتریات أغلفة قابلة لالستھالك

 ...وصل استالم 

500.000  
750.000  

25.000  
200.000 

  
  
  
  

  
  
  
  

500.000  
750.000  

25.000  
200.000  

607  
  

  
  
4012  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 07/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  ریات غیر المخزنة من المواد والتوریداتالمشت

  مورد الكھرباء
 ... فاتورة الكھرباء والغاز

31.000 
  

  
31.000  

601  
6026  

  
  

  
  
  
31  
326  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 08/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  أغلفة قابلة لالستھالك
  مواد أولیة ولوازم مخزنة

  لالستھالك مخزنةأغلفة قابلة 
 ...وصل خروج 

500.000  
120.000  

 
  

  
  

500.000  
120.000  
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4011  
  

  
  
512  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 09/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  )X(مورد 

  بنك
 ...شیك 

1.475.000 
  

  
1.475.000  

615  
  

  
  
4013  

  

  ــــــــــــــــــــــــ 09/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  الصیانة والتصلیحات والرعایة

  ... مورد
 ...فاتورة 

52.000 
  

  
52.000  

4012  
4013  

  

  
  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 12/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مورد الكھرباء

  ...مورد 
  بنك

 ...شیك 

31.000  
52.000 

  

  
83.000  

355  
358  

  

  
  
724  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  منتجات مصنعة

  منتجات متبقیة ومواد مسترجعة
  تغیر مخزونات المنتجات

 ... وصل دخول

800.000  
12.500 

  

  
  

812.500  

4111  
  
  

  
700  
701  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  )Y(زبون 

  مبیعات بضاعة
  مبیعات منتجات مصنعة

 ...ورة فات

1.050.000  
 
  

  
350.000  
700.000  

600  
724  

  
  

  
  
30  
355  

  ــــــــــــــــــــــــ 24/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مباعة

  تغیر مخزونات المنتجات
  بضاعة مخزنة

  منتجات مصنعة
 ... تسلیموصل 

600.000  
280.000  

 
  

  
600.000  
280.000  

4111  
  

  
706  

  ــــــــــــــــــــــــ 24/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  )Y(زبون 

  أخرى مقدمة خدمات
 ... فاتورة

42.000 
  

  
42.000  

512  
  

  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 28/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  بنك

  )Y(زبون 
 ...شیك 

1.092.000 
  

  
1.092.000  

  

رد املت :مالحظة ان نظام ا لإذا  تية ال  و املطبق فإن العمليات  خ : ناوب  خ 06/03/2016بتار ، بتار

خ08/03/2016 خ17/03/2016 ، بتار سليم( 24/03/2016 ، بتار   .)وصل 
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  لرسم عىل القيمة املضافةاملعالجة املحاسبية ل )2

عم) TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée(الرسم ع القيمة املضافة  ال، و رسم ع رقم 

ا و ع املبيعات خارج الرسم،  يحسب تحمل ا من طرف املؤسسات، و بة غ مباشرة يتم جمع عت ضر

ي، أي أن املؤسسات  ا لك ال لذا فإن الرسم ع القيمة املضافة  ،ذا الرسم جمعما  إال وسيط  املس

سديده ملص ا يجب  عت عبئا ع املؤسسة، وإنما يمثل دينا عل املجمعة ) TVA(ة الضرائب،  حالة ال 

جاعھ  حالة  ا يتم اس يات) TVA(ع املبيعات، أو حقا ل   .(1)ع املش

ل فاتورة  م ع القيمة املضافةعت الرس ونأحد عناصر الفاتورة، ف ا املورد لز يجب أن  ھيرسل

ون، ف، )TVA(تتضمن قيمة  ل عند املورد والز ما أن الفاتورة  ن، ) TVA(إن و ل عند الطرف سوف 

عرف عند املورد  ون "الرسوم ع القيمة املضافة املجمعة ع املبيعات"و عرف عند الز الرسوم ع "، و

يات جعة ع املش عمليات الشراء والبيع  "القيمة املضافة املس ، وع اعتبار أن جميع املؤسسات تقوم 

مر يتطلب ت انت )TVA(حديد وضعية املؤسسة اتجاه الوقت نفسھ، فإن  املجمعة أك من ) TVA(، فإذا 

)TVA ( ر مبلغ جعة يظ ر دين ) TVA(املس ة الضرائب، و حالة العكس يظ ) TVA(واجب السداد ملص

ة الضرائب تية املستحق للمؤسسة ع مص مكن توضيح ذلك من خالل املعادالت    :و

دمات مبي= القيمة املضافة        دمات –عات السلع وا يات السلع وا   مش

يات –الرسم ع املبيعات = الرسم ع القيمة املضافة : أي   الرسم ع املش

جعة) TVA( –املجمعة ) TVA) = (TVA(دين / للدفع) TVA(:  أي   املس
  

لتخفيضات عد طرح ا خارج الرسمصا الكمعدل من املبلغ  املضافة يتم حساب الرسم ع القمة

سعار ي قانون ال، وقد م ع  با نا ن معدل ، %7، ومعدل مخفض قدره %17معدل عادي قدره : ب

 .(2)باإلضافة إ املنتجات والعمليات املعفاة من الرسم ع القيمة املضافة ع غرار عمليات التصدير

TVA = CAHT×TVA% 
CATTC = CAHT + CAHT×TVA% 
CATTC = CAHT×(1 + TVA%) 
CAHT = CATTC/ (1 + TVA%) 

TVA :الرسم على القیمة المضافة  
TVA% :معدل الرسم على القیمة المضافة  
CAHT :المبیعات خارج الرسم  

CATTC :المبیعات متضمنة الرسم  
  

ع لة البا انت املؤسسة  م ا تقتطع  ،إذا  ا مبالغفإ ائ بمجرد حدوث  ع املبيعات (TVA) من ز

يتاتالدمات أو اسلع أو لل عملية بيعأي  ة ال، من أجل تث ا ملص ل اتحو ؛ ضرائب عند حلول آجال
                                                             

(1) Eric Dumalanède et Abdelhamid Boubkeur (2009), Comptabilité générale conforme aux SCF et aux normes 
comptables internationales IAS/IFRS, Alger : BERTI éditions, p. 42.  

 .من قانون الرسوم على رقم األعمال 23و 21: أنظر المادتین (2)
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انب الدائن من حـ) TVA(مبلغ  لو انت  ".ع املبيعات مجمعة TVA - الدولة " 4457/  ا أما إذا 

ي، فإ لة املش ا بمجرد) TVA(ملزمة بدفع مبالغ  ااملؤسسة  م يات ملورد ا ب ع املش أي عملية قيام

يتات، شراء دمات أو التث ا من  للسلع أو ا  ل الةذه او املجمعة،  (TVA)ع أن يتم اقتطاع

)TVA (انب املدين من حـ يتاتع  TVA -الدولة " 44562/  ا سبة مل" التث يات بال يتاتش أو  ،*التث

انب املدين من حـ دماتع ال TVA - الدولة " 44566/ ا دمات" سلع وا يات السلع وا سبة ملش   .بال

  عند الزبون  عند المورد
  الزبائن  411/ حـ ...من

  مبیعات 70.../ حـ... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... إلى

  ـــــــــــــــــــــــ مبیعات السلع والخدماتــــــــــ ــــــــــــــ

 62/ أو حـ 61/ أو حـ 607/ أو حـ 38.../ حـ... من
  على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566/ حـ... من

  موردو السلع والخدمات 401/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــ مشتریات السلع والخدماتــــــــــــــ ـــــــ

  

ح ستحقاق الرسم ع القيمة املضافةال  القانونية جال عند حلول  ة ملص، تتم عملية التصر

ن  مما يتطلب، الضرائب يات) TVA(املجمعة ع املبيعات و) TVA(إجراء مقاصة ب جعة ع املش ، من املس

، وتحديد  4456/ وحـ 4457/ خالل ترصيد حـ انت املؤسسةرصيد ع التوا ع املبيعات أك ) TVA(، فإذا 

ون الرصيد  صا إدارة الضرائب) TVA(من  يات، ي ر ع املش ظ ، "للدفع TVA - الدولة " 4455/ حـ، و

ون الرصيد  صا املؤسسة وأما  حالة الع ر كس، ي   ".TVAديون  -الدولة " 44567/ حـظ

ن )Régime général( وفقا للنظام العام سديد مبلغ الرسم ع القيمة املضافة خالل العشر ، يتم 

ل ايوما  اية  ر، لكن ملوالية ل ح نظام حسب تختلف  )TVA( ستحقاقخرى ال أآجال ناك ش التصر

سديد ة وضعية املؤسسة بدفع مبلغ (1)وال سو تم  ان الرصيد  صا إدارة  ،واجب السداد) TVA(؛ و إذا 

 اتإجراء عملييتم ترصيده عند  ،بقى حقا للمؤسسةي) TVA(الضرائب، أما  حالة العكس، فإن دين 

عد مرور املدة القانونيةاملقاصة املقبلة، أو املطالبة ب ة الضرائب  يل املحاس  ؛ھ لدى مص تم ال و

صيد حـ سديد ب انب الدائن من حـ 4455/ لعملية ال    .53/ أو حـ 512/ وجعلھ مدينا، مقابل ا

  في صالح المؤسسة TVAحالة   في غیر صالح المؤسسة TVAحالة 
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... من

  على المشتریات TVA - الدولة  4456/ حـ. ..إلى
  للدفع TVA - الدولة  4455/ حـ... إلى

  ــــــــــــــــــــــ TVAقید تسویة حساب ــــــــــــ ــــــــــ
  للدفع TVA - الدولة  4455/ حـ... من

  53/ أو حـ 512/ حـ...إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ TVAتسدید ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... من
  TVAدیون  - الدولة  44567/ حـ... من

  على المشتریات TVA - الدولة  4456/ حـ... إلى
  ــــــــــــــــــــــ TVAقید تسویة حساب ــــــــــــ ــــــــــ

  
  
  

  

                                                             
 .على مبیعات ومشتریات التثبیتات عند تناول المعالجة المحاسبیة للعملیات المتعلقة بالتثبیتات TVAسوف یتم التطرق لـ  *

 .لى القیمة المضافة، والمتعلقة بكیفیات التصریح وتسدید الرسم عمن قانون الرسوم على رقم األعمال 106إلى  76 أنظر المواد من (1)
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 ):09( مثال

خ  -  . صا املؤسسة 13.000رصيد  دجو ر فيفري لش) TVA(عد إجراء مقاصة  :01/03/2016بتار

خ  -   ).TVA :17%( 500.000بقيمة  عةتضمنت بضا) X(من املورد فاتورة  :02/03/2016بتار

خ  -   ).X(من املورد  البضاعةاستالم  :06/03/2016بتار

خ  - اء والغاز بقيمة فاتورة  سديد :07/03/2016بتار ر   ).TVA :7%( 31.000الك

خ  -   ).TVA :17%( 52.000خدمات الصيانة بقيمة ورة فات سديد :09/03/2016بتار

خ  - ون  :20/03/2016بتار سعر ) Y(فاتورة للز ا  800.000تضمنت بضاعة  لف   .600.000ت

خ  - ون  البضاعةسليم  :24/03/2016بتار  ).Y(للز
  

و املطبق رد الدائم  اض أن نظام ا يل املحاس باف   ال

380  
44566  

  

  
  
4011  

  ــــــــــــــــــــــــ 02/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مخزنة

  على السلع والخدمات TVA - الدولة 
  )X(مورد 

 ...فاتورة 

500.000  
85.000  

  

  
  

585.000  

30  
  

  
380  

  ــــــــــــــــــــــــ 06/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  بضاعة مخزنة

  ضاعة مخزنةمشتریات ب
 ...وصل استالم 

500.000  
  

  
500.000  

607  
44566  

  

  
  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 07/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  المشتریات غیر المخزنة من المواد والتوریدات

  على السلع والخدمات TVA - الدولة 
  بنك

 ...فاتورة الكھرباء والغاز 

31.000  
2.170 

  

  
33.170  

615  
44566  

  

  
  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 09/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  الصیانة والتصلیحات والرعایة

  على السلع والخدمات TVA - الدولة 
  بنك

 ...فاتورة 

52.000  
8.840 

  

  
  

60.840  

4111  
  
  

  
700  
4457  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  )Y(ون زب

  مبیعات بضاعة
  على المبیعات TVA - الدولة 

 ...فاتورة 

936.000  
 
  

  
800.000  
136.000  

600  
  

  
30  

  ــــــــــــــــــــــــ 24/03/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مباعة

  بضاعة مخزنة
 ... تسلیموصل 

600.000 
  

  
600.000  
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4457  
  
  
  

  
44567  
44566  
4455  

  ــــــــــــــــــــــــ 01/04/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  على المبیعات TVA - الدولة 

  )فیفري( TVAدیون  - الدولة 
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 
  للدفع TVA - الدولة 
 سلشھر مار) TVA(مقاصة 

136.000  
  
 
  

  
13.000  
96.010  
26.990  

4455  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 20/04/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  للدفع TVA - الدولة 

  بنك
 ...شیك 

26.990  
  

  
26.990  

  

  والتعويضات لتسبيقات واملردوداتاملعالجة املحاسبية ل )3

عمليات البيع والشراء، عض العمليات املرتبطة  يل عمليات  ناك  س ا  دف م ون ال وال ي

يقات( التبادل س خطاء ال )ال يح  اأو ت ضات(  تحصل أثناء تنفيذ   .)املردودات والتعو

  عىل الطلبيات لتسبيقاتا) 1.3

يقات  س ا  إطعت ال اممارسة متعارف عل ل  ار عمليات التبادل، والغرض م ة مش و مواج

ة، بالثقة أو ب رد، أو ألسباب تتعلقھ املو السيولة الذي يمكن أن يواج ون يفرض ع الز ما ماألعراف التجار

ا دفع قيمة الطلب امن معية أو جزء منھ للمورد قبل استالم ستالم أو بال نعملية  : ، لذا يتم التمي ب

يقات  س باملوازاة مع  سددال ) Les acomptes(قبل تنفيذ الطلبية، والدفعات  سددال ) Les avances(ال

شغال لطلبيةاتنفيذ  سبة التنفيذ أو  نادا ل يقات والدفعات و  .(1)اس س املورد لصا دينا ع عت ال

ون،  شغال، ا إرجاعيھ ما يفرض علمالز ون  عت حقاو  حالة عدم تنفيذ الطلبية أو  سبة للز   .بال

انب الدائن من حـ تدرج يقات والدفعات لدى املورد  ا س ائن " 4191/ ال يقات ودفعات  - الز س

ون لدى درج ، وت"مستلمة ع الطلبيات انب املدين من حـ الز يقات ودفعات  -املوردون " 4091/  ا س

نة"ع الطلبياتمسددة  ز يل. ، مقابل حساب ا عد تنفيذ الطلبية واستالم الفاتورة وعند  عملية  و

ون  4091/ حـلدى املورد و  4191/ حـ ، يتم ترصيدالبيع والشراء   .لدى الز

  عند الزبون  عند المورد
  53/ أو حـ 512/ ـح... نم

  تسبیقات ودفعات مستلمة - الزبائن  4191/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ استالم التسبیقــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  الزبائن  411/ من حـ
   تسبیقات ودفعات مستلمة - الزبائن  4191/ حـ... من 

  مبیعات 70.../ حـ... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ عملیة البیعــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  مسددة تسبیقات ودفعات - الموردون  4091/ حـ... من
  53/ أو حـ 512/ ـح... إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ تسلیم التسبیقـــــ ــــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات مخزنة 38.../ حـ... من
  على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566/ حـ... من

  موردو السلع والخدمات 401 /حـ ...إلى
  مسددة تسبیقات ودفعات - الموردون  4091/ حـ... إلى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ عملیة الشراءــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

                                                             
(1) Eric Dumalanède et Abdelhamid Boubkeur (2009), Op.cit., p. 50. 
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  وداتملردا) 2.3

يات  عند يات، أو تجاوز املش ا، أو وجود تلف  املش خالل بالشروط واملواصفات املتفق عل

خ يقوم بإعداد فاتورة  ذا  ا للمورد،  يات أو جزء م ل املش ون بإرجاع  خ الصالحية، يقوم الز لتار

ا  شعار"يطلق عل ت املردودات )Facture d’avoir" (فاتورة  شعار ، تث عت فاتورة  ون، و ا الز ال قام 

ا عد تنفيذ عديالت يمكن أن تطرأ ع عمليات البيع والشراء  يل أي  ثبات ل ند    .مس

يل مردودات الكمية والقيمة، لذا فإن  من حيث التبادلعت املردودات تخفيضا لعمليات 

يات  ون عند الز املبيعات عند املورد ومردودات املش نالشراء من خالل عكس قيود  ون ي   :ع مرحلت

  عند الزبون  عند المورد
  35/ حـ، 32/ ، حـ31/ ، حـ30/ حـ... من

  724/ حـ، 602/ ، حـ601/ ، حـ600/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــــ استالم المردوداتـــــ ــــــــــــــــــــ
  مبیعات 70.../ حـ... من
  على المبیعات TVA - لدولة ا 4457/ حـ... من

  الزبائن  411/ حـ... إلى
  ــــــــــــــــــــــــ إلغاء تحویل الملكیةـــــــ ــــــــــــــــ

  مشتریات مخزنة 38/ حـ... من
  32 /ـح، 31 /ـح، 30 /ـح... إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ إرجاع المشتریاتــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
  موردو السلع والخدمات 401/ حـ... نم

  مشتریات مخزنة 38/ حـ... لىإ
  على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566 /حـ... لىإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ إلغاء تحویل الملكیةــ ـــــــــــــــــــــــــــ
  

 لتعويضاتا) 3.3

دات البيع والشراء من طرف واحد ض ع تب عن نقض  خر،ي طرف مما يؤدي بال رر ع الطرف 

ض دات من خالل املتضرر إ املطالبة بتعو تم نقض التع ون أو إلغاء ، و إلغاء عملية الشراء من طرف الز

عد ؛املوردعملية البيع من طرف  ض  و ن ع التعو ياتفاق الطرف اآل يا    :يتم إدراجھ محاس

 ض :لطرف الذي أل العمليةا انب املدين من  ل التعو  658/ حـحساب فر لـ كعبء  ا

خرى " اري  سي ا انب الدائن من حـ"أعباء ال ون  401/ حـ وأعند املورد  411/ ، مقابل ا  .عند الز

  انب الدائن من حساب فر لـ حـ :الطرف املتضرر ض كإيراد  ا يل التعو نواتج " 758/ يتم 

اري لأخرى  سي ا انب املدين من حـ، مقاب"ل سبة للمورد  411/ ل ا ون  401/ حـ وأبال سبة للز   .بال

 ):10( مثال

خ  - ض منھ ) X(اتفاق مع املورد  :01/06/2016بتار عو ا 10.000قيمة بع   .عن عملية بيع قام بإلغا

خ  - يق قدره  :06/06/2016بتار  .شيك) X(للمورد  200.000س

خ  - ا  900.000تضمنت مواد أولية بقيمة ) X(املورد  منفاتورة  :10/06/2016بتار لف   .700.000ت

خ  - ولية استالم  :12/06/2016بتار   ).X(من املورد املواد 
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خ  - ولية للمورد  :18/06/2016بتار   ).X(إرجاع نصف املواد 

خ  - ولية) X(فاتورة إشعار من املورد  :22/06/2016بتار ت مردودات املواد   .تث
  

يل  و املطبقال رد الدائم  اض أن نظام ا ون باف    يومية الز

4011  
  
  

  
7589  
4457  

  ــــــــــــــــــــــــ 01/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  )X(مورد 

  لتسییر الجاريلنواتج أخرى 
  على المبیعات TVA - الدولة 
 ...إشعار فاتورة 

11.700  
  
  

  
10.000  
1.700  

4091  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 06/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
   تسبیقات ودفعات مسددة على الطلبیات - الموردون 

  بنك
 ...شیك 

200.000  
  

  
200.000  

381  
44566  

  
  

  
  
4011  
4091  

  ــــــــــــــــــــــــ 10/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات المواد األولیة واللوازم

  على السلع والخدمات TVA -  الدولة
  )X(مورد 

  ...تسبیقات ودفعات - الموردون 
 ...فاتورة 

900.000  
153.000  

  
  

  
  

853.000  
200.000  

31  
  

  
381  

  ــــــــــــــــــــــــ 12/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  مشتریات المواد األولیة واللوازم
 ...وصل استالم 

900.000  
  

  
900.000  

381  
  

  
31  

  ــــــــــــــــــــــــ 18/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]%50×900.000[ مشتریات المواد األولیة واللوازم

  مواد أولیة ولوازم
 ... تسلیموصل 

450.000 
  

  
450.000  

411  
  
  

  
381  
44566  

  ــــــــــــــــــــــــ 22/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  )X(مورد 

  مشتریات المواد األولیة واللوازم
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

 ... فاتورة إشعار

526.500  
  
  

  
450.000  

76500  

  

يل  يومية املورد  و املطبق) X(ال رد الدائم  اض أن نظام ا   باف

6589  
44566  

  

  
  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 01/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  لتسییر الجاريلنواتج أخرى 

  ]%17×10.000[ الخدماتعلى  TVA - الدولة 
  زبون

 ...إشعار فاتورة 

10.000  
1.700  

  

  
  
  

11.700  
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512  
  

  
4191  

  ــــــــــــــــــــــــ 06/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  بنك

  مستلمة تسبیقات ودفعات - الزبائن 
 ...شیك 

200.000  
  

  
200.000  

4111  
4191  

  
  

  
  
700  
4457  

  ــــــــــــــــــــــــ 10/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  زبون

  تسبیقات ودفعات مستلمة على الطلبیات - الزبائن 
  مبیعات بضاعة

  على المبیعات TVA - الدولة 
 ...فاتورة 

853.000  
200.000  

  
  

  
  

900.000  
153.000  

601  
  

  
31  

  ــــــــــــــــــــــــ 12/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  مواد أولیة ولوازم مخزنة
 ...وصل تسلیم 

700.000  
  

  
700.000  

31  
  

  
601  

  ــــــــــــــــــــــــ 18/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]%50×700.000[مواد أولیة ولوازم مخزنة 

  مواد أولیة ولوازم
 ... استالموصل 

350.000 
  

  
350.000  

700  
4457  

  

  
  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 22/06/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  مبیعات بضاعة

  ]%17×450.000[ على المبیعات TVA - الدولة 
  زبون

 ...فاتورة إشعار 

450.000  
76.500  

  

  
  

526.500  

  

  عىل األسعارلتخفيضات لاملحاسبية املعالجة  )4

عةش ممارسةر اسعع   اتخفيضالتعت  ا تجاري  قد، ا دف م ون ال ة( ي ) التخفيضات التجار

سبة من املبيعات خارج الرسم)املالية التخفيضات(ما  أو حسب التخفيض ك   .، و

  التخفيضات التجارية) 1.4

دف من التخفيضات ذات ا ائن،ال و إرضاء الز ع التجاري  عت ذه التخفيضاتو  لطا أعباء  ال 

سبة للمورد، وال ون، وإنما  بال سبة للز سبة نواتج بال ، وتخفيض لسعر الشراء لألول تخفيض لسعر البيع بال

سبة  يبال انت ضمن فاتورة البيع، لذا ال يتم للثا يا إذا  ا محاس نيل مكن التمي ب   :* (1)؛ و

  قتطاع)Rabais:(  يتو نا ل است ش ض أي ضرر  قد يتعرض لھ  خفيض ع السعر يمنح  لتعو

يجة ي ن دمة عيب  السلعة: املش سليم، أو خلل  ا يات للطلبيةعدم مطابقة أو ، تأخر ال  ؛املش

يات حتفاظ باملش قتطاع يتطلب منھ  ذا  ون ع  شارة إ أن حصول الز  .وتجدر 

                                                             
(1) Brigitte Doriath et al. (2010), Comptabilité et gestion des organisations, 7e édition, Paris : Dunod, p. 18. 

 .نفس المرجع السابق ،2005دیسمبر  10 مؤرخ في 468-05 تنفیذي رقم مرسوم: في ھذا الصددأیضا أنظر  *
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 يل ال ل اعتيادي ):Remise(ت ش مية الطلبية أ و تخفيض ع السعر يمنح  نة ع أساس أ و م

يل قدره  ون، مثال ت شغال العمومية من طرف مورد مواد البناء %6الز  .ممنوح ملؤسسات 

 سم ا)Ristourne:( مكن  و تخفيض ون، و ل دوري ع إجما العمليات املنجزة مع الز ش يمنح 

حسب )Prime de fidélité(اعتباره كعالوة وفاء  ا ، و ر يات خارج الرسمش   .أو فصليا ع أساس املش

ن ة يمكن التمي ب يل املحاس للتخفيضات التجار ة التخفيضات : غرض ال ضمن التجار

ة فاتورة البيع، والتخفيضات  شعارالتجار   :ضمن فاتورة 

 ،ر  املحاسبة ا ال تظ ة ال ترد ضمن فاتورة البيع، فإ سبة للتخفيضات التجار يل  بال ألن ال

ون  يتم املحاس ة، سواء لدى املورد أو الز عد طرح التخفيضات التجار  .ع أساس الصا التجاري 

  عد إتمام التبادل وإرسال الفاتورة، وال ترد ضمن فاتورة ة ال تمنح  سبة للتخفيضات التجار بال

ا إشعار، ف سوم" 709/ ل  حـإ يالت وا سبة " ات املمنوحة ع املبيعاتالتخفيضات والت بال

يات" 609/ للمورد وحـ سومات املحصلة عن املش يالت وا ي" التخفيضات والت اآل ون  سبة للز   :بال

  عند الزبون  عند المورد
  على المبیعاتالممنوحة  RRR 709/ ـح... من
  على المبیعات TVA 4457 /ـح... من

   الزبائن 411/ ـح... إلى

  الموردون 401/ ـح... من
  على المشتریات المكتسبة RRR 609/ ـح... إلى
  على المشتریات TVA 44566 /ـح... إلى

  

  التخفيضات املالية) 2.4

، وترتبط  جل للفوات سديد الفوري أو  ون بمناسبة ال  التخفيضات املمنوحة من املورد للز

يل  ون ع  و تحف الز ا  دف م سديد، وال سديد قيمة املبيعات للموردشروط ال سبة  .عملية  ال و

انت ضمن فاتورة البيع ، فإن التخفيضات املالية سواء  يل املحاس ا  لل أو ضمن فاتورة إشعار، فإ

انب املدين من حـ يا  ا خرى " 668/ ل محاس انب الدائن من " عباء املالية  سبة للمورد، وا بال

خرى امل النواتج" 768/ حـ ي" الية  اآل ون  سبة للز   :بال

  عند الزبون التخفیضات المالیة  عند المورد التخفیضات المالیة  

فاتورة 
  بیع

   الزبائن 411/ ـح... من
  األعباء المالیة األخرى 668/ ـح... من

  مبیعات 70... /ـح... إلى
  على المبیعاتTVA 4457 /ـح... إلى

  )62/ أو حـ 61/ أو حـ(مشتریات  38... /ـح... من
  على المشتریات TVA 44566 /ـح... من

  موردونال 401/ ـح... إلى
  النواتج المالیة األخرى 768/ ـح... إلى

فاتورة 
  إشعار

  األعباء المالیة األخرى 668/ ـح... من
  على المبیعات TVA 4457 /ـح... من

   الزبائن 411/ ـح... إلى

  موردونال 401/ ـح... من
  لنواتج المالیة األخرىا 768/ ـح... إلى
  على المشتریات TVA 44566 /ـح... إلى
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  التخفيضبالوعد : خاصة حالة) 3.4

االت يقدم املورد وعدا بت عض ا ون، لكنھ قد يتأخر  إرسال قديم ت  خفيض ما أو تجاري للز

ذا التخفيض ت  شعار ال تث ذا التخخالل الدورة فاتورة  يل  اية و  ؛فيض، لذا ال يمكن  عند 

يل الوعد بالتخفيضمن طرف املورد شعار ةالدورة و حالة عدم إعداد فاتور  انب   ، يتم  ا

سبة لاب 411/ عوضا عن حـ" وحقوق أخرى  ممنوحةتخفيضات " 4198/ الدائن من حـ انب ل لمورد، و ا

سبة ل 401/ عوضا عن حـ" تخفيضات مستحقة وحقوق أخرى " 4098/ املدين من حـ يبال اآل ون    :لز

  عند الزبون  عند المورد  

وعد 
  بالتخفیض

  على المبیعاتالممنوحة  RRR 709/ ـح... من
  األعباء المالیة األخرى 668/ حـ.... أو

  على المبیعات TVA 4457 /ـح... من
  تخفیضات ممنوحة 4198/ ـح... إلى

  مستحقةتخفیضات  4098/ ـح... من
  مكتسبةال RRR 609/ ـح... إلى
  األعباء المالیة األخرى 768/ حـ.... أو

  على المشتریات TVA 44566 /ـح... إلى
  

عد  ت التخفيض املورد بوعدهوفاء  الدورة املقبلة، و شعار ال تث ، من خالل إعداد فاتورة 

ون، يتم ترصيد  ا للز ، وإرسال ي 4098/ ـحو  4198/ ـحالتجاري أو املا   :اآل

  عند الزبون  عند المورد  
فاتورة 
  إشعار

  تخفیضات ممنوحة 4198/ ـح... من
   الزبائن 411/ ـح... إلى

  الموردون 401/ ـح... من
  مستحقةتخفیضات  4098/ ـح... إلى

  

 ):11( مثال

خ  -  .%5، تخفيض ما %3بضاعة، تخفيض تجاري  3.000.000فاتورة تضمنت  :05/09/2015بتار

خ  - ا بلغت سليم البضا :10/09/2015تار لف  .2.725.000عة علما أن ت

خ  - ا %2فاتورة إشعار تضمنت تخفيض تجاري  :30/10/2015بتار  ).HT( 500.000، ع مبيعات قيم

خ  - ا %3فاتورة إشعار تضمنت تخفيض ما  :15/11/2015بتار  ).HT( 800.000، ع مبيعات قيم

خ  - ا  ، ع مبيعات%2وعد بتخفيض تجاري  :01/12/2015بتار  ).HT( 450.000قيم

خ  - ت  :05/01/2016بتار خ املقدم الوعد بالتخفيض تنفيذ فاتورة إشعار تث  .01/12/2015بتار
 

    05/09/2015فاتورة بتاریخ 
  3.000.000  بضاعة

  90.000  ]0,03×3.000.000[ )%3(تخفیض تجاري  - 
  2.910.000  الصافي التجاري

  145.500  ]0,05×)90.000 - 3.000.000([ )%5(تخفیض مالي  - 
  2.764.500  الصافي المالي

TVA )17%(  469.965  
  3.234.465  المبلغ المستحق
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يل  يومية املورد و املطبق ال رد الدائم  اض أن نظام ا   باف

4111  
668  

  
  

  
  
700  
4457  

  ــــــــــــــــــــــــ 05/09/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...زبون

  لمالیة األخرىاألعباء ا
  مبیعات بضاعة

  على المبیعات TVA - الدولة 
 ...فاتورة 

3.234.465  
145.500  

  
  

  
  

2.910.000  
469.965  

600  
  

  
30  

  ــــــــــــــــــــــــ 10/09/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مباعة

  بضاعة مخزنة
 ...وصل تسلیم 

2.725.000  
  

  
2.725.000  

709  
4457  

  

  
  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/10/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
RRR  2×500.000[ على المبیعاتالممنوحة%[  
  ]%17×10.000[على المبیعات  TVA - الدولة 

  ...زبون
 ... فاتورة إشعار

10.000  
1.700  

  

  
  

11.700  

668  
4457  

  

  
  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/11/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]%3×800.000[ األعباء المالیة األخرى

  ]%17×24.000[على المبیعات  TVA - الدولة 
  ...زبون

 ...إشعار فاتورة 

24.000  
4.080  

  

  
  

28.080  

709  
4457  

  

  
  
4198  

  ــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
RRR  2×450.000[ على المبیعاتالممنوحة%[  

  ]%17×9.000[على المبیعات  TVA - ة الدول
  تخفیضات ممنوحة - الزبائن 

 ... وعد بالتخفیض

9.000  
1.530  

  

  
  

10.530  

  

4198  
  

  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 05/01/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  تخفیضات ممنوحة - الزبائن 

  ...زبون
 ...فاتورة إشعار 

10.530 
  

  
10.530  

 

و املطبقال رد الدائم  اض أن نظام ا ون باف   يل  يومية الز

380  
44566  

  
  

  
  
4011  
768  

  ــــــــــــــــــــــــ 05/09/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة

  على المشتریات TVA - الدولة 
  ...مورد

  النواتج المالیة األخرى
 ...فاتورة 

2.910.000  
469.965  

  
  

  
  

3.234.465  
145.500  

30  
  

  
380  

  ــــــــــــــــــــــــ 10/09/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  بضاعة مخزنة

  مخزنة مشتریات بضاعة
 ... استالموصل 

2.910.000  
  

  
2.910.000  
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4011  
  
  

  
609  
44566  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/10/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...مورد

RRR على المشتریات المكتسبة  
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

 ...فاتورة إشعار 

11.700  
  
  

  
10.000  

1.700  

4011  
  
  

  
768  
44566  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/11/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...مورد

  األخرى المالیةالنواتج 
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

 ...فاتورة إشعار 

28.080  
  
  

  
24.000  

4.080  

4098  
  
  

  
609  
44566  

  ــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  تخفیضات مستحقة - الموردون 

RRR على المشتریات المكتسبة  
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

 ...وعد بالتخفیض 

10.530  
  
  

  
9.000  
1.530  

  

4011  
  

  
4098  

  ــــــــــــــــــــــــ 05/01/2016 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...مورد

  تخفیضات مستحقة - الموردون 
 ...فاتورة إشعار 

10.530 
  

  
10.530  

  

  ق التجاريةلألورا املعالجة املحاسبية )5

ة  ةالورق ة قانونية  وثيقة التجار وراق التجار عت  ون، و ت حق املورد لدى الز نتث  من ب

ة املستحقات املاليةملتاحة االدفع وسائل  سو سديد  ل خ ع  ذا  ون،  حالة عدم قدرة  ن املورد والز ب

عرف عند املورد ب؛ تلك املستحقات نقدا ائن 413/ ـح(قبض الأوراق و ون عند اأما ، )أوراق قبض -  الز لز

ن)أوراق دفع -  املوردون  403/ ـح(دفع الأوراق فتعرف ب مكن التمي ب   .*"رالسند ألم"و "السفتجة" ، و

  السفتجة)La lettre de change(:  عطي بموجبھ الساحب وب لمر ) املورد( محرر مكتوب  لم

ون (عليھ  و املستفيدلفائدة  دفعأن يب) الز و املورد نفسھ( ص ثالث و ون  ن من ) غالبا ي مبلغ مع

ون  قيمة( املال قوق ع الز خ محدد )ا ست بتار خ  و تار عرف؛ (1)حقاقو  أيضا السفتجة و

عت املورد و منا مصدر  بالكمبيالة، و ون  ف ا، أما الز شا ادوره فيتمثل يقوم بإ  . قبول

  السند ألمر)Le billet à ordre( : م بموجبھ ون ( املوقعو محرر مكتوب يل ن من ) الز بدفع مبلغ مع

خ محدد )املورد( يداملستفلفائدة  )لصا املورد ديون ال قيمة( املال ستحقاق بتار خ  و تار ؛ وع )2(و

تمثل دور املورد  قبولھالسفتجةعكس  ون مصدر السند ألمر، و عت الز  ،.  

                                                             
 ).الكتاب الرابعالباب األول من (من القانون التجاري الجزائري  471إلى  389من : ، یمكن العودة إلى الموادالسفتجة والسند ألمرلتفاصیل أكثر حول  *

(1) (2) Brigitte Doriath et al. (2010), Comptabilité et gestion des organisations, Op.cit., p. 22. 
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 نشوء األوراق التجارية) 1.5

ة لاملورد  عند قبول  ا لدى  منورقة تجار يل ما أو جزء منھ، يتم  ون بمبلغ الدين املوجود بي الز

صاملورد  انب املدين منب ون مقابل ا ائن" 413/ ـح يد حساب الز ون فيتم ، "أوراق قبض -  الز أما لدى الز

ا انب الدائن من حـ حساب املوردصيد ب يل  ."أوراق دفع -  املوردون " 403 /مقابل ا

  عند الزبون نشوء األوراق التجاریة  عند المورد نشوء األوراق التجاریة
  أوراق قبض -  ائنالزب 413/ ـح... من

   الزبائن 411/ ـح... إلى
  الموردون 401/ ـح... من

  أوراق دفع -  الموردون 403/ ـح... إلى
  

 تظه̺ األوراق التجارية) 2.5

ة ب) املورد( الساحب أو املستفيد يمكن أن يقوم وراق التجار اتظ  خ استحقاق دف ، قبل تار

ة  صول ع مبلغ من خالل تحاتجاه مورديھ،  ھنو ديسو ق  ا ل ا خ محدد و ستحقاق من املال بتار

ون  التظ عمليةو . لطرف آخر ا أي تأث ع املركز املا للز س ل وب عليھ( ل ؛ ل لديھال  لذا، )امل

سبة للمورد ي 413/ ـ، فيتم ترصيد ح)الساحب أو املستفيد( أما بال   :اآل

  عند الزبون تظھیر األوراق التجاریة  لموردعند ا تظھیر األوراق التجاریة
  الموردون 401/ ـح... من

  ال تسجل  أوراق قبض -  الزبائن 413/ ـح... إلى
  

  خصم األوراق التجارية) 3.5

ة  ةقور ال حامل يمكن أن يقوم االتجار ان  حاجة للسيولة بخصم ستحقاق إذا  خ  ، من قبل تار

ا لبنكھ الذي يمنح لھ تخالل  تبة عن عد خصم ا، نقديةقديم س . ذلكلعموالت والفوائد امل ذه العملية ل و

ا تأث ع املركز  ل لديھل ون، لذا ال  ، 511/ ـحمقابل  413/ ـد حأما لدى املورد فيتم ترصي؛ املا للز

صم سليم الورقة ل صمواستالم كشف عملية لاتنفيذ  عد، و بمجرد   لمقاب 511/ ـيتم ترصيد ح ،ا

نة والعموالت والفوائد املتعلقة ب ز ة  حساب ا صم ف خ ا ن تار ستحقاقو ئتمان املمتدة ب خ    .تار

  عند الزبون خصم األوراق التجاریة  عند المورد خصم األوراق التجاریة
  قیم للتحصیل 511/ ـح... من

  أوراق قبض -  الزبائن 413/ ـح... إلى
  ـــــــــــــــــــــــ لورقة التجاریة للخصمإیداع اـــ ـــــــــــــــــــ

  ال تسجل
  بنك 512/ ـح... من
  أعباء الفوائد 661/ ـح... من
  خدمات بنكیة وما یماثلھا 627/ ـح... من
  على السلع والخدمات  TVA -  الدولة 44566/ ـح... من

  )على الخدمات البنكیة فقط TVAتحسب (
  قیم للتحصیل 511/ ـح... إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشف خصمــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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يل املحاس السابق  يخص ة الورقية،ال ة    حالة أما وراق التجار وراق التجار

سية ااملحاس ليل ال، فيتم )Sur support magnétique( املغناط ي لدى املورد عملية خصم   :*اآل

  بنك 512/ ـح. ..من
  أعباء الفوائد 661/ ـح... من
  خدمات بنكیة وما یماثلھا 627/ ـح... من
  على السلع والخدمات  TVA -  الدولة 44566/ ـح... من

  المساھمات البنكیة الجاریة 519/ ـح... إلى
  ــــــــــــ التجاریة المغناطیسیةالورقة  صمخ )1(ــــــــ ــــ

  بنك 512/ ـح... من
   أوراق قبض -  الزبائن 413/ ـح ...إلى

  ــــــــــــ تسویة الزبون عند االستحقاق )2( ــــــــــــ
  المساھمات البنكیة الجاریة 519/ ـح... من

  بنك 512/ ـح... إلى
  ــــــــــإلغاء المساھمات البنكیة الجاریة  )3( ــــــــــ

  

  عند االستحقاق األوراق التجاريةتحصيل ) 4.5

ة الة  ح وراق التجار ا من طرف  عدمو عدم تظ  ا للتحصيل لدى املوردخصم ، يقوم بإيداع

ة من بنك  وراق التجار تو بنك املورد تحصيل  ا، و خ استحقاق ون، بنكھ بحلول تار مقابل تحمل الز

ذه العملية و . نفقات التحصيلاملورد  يل  ون ادى لتم  ؛ 512/ حـل مقاب 403/ ـمن خالل ترصيد حلز

يل تم ال سليم الورقة للتحصيل 511/ ـمقابل ح 413/ ـمن خالل ترصيد ح ملورددى ال و عد ، و بمجرد 

نة وعموالت التحصيل مقابل 511/ ـيتم ترصيد ح واستالم كشف التحصيل،عملية التنفيذ  ز   .حساب ا

  زبونعند التحصیل األوراق التجاریة   عند الموردتحصیل األوراق التجاریة 
  قیم للتحصیل 511/ ـح... من

  أوراق قبض -  الزبائن 413/ ـح... إلى
  ـــــــــــــــــ إیداع الورقة التجاریة للتحصیلــــــــ ــــــــ

  أوراق دفع -  الموردون 403/ ـح... من
  بنك 512/ ـح... إلى

  

  بنك 512/ ـح... من
  خدمات بنكیة وما یماثلھا 627/ ـح... من
  على السلع والخدمات  TVAالدولة،  44566/ ـح... من

  )على الخدمات البنكیة فقط TVAتحسب (
  قیم للتحصیل 511/ ـح... إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ كشف تحصیلــــــــــــــــ ـــــــــــــ
  

  غ̺ املحصلة األوراق التجارية) 5.5

سبة ل ة بال ي غ املحصلة أو غ القابألوراق التجار ب عدم كفاية الرصيد البن س لة للتحصيل، 

ون أو رفض البنك ا للز ا يتم ف، تحصيل ا إلغاؤ ل ون  إلدى املورد وتحو عباء  ،حساب الز مع تحميل 

ون فيتم ، أما لدى البنكية لھ عباء الناتجة عن ذلكالز ا إ حساب املورد مقابل تحمل  ل   .تحو

  عند الزبون األوراق التجاریة غیر المحصلة  عند المورد األوراق التجاریة غیر المحصلة
  

   الزبائن 411/ ـح... من
بقیمة ( قیم للتحصیل 511/ حـ... إلى

  )الورقة التجاریة وأعباء الخدمات البنكیة
  

  أوراق دفع -  الموردون 403/ ـح... من
  خدمات بنكیة وما یماثلھا 627/ ـح... من
  تالسلع والخدما على TVAالدولة،  44566/ ـح... من

  )على الخدمات البنكیة فقط TVAتحسب (
  الموردون 401/ ـح... إلى

                                                             
* Voir : Anne-Marie Bouvier et Charlotte Disle (2008), Introduction à la comptabilité, Paris : Dunod, p. 150. 
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 ):12( مثال

خ  - ة  :15/01/2015بتار ة عورقة تجار و ون  م  .15/03/2015ستحق   500.000 بقيمةالز

خ  - الة  :15/02/2015بتار ةالورقة تظ : )1(ا الة  ؛التجار صم ةالورقة التجار إيداع : )2(ا ، ل

عد  صم  دمات( أيام 3وقد تم ا  ).%5السنوي  الفائدة معدل، HT 1.200البنكية  ا

خ  - ة تقديم :15/03/2015بتار الة للتحصيل  الورقة التجار ن  :)1(ا عد يوم د(تم التحصيل   ماتا

الة ؛ )HT 900 البنكية ة: )2(ا د( عدم تحصيل الورقة التجار  .)TH 2.000 البنكية ماتا
  

يل  يومية املورد   ال

4131  
  

  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/01/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  أوراق قبض - الزبائن 

  ....زبون
 ...ورقة تجاریة

500.000  
  

  
500.000  

4011  
  

  
4131  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/02/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...مورد

  أوراق قبض -  الزبائن
 ...تظھیر الورقة التجاریة): 1(الحالة 

500.000  
  

  
500.000  

511  
  

  
4131  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/02/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  قیم للتحصیل

  أوراق قبض - الزبائن 
 إیداع الورقة التجاریة للخصم): 2(الحالة 

500.000  
  

  
500.000  

512  
661  
627  
44566  

  

  
  
  
  
511  

  ــــــــــــــــــــــــ 18/02/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  بنك

  ]30/365×0,05×500.000[ أعباء الفوائد
  خدمات بنكیة وما یماثلھا

  ]%17×1.200[ الخدماتعلى  TVA -  الدولة
  قیم للتحصیل

 ...كشف خصم

496.541  
2.055 
1.200  

204  
 

  
  
  
  

500.000  

511  
  

  
4131  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/03/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  قیم للتحصیل

  أوراق قبض - الزبائن 
 إیداع الورقة التجاریة للتحصیل

500.000  
  

  
500.000  

512  
627  
44566  

  

  
  
  
511  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/03/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  بنك

  خدمات بنكیة وما یماثلھا
  ]%17×900[ لخدماتاعلى  TVA -  الدولة

  قیم للتحصیل
 ...تحصیلكشف ): 1(الحالة 

498.947  
900  
153  

 

  
  
  

500.000  

4111  
  
  

  
511  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/03/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...زبون

  قیم للتحصیل
  ]1.17×2.000[بنك 

 ...عدم تحصیل الورقة التجاریة): 2(الحالة 

502.340  
  
 

  
500.000  

2.340  
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ون  يل  يومية الز   ال

4011  
  

  
4031  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/01/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...مورد

  أوراق دفع - الموردون 
 ...ورقة تجاریة

500.000  
  

  
500.000  

4031  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/03/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  أوراق دفع - الموردون 

  بنك
 ...كشف تحصیل): 1(الحالة 

500.000  
  

  
500.000  

4031  
627  
44566  

  

  
  
  
4011  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/03/2015 ـــــــــــــــــــــــــ
  أوراق دفع - الموردون 

  خدمات بنكیة وما یماثلھا
  ]%17×2.000[ الخدمات على TVA -  الدولة

  ...مورد
 ...الورقة التجاریة عدم تحصیل): 2(الحالة 

500.000  
2.000  

340  
 

  
  
  

502.340  
  

  املتداولة ألغلفةل املعالجة املحاسبية )6

عملية  غلفة  يعترتبط  عملية البيع من أجل نقل  التص ا، أو  غليف عبئة املنتجات و من أجل 

قية  سو مكن التمي دفاملبيعات بأمان، كما ترتبط بالوظيفية ال ادة املبيعات، و غلفةز ن من  ن نوع   : ب

 الك عاو  :غلفة القابلة لالس يع ، لذا  ا خالل عملية التص الك غلفة ال يتم اس نات    كتمو

ا ل، 326/ وتدرج ضمن املخزونات  حـ لف لفة املنتجاتوتضاف ت  .ت

 ا عو   :ة املتداولةغلف جاع وال يمكن استخدام ا غلفة القابلة لالس عبأ ف دة مرات، حيث 

ون  ا للز يتات  املبيعات عند نقل عد ذلك، لذا تدرج ضمن التث جع  س   .2186/ حـ ثم 

  إرسال األغلفة املتداولة يف شكل أمانة) 1.6

غلفة املتداولة يتم  ون، وال يتم مع إرسال  املتعلق لتدفق السل ا يلاملبيعات من املورد للز

يا، وإنمح ا ون ع املورد اس ل أمانة لألغلفة، و عبارة عن مبلغ نقدي ما يتم فقط إثبات دين للز  ش

قوم املورد للاملورد  يحملھ غلفة املتداولة، و ون مقابل  ون عند إرجاع بإلغاء ذلك املبلغ ز . لألغلفةالز

ون، يت ا للز غلفة وإرسال مجرد إعداد فاتورة البيع ال تتضمن أمانة  مانةو يل   )خارج الرسم( م 

يل عملية البيع لباملوازاة مع  انب الدائن من حـ ، حيث  ائن " 4196/  ا لدى " أغلفةأمانة  - الز

انب املدين من حـ ون  "أمانة أغلفة - املوردون " 4096/ املورد، وا   .لدى الز

  عند الزبوناألغلفة  أمانة  عند المورداألغلفة  أمانة
   الزبائن 411/ ـح... من

  مبیعات 70.../ ـح... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... إلى
  أمانة أغلفة - الزبائن  4196/ حـ... إلى

  مشتریات مخزنة 38.../ ـح... من
  تعلى السلع والخدما TVAالدولة،  44566/ ـح... من
  أمانة أغلفة - الموردون  4096/ حـ... من

  دونالمور 401/ ـح... إلى
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  سليمةاألغلفة املتداولة  إرجاع) 2.6

ب  أي ضرر، يقوم  س ا الطبيعية، دون ال ون ع حال غلفة املتداولة من طرف الز عند إرجاع 

ن غلفة لدى الطرف ون، لذا يتم ترصيد حساب أمانة  مانة للز   .املورد بإرجاع مبلغ 

  زبونعند ال إرجاع األغلفة  عند المورد إرجاع األغلفة
  أمانة أغلفة - الزبائن  4196/ حـ... من

  الزبائن  411/ ـح... إلى
  الموردون 401/ ـح... من

  أمانة أغلفة - الموردون  4096/ حـ... إلى
  

  مترضرة األغلفة املتداولة إرجاع) 3.6

مانة،  ون متضررة، يحتفظ املورد بجزء من مبلغ  غلفة املتداولة من طرف الز عند إرجاع 

يل املحاس من خالل ترصيد حساب كتعو  تم ال ون لألغلفة، و ب فيھ الز س ض لھ عن الضرر الذي 

ن، وإثبات  ــة لـــدى الطرف غلفـ انب الدائن من أمانة  املبلغ املحتفظ بھ من طرف املورد مقابل الضرر  ا

ح أغلفة متداولة" 7086/ حـ انب املدين من حـ" ر   ".أغلفة متداولة خسارة" (1)6136/ لدى املورد، وا

  عند الزبونمتضررة إرجاع األغلفة المتداولة   عند الموردمتضررة إرجاع األغلفة المتداولة 
  أمانة أغلفة - الزبائن  4196/ حـ... من

   الزبائن 411/ ـح... إلى
  ربح أغلفة متداولة 7086/ حـ... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... إلى

  )على ربح األغلفة TVAتحسب (

  الموردون 401/ ـح... من
  خسارة أغلفة متداولة 6136/ حـ... من
  على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566/ حـ... من

  )األغلفة خسارةعلى  TVAتحسب (
  أمانة أغلفة - الموردون  4096/ حـ... إلى

  

  األغلفة املتداولة عدم إرجاع) 2.6

حتفاظ با ون  ب، إذا قرر الز جال املحددة ألي س ا   ألغلفة املتداولة، أو لم يقم بإرجاع

يل املحاس للعملية من  مكن اعتبار ذلك بمثابة عملية بيع، لذا يتم ال مانة، و يحتفظ املورد بمبلغ 

و  يات أغلفة لدى الز ن، وإثبات مبيعات أغلفة لدى املورد، ومش مانة لدى الطرف   . ن خالل ترصيد حساب 

  عند الزبونعدم إرجاع األغلفة   *عند الموردعدم إرجاع األغلفة 
  أمانة أغلفة - الزبائن  4196/ حـ... من

  أغلفة متداولة 2186/ ـح... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... إلى

  أغلفة متداولة 2186/ ـح... من
  على التثبیتات TVA - الدولة  44562/ حـ... من

  أمانة أغلفة - الموردون  4096/ حـ... إلى
  .تناول التسجیل المحاسبي للتنازل عن التثبیتات الحقا وسوف یتمالغرض منھ الشرح فقط، التسجیل المقترح لدى المورد * 

  

ا تدرج لدى املورد   :مالحظة ون غ قابلة للتحديد، فإ ا من طرف الز غلفة املتداولة املحتفظ  انت  إذا 

انب الدا قة" 7088/ ئن من حـا خرى امل شطة  انب املدين من حـ"نواتج   3826/ ، وتدرج  ا

غلفة" يات  ون، بدال من حـ" مش   .)2(2186/ لدى الز

                                                             
(1) (2) Voir : Anne-Marie Bouvier et Charlotte Disle (2008), Introduction à la comptabilité, Op.cit., p. 184. 
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 ):13( مثال

خ  - ا  :13/04/2014بتار  .39.000بقيمة متداولة وأمانة أغلفة  650.000فاتورة تضمنت بضاعة قيم

خ  - ا بلغت  سليم :17/04/2014بتار لف  .420.000البضاعة علما أن ت

خ  - غلفة املتداولة بقيمة  :25/04/2014بتار ت مردودات   . حالة جيدة 13.000فاتورة إشعار تث

خ  - غلفة املتداولة بقيمة  :30/04/2014بتار ت مردودات   حالة متضررة،  17.000فاتورة إشعار تث

 .5.000وقد قدرت قيمة الضرر بـ 

ون باألغلفة املتداولة  :07/05/2014خ بتار - ت احتفاظ الز  ).9.000بقيمة (املتبقية فاتورة إشعار تث
 

و املطبق رد الدائم  اض أن نظام ا يل  يومية املورد باف   ال

4111  
  
  
  

  
700  
4457  
4196  

  ــــــــــــــــــــــــ 13/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...زبون

  اعةمبیعات بض
  على المبیعات TVA - الدولة 

  أمانة أغلفة - الزبائن 
 ...فاتورة

799.500  
  
  
  

  
650.000  
110.500  

39.000 

600  
  

  
30  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مباعة

  بضاعة مخزنة
 ...وصل تسلیم

420.000  
  

  
420.000  

4196  
  

  
4111  

  ــــــــــــــــــــــــ 25/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  أمانة أغلفة - الزبائن 

  ...زبون
 ...فاتورة إشعار

13.000  
  

  
13.000  

4196  
  
  
  

  
4111  
7086  
4457  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  أمانة أغلفة - الزبائن 

  ...زبون
  ]1,17/ 5.000[ متداولةربح أغلفة 

TVA  17×4.273,5[على المبیعات%[  
 ...فاتورة إشعار

17.000  
  
  
  

  
12.000  

4.273,5  
726,5  

4196  
  
  

  
2186  
4457  

  ــــــــــــــــــــــــ 07/05/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  أمانة أغلفة - الزبائن 

  ]1,17/ 9.000[ متداولةأغلفة 
TVA  17×7.692[على المبیعات%[  

 ...رفاتورة إشعا

9.000  
  
  

  
7.692  
1.308  

  

و املطبق رد الدائم  اض أن نظام ا ون باف يل  يومية الز   ال

380  
44566  
4096  

  

  
  
  
4011  

  ــــــــــــــــــــــــ 13/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات بضاعة مخزنة

  على السلع والخدمات TVA - الدولة 
  أمانة أغلفة - الموردون 

  ...دمور
 ...فاتورة

650.000  
110.500  

39.000  
 

  
  
  

799.500 
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30  
  

  
380  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  بضاعة مخزنة

  مشتریات بضاعة مخزنة
 ...وصل استالم

650.000  
  

  
650.000  

4011  
  

  
4096  

  ــــــــــــــــــــــــ 25/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...مورد

  أمانة أغلفة - الموردون 
 ...فاتورة إشعار

13.000  
  

  
13.000  

4011  
6136  
44566  

  

  
  
  
4096  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/04/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  ...مورد

  ]1,17/ 5.000[خسارة أغلفة متداولة 
  ]%17×4.273,5[على المشتریات  TVA - الدولة 

  أغلفة أمانة - الموردون 
 ...فاتورة إشعار

12.000  
4.273,5  

726,5  
  

  
  
  

17.000  

2186  
44566  

  

  
  
4096  

  ــــــــــــــــــــــــ 07/05/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]1,17/ 9.000[ متداولةأغلفة 
  ]%17×7.692[ التثبیتاتعلى  TVA - الدولة 

  أمانة أغلفة - الموردون 
 ...فاتورة إشعار

7.692  
1.308  

  

  
  

9.000  

  

 تثبيتاتللعمليات املتعلقة بال املعالجة املحاسبية: الرابعاملبحث 

يتات  ل كبترتبط التث ثمار،  ش س ة ع اعتباربدورة  خ ذه  جميع العمليات شمل  أن 

ون  ثمارات ا توفغرضال ي شاط املؤسسة؛ س ة لتحقيق  لا بدورة كما ترتبط الضرور بدرجة  لتمو

االتنازل   حالة لكذقل، و أ ن. ع مكن التمي ب يت: و ية، والتث يتات العي ة، التث يتات ات املعنو والتث

يةغ أن املالية؛ يتات العي ناول التث ة فقط،  نا سوف ن ا يتم  والواملعنو ا غرضاقتناؤ ة  استخدام لف

لة تتجاوز السنة املالية لف مما يتطلب، طو ع ت ا  الع اتوز   ).تالك(دورات املستفيدة م

يت و التث يجار أو " العي  دمات أو  نتاج أو تقديم ا أصل مادي تحوزه املؤسسة من أجل 

ض أن  ة، والذي يف يتات . (1)"ة استعمالھ ألك من سنة ماليةدم تمتدالستعمالھ ألغراض إدار وتدرج التث

ية وفق النظام املحاس املا تيةالعي سابات  يئة ، )211/ حـ(را :    أحد ا ب و عمليات ترت

ي )212/ حـ( را دوات الصناعية، )213/ حـ(، املبا شآت التقنية واملعدات و أما ، )215/ حـ( امل

سابات السابقة فتدرج   ا  ا خرى ال ال يمكن إدراج ية  يتات العي   .218/ حـالتث

ر  و أصل قابل للتحديد، غ نقديف"يت املعنوي التثأما  س لھ جو ، مراقب ملموس ماديول

ا العادية شط ان  ؛)2("ومستعمل من طرف املؤسسة  إطار أ يت املعنوي قابال للتحديد إذا  ون التث و

ان بيعھ منفصال ان باإلم ا، وذلك إذا  ك م زء  شطة املؤسسة أو عن ا ، أو نتج عن قابال للفضل عن أ

عاقدية، ح وإن  قوق  انتحقوق قانونية أو  ة وفق  .غ قابلة للفصل ذه ا يتات املعنو شمل التث و

                                                             
 .08. ، مرجع سابق، صالرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار مؤرخ في  الجمھوریة )2( (1)
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تية سابات  يت: النظام املحاس املا ا ر القابلة للتث ف التطو مجيات املعلوماتية )203/ حـ( مصار ، ال

ا قوق امل)204/ حـ( وما شا متيازات وا اءات والرخص والعالمات،  قتناء)205/ حـ( ماثلة وال  ، فارق 

خرى )207/ حـ( ة  يتات املعنو   .)208/ حـ(، التث

 حيازة التثبيتات العينية واملعنوية )1

ان يا إذا  يت العي أو املعنوي وإدراجھ محاس اف بالتث ع من ) 1: ((1)وفقا للقاعدة العامة، يتم 

ان ) 2(ع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بھ للمؤسسة، املحتمل أن تؤول مناف لفو ل تھ من املمكن تقييم ت ش

ة وفق .موثوق  ية أو املعنو يتات العي صول ع التث مكن ا تيةأل  او   : حد الطرق 

 سبة بمقابل من خالل الشراء ة املك ية واملعنو يتات العي  .التث

 ة املولدة داخلي ية واملعنو يتات العي  .ا من طرف املؤسسةالتث

 سبة مجانا ة املك ية واملعنو يتات العي  .التث

  ام، وقد تم التطرق لكيفية س ية بقيمة  مات عي ا كمسا ة املحصل عل ية واملعنو يتات العي التث

ية للعمليات املتعلقة  ة املحاس ا عند تناول املعا شاء املؤسسةيل  .بإ

 ة امل ية واملعنو يتات العي ا من خالل التبادلالتث بالقيمة العادلة لألصل املستلم، إذا  تدرجو : حصل عل

صول  ية لألصل املسلمغ متماثلة ةتبادلاملانت    . ، أما  حالة العكس فتدرج بالقيمة املحاس

  ʪقابلاملكتسبة التثبيتات العينية واملعنوية ) 1.1

سبة بمقابل   ة املك ية واملعنو يتات العي ا من أطراف خارجية عن التث تلك ال يتم شراؤ

ناء  املؤسسة سواء منفردة أو  مجموعات، ة من الغ باست ية واملعنو يتات العي مكن اقتناء جميع التث و

يت  ر القابلة للتث ف التطو قتناء ) 203/ حـ(مصار الذي ال يمكن ) 207/ حـ(ال تولد داخليا فقط، وفارق 

اةتدرج و . ة اقتناء واندماج املؤسساتإثباتھ إال  حال يتات املش ا مباشرة التث ة إل سو ا امل لف وال ، بت

عد طرح التخفيضاتتتضمن  ة،  سعر الشراء  خرى غ القابلة  والرسومالتجار مركية والرسوم  ا

جاع،  اليفال مجموعو لالس ة الا ت يت  ءقتنالضرور انھ، ع غرار  ھ وضعو التث سليم م ف ال مصار

كيب ف ال غ، ومصار ن والتفر ن ،وال ن واملعمار ندس نية كأعباء امل عاب امل اء والسماسرة و ، وا

عد طرح النواتج الصافية  ب  ف التجر عباء، مخرجات عملية التجرب بيعالناتجة عن ومصار  اشرةملبا و

فملاتدرج  وال، خرى  فملوا العامة صار ة  صار ف دار شاط  نطالق ومصار ل ضمن ال يتفت   .ة التث

يل املحاس ل انب املدينيتم ال سبة بمقابل  ا ة املك ية واملعنو يتات العي ساب  لتث من ا

انب الدائن من حـ ،)TVA(وحساب  21/ أو حـ 20/ الفر املناسب لـ حـ   .405/ أو حـ 404/ مقابل ا

                                                             
 .08. ، صمرجع سابق، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار ا الجمھوریة (1)
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  التثبیتات قیمةتسدید  )2(  ة أو معنویةشراء تثبیتات عینی )1(
  )207/ وحـ 203/ باستثناء حـ(التثبیتات المعنویة  20... /حـ... من
  التثبیتات العینیة 21... /حـ... من
  التثبیتاتعلى  TVA - الدولة  44562/ حـ... من

  موردو التثبیتات  404/ ـح... إلى
  أوراق دفع - موردو التثبیتات  405/ ـح.... أو

  موردو التثبیتات 404/ ـح.. .من
  الصندوق 53/ البنك أو حـ 512 /ـح... إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )I(أوراق دفع - موردو التثبیتات  405/ ـح... من

  قیم للتحصیل 511 /ـح... إلى
)I(  أوراق دفع - الموردون " 403/ تحصیل حـبنفس طریقة خصم ولموردي التثبیتات تتم عملیة خصم أو تحصیل أورق الدفع." 
  

يقات ع تقديم حالة  يتات، تدرج  حـ طلبيات س ي 238/ التث   اآل

  شراء تثبیتات عینیة أو معنویة )2(  العینیة أو المعنویة التثبیتات تسبیقات لموردي )1(

  التسبیقات المدفوعة عن طلبیات التثبیتات 238/ ـح... من
  الصندوق 53/ البنك أو حـ 512 /ـح... إلى

  21/ أو حـ 20/ ...حـ... من
  التثبیتاتعلى  TVA - الدولة  44562/ حـ... من

  موردو التثبیتات 404/ ـح... إلى
  التثبیتات. التسبیقات المدفوعة عن ط 238/ حـ... إلى

  

  ة املولدة داخلياالتثبيتات العينية واملعنوي) 2.1

ة امل ية واملعنو يتات العي ا ذاتيا باالعتماد ب تقوم املؤسسة ال  ولدة داخلياالتث ر ا وتطو إنتاج

ا ا لفوتتضمن  ؛اصةع موارد ذا الصدد. خرى  نتاج وأعباء العاملة واليد العتاد قيمة ات يجب  و 

ةالتمي  ية واملعنو يتات العي ن التث ية املطب يتات العي اف بجميع التث ع ورة داخليا ، حيث يمكن 

ف  ناء مصار ة املطورة داخليا، باست يتات املعنو اف بالتث ع انية، غ أنھ ال يمكن  ا ضمن امل وإدراج

يت  ر القابلة للتث تية مجتمعة عند توفر، )204/ حـ(املعلوماتية  ياتمجوال ) 203/ حـ(التطو   :(1)الشروط 

 عمليات نوعية مستقبل ر  ف التطو ة لتحقيق مردودية شاملة؛ارتباط مصار ا حظوظ كب  ية ل

 ا؛ ا أو بيع ا واستخدام ا إلتمام العمليات املرتبطة   للمؤسسة النية والقدرة التقنية واملالية وغ

 ا بموثوقية   .يمكن تقييم

ن، حيث  ة املطورة داخليا ع مرحلت ية واملعنو يتات العي يل املحاس للتث ل  يتم ال

انب الدائن البداية  يت مقابل ا اف بالتث ع ا، ليتم  ف حسب طبيع ات كمصار ال   .*73/ من حـس

  االعتراف بالتثبت المطور داخلیا )2(  االستھالكات كمصاریف حسب طبیعتھاتسجیل  )1(

  ]خدمات خارجیة[ 62أو  61/ حـ، ]استھالكات[ 60/ حـ... من
  موردون 401/ ـح، أو ]مخزونات[ 3... /حـ... إلى

  204/ أو حـ 203 /ـح... من
  التثبیتات العینیة 21... /حـ... من

  اإلنتاج المثبت لألصول المعنویة 731 /ـح... إلى
  العینیةاإلنتاج المثبت لألصول  732/ حـ... إلى

                                                             
 .10-09. ص.، صمرجع سابق، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26رخ في مؤلجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار ا الجمھوریة (1)
في الجانب ) 44562/ حـ(على التثبیتات ) TVA(حساب یظھر ، حیث )TVA(دون  التسجیل المحاسبي للتثبیتات المطورة داخلیاالتبسیط تم عرض بھدف  *

، وغالبا ما تكون )إنتاج(وكأنھا عملیة بیع  في الجانب الدائن) 4457/ حـ(مبیعات على ال) TVA(المدین وكأنھا عملیة شراء، وفي الوقت نفسھ یظھر حساب 
)TVA ( حیادیة)( لرسمحالة المؤسسات الخاضعة جزئیا ل باستثناء) 4457/ حـ =  44562/ حـEntreprises partiellement assujettie au TVA(؛ أنظر: 

- Eric Dumalanède et Abdelhamid Boubkeur (2009), Op.cit., p. 154. 
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  التثبيتات العينية واملعنوية املكتسبة مجانا) 3.1

سبة تدرج  ة املك ية واملعنو يتات العي خ بدون مالتث ا العادلة بتار سابات بقيم قابل  ا

ل مقابل  روج، و ف ا عد طرح مصار ا  عادل املبلغ الذي يمكن تحصيلھ من بيع الدخول، وال 

انب الدائن من حـ نائية أخرى " 7788/ ا   .(1)"نواتج است

 من خالل عقد اإليجار التموييلالتثبيتات املكتسبة ) 4.1

أ امل االت ت عض ا يتات   ، من خالل يجار التموعقود   إطارؤسسات إ اقتناء التث

ئجار  ة، مؤسسات مالية مختصة أو من المن  ااس ا عند  وذلكبنوك مقابل أقساط دور ع عدم قدر

يالاقتناء  ب عدم وجود مصادر ت تاتث لس لفة التمو دف تخفيض ت ل، أو  يتات . تمو وتدرج التث

ما ار عقود  إطاملحصل  الية للمدفوعات الدنيا املخصومة أ ا العادلة أو القيمة ا يجار التمو بقيم

انب  سابات مقابل ا ل  ا   .167/ من حـ الدائنأقل، و

  عقد اإلیجار التمویلي في إطارالتثبیتات المكتسبة   المعنویة المكتسبة مجاناأو التثبیتات العینیة 
  التثبیتات المعنویة 20... /ـح... من
  التثبیتات العینیة 21/ ...حـ... من

  نواتج استثنائیة أخرى 7788 /ـح... إلى

  
  التثبیتات العینیة 21/ ...حـ... من

  د اإلیجار التمویليدیون مترتبة عن عقو 167 /ـح... إلى
  

 ):14( مثال

خ  - اب"قدمت مؤسسة  :02/05/2013بتار يقا للمورد " الش  .شيك aLLMachine( 2.000.000(س

خبت - ت مؤسسة  :20/05/2013 ار اب"اش ، مليون  5آلة بقيمة  )aLLMachine(من املورد " الش

ن %5تخفيض تجاري  ف النقل وال كيب 60.000، مصار ف ال  .92.000، مصار

خ بت - اب"سددت مؤسسة  :30/05/2013ار ا اتجاه املورد " الش اما ي )aLLMachine(ال  .شيك بن

ل :03/06/2013خ بتار  - الل"ت مؤسسة كاس ن  61.000و مواد 55.000 "ال سددت أجور عمال خارجي

 .شيك،  مشروع داخ إلنجاز مدخل للمؤسسة

خ - اء مشروع إنجاز مدخل مؤسسة  :27/11/2013 بتار الل"ان الك "ال  .مواد إضافية 20.000، مع اس

خ  - عض 350.000ناء برمجيات بـ باقت" فاق"قامت مؤسسة  :15/06/2013بتار يع  ، ورخص لتص

يل بـ 1.123.000املنتجات بـ  ذه الرخص تطلبت رسوم  شيك 22.460، علما أن   .سددت 

خ  - مجيات والرخص" فاق"سددت مؤسسة  :29/06/2013بتار  .قيمة ال

خ  - ر أحد منتجات مؤسسة  :19/08/2013بتار اء مشروع لتطو مواد  112.000، تطلب "فاق"ان

شيك 245.000 ن سددت  اء خارجي عاب خ   .أ
                                                             

(1) Voir : Anne-Marie Bouvier et Charlotte Disle (2008), Introduction à la comptabilité, Op.cit., p. 123. 
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اب"يومية مؤسسة    "الش

238  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 02/05/2013 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  مدفوعة عن طلبیات التثبیتاتتسبیقات 

  بنك
 ...شیك

2.000.000  
  

  
2.000.000  

2151  
44562  

  
  

  
  
238  
404  

  ــــــــــــــــــــــــــ 20/05/2013 ـــــــــــــــــــــــــــ
  ]92.000+  60.000+  )0,05 - 1(×5.000.000[آلة 

  ]%17×4.902.000[ التثبیتاتعلى  TVA - الدولة 
  مدفوعة عن طلبیات التثبیتاتتسبیقات 

  التثبیتات موردو
 ...فاتورة

4.902.000 
833.340   

  
  

  
  

2.000.000  
3.735.340  

404  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــــ 30/05/2013 ـــــــــــــــــــــــــــ
  موردو التثبیتات

  البنك
 ...شیك

3.735.340  
  

  
3.735.340  

  

الل"يومية مؤسسة    "ال

601  
  

  
31  

  ــــــــــــــــــــــــ 03/06/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم
  أولیة ولوازم مخزنة مواد

 ...وجوصل خر

55.000  
  

  
55.000  

621  
44566  

  

  
  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 03/06/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  الخارجیون عن المؤسسة العمال
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

  بنك
 ...شیك

61.000   
10.370   

  

  
  

70.370  

601  
  

  
31  

  ــــــــــــــــــــــــ 27/11/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم
  أولیة ولوازم مخزنة مواد

 ...وصل خروج

20.000  
  

  
20.000  

2138  
  

  
732  

  ــــــــــــــــــــــــ 27/11/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]20.000+  61.000+  55.000[مدخل  - مباني 

  اإلنتاج المثبت لألصول العینیة
 انتھاء األشغال

136.000  
  

  
136.000  

    

  "فاق"يومية مؤسسة 

2041  
2051  
44562  

  
  

  
  
  
404  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 15/06/2013ـــــــــــــــــــــــــ 
  برمجیات معلوماتیة

  ]22.460+  1.123.000[رخص 
  التثبیتاتعلى  TVA - الدولة 

  موردو التثبیتات
  البنك

 ...فاتورة

350.000  
1.145.460  

250.410  
  
  

  
  
  

1.723.410  
22.460  

404  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 29/06/2013ـــــــــــــــــــــــــ 
  موردو التثبیتات

  البنك
 ...شیك

1.723.410  
 

  
1.723.410  
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601  
  

  
31  

  ــــــــــــــــــــــــ 19/08/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  مواد أولیة ولوازم مخزنة
 ...صل خروجو

112.000  
  

  
112.000  

621  
44566  

  

  
  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 19/08/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  الخارجیون عن المؤسسة العمال
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

  بنك
 ...شیك

245.000 
41.650   

  

  
  

286.650  

203  
  

  
731  

  ــــــــــــــــــــــــ 19/08/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]245.000+  112.000[ المثبتة مصاریف التطویر

  اإلنتاج المثبت لألصول المعنویة
 انتھاء مشروع التطویر

357.000  
  

  
357.000  

  

  العينيةالتثبيتات خاصة بإدراج  حاالت )2

  )Les éléments de faible valeur(العنارص ذات القيمة الضعيفة ) 1.2

سبة للعناصر  ليا  الدورة ال بال لكة  انت مس ا كما لو  ذات القيمة الضعيفة يمكن اعتبار

انب املدين من حـ يتات، وتدرج  ا التا ال تدرج ضمن حسابات التث ا ألول مرة، و   .(1)605/ استخدمت ف

  )Méthode par composant( إدراج التثبيت العيني تبعا ملكوناته) 2.2

ونات   يتم إدراج انت عناصر منفصلة، إذا م انت اصل كما  ا أعمار إنتاجية مختلفة، أو  ن ل

ة مختلفة   .توفر منافع اقتصادية بوت

  إدراج قطع الغيار ومعدات الصيانة) 3.2

صوصيات يتاتك تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة ذات ا ونات التث ا  ،أحد م ان استعمال إذا 

انت ا تات معينة، و ب ية تنوي  ملؤسسةمرتبط بت ا ألك من دورة محاس  .استخدام

  تكلفة تفكيك املنشأة وإعادة تهيئة املوقع) 4.2

لفةتضاف  شأة ع أي تفكيك ت  إنتاج لفةت إ وقعامل تجديد لفةت أو ا نتفاع مدة انقضاء ندم

يت  ل التجديد أو التفكيك ذا ان إذا اقتنائھ لفةت أو لعياالتث   .ملؤسسةع ا إلزاما ش

  إدراج قطع الغیار ومعدات الصیانة  لعناصر ذات القیمة الضعیفةإدراج ا
  

  مشتریات المعدات والتجھیزات واألشغال 605/ حـ... من
  على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566/ حـ... من

  موردو المخزونات والخدمات 401 /ـح... إلى

  صناعیةدوات منشآت تقنیة، معدات وأ 21511/ حـ... من
  صیانةقطع غیار ومعدات  21512/ حـ... من
  على التثبیتات TVA - الدولة  44562/ حـ... من

  موردو التثبیتات 404 /ـح... إلى

                                                             
(1) Voir : Anne-Marie Bouvier et Charlotte Disle (2008), Introduction à la comptabilité, Op.cit., p. 121. 
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  تكلفة تفكیك المنشأة وإعادة تھیئة الموقعإدراج   تبعا لمكوناتھ العیني إدراج التثبیت
  )A(مكون  - التثبیت العیني  21...1/ حـ... من
  )B(مكون  - التثبیت العیني  21...2/ حـ... من
  )C(مكون  - التثبیت العیني  21...3/ حـ... من
  على التثبیتات TVA - الدولة  44562/ حـ... من

  موردو التثبیتات 404 /ـح... إلى

  صناعیةمنشآت تقنیة، معدات وأدوات  215/ حـ... من
  على التثبیتات TVA - الدولة  44562/ حـ... من

  التثبیتاتموردو  404 /ـح... إلى
  المؤونات األخرى لألعباء 158 /ـح... إلى

  )تكلفة تفكیك المنشأة وتھیئة الموقع: 158 /ـح(
  

  يف شكل امتيازالتثبيتات ) 5.2

ا  إطار عق يتات املحصل عل انب املدين من حـ منمتياز د  و تدرج التث  22/ ص عمومي  ا

ل امتياز" يتات  ش ؛ 21/ وحـ 20/ مكن تقسيمھ إ حسابات فرعية وفقا للتقسيم املعتمد  حـ، والذي ي"تث

ذا ال يصدد و  اآل متياز املحصل علھ بمقابل  متياز املحصل علھ مجانا و ن     :(1)يجب التمي ب

  بمقابل في إطار عقد امتیاز الحصول على التثبیتات  مجاني في إطار عقد امتیاز الحصول على التثبیتات
  تثبیتات في شكل امتیاز 22/ حـ... من

  حقوق مانح االمتیاز 229 /ـح... إلى
  ـــــــــــــــــــــــ الحصول على حق االمتیازــــــــــــــــــــــ 

  إتاوات االمتیازات 6512/ حـ... من
  البنك 512 /ـح... إلى

  ــــــــ اإلتاوات المتعلقة باالمتیاز في نھایة كل دورةــــــــ 

  
  

  تثبیتات في شكل امتیاز 22/ حـ... من
  53/ أو حـ 512 /ـح... إلى

  

  العينية واملعنوية الجاري إنجازهاالتثبيتات ) 6.2

ا اري إنجاز ة ا ية واملعنو يتات العي يتات ال يتم التث ا من طرف املؤسسة   التث إنتاج

اصة، أو من طرف الغ اج لة تتجاوز السنة املالية؛ و تطلب لصا املؤسسة، و ا ا ة طو ا ف إنتاج

اء من حالة عدم  ا  ن اية الدورة، يتم إدراج ا   يتا" 232/ حـإنجاز االتث اري إنجاز ية ا أو " ت العي

ا" 237/ حـ اري إنجاز ـــة ا يتــات املعنو ن  ،"التث ساب ذين ا اء  بمجردع أن يتم ترصيد  ان   .*م

  من طرف الغیر لصالح المؤسسة التثبیت حالة إنتاج  من طرف المؤسسة لحاجتھا التثبیت الة إنتاجح
  62/ أو حـ 61/ أو حـ 60/ حـ... من

  401/ أو حـ 3... /ـح... إلى
  ــــــــــــــــ تسجیل االستھالكات حسب طبیعتھاــــــــــــــــ 

  ھاالتثبیتات العینیة الجاري إنجاز 232/ حـ... من
  التثبیتات المعنویة الجاري إنجازھا 237/ حـ... من

  العینیةاإلنتاج المثبت لألصول  732/ حـ... إلى
  اإلنتاج المثبت لألصول المعنویة 731/ حـ... إلى

  ـــــــــــــــ تثبیتات غیر منتھیة في نھایة الدورة ــــــــــــــ
  ت العینیةالتثبیتا 21/ ...حـ... من
  ةالتثبیتات المعنوی 20.../ حـ... من

  237/ حـأو  232/ حـ... إلى
  731/ أو حـ 237/ حـ... إلى

  ــــــــــــــــــــــــــ انتھاء عملیة اإلنتاجـــــــــــــــــــــــــــ 

  التسبیقات المدفوعة عن طلبیات التثبیتات 238/ حـ... من
  البنك 512 /ـح... إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ التسبیقاتیل تسجـــــــــــــــــــــــــــــ 
  237/ أو  حـ 232/ حـ... من

  موردو التثبیتات 404/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــ تثبیتات غیر منتھیة في نھایة الدورة ــــــــــــــ

  20.../ حـأو  21/ ...حـ... من
  على التثبیتاتTVA - الدولة  44562/ حـ... من

  بیتات العینیة الجاري إنجازھاالتث 232/ حـ... إلى
  التثبیتات المعنویة الجاري إنجازھا 237/ حـ... إلى
  التثبیتات. فوعة عن طمدتسبیقات  238/ حـ... إلى
  موردو التثبیتات 404/ حـ... إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ استالم التثبیتاتـــــــــــــــــــــــــــــــ 
                                                             

مؤسسة الفنون المطبعیة والمكتبیة لوالیة : ، الجزائرمخطط النظام المحاسبي المالي الجدید المستمد من المعاییر الدولیة للمحاسبة، )2009(لبوز نوح : أنظر (1)
 .52. بسكرة، ص

ما بالنسبة للتثبیتات ، ألنھا غالبا ما تكون حیادیة؛ أ)TVA(التسجیل المحاسبي للتثبیتات الجاري إنجازھا من طرف المؤسسة دون  عرض من أجل التبسیط تم *
 .غیر حیادیة لذا نقوم بتسجیلھا فقط عند استالم الفاتورة بعد انتھاء األشغال من أجل التبسیط) TVA(الجاري إنجازھا من طرف الغیر، فإن 
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 ):15( مثال

خ  - ي يلزم املؤسسة  حكمصدور  :07/10/2013بتار نتفاع، وقد بقضا اء مدة  عد ان تجديد املوقع 

يئة املوقع شأة وإعادة  اليف تفكيك امل  .520.000بـ  قدرت ت

خ  - يق  :17/10/2013بتار  .1.320.000بقيمة  نجاز مبشيك، إل  950.000 ن قيمتھملقاولألحد اس

خ  - نتا : منونة شراء آلة م :12/11/2013بتار ل عمره  ك ؛ محر 110.000وقيمتھ  سنوات 10ي

نتا  ي عمره  ا ر ي عمره  ؛ محرك480.000وقيمتھ  سنوات 3ك اني ، 540.000سنوات وقيمتھ  5مي

ي تضمن ي اني ن  غيار ومعدات صيانةقطع ذا املحرك املي ت ل س ا  غي ا تتطلب   .120.000قيم

خ  - لةسد :30/11/213بتار  .يد قيمة 

خ  - الك  :02/12/2013بتار شيك،   91.000مواد و 115.000اس ن سددت  أجور عمال خارجي

ية  .مشروع إلنجاز ساللم إسمن

خ  - ي فقد بلغت  :31/12/2013بتار سبة إنجاز املبا ية، أما  سمن ت إنجاز الساللم   .%80لم ي

خ  - اء من إنجاز السالل :14/09/2014بتار سديد املبلغ املستحق للمقاول ن   .م، واستالم املب و
  

215  
  

  
158  

  ــــــــــــــــــــــــ 07/10/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  صناعیةمنشآت تقنیة، معدات وأدوات 

  المؤونات األخرى لألعباء
 ...قرار قضائي

520.000  
  

  
520.000  

238  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 17/10/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  تسبیقات مدفوعة على طلبیات التثبیتات

  البنك
 ...شیك

950.000  
  

  
950.000  

21511  
21512  
21513  
21514  
44562  

  

  
  
  
  
  
404  

  ــــــــــــــــــــــــ 12/11/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  ھیكل - آلة 
  محرك كھربائي - آلة 
  ]120.000 -  540.000[محرك میكانیكي  - آلة 
  صیانةغیار ومعدات قطع  - آلة 

  التثبیتاتعلى  TVA - الدولة 
  التثبیتات موردو

 ...فاتورة

110.000  
480.000  
420.000  
120.000  
192.100  

  

  
  
  
  
  

1.322.100  

404  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 30/11/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  موردو التثبیتات
  بنك

 ...شیك

1.322.100  
  

  
1.322.100  

601  
  

  
31  

  ــــــــــــــــــــــــ 02/12/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  مواد أولیة ولوازم مخزنة
 ...وصل خروج

115.000  
  

  
115.000  
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621  
44566  

  

  
  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 02/12/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  عن المؤسسة الخارجیون العمال
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

  بنك
 ...شیك

91.000   
15.470   

  

  
  

106.470  

23232  
  

  
732  

  ــــــــــــــــــــــــ 31/12/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]91.000+  115.000[ ساللم جاري إنجازھا

  العینیة لألصولاإلنتاج المثبت 
 تثبیتات قید اإلنجاز

206.000  
  

  
206.000  

23231  
  
  

  
238  
404  

  ــــــــــــــــــــــــ 31/12/2013 ـــــــــــــــــــــــــ
  مباني جاري إنجازھا

  تسبیقات على طلبیات التثبیتات
  موردو التثبیتات

 تثبیتات قید اإلنجاز

1.056.000  
  
  

  
950.000  
106.000  

 

2132  
  

  
23232  

  ــــــــــــــــــــــــ 14/09/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  ساللم -  مباني

  ساللم جاري إنجازھا
 انتھاء إنجاز الساللم

206.000  
  

  
206.000  

2131  
44562  

  
  

  
  
23231  
404  

  ــــــــــــــــــــــــ 14/09/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  مباني

  على التثبیتات TVA - الدولة 
  جاري إنجازھا مباني

  موردو التثبیتات
 ...فاتورة

1.320.000  
224.400  

  
  

  
  

1.056.000  
488.400  

404  
  

  
512  

  ــــــــــــــــــــــــ 14/09/2014 ـــــــــــــــــــــــــ
  ]106.000+  488.400[ موردو التثبیتات
  بنك

 ....شیك

594.400  
  

  
594.400  

  

  )فارق االقتناء( حالة الشهرة) 7.2

رة  قتناء(عت الش ه  فر عم غ صالأ) فارق  يتاتبا  عنيجب تمي ة التث رة ال املعنو ، والش

ل منفصل ش ا  ا أو بيع ا إال  حالة اقتناء ،يمكن اقتناؤ شاط ا مؤسسة مستمرة ب ستمرار  دف   ،

يا إال  عمليات اقتناء واندماج املؤسسات، حيث ال  ا محاس اف  ع كمؤسسة مستقلة، كما ال يمكن 

ف امل ل منفصلع ش ا  انية تحديد رة املطورة داخليا كأصل، لعدم إم تم قياس  .(1)حاسبة بالش و

رة الناتجة عن عمليات  ن الباملؤسسات  اندماجاقتناء و الش  وخصوم املؤسسةصول قيمة العادلة أل الفرق ب

امقابل  والسعر املدفوع خرى ، وتدرج اقتنا ة  يتات املعنو يت منفصل عن التث ل 207/  حـكتث ،  ش

ادة  ان لألصول ز انلألصول كتخفيض أو ، )Goodwill(ة موجب تإذا  حيث يتم  ،)Badwill(ة سالب تإذا 
                                                             

الجزائریة،  مجموعة من المؤسسات  دراسة: البدائل المحاسبیة المتعلقة بالعناصر غیر الملموسة وأثرھا على قیمة المؤسسة، )2016(كیموش بالل : أنظر (1)
 .26. ص، 1 سطیف جامعة: ، الجزائر)غیر منشورة( دكتوراه في العلوم االقتصادیة رسالة ،الفرنسیة واإلنجلیزیة
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ع  ول توز دماج  ان ع  (Ecart de première consolidation)فارق  م لألصول  القيم العادلةقدر 

صوم ،القابلة للتحديد صوم املحتملة ،وا رةلخصص فيزء املتبقي ، أما اوا   .لش

  ):16( مثال

 450 "وراس" شركة تر أصد، ومن أجل ذلك "رام''باقتناء ك لشركة " وراس"قامت شركة 

م بقيمة اسمية  م/دج 100س انية  إليك. س قتناء "رام''شركة م عملية  عض املعلومات املتعلقة    .و

  لغالمبا  الخصوم  ح.ر  المبالغ  األصول  ح.ر

  

  :معلومات إضافیة
العینیة إعادة تقییم التثبیتات نتائج  )1

  :خبراءالطرف  من
 13.000: األراضي -
 10.000: المعدات واألدوات -
  17.000: معدات النقل -

  :القیم السوقیة لـ )2
  26.000البضاعة  -
 12.000: التثبیتات المعنویة -

  سھم/دج 120بیعت األسھم بقیمة  )3

20  
211  
215  
218  

  
30  

411  
512  

  ت معنویةتثبیتا
  أراضي

  معدات وأدوات
  معدات نقل

  
  مخزنة بضاعة
  زبائن

  بنك

9.500  
10.000  
11.500  
14.600  

  
23.400  
8.700  

12.300  

101  
106  

  
164  

  
401  

  رأس المال
  احتیاطات

  
  قروض بنكیة

  
  موردو المخزونات

30.000  
2.000  

  

35.800  
  

22.200  

  90.000  مجموع الخصوم  90.000  مجموع األصول
  
  

  :كونالتقییم یإعادة فتراض عدم وجود ضرائب على فوارق با
  )االلتزامات(مجموع الخصوم  -  )بعد إعادة التقییم(مجموع القیم العادلة لألصول =  ت.ب.م. ق    

                  = 12.000 + 13.000 + 10.000 + 17.000 + 26.000 + 8.700 + 12.300  - 35.800  - 22.200  
  )المؤسسة بعد إعادة التقییم قیمة: ت.ب.م. ق( 41.000=                   

  54.000=  120×450=  القیمة السوقیة للسھم×عدد األسھم=  سعر االقتناء 
  13.000=  41.000 -  54.000=  )ت.ب.م. ق(قیمة المؤسسة بعد إعادة التقییم  - سعر االقتناء =  فارق االقتناء
  9.000=  450×)100 -  120= ( عدد األسھم×)یمة االسمیة لألسھمالق - سعر بیع األسھم = ( عالوة اندماج

  

456  
  
  

  
101  
103  

  ــــــــــــــــــــــــ ....../....../...... ـــــــــــــــــــــــــ
  عملیات على رأس المال

  رأس المال الصادر
  عالوة اندماج

 "األوراس"إثبات الزیادة في رأسمال شركة 

54.000  
  
  

  
45.000  
9.000  

207  
20  
211  
215  
218  
30  
411  
512  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
456  
165  
401  

  ــــــــــــــــــــــــ ....../....../...... ـــــــــــــــــــــــــ
  فارق االقتناء

  تثبیتات معنویة
  أراضي

  معدات وأدوات
  معدات نقل

  بضاعة مخزنة
  زبائن

  بنك
  عملیات على رأس المال

  قروض بنكیة
  المخزوناتموردو 
 "األھرام" شركة اقتناء

13.000  
12.000  
13.000  
10.000  
17.000  
26.000  
8.700  

12.300  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

54.000  
35.800  
22.200  
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 التثبيتات العينية واملعنوية اهتالك )3

ةستخدم  ية واملعنو يتات العي لك  التث س التا  ية، و قتصادية ألك من دورة محاس ا  منافع

ج ل تدر ية إ خالل  يـش ايةعدة دورات محاس نتا غاية  ا  ع تما يتطلب م، عمر ا ع توز لف

ا لفة الدورات املستفيدة م ل دورة جزء من ت يت، حيث يخصص ل تالك"س  التث ، يدرج "قسط 

يجة استخدام النواتجملقابلة  كعبء يت املحققة ن قتصادية ع .التث تالك من الناحية  ع  ي ن التو د

ب  س يت،  ستخدام ،قتصادية ھمنافع تراجع قيمة التث يجة  التقادم بمرور الوقت؛ أما من أو  ن

ية املستفيدة  يت ع الدورات املحاس ع عن عملية تخصيص قيمة التث تالك  ية فإن  الناحية املحاس

ل دورة، وذلك تطبي ة استخدامھ خالل  صول ع قا ملبدأ املقابلة؛ من خدماتھ ع أساس وت فعند ا

يت ع عن  إدراجھيتم  التث لفة ال  ا من املتوقعة منھ نافعاملبالت ذه ، وعند تحميل الدورة بما يخص

نفادال ع عن اس لفة فإن ذلك  يل  ت يراداتجزء من منافعھ  س   .تحقيق 

تالك أداة للمحافظة ع رأس املال سليما وتو  صول عت  بدال  ، وذلك (1)ف فرصة الس

عد املحافظة ع رأس املال، أي  شأ  عت أن الدخل ي قتصادي للدخل الذي  وم  انطالقا من املف

ي ثمار املبد س عدو ؛ فرغم أن املحافظة ع قيمة  ون تالك ال  ياقيدا  أن ي افا بأن محاس ، يمثل اع

ا  لفة ال تم تحمل صول ع جزء من الت يتعند ا نفاده وتحول إ مصروف، ومن ثم فإن  التث قد تم اس

تج عنھ  عت تخفيضا للتدفقات النقدية  إال، أي تدفقات نقدية داخلة أو خارجةذا القيد ال ت تالك  أن 

ان من  عات  ل ضرائب أو توز ارجة  ش ضا تالك املف ا  حالة عدم إثبات  التاتحمل احتجاز  ، و

صول تلك التدفقات  ا لتجديد    .داخل املؤسسة واستخدام

الك و تالك"حسب النظام املحاس املا فإن   أو عي بأصل رتبطةامل قتصادية افعملنا اس

تممعنوي،  ية القيمة  مدمجا ان إذا إال كعبء حسابھ و وذلك من  .(2)"لنفسھ الكيان نتجھأ ألصل املحاس

ل نظامي  القابل بلغامل عوز تخالل  ش تالك  يت نفعيةال دةامل علال  تبقيةامل القيمة مراعاة مع ،للتث

ان ، املتوقعة انإذا  ا باإلم تتوقع املؤسسة  الذي الصا بلغامل  :القيمة املتبقيةو .صادقة بصورة تحديد

صول  يت  عليھ ا عد  انقضاء عدمن خروج التث اليف طرحمدتھ النفعية،  روج ت  ما وغالبااملتوقعة،  ا

ناء  ملة باست ون م عاملو  المتيازاتا اصةا ملياتالع عضت  .املحددجل  ذات شار

  القیمة المتبقیة للتثبیت -تكلفة التثبیت = االھتالك  سأسا             

  12 ÷ ل الدورةمدة الحیازة خال×معدل االھتالك×أساس االھتالك= قسط االھتالك                

 )ط االھتالكاقسمجموع أ(االھتالك المتراكم  -  أساس االھتالك=  الصافیة القیمة المحاسبیة
                                                             

 .291. ، صدار الحامد :، عمان01، طأصول وخصوم وقوائم مالیة: المحاسبة المالیة، )2000( یوحنا آل آدم وصالح الرزق (1)
 .09. ، صمرجع سابق، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار ا ةالجمھوری (2)
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تالك ياز مدة  .تالكقسط  منھو املبلغ الذي يحسب  :أساس   املدة  :*خالل الدورة ةا

اية الدورة  من يت إ  يت، أو املدة من ب عنددخول التث صول ع التث يت ا داية الدورة إ خروج التث

االت التنازل عنھ عند ا  ا اي تالك. خرى ، أو املدة من بداية الدورة إ  قة  :معدل  تختلف طر

تالك،  حسابھ حسب تيةو أسلوب  ساليب  طي، : يح النظام املحاس املا استخدام  تالك ا

تالك امل قيقيتالك املتناقص،  تالك ا بائية لكن؛ ايد،  عت استخدام  (1)من الناحية ا

طي إجبار انية، اتالك ا ايد رغم إم تالك امل تالك املتناقص أو    . حاالت معينة استخدام 

ا  إطار عقد امتياز  يتات املحصل عل ة، ح التث ية واملعنو يتات العي تالك جميع التث أو  يتم ا

ناء ، باست يتات ال عقد إيجار تمو تالك  التث يتات املحصل ال تخضع لال ا  إطار عقد إيجار التث عل

نجاز، إ جانب  شغي يتات قيد  ل عام تعال  راوالتث تالك قابلة غ أصوال ش ، لعدم لال

عا ، حيث  نتا ا  انية تحديد عمر ل منفصل عن محاس را إم ش يملايا   تم وإنح  با

عت معا اماقتناؤ ي  تالك قابلة، ألن املبا سبة للو . لال يتال ةتث ضيف ،ات املعنو ا تتجاوز أن ال  ف  مد

تالك عدمأو  أطول  مدة استخدام حالة و ،عاما 20 النفعية   .(2)قامل تماما يجب تقديم توضيحات ا ا

ات م تال اية الدورة، و عت  يتطلق ع ن أعمال  لفة التث ل دورة ةاملخصص ت ية  ل  محاس

تالك" تم إدراجھ "قسط  انب املدين من حساب فر لـ حـ، و يا كعبء  ا مخصصات " 681/ محاس

ة ار صول غ ا ات واملؤونات وخسائر القيمة عن  ات " 682/ ، أو حـ"تال تال مخصصات 

ل امتيازواملؤ  يتات  ش انب الدائن  ،"ونات وخسائر القيمة عن التث ساب الفر املناسب من امقابل ا

سابات السابقة 28/ حـ لـ مكن تقسيم ا نادا لفروع إ حسابا) 28/ ، حـ682/ ، حـ681/ حـ(؛ و ت فرعية اس

تالك  .22/ وحـ 21/ وحـ 20/ حـحساب  شارة إ أن أقساط  سابات خالل دورةوتجدر   املدرجة  ا

ستغناء  ال يمكن معينة يجة  يجة البيع أو ن يت ن ا خالل الدورات املقبلة، وعند خروج التث جاع اس

ات  تال دمة، يتم ترصيد حساب  اء ا ب ان يت املتعلق بھ) 28/ حـ(س   .مقابل حساب التث

  االهتالك الخطي) 1.3

طي أيضا  تالك ا ة، حيث يتم تخصيص عرف  ساو قساط امل قة  تالك الثابت أو طر باال

ة، أي تحميل  ساو ل أقساط م ا  ش ستخدم ف ية ال يتوقع أن  يت ع الدورات املحاس لفة التث ت

ون بنفس  يت ي اض أن استخدام التث يت، وذلك باف لفة التث ية بنفس العبء من ت الدورات املحاس

ة خالل عم يالوت اآل سلوب  ذا  تالك وفق  تم حساب معدل  ، و نتا   :ره 

  )عدد السنوات(العمر اإلنتاجي للتثبیت  ÷ 1=  الخطي معدل االھتالك
                                                             

 .)حالة البیع( من الشھر 15التثبیت بعد  خروج، أو إذا تم )حالة الحیازة( من الشھر 15التثبیت قبل  دخولاالعتبار إذا تم  فيخذ الشھر ؤساب مدة الحیازة یعند ح *
 .والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة 174المادة  أنظر (1)
 .09. ، صمرجع سابق، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار ا الجمھوریة (2)
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  تناقصاالهتالك امل) 2.3

نتاج، وال يطبق ع  عملية  ا عالقة مباشرة  ات واملعدات ال ل سلوب ع التج ذا  يطبق 

ي الصناعية،  ة متناقصة، و املبا ون بوت يت ي نا أن استخدام التث ض  يت سوف ف اجع ألن أداء التث ي

نتا  اية العمر  تالك متناقصة من دورة ألخرى إ غاية  بمرور الوقت، لذا يتم تخصيص أقساط ا

يت،  الة حساب للتث ذه ا تم   ية الصافيةتالك قسط او للدورة  ل دورة ع أساس القيمة املحاس

ا سبق تالك متناقصا، أما ال  ون أساس  تالك ، لذا ي يفيحسب معدل    :اآل

  المعامل الجبائي×)عدد السنوات(العمر اإلنتاجي للتثبیت  ÷ 1=  المتناقص معدل االھتالك 

ي با أخذ القيمة  :املعامل ا ة الضرائب، و انت مدة  1,5و معدل محدد من طرف مص إذا 

يت ستخ يت  2سنوات، أو القيمة  4أو  3دام العادي للتث ستخدام العادي للتث انت مدة   6أو  5إذا 

يت أك من  2,5سنوات، أو القيمة  ستخدام العادي للتث انت مدة    .(1)سنوات 6إذا 

طي عندما يصبح معدل  تالك ا تالك املتناقص، يتم التحول إ  قة  أو عند استخدام طر

تالك املتناقص أقل من  سط ق طيمعدل أو قسط تالك وفق  تالك ا   .تالك وفق 

  تزايداالهتالك امل) 3.3

ون معدل  ايدة من دورة ألخرى، و تالك م ون أقساط  ايد ت تالك امل عند استخدام 

ي اآل تم حسابھ  ايد، و ل م ش ا  الة متغ ذه ا   :تالك  

  مجموع أرقام الدورات المحاسبیة ÷ Tورة رقم الد=  Tورة لدل المتزاید االھتالك معدل

 )طريقة وحدات اإلنتاج( حقيقياالهتالك ال) 4.3

يت ال يتحدد بالزمن، وإنما يتحدد  نتا للتث سلوب فإن العمر  ذا  نتاج،  وحداتعدد وفقا ل

يت خالل عمرهاملتوقعة من  و الوحدات ، و   التث ل دورةنتا الة الوحدات املحققة خالل  ذه ا ، و 

س  ا خالل الدورة ول يتات املقتناة أو املتنازل ع سبة للتث ون  غ عن تطبيق قاعدة التناسب الزم بال ن

ا، و  اي ا أو  تالك  ون  بداي ذه ا وفقامعدل  قة ل حسب  امتغ لطر يمن دورة ألخرى و   :اآل

 T عدد وحدات اإلنتاج المحققة خالل الدورة  = Tدل االھتالك الحقیقي للدورة مع
  عدد وحدات اإلنتاج المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي للتثبیت

  ):17( مثال

خ  ا  04/01/2010بتار لف مليون وحدة خالل  500تحقق  يتوقع أن، 6.000.000تم اقتناء آلة ت

نتا ا  دول املوا يو عدد وحتسنوا 5املقدر بـ  عمر ل سنة مالية، وا نتاج املحققة خالل    .دات 

                                                             
 .والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة 174أنظر المادة  (1)
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  ألف وحدة
  المجموع  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  500.000.000  45.000  85.000  95.000  130.000 145.000  عدد وحدات اإلنتاج
 

  اهتالك اآللة وفقا لالهتالك الخطي -
  0,2=  5\1=  معدل االھتالك الخطي 
  1.200.000=  0,2×6.000.000=  سط االھتالك السنويق
  

  القیمة المحاسبیة الصافیة  االھتالك المتراكم  قسط االھتالك  معدل االھتالك  أساس االھتالك  السنوات
2010  6.000.000  0,2  1.200.000  1.200.000  4.800.000  
2011  6.000.000  0,2  1.200.000  2.400.000  3.600.000  
2012  6.000.000  0,2  1.200.000  3.600.000  2.400.000  
2013  6.000.000  0,2  1.200.000  4.800.000  1.200.000  
2014  6.000.000  0,2  1.200.000  6.000.000  0  

  

  :اآلتيقسط اھتالك اآللة كعند نھایة كل دورة یتم تسجیل 
  

6818  
  

  
28151  

  ــــــــــــــــــــــــ 201/...31/12 ـــــــــــــــــــــــــ
  عن األصول غیر الجاریةمخصصات االھتالكات 
  اھتالك اآللة

 ...قسط اھتالك اآللة

1.200.000  
  

  
1.200.000  

 

  اهتالك اآللة وفقا لالهتالك املتناقص -
  2= المعامل الجبائي  >==سنوات  5=  العمر اإلنتاجي
  0,4=  2×5\1=  المتناقصمعدل االھتالك 

  

  القیمة المحاسبیة الصافیة  االھتالك المتراكم  قسط االھتالك  كمعدل االھتال  أساس االھتالك  السنوات
2010  6.000.000  0,4 2.400.000  2.400.000  3.600.000  
2011  3.600.000  0,4 1.440.000  3.840.000  2.160.000  
2012  2.160.000  0,4 864.000  4.704.000  1.296.000  
2013  1.296.000  0,5  648.000  5.352.000  648.000  
2014  1.296.000  0,5  648.000  6.000.000  0  

  

، )0,4(أكبر من معدل االھتالك المتناقص ) 0,5(یصبح معدل االھتالك الخطي  2013بدایة من 
  ).2014و 2013(لذا یتم التحول إلى االھتالك الخطي في السنتین األخیرتین 

  :یسجل القید اآلتي 2012عند نھایة كل دورة یتم تسجیل قسط االھتالك، فمثال عند نھایة عام 
  

6818  
  

  
28151  

  ــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2012 ـــــــــــــــــــــــــــ
  عن األصول غیر الجاریةمخصصات االھتالكات 
  اھتالك اآللة

 2012قسط اھتالك اآللة 

864.000  
  

  
864.000  
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  اهتالك اآللة وفقا لالهتالك املتزايد -
  15=  5+  4+ 3+  2+  1=  مجموع أرقام السنوات

  15\1=  2010معدل اھتالك  >== 1ھو  2010رقم سنة 
  )وھكذا بالنسبة لباقي السنوات( 15\3=  2012معدل اھتالك  >== 3ھو  2012رقم سنة 

  

  القیمة المحاسبیة الصافیة  االھتالك المتراكم  قسط االھتالك  معدل االھتالك  أساس االھتالك  السنوات
2010  6.000.000  1\15 400.000  400.000  5.600.000  
2011  6.000.000  2\15 800.000  1.200.000  4.800.000  
2012  6.000.000  3\15 1.200.000  2.400.000  3.600.000  
2013  6.000.000  4\15 1.600.000  4.000.000  2.000.000  
2014 6.000.000  5\15 2.000.000  6.000.000  0  

  

  .عند نھایة كل دورة بنفس الطریقة السابقة یتم التسجیل المحاسبي ألقساط االھتالك

  حقيقياهتالك اآللة وفقا لالهتالك ال -
  ملیون 500=  عدد وحدات اإلنتاج المتوقعة خالل العمر اإلنتاج

 0,29= ملیون  500 ÷ملیون  145=  2010معدل اھتالك  >==ملیون  145=  2010عدد وحدات اإلنتاج خالل 
  0,19= ملیون  500 ÷ملیون  95=  2012معدل اھتالك  >==ملیون  130=  2012عدد وحدات اإلنتاج خالل 

  وھكذا بالنسبة لباقي السنوات...
  

  القیمة المحاسبیة الصافیة  االھتالك المتراكم  قسط االھتالك  معدل االھتالك  أساس االھتالك  السنوات
2010  6.000.000  0,29 1.740.000  1.740.000  4.260.000  
2011  6.000.000  0,26 1.560.000  3.300.000  2.700.000  
2012  6.000.000  0,19 1.140.000  4.440.000  1.560.000  
2013  6.000.000  0,17 1.020.000  5.460.000  540.000  
2014  6.000.000  0,09 540.000  6.000.000  0  

  

  .یتم التسجیل المحاسبي ألقساط االھتالك عند نھایة كل دورة بنفس الطریقة السابقة
  

  التثبيتات العينية واملعنوية خروج )4

يت يقصد بخروج اف إلغاء عنوي امل أو عيال التث يجة  ع بھ عند خروجھ من رقابة املؤسسة ن

اف بھ  ع ون عندما التنازل عنھ، أو التوقف عن  يجة ، دائمة بصورة ستعمال خارج ي تحصيل جميع ن

قتصادية،  من وال استعمالھ من ال مستقبلية اقتصاديةافع من أي منھ تظراملؤسسة ت عد ولم منافعھ 

الة . الحقا خروجھ ذه ا يتال حذفيتم "و  اح، وتحديد انيةامل من عنوي امل أو عيال تث سائر ر  وا

ن  الفرق الناتجة عن ذلك ب روج نواتجب ية والقيمة قدرةامل الصافية ا يت املحاس  وتدرج، الصافية للتث

  .(1)"النتائج حساب  عملياتية كأعباء أو اتجو كن

                                                             
 .09. ، صمرجع سابق، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في یمقراطیة الشعبیة، قرار لجزائریة الدا الجمھوریة (1)
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يت  اء منافعھالعي أو املعنوي عند خروج التث ب ان ية  قتصادية، س فإن قيمتھ املحاس

ة للصفر الغالب الصافية  ون مساو يت املع من ت ذف التث ية  ة املحاس الة فإن املعا ذه ا ، و 

ساب ا انية، تقتصر ع ترصيد ا ات املتعلقة بھامل تال ل فيھ مقابل حساب  أما عند خروج . لذي 

انية يتطلب يجة التنازل عنھ فإن حذفھ من امل يت العي أو املعنوي ن   :التث

 يت خ للتث تالك  اص :إثبات قسط  ا عملية التنازل،  وا حسب قسط بالدورة ال حدثت ف و

قيقية ستخدام ا ة  يت تالك لف  .من بداية الدورة إ غاية التنازل عن التث

  ات املتعلقترصيد تال يت حساب  يت املع :بالتث تلك( وذلك مقابل حساب التث زء امل  ).ا

  يل سعر التنازل   :إثبات عملية التنازل انب املدين من من خالل  حقوق التنازل عن " 462/ حـا

يتات ية الصافية القيمة املحا، مقابل "التث يت املعس تلك ، ساب التث زء غ امل ع عن ا والذي 

ن  ساب ن ا يل الفرق املدين ب تم  يت، و عن  ةنواقص القيم" 652/  حـ) خسارة التنازل (من التث

تة غ املصول  خروج  ح (، أما الفرق الدائن "اليةاملث يلھ  حـ) تنازل الر  فوائض" 752/ فيتم 

تة غ املصول   عن خروج ةلقيما تم إدراج "اليةاملث انب الدائن ع اعتبار ) TVA(، و املجمعة  ا

ا عملية بيع ع  .أ الة  ذه ا ية الصافيةو  عد طرح ) ص.م.ق( القيمة املحاس يت  عن قيمة التث

ات امل   ).xxx28  - xxx29/ حـ - xxx2= ص .م.ق(اكمة وخسائر القيمة إن وجدت تال

  الة 53/ أو حـ 512/ مقابل حـ 462/ وذلك من خالل ترصيد حـ :تحصيل النقديةإثبات   .حسب ا
  مخصصات االھتالكات  681/ حـ... من

  اھتالك التثبیت المعني 28/ ...حـ... إلى
  ــــــــــــــــــــــــ قسط االھتالك األخیر )1( ـــــــــــــــــــــــ

  وق التنازل عن التثبیتاتحق 462/ حـ... من
 اھتالك التثبیت المعني 28/ ...حـ... من

  التثبیت المعني 2... /ـح... إلى
  فوائض ق عن خروج التثبیتات غیر المالیة 752/ حـ... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457 /ـح... إلى

  ـــــــــــــــــــ التنازل في حالة الربح قید )1.2(ـــــــــ ــــــــ

  حقوق التنازل عن التثبیتات 462/ حـ... من
 اھتالك التثبیت المعني 28/ ...حـ... من
  نواقص قیمة عن خروج التثبیتات غیر المالیة 652/ حـ... من

  التثبیت المعني 2... /ـح... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457 /ـح... إلى

  ـــــــــــــــ التنازل في حالة الخسارة قید )2.2(ـــ ـــــــــــ
  الصندوق 53/ البنك أو حـ 512/ حـ... من

  حقوق التنازل عن التثبیتات 462/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــ تحصیل سعر البیع )3( ـــــــــــــــــــــــــ

  

  ):18( مثال

طي، وأن عملية التناز  :)17(املثال   تالك ا و  تالك املطبق  ض أن  انت لنف لة  ل عن 

خ  الة ؛ 20/09/2012بتار الة ، 3.000.000سعر  :)1(ا   .2.500.000سعر  :)2(ا
  

  .أشھر 9ھي  20/09/2012بتاریخ  إلى غایة التنازل 01/01/2012المدة من 
  900.000=  12\9×1.200.000=  )2012( قسط االھتالك األخیر

  3.300.000=  900.000+  1.200.000+  1.200.000=  ماالھتالك المتراك                
  2.700.000=  3.300.000 -  6.000.000=  القیمة المحاسبیة الصافیة     
 ]TVA  =3.000.0000,17×  =510.000[ 300.000=  2.700.000 -  3.000.000 = ربح التنازل): 1(الحالة        

  ]TVA  =2500.0000,17×  =425.000[ 200.000=  2.500.000 -  2.700.000 = خسارة التنازل): 2(الحالة    
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6818  
  

  
28151  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 20/09/2012 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  عن األصول غیر الجاریةمخصصات االھتالكات 

  اھتالك اآللة
 ھتالك اآللةاألخیر القسط ال

900.000  
  

  
900.000  

462  
28151  

  
  
  

  
  
2151  
752  
4457  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 20/09/2012 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  حقوق التنازل عن التثبیتات

  اھتالك اآللة
  اآللة

  فوائض ق عن خروج التثبیتات غیر المالیة
  ]17.,0×3.000.000[ على المبیعات TVA - الدولة 
 3.000.000= سعر التنازل ): 1( الحالة

3.510.000  
3.300.000  

  
  
  

  
  

6.000.000  
300.000  
510.000  

462  
28151  
652  

  
  

  
  
  
2151  
4457  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 20/09/2012 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  حقوق التنازل عن التثبیتات

  اھتالك اآللة
  التثبیتات غیر المالیة عن خروج یمةق نواقص

  اآللة
  ]17.,0×2.500.000[ على المبیعات TVA - الدولة 
 2.500.000= سعر التنازل ): 2( الحالة

2.925.000  
3.300.000  

200.000  
  
  

  
  
  

6.000.000 
425.000  

512  
  

  
462  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 20/09/2012 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  بنك

  عن التثبیتات التنازلحقوق 
 )1(الحالة : تحصیل سعر التنازل

3.510.000  
  

  
3.510.000  

512  
  

  
462  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 20/09/2012 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  بنك

  عن التثبیتات التنازلحقوق 
 )2(الحالة : تحصیل سعر التنازل

2.925.000  
  

  
2.925.000  

  

  نهاية السنة املاليةألع̲ل  املعالجة املحاسبية: الخامساملبحث 

ج اية السنة  جميع  خ إقفال أعمال  ية ال تتم ابتداء من تار يالت املحاس راءات وال

ا  دف م ون ال ية، إضافة إ حصر السنة املالية، وال ي ة واستقالل الدورات املحاس تطبيق مبدأ الدور

ا  ثالث مجموعات مكن تحديد ا، من أجل إعداد القوائم املالية؛ و اما   :موجودات املؤسسة وال

 رد املا صول  ):الفع(دي ا صر املادي لعناصر  قوق (من خالل ا يتات، املخزونات، ا ، التث

غرض املتاجرة، النقدية الة،)وراق املالية  ا وا ، سواء من حيث الكمية أو ا لتأكد من وجود

تب عن  ية يمكن أن ت يل أي قيود محاس امات، و ل ت  ا، ومراجعة الوثائق ال تث  .ذلكوسالم

 سابات ة مختلف ا ية، من خالل  :سو ة واستقالل الدورات املحاس ة وذلك تطبيقا ملبدأ الدور سو

ات واملؤونات وخسائر القيمة للدورة تال يل   .عباء والنواتج، و

 ر  :إعداد القوائم املالية عد ا ان املراجعة  ية يتم إعداد الق دفانطالقا من م ات املحاس سو وائم وال

ية ية للسنة املالية املن   .املالية وغلق الدفاتر املحاس
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  جرد املخزونات )1

ا بمعدالت دوران مرتفعة تتم املخزونات عرض ل أك ، مما  والضياع وح طأ ألخطار اش

اما يتطلب م السرقة، عت ا ؛مراقبة مستمرة عل ذا) الفع( املاديرد و جراءات الفعالة    إحدى 

ا عد وإحصاء و  ،املجال نات واملنتجاتاملخزونات و العملية ال يتم بموج  من البضاعة واملواد والتمو

ة ار صناف املوجودة واملخزونات ا ا، من أجل تحديد  ا وحال ، إضافة إ املواد فعال  املخزن وأعداد

ة املوجودة  الورشات،  ار تطلب ذلك إعطاء  ؛املوجودة خارج املؤسسة واملخزوناتواللوازم واملنتجات ا و

يحة ملخزون آخر مدة،  ل سليم من أجل تحديد القيمة ال ش ا  ذه العملية وإجرا العناية الالزمة ل

ري ع يجة وتجنب أي تأث جو رد املتناوب ؛الدورة ن رد الدائم وا ن ا ذا الصدد يجب التمي ب   .*و 

  )املستمر(حالة الجرد الدائم ) 1.1

ا، فإن عة املخزونات الصادرة من املخازن أو الواردة إل و املطبق ملتا رد املستمر  ان نظام ا  إذا 

اية الدورة يتم القيام بجرد  حركة ل عادي، و  ش سابات املناسبة  املخزونات خالل الدورة تدرج  ا

يائية؛ و أغلب مادي لعناصر املخزون من أجل تحديد املخزونات املوجودة ف ا الف ا وحال عال وأعداد

اية  رد املحاس الدائم، املتمثل  أرصدة حسابات املخزونات عند  ن ا ناك اختالف ب ون  االت ي ا

رد الفع املتمثل  كمية املخزونات املوجودة فعال   عديل أرصدة حسابات  املخزن؛ الدورة، وا لذا يجب 

رد املوجودةاملخزونات وفقا لن ة فروق ا سو رد املادي من أجل  ن عدة حاالت ؛تائج ا مكن التمي ب   :و

  الجرد املادي أكرب من الجرد املحاسبي الدائم -

انت كمية املخزون املوجودة فعال  املخزن  اية الدورة إذا   أك من رصيد حساب املخزون عند 

ة ، يتم)فارق موجب( ساب ادةز ذا الفارق من خالل  سو قيقية  املع رصيد ا ا للقيمة ا ليصبح مساو

ن  املخزن،  نا يجب التمي ب الكالذي يدرج كإلغاء  العادي املوجب الفارق و س أو كعملية  لعملية 

يع سي" 757/ الذي يدرج كنواتج  حـغ العادي املوجب الفارق ، وتص نائية عن عمليات ال   ."نواتج است

  ادي أقل من الجرد املحاسبي الدائمالجرد امل -

رد املادي و  ن ا ة الفارق السالب ب سو رد يتم   حسابرصيد  املحاس من خالل تخفيضا

ن  املخزون قيقية املوجودة  املخزن، مع ضرورة التمي ب ا للقيمة ا الفارق السالب املع ليصبح مساو

يع أ العادي غرض التص ات  ال اس يع و البيعالذي يدرج   الفارق السالب غ، وأو كإلغاء لعملية التص

اري " 657/ الذي يدرج كأعباء  حـ العادي سي ا نائية لل ست   ".عباء 

                                                             
  :فیما یخص الجرد الفعلي والجرد المستمر والجرد المتناوب یمكن العودة إلى *

 .232-215 :ص األكادیمیة العربیة المفتوحة،: نماركاالد، 02ج، ة المالیةالمحاسب أصول، )2007(ولید ناجي الحیالي  -
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  تسجیل الفارق السالب بین الجرد المادي والمحاسبي  تسجیل الفارق الموجب بین الجرد المادي والمحاسبي
  35/ حـ أو 32/ أو حـ 31/ حـأو  30/ حـ... من

  )فارق عادي(استھالكات  60/ ...حـ... إلى
  )فارق عادي(المنتجات . تغیر مخ 724/ حـ... إلى
  )غیر عادي(نواتج استثنائیة للتسییر  757/ حـ... إلى

  )فارق عادي(استھالكات  60/ ...حـ... من
  )فارق عادي(تغیر مخزونات المنتجات  724/ حـ... من
  )فارق غیر عادي(ة للتسییر ستثنائیأعباء ا 657/ حـ... من

  35/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ حـأو  30/ حـ... إلى
  

  املتناوبحالة الجرد ) 2.1

ا  و املطبق، فإن حركة املخزونات الصادرة من املخازن أو الواردة إل رد املتناوب  ان نظام ا إذا 

يا لال  خالل الدورة ل الفاتورة فمحاس ل تدفق املخزون، ، فعند الشراء أو البيع  قط، وال 

س ل أي قيدوعند  يع ال  اية الدورة فيتم الك أو التص الذي سبق مخزون أول مدة  إلغاء؛ أما  

فتتا للدورة، وذلك  يل القيد  ات  اإدراجو  اتترصيد حسابات املخزونمن خالل إثباتھ عند  ال اس

يع أو البيع لعملية يات إلغيتم كما  ؛التص ات لعملية  38/ الدورة من خالل ترصيد حـاء مش ال اس وإدراجھ 

يع أو البيع، ليتم  خالتص الة  ؛إثبات مخزون آخر مدة   ذه ا ات " 603/ استخدام حـ يفضلو  غ

ات " املخزونات ال س رد الدائمبدل حسابات    .)602/ ، حـ601/ ، حـ600/ حـ( املستخدمة  حالة ا

  للمخزون وفق الجرد المتناوب ةالمحاسبی المعالجة
  تغیر المخزونات 603/ حـ... من
  تتغیر مخزونات المنتجا 724/ حـ... من

  35/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلغاء مخزون أول مدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تغیر المخزونات 603/ ـح... من
  382/ أو حـ 381/ أو حـ 380/ حـ... إلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلغاء مشتریات الدورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  35/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ حـ... من

  724/ أو حـ 603/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدة آخرإثبات مخزون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  املنتجات الجاري إنتاجها والخدمات الجاري تقد̻ها) 3.1

ة  ار اية الدورة املنتجات ا ا عند  ت إنجاز يع ولم ي ا لم تصل ، ال مازالت قيد التص كما أ

سمح بت يع  ا، لذا ال يمكنإ مرحلة من التص ا ك خز اأما  ؛مخزونإدراج اري تقديم دمات ا ف ال  ا

اية الدورة، ا عند  ت تقديم ا؛  لم ي يرادات املتعلقة  ة لذا ال يمكن إثبات  غ أن تطبيق مبدأ الدور

ية وفصل الدورات  نفذة  باألعباءاملتعلقة  النواتجومبدأ املقابلة يتطلب إثبات املحاس تلك  لتحقيقاملس

دماتلع الس قفال كنواتج  وعليھ، وا خ  ية بتار دمات غ املن لفة تلك السلع وا انب  يتم إدراج ت ا

نتاج" 33/ حـاملدين من  انب الدائن " خدمات قيد التقديم" 34/ أو حـ "سلع قيد  الة، مقابل ا حسب ا

ة" 723/ من حـ ار تج املتعلقة بالدورة املنقضية؛ وعند بداية من أجل إثبات النواوذلك ، "غ املخزونات ا

ة ار عباء املتعلقة بالدورة ا يل السابق، من أجل إثبات    .الدورة املقبلة يتم إلغاء ال
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  بدایة الدورة فيإلغاء المنتجات والخدمات الجاریة   نھایة الدورة فيإثبات المنتجات والخدمات الجاریة 
  سلع قید اإلنتاج 33/ حـ... من
  خدمات قید التقدیم 34/ حـ... من

  تغیر المخزونات الجاریة 723/ حـ... إلى

  تغیر المخزونات الجاریة 723/ حـ... من  
  سلع قید اإلنتاج 33/ حـ... إلى
  خدمات قید التقدیم 34/ حـ... إلى

  

  ):19( مثال

خ  - ي" وراس"انت وضعية املخزونات ملؤسسة  :31/12/2015بتار   :اآل

  مالحظات  تكلفة الوحدة  )وحدة(الجرد المحاسبي الدائم   )وحدة(مادي الجرد ال  
تطبق المؤسسة الجرد   200  98.200  100.000  مواد أولیة

الدائم، وحسب اإلدارة فإن 
  1.000أي فارق یتجاوز 

  وحدة یعتبر غیر عادي

  50  14.750  15.000  مواد لالستھالك
  20  51.400  50.000  أغلفة لالستھالك

  500  31.620  31.500  مصنعةمنتجات 
  -   250  -   15.000  منتجات جاریة

 

خ  - تية  :31/12/2015بتار  :رام"مخزونات مؤسسة  حول انت لدينا املعلومات 

رصید حساب المشتریات من   مخزون أول  
  میزان المراجعة قبل الجرد

الجرد المادي 
  مالحظات  تكلفة الوحدة  )وحدة(

 90  215  81.200  12.500  بضاعة
تطبق المؤسسة 
  75  2.520  781.500  125.000  مواد أولیة الجرد المتناوب

  110  3.225  -   13.750  منتجات مصنعة
  -   75  500  -   -   منتجات جاریة

  

  "األوراس"مؤسسة  -
  الفرق غیر العادي  الفرق العادي  طبیعة الفرق  )وحدة(المحاسبي والفرق الجرد المادي   

  800  1.000  موجب  1.800  مواد أولیة
  0  250  موجب  250  مواد لالستھالك
  400  1.000  سالب  1.400  أغلفة لالستھالك
  0  120  سالب  120  منتجات مصنعة

  

31  
321  

  
  
  

  
  
601  
6021  
757  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]200×1.800[ مواد أولیة مخزنة

  ]50×250[ ةمواد قابلة لالستھالك مخزن
  ]200×1.000[ ولوازم مستھلكة مواد أولیة

  ]50×250[ مواد قابلة لالستھالك
  ]200×800[ نواتج استثنائیة عن عملیات التسییر

 "األوراس"مخزونات تسویة فروق الجرد الموجبة لل

360.000  
12.500  

  
  
  

  
  

200.000  
12.500  

160.000  
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6026  
724  
657  

  
  

  
  
  
326  
355  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]20×1.000[أغلفة قابلة لالستھالك 

  ]500×120[ تغیر مخزونات المنتجات
  ]20×400[ األعباء االستثنائیة للتسییر الجاري

  ]20×1.400[أغلفة قابلة لالستھالك مخزنة 
  ]500×120[ منتجات مصنعة

 "األوراس"خزونات متسویة فروق الجرد السالبة لل

20.000  
60.000  
8.000  

  
  

  
  
  

28.000  
60.000  

331  
  

  
723  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]250×15.000[منتجات جاري إنجازھا 

  تغیر المخزونات الجاریة
 "األوراس"إثبات المنتجات الجاریة 

3.750.000  
  

  
3.750.000  

  

723  
  

  
331  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 01/01/2016 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  غیر المخزونات الجاریةت

  منتجات جاري إنجازھا
 "األوراس"المنتجات الجاریة  إلغاء

3.750.000  
  

  
3.750.000  

  

  "األهرام"مؤسسة  -

603  
724  

  
  
  

  
  
30  
31  
355  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  تغیر المخزونات

  تغیر مخزونات المنتجات
  بضاعة مخزنة

  ولوازم مخزنة مواد أولیة
  منتجات مصنعة

 "األھرام"إلغاء مخزون أول مدة 

137.500  
13.750  

  
  
  

  
  

12.500  
125.000  

13.750  

603  
  
  

  
380  
381  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  تغیر المخزونات

  مشتریات بضاعة مخزنة
  مشتریات مواد أولیة

 "األھرام"إلغاء مشتریات الدورة 

862.700  
  
  

  
81.200  

781.500  

30  
31  
355  
331  

  
  
  

  
  
  
  
603  
724  
723  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]90×215[ بضاعة مخزنة

  ]75×2.520[مواد أولیة ولوازم مخزنة 
  ]110×3.225[منتجات مصنعة 

  ]75×500[منتجات جاري إنجازھا 
  تغیر المخزونات

  تغیر مخزونات المنتجات
  تغیر المخزونات الجاریة
 "األھرام"إثبات مخزون آخر مدة 

19.350  
189.000  
354.750  

37.500  
  
  
  

  
  
  
  

208.350  
354.750  

37.500  
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723  
  

  
331  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 01/01/2016 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  غیر المخزونات الجاریةت

  منتجات جاري إنجازھا
 "األھرام"إلغاء المنتجات الجاریة 

37.500  
  

  
37.500  

  

  املخزونات يف الخارج) 3.1

ا املؤسسة ولكن ارج  املخزونات ال تراق ا لم  املخزونات  ا ا ماديا، وذلك إما أل ال تحوز

ل أمانة،  ا لدى الغ  ش ق إ املؤسسة، أو أن املؤسسة قد أودع ا  الطر عد من املورد، أو أ ا  ستلم

رد الدائم رد املتناوب وا ن حالة ا الة يجب التمي ب ذه ا ا للمعارض، و    :أو قامت بإرسال

 انت امل بع نظاإذا  رد املتناوب، ؤسسة ت انب م ا ارج  ا يل املخزونات  ا اية الدورة  يتم  

ارج" 37/ املدين من حـ  .عند إثبات مخزون آخر مدة" املخزونات  ا

  رد الدائم، فإن املخزونات بع نظام ا انت املؤسسة ت للمعارض  املرسلة، أو املودعة لدى الغإذا 

ا  تلزاام، أما املخزونات غ املستلمة من املورد، أو ال 37/ نب املدين من حـخالل الدورة، تدرج  ا

انب املدين من حـ ا تدرج  ا اية الدورة، فإ ق   يات، مقابل ت37/  الطر  .رصيد حساب املش

اية الدورة ا املؤسسة ماديا   سبة للمخزونات ال تحوز ا، وذلك مثال  بال  حالة ولكن ال تراق

ار  ا، من أجل إظ يل قيد خروج ا و اف  ع اية الدورة، يتم إلغاء  ون ح  ا للز سليم ا دون  بيع

قيقي ملركز املا ا ا ال تدرج ضمن  للمؤسسة؛ أماا ل أمانة، فإ املخزونات املستلمة من الغ  ش

ااملخزونات، ألن املؤسسة  ا  إ ال يمك ا أو بيع ا العادياستخدام شاط   .طار 

  إدراج المخزونات في الخارج في إطار الجرد المتناوب  مإدراج المخزونات في الخارج في إطار الجرد الدائ
  مخزونات في الخارج 37... /حـ ...من

  35/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ حـ... إلى
  ـــــــــــــــــــــ إثبات المخزونات لدى الغیرــــــــــــــــــــ 

  مخزونات في الخارج 37... /حـ... من
  مشتریات مخزنة 38/ ...حـ... إلى

  ـــــــــ المخزونات غیر المستلمة في نھایة الدورةــ ـــــــ

  مخزونات في الخارج 37... /حـ ...من
  تغیر المخزونات 603/ حـ... إلى
  تغیر مخزونات المنتجات 724/ حـ... إلى

  ـــــ الخارج في نھایة الدورة إثبات المخزونات فيـ ــــ

  

  ):20( مثال

خ  - ت مؤسسة  :10/11/2012بتار ضنة"اش ا 96.000مواد أولية بقيمة " ا ستلم  .ولم 

خ  - ضنة"أودعت مؤسسة  :25/11/2012بتار  . لدى إحدى املؤسسات 75.000منتجات بقيمة " ا

خ  - ضنة"باعت مؤسسة  :30/11/2012بتار ا ( 50.000منتجات بقيمة " ا لف ا) 45.000ت سلم  .ولم 

خ  - ستلم مؤسسة  :31/12/2012بتار ضنة"لم  سلم املنتجات " ا ولية ولم  رد الدائم(املواد   ).ا
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خ  - رد املادي ملؤسسة  :31/12/2012بتار بان"أشار ا ، ومنتجات 120.000مواد بقيمة : إ وجود" الب

انت املخزونات  200.000مصنعة بقيمة  ي؛ و اآل سبة للمؤسسة  ارج بال مواد أولية،  50.000: ا

رد املتناوب 24.000  .منتجات مصنعة، علما أن املؤسسة تطبق ا

خ  - جعت مؤسسة  :10/01/2013بتار بان"اس ارج" الب  .جميع املخزونات  ا
  

  "الحضنة"یومیة مؤسسة 

381  
44566  

  

  
  
401  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 10/11/2012 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات مواد أولیة ولوازم

  السلع والخدمات على TVA - ولة الد
  ...مورد

 ...فاتورة

96.000  
16.320  

  

  
  

112.320 

3755  
  

  
355  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 25/11/2012 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  منتجات مصنعة في الخارج

  منتجات مصنعة
 )مخزونات في الخارج( ...وصل تسلیم

75.000  
  

  
75.000  

411  
  
  

  
701  
4457  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 30/11/2012 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...زبون

  المنتجات التامةمبیعات 
  على المبیعات TVA - ولة الد

 ...فاتورة

58.500  
  
  

  
50.000 
8.500  

371  
  

  
381  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2012 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة في الخارج

  مشتریات مواد أولیة ولوازم
 مشتریات غیر مستلمة

96.000  
  

  
96.000  

724  
  

  
355  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2012 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  تغیر مخزونات المنتجات

  عةمنتجات مصن
 مبیعات غیر مسلمة

45.000  
  

  
45.000  

  

  "البیبان"یومیة مؤسسة 

31  
371  
355  
3755  

  
  

  
  
  
  
603  
724  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2012 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  مواد أولیة ولوازم في الخارج
  منتجات مصنعة

  منتجات مصنعة في الخارج
  وناتتغیر المخز

  تغیر مخزونات المنتجات
 )الجرد المتناوب(إثبات مخزون آخر مدة 

120.000  
50.000  

200.000  
24.000  

  
  

  
  
  
  

170.000  
224.000  

 

31  
355  

  
  

  
  
371  
3755  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 10/01/2013 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  منتجات مصنعة
  ازم في الخارجمواد أولیة ولو

  منتجات مصنعة في الخارج
 )مخزونات في الخارج... (وصل استالم

50.000  
24.000  

  
  

  
  

50.000  
24.000  



)2( 

 

150 

  عن املخزونات سائر القيمةخ )2

خية  النظام املحاس املا ترتكز عملية تقييم بنود القوائم املالية لفة التار ل عام ع الت ، ش

خ  عال  امعن القيمة  تار ل صل أو تحمل  ا(تمثل النقدية ، حيث اقتناء  ال تم  )أو ما  حكم

ا  ية  اممن أجل االت ل سبة مقابل تحمل  صل، أو املك راتھ من  ؛صول ع  ذا املبدأ م ستمد  و

ة، الذي يجعل من قيم البيع غ مالئمة لتقي ستمرار  .اشاط يم أصول وخصوم مؤسسة مستمرة فرض 

االت  عض ا يح   خية لبعض امللشروط ا وفقغ أن النظام املحاس املا ي لفة التار حددة، مراجعة الت

ناد إ الية(القيمة العادلة : البنود باالس لفة ا ستعمالية)أو الت   .، القيمة القابلة للتحقق، أو القيمة 

سبة للمخزونات و  ذبال يطة وا ا أو ب ايتم تقييم رعمال بمبدأ ا لف ا القابلة صا بت قيم

ما أقل،  تمام للتحقق أ اليف  عد طرح ت ع صا القيمة القابلة للتحقق عن سعر البيع املتوقع  و

اليف  ا ع  ،(1)البيعوت غرض إعادة بيع ا  سبة للمخزونات ال تم اقتناؤ لفة الشراء بال لفة ف ت أما الت

ا، أو  احال غرض بيع ا  يع سبة للمخزونات ال تم تص نتاج بال لفة  نو  ؛ت ن حالت   :مكن التمي ب

  لفة املخزون أقل انت ت ساوي إذا  ر ،صا قيمتھ القابلة للتحقق من أو  سابات فإن املخزون يظ   ا

لفة،  ادة  قيمة املخزون ال ألنبالت ا، لذا الز اف  ع تب عنال  يمكن  يل محاس ي  .ذلك أي 

  لفة املخزون انت ت لفة املخزون أصبحت  أكإذا  ع أن ت من صا قيمتھ القابلة للتحقق، فإن ذلك 

امل، ألن أق  ل  ش جاع  كفي لتغطية ال ياملخزون  بيعمن  مبلغ يمكن تحقيقھغ قابلة لالس

سابات بصا التا ضرورة إدراج املخزون  ا لفتھ، و ن و   قيمتھ القابلة للتحقق،ت تم إدراج الفرق ب

لفة و   .قيمة املخزون خسارة ك القابلة للتحقق ةالقيمصا الت
 

  تكلفة الشراء أو تكلفة اإلنتاج حسب الحالة= تكلفة المخزون 

  )لبیعا(تكالیف التسویق  - تكالیف اإلتمام  -سعر البیع = صافي سعر البیع = صافي القیمة القابلة للتحقق 

  ال توجد خسارة في قیمة المخزون >== صافي القیمة القابلة للتحقق <=تكلفة المخزون 

  صافي القیمة القابلة للتحقق  - تكلفة المخزون = خسارة القیمة  >== صافي القیمة القابلة للتحقق >تكلفة المخزون 
  

املخزونات املتعاوضة، وتدرج  ات مادة بمادة، أو فئة بفئة  حالةقيمة عن املخزونتحدد خسارة ال

ا  قيمة عن املخزونالخسارة  سابات كعبء ضمن حساب النتائج  نفس الدورة ال حدثت ف  ا

انب الدائن من حـ سارة، وذلك  ا انب املدين من "خسائر القيمة عن املخزونات" 39/ ا ، مقابل ا

ستغالل اف بخسارة القي؛ حساب مخصصات  ع عد  ن عدة حاالتو   :مة يمكن التمي ب

                                                             
 .13. ، صمرجع سابق، الرسمیة الجریدة، 2008جویلیة  26مؤرخ في لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار ا الجمھوریة (1)



 

 

151  

  ب انخفاض جديد  قيمتھ القابلة للتحقق، يتم س د املخزون املع خسارة إضافية  قيمتھ  إذا ش

انب الدائن من حـ ادة مبلغ خسارة القيمة عن املخزون باإلدراج  ا   .39/ ز

  ليا أو جزئيا، إذا رة  ادة ب سأصبحت خسارة القيمة عن املخزون غ م القابلة  القيمة وجود ز

اإللتحقق، يتم  ا  لغاؤ سارة(أو تخفيض ي ل جاع ك أو جز مقابل  39/ حـ من، من خالل ترصيد )اس

ستغالل جاعات  انب الدائن من حساب اس ديدة أك من ا لفة املخزون ا شرط أن ال تصبح ت  ،

سارة صلية قبل إدراج ا لفتھ  جع ال يفوق ، أو أن املبت سارة الذي سبق إدراجھلغ املس  .مبلغ ا

  ل خسارة القيمة إ حساب املخزون تم بيع املخزونإذا ، من خالل ترصيد حـ، يتم تحو مقابل  39/ املع

انب الدائن من    .املخزون حسابا

  مخصصات المؤونات وخسائر القیمة عن األصول الجاریة 685/ حـ... من
  سائر القیمة عن المخزوناتخ 39.../ حـ... إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــ إدراج خسارة القیمة عن المخزون ألول مرة أو زیادتھاـــــــــــــــــــــــــــ 
  خسائر القیمة عن المخزونات 39.../ حـ... من

  استرجاعات االستغالل عن خسائر القیمة والمؤونات 785/ حـ... إلى
ــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ خسارة القیمة عن المخزوناسترجاع كلي أو جزئي لــــــ

  724/ أو حـ 60/ ...حـ... من
  خسائر القیمة عن المخزونات 39.../ حـ... من

  37/ أو حـ 35/ أو حـ 34/ أو حـ 33/ أو حـ 32/ أو حـ 31/ أو حـ 30/ حـ ...إلى
  ــــــــــــــــــــــــــــــ المخزون بیع استھالك أو دخسارة القیمة عنترصید ــ ــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ):21( مثال

خ  - ضاب"انت وضعية املخزونات ملؤسسة  :31/12/2014بتار ي" ال   اآل

  صافي سعر البیع  تكلفة الوحدة  )وحدة( الكمیة  المخزون
  97  100  5.000  بضاعة

  201  200  3.000  منتجات مصنعة
 

خ  - سعر  :17/05/2015بتار ل وحدة 198تم بيع جميع املنتجات املصنعة   .ل

خ  - سعر  4.500تم بيع  :10/06/2015بتار ل وحدة 105وحدة من البضاعة   .ل

خ  - ل وحدة 104أصبح صا سعر بيع البضاعة املتبقية  :31/12/2015بتار  .ل
  

اإلجمالیة القیمةخسارة   رة القیمة لكل وحدةخسا  صافي سعر البیع  تكلفة الوحدة  )وحدة( الكمیة  المخزون  
 15.000  3  97  100  5.000  بضاعة

  ال توجد خسارة قیمة  ال توجد خسارة قیمة  201  200  3.000  منتجات مصنعة
  

685  
  

  
390  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   ألصول الجاریةمخصصات المؤونات وخسائر القیمة عن ا

  خسائر القیمة عن مخزونات البضاعة
 "الھضاب''بضاعة ال عنخسارة قیمة 

15.000  
  

  
15.000  



)2( 
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4111  
  
  

  
701  
4457  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 17/05/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...زبون

  ]198×3.000[مبیعات المنتجات التامة 
  على المبیعات TVA - ولة الد

 ...فاتورة

694.980  
  
  

  
594.000  
100.980  

724  
  

  
355  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 17/05/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  تغیر مخزونات المنتجات

  ]200×300[ مصنعةمنتجات 
 ...وصل تسلیم

600.000  
  

  
600.000  

4112  
  
  

  
700  
4457  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 10/06/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...زبون

  ]105×45.00[ بضاعةمبیعات 
  على المبیعات TVA - ولة الد

 ...فاتورة

552.825  
  
  

  
472.500 
80.325  

600  
390  

  

  
  
30  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 10/06/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]97×45.00[ مشتریات بضاعة مباعة

  ]3×45.00[ قیمة عن مخزونات البضاعةخسائر ال
  ]100×45.00[بضاعة مخزنة 

 ...وصل تسلیم

436.500  
13.500  

  

  
  

450.000  

390  
  

  
785  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  )I(]3×500[ خسائر القیمة عن مخزونات البضاعة

  .ومیمة استرجاعات االستغالل عن خسائر الق
 "الھضاب''بضاعة الاسترجاع كلي لخسارة القیمة عن 

1.500  
  

  
1.500  

)I( التكلفة األصلیة أو مبلغ الخسارة الذي سبق إدراجھ لكل وحدة حتى ال نتجاوز 3اع أكثر من ال یمكن استرج.  
  

  غ̺ املسلمةالفوات̺ فوات̺ غ̺ املستلمة و ال )3

ن، وال يتم بناء ت تبادل الفاتورة الوثيقة ال تثعت  قتصادي عوان  ن  دمات ب السلع وا

ا  يلعل عد إتمام عملية املورد  توو  ،تبادلعمليات الاملحاس ل ال ون،  ا للز إعداد الفاتورة وإرسال

دمة أو باملواز  ون ابيع السلعة أو تقديم ا ا للز ا، لكن قد يتأخر املورد  إعداد الفاتورة وإرسال ، لذا ال ة مع

يل ن  ذ ؛عملية البيع والشراء يمكن للطرف اية الدورةوإذا استمر  يقوم املورد ، فإن ا الوضع إ 

يل عملية ال انب املدين من حـ )سلع أو خدمات( بيعب ا إ ا ل ائن" 418/ من خالل تحو نواتج غ  -  الز

يل عملية الشراء"مفوترة ون فيقوم ب انب الد )و خدماتسلع أ( ، أما الز ا إ ا ل ئن من امن خالل تحو

ستالم - املوردون " 408/ حـ ا . "فوات قيد  وعند إعداد الفاتورة من طرف املورد  الدورة املقبلة وإرسال

ون، يتم ترصيد حـ انب املدين من مقابل  418/ للز انب  مقابل 408/ ملورد، وترصيد حـلدى ا 411/ حـا ا

ون لدى ا 401/ حـ الدائن من ر. لز ة م ذه املعا ستمد  ا مو ، ا ستحقاق املحاس ن تطبيق أساس 

ة واستقالل الدورات  ال حدثت الدورة   العملياتإثبات ال تق بضرورة ، ومبدأ املقابلةومبدأ الدور

ا سبة ل إثبات لذا يجب، ف يات امللمورد و املبيعات بال ون ش سبة للز ة ا بال ار   .لدورة ا
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  الزبون  المورد
  نواتج غیر مفوترة - الزبائن  418 /حـ ...من

  مبیعات 70/ ...حـ... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... إلى

  ــــــــــــــ فواتیر غیر محررة في نھایة الدورةـــــ ـــــــــ
  الزبائن  411/ حـ... من

  غیر مفوترةنواتج  - الزبائن  418 /حـ... إلى
  ـــــــــــــــــ تحریر الفاتورة من طرف المورد ــــــــــــــــ

  62/ ...أو حـ 61/ ...أو حـ 38... /حـ ...من
  على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566/ حـ... من

  فواتیر قید االستالم - الموردون  408/ حـ ... إلى
  ــــــــــــــ دورةفواتیر غیر مستلمة في نھایة الــ ــــــــــــ

  فواتیر قید االستالم - الموردون  408/ حـ ... من
  موردو السلع والخدمات 401/ حـ... إلى

  ـــــــــــــــــــــ المورد استالم الفاتورة من  ـــــــــــــــــــــ
  

  ):22( مثال

خ  - عد، علما أن ا80.000استالم مواد أولية من املورد بقيمة  :15/11/2015بتار ستلم   .لفاتورة لم 

خ  - ون بقيمة  :30/11/2015بتار ا ، 120.000سليم منتجات للز لف علما أن الفاتورة لم ، 100.000ت

ا  .عد يتم إعداد

خ  - ولية من املورد، ولم يتم إعداد فاتورة املنتجات،  :31/12/2015بتار لم يتم استالم فاتورة املواد 

شاف خدمات صيانة بقي عد، وخدمات نقل  18.000مة كما تم اك ا  ستلم الفاتورة املتعلقة  السلع لم 

ائن بقيمة  عد10.000ألحد الز ا   .، لم يتم فوتر

خ  - ولية وفاتورة خدمات الصيانة :10/01/2016بتار  .استالم فاتورة املواد 

خ  -  .إعداد فاتورة املنتجات وفاتورة خدمات النقل :13/01/2016بتار
  

31  
  

  
381  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 15/11/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  مواد أولیة ولوازم

  مشتریات مواد أولیة ولوازم
 ...وصل استالم

80.000  
  

  
80.000  

724  
  

  
355  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 30/11/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  تغیر مخزونات المنتجات

  مصنعة منتجات
 ...وصل تسلیم

100.000  
  

  
100.000  

381  
615 
44566  

  

  
  
  
408  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  مشتریات مواد أولیة ولوازم

  الصیانة والتصلیحات والرعایة
  على السلع والخدمات TVA - الدولة 

  فواتیر قید االستالم - الموردون 
 مستلمة غیرر فواتی

80.000  
18.000  
16.660 

  

  
  
  

114.660  

418 
  
  
  

  
701  
706  
4457  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  نواتج غیر مفوترة - الزبائن 

  مبیعات المنتجات التامة
  خدمات أخرى مقدمة

  على المبیعات TVA - الدولة 
 فواتیر قید اإلعداد

152.100  
  
  
  

  
120.000  

10.000  
22.100  

  



)2( 
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408  
  
  

  
4011  
4012  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 10/01/2016 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  فواتیر قید االستالم - الموردون 

  ]1,17×80.000[ )المواد األولیة(مورد 
  ]1,17×18.000[ )خدمات الصیانة(مورد 

 ...فاتورة

114.660  
  
  

  
93.600  
21.060  

4111  
4112 

  

  
  
418  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 13/01/2016 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]1,17×120.000[ )المنتجات(زبون 
  ]1,17×10.000[ )خدمات النقل(زبون 

  نواتج غیر مفوترة - الزبائن 
 ...فاتورة

140.400  
11.700  

  

  
  

152.100  

  

  األعباء والنواتج املعاينة سلفا )4

ة،  )املقيدة(املعاينة عباء والنواتج   ار عباء املسددة والنواتج املحصلة خالل الدورة ا سلفا  

ا تخص الدورة املقبلة،  ا إلك ل االدورة  مما يتطلب تحو ستحقاق وذلك ، ال ترتبط  تطبيقا ألساس 

ة اصة عباء  حسابات ترصيد اية الدورة  ومن أجل ذلك يتم ؛ومبدأ املقابلة املحاس ومبدأ الدور ا

ةو  بالدورة املقبلة ار انب املدين  ،املسددة  الدورة ا وترصيد  ،"أعباء مقيدة سلفا" 486/ من حـمقابل ا

ة، ار اصة بالدورة املقبلة واملحصلة  الدورة ا انب الدائن من حـ حسابات النواتج ا  487/ مقابل ا

يل السابق 487/ وحـ 486/ و بداية الدورة املقبلة يتم ترصيد حـ ؛"نواتج مقيدة سلفا"   .عكس ال

  النواتج المقیدة سلفا  األعباء المقیدة سلفا
  62/ ...أو حـ 61... /حـ ...من
  على السلع والخدمات TVA - الدولة  44566/ حـ... من

  403/ أو حـ 53/ أو حـ 512/ أو حـ 401/ حـ... إلى
  ــــــــــــــــــــ تسجیل األعباء حسب طبیعتھاــــ ـــــــــــــــ

  أعباء مقیدة سلفا  486/ حـ... من
  62/ ...أو حـ 61... /حـ... إلى

  ــــــــــــــــــــــ ترصید أعباء الدورة المقبلة ــــــــــــــــــــ
  62/ ...أو حـ 61... /حـ ...من

  أعباء مقیدة سلفا 486/ حـ... إلى
  ــــــــــــفي بدایة الدورة المقبلة  486/ ترصید حـــ ـــــــــ

  413/ أو حـ 53/ أو حـ 512أو حـ  411 /حـ ...من
  نواتج 7.../ حـ ... إلى
  على المبیعات TVA - الدولة  4457/ حـ... إلى

  ــــــــــــــــــ تسجیل النواتج حسب طبیعتھاــــ ــــــــــــ
  نواتج 7.../ حـ ... من

  نواتج مقیدة سلفا 487/ ـح... إلى
  ـــــــــــــــــــ ترصید نواتج الدورة المقبلة ـــــــــــــــــ
  نواتج مقیدة سلفا 487/ حـ... من

  نواتج 7.../ حـ ... إلى
  ــــــــفي بدایة الدورة المقبلة  487/ ترصید حــــــــــ 

 

 الحسابات االنتقالية أو االنتظارية )5

رتال  حسابات وسيطة  اية الدورة لذا  القوائم املالية،  ظ د من عند التأكترصد قبل 

ل مؤقت  تفتحاملعلومات، و  ل مؤكد لعمليات معينة، أو العمليات ش ش ا  س إلدراج املبالغ ال ال يمكن 

ل مؤكد  حساب ش ا   يتم ، حيثليات ال تتطلب معلومات إضافية، أو العمةمعين اتال ال يمكن قيد

ل املت انب املدين من حـيات عملاملتعلقة بتلك البالغ حو ن التخصيص" 476/ إ ا انت عبارة "أعباء ر ، إذا 

انب الدائن من عن مدفوعات، أو  ن التخصيص" 477/ حـا انت عبارة عن مقبوضات"نواتج ر   .، إذا 
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  ):23( مثال

خ  - ي :02/07/2014بتار ن مبا را ب 18ملدة  املؤسسة تم تأم  .نقدا 972.000مبلغ ش

خ  -  .شيك لم يتم تحديد مصدره 545.000مبلغ  تحصيل :15/10/2014بتار

خ  - ساب 210.000مبلغ  إشعار بخصم :28/10/2014بتار  .ي للمؤسسةالبن من ا

خ  - ن أن املبلغ  :05/11/2014بتار سابتب ة  يالبن املخصوم من ا ان مقابل تحصيل ورقة تجار

ة ع املؤسسة و  .من طرف أحد املوردين م

خ  - ان  :15/11/2014بتار شيك  ن أن املبلغ املحصل  يقات عبارة تب ائنس  .من أحد الز
  

616  
44566  

  

  
  
53  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 02/07/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  أقساط التأمینات

  على السلع والخدمات TVA - الدولة 
  الصندوق

 ...أمینفاتورة ت

972.000  
165.240  

  

  
  

1.137.240  

512  
  

  
477  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 15/10/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  بنك

  نواتج رھن التخصیص
 ...إشعار بنكي

545.000  
  

  
545.000  

476  
  

  
512  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 28/10/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  أعباء رھن التخصیص

  بنك
 ...إشعار بنكي

210.000  
  

  
210.000  

403  
  

  
476  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 05/11/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  أوراق دفع - الموردون 

  أعباء رھن التخصیص
 ...كشف بنكي

210.000  
  

  
210.000  

477  
  

  
4191  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 15/11/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  نواتج رھن التخصیص

  مستلمة ودفعاتتسبیقات  - الزبائن 
 ...كشف بنكي

545.000  
  

  
545.000  

486  
  

  
616  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 31/12/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]18 \12×972.000[أعباء مقیدة سلفا 

  التأمیناتأقساط 
 )شھرا 12( 2015بـ  ةید أعباء التأمین الخاصترص

648.000  
  

  
648.000  

  

616  
  

  
486  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 01/01/2014 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  التأمیناتأقساط 

  أعباء مقیدة سلفا
 2015الخاصة بـ وإثبات أعباء التأمین  486/ ترصید حـ

648.000  
  

  
648.000  

  

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ــــــ ــــــــــــ   ـــ

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 



 

 

157  

  املراجـع باللغة العربية -

كسن . إلدون س .1 ية، )2008(ندر ة املحاس د، ط: ، ترجمةالنظر ة04كمال خليفة أبو ز سكندر دار : ، 

امعية  .چوج عوض املطبوعات ا

ك  .2 ن أر وچيمس لو امل، )2009(ألف سطي، السعودية: ، ترجمةاملراجعة مدخل مت : دمحم دمحم عبد القادر الد

خ  .دار املر

ن السيد أحمد لطفي  .3 ة املحاسبة ، )2005(أم ة)منظور التوافق الدو(نظر سكندر امعية: ،    .الدار ا

ن السيد أحمد لطفي  .4 ة01، طوائم املالية  ضوء معاي املحاسبةإعداد الق، )2008(أم سكندر الدار : ، 

امعية  .ا

ي بالر  .5 ية، )2005(تيجا عدد بدائل القياس املحاس ي من  يجا مجلة العلوم ، موقف املن املعياري واملن 

سي   .05، العدد )جامعة سطيف(قتصادية وعلوم ال

جانت  .6 ي و سو وج اج وسلطان دمحم السلطان، : ، ترجمةاملحاسبة املتوسطة، )1999(دونالد ك أحمد حامد 

اض02، ط01ج خ: ، الر  .دار املر

ة املحاسبة: تطور الفكر املحاس، )2001(رضوان حلوة حنان  .7 الدار العلمية : ، عمان01، طمدخل نظر

 .الدولية ودار الثقافة

 .دار وائل: ، عمان01، طاملبادئ إ املعاي النموذج املحاس املعاصر من، )2003(رضوان حلوة حنان  .8

دار : ، عمان01، طقياس بنود قائمة املركز املا: أسس املحاسبة املالية، )2004(رضوان حلوة حنان وآخرون  .9

امد  .ا

ازي  .10 دي الش ة املحاسبة، )1990(عباس م ت01، طنظر و  .ذات السالسل: ، ال

، كمال خليفة أ .11 د ومحمود السيد سليمان عبد ال عبد ال مر ، مبادئ املحاسبة املالية، )2008(بو ز

ة امعية چورچ عوض: سكندر  .دار املطبوعات ا

ديد(املحاسبة العامة وفق النظام املحاس املا ، )2009(عبد الرحمان عطية  .12 ، )املخطط املحاس ا

زائر شر جيط: ا  .دار ال

 .دار وائل: ، عمان01، طل  مبادئ املحاسبةالشام، )2008(عبد الستار الكب  .13

ن  .14 شر(عبد الفتاح ال ة والتطبيق، )دون سنة  ن النظر ية ب ةاملبادئ املحاس سكندر مؤسسة شباب : ، 

امعة  .ا

ة املحاسبة، )2003(فؤاد دمحم اللي  .15 ية: ، مصر02، طاملدخل املعاصر: نظر ضة العر  .دار ال

راوي وعب .16 الل كمال الدين الد دار : ، مصر01، طمدخل نظري تطبيقي: املحاسبة املتوسطة، )2000(د هللا 

امعية  .املعرفة ا

ز النقيب  .17 ة املحاسبة، )2004(كمال عبد العز  .دار وائل: ، عمان01، طمقدمة  نظر



)2( 

 

158 

ا ع قيمة املؤسس، )2016(كيموش بالل  .18 ية املتعلقة بالعناصر غ امللموسة وأثر دراسة : ةالبدائل املحاس

ية نجل سية و ة، الفر زائر قتصادية مجموعة من املؤسسات  ا غ (، رسالة دكتوراه  العلوم 

شورة زائر)م  .1جامعة سطيف : ، ا

ديد املستمد من املعاي الدولية للمحاسبة، )2009(لبوز نوح  .19 زائرمخطط النظام املحاس املا ا : ، ا

سكرةمؤسسة الفنون املطبعية و  ية لوالية   .املكت

باية، )2011(لعش جمال  .20 زائرمحاسبة املؤسسة وا  .الصفحات الزرقاء الدولية: ، ا

الل عبد العظيم  .21 ةمبادئ املحاسبة املالية، )2001(دمحم عباس بدوي وعبد هللا  سكندر امعة : ،  دار ا

ديدة  .ا

ة املحا، )2002(محمود السيد النا  .22 يةدراسات  نظر املكتبة : ، املنصورة01، طسبة واملعاي املحاس

ة  .العصر

ن املخطط الوط للمحاسبة، )2004(مصطفى عقاري  .23 مة علمية لتحس غ (، رسالة دكتوراه مسا

شورة زائر، )م ، جامعة سطيف، ا سي قتصادية وعلوم ال لية العلوم   ،2004. 

، 01، جسس العلمية والعملية  القياس املحاس: اليةمبادئ املحاسبة امل، )2006(ادي رضا الصفار  .24

 .دار الثقافة: ، عمان01ط

اض03، طأسس املحاسبة، )2001(وابل بن ع الوابل  .25 د الوطنية: ، الر  .مكتبة امللك ف

يا  .26 ية املفتوحة: نماركا، الد01، جأصول املحاسبة املالية، )2007(وليد نا ا  .اديمية العر

يا وليد  .27 ية املفتوحة: نماركا، الد02، جأصول املحاسبة املالية، )2007(نا ا  .اديمية العر

يا  .28 ية املفتوحة: نماركا، الداملحاسبة املتوسطة، )2007(وليد نا ا  .اديمية العر

يا  .29 ة املحاسبة، )2007(وليد نا ا ية املفتوحة: نماركا، الدنظر  .اديمية العر

امد: ، عمان01، طأصول وخصوم وقوائم مالية: املحاسبة املالية، )2000(يوحنا آل آدم وصا الرزق  .30  .دار ا

وع وسالم عبد هللا حلس  .31 املحاسبة الدولية مع التطبيق العم ملعاي املحاسبة ، )2002(يوسف محمود جر

 .مؤسسة الوراق: ، عمان1، طالدولية

  نجليزيةاملراجـع باللغة اإل  -

32. Carl S. Warren, James M. Reeve and Jonathan E. Duchac (2012), Accounting, 23th edition, 
USA: South-Western, Cengage Learning. 

33. Carl S. Warren, James M. Reeve and Jonathan E. Duchac (2012), Financial Accounting, 12th 
edition, USA: South-Western, Cengage Learning. 

34. Charles H. Gibson (2011), Financial Reporting & Analysis, 12th edition, USA: South-Western, 
Cengage Learning. 



 

 

159  

35. Clyde P. Stickney, Roman L. Weil, Katherine Schipper and Jennifer Francis (2010), Financial 
accounting: An introduction to concepts, methods, and uses, 13th edition, USA: South-
Western, Cengage Learning. 

36. Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield (2012), Intermediate Accounting, 
14th edition, USA: John Wiley & Sons. 

37. Gary A. Porter and Curtis L. Norton (2011),Using financial accounting information: The 
alternative to debits and credits, 7th edition, USA: South-Western, Cengage Learning. 

38. Hennie Van Greuning (2006), International financial reporting standards: a practical 
guide, 4th ed., Washington: The World Bank. 

39. IFAC (2006), International public sector accounting standard: Financial reporting under 
the cash basis of accounting, New York. 

40. Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel and Donald E. Kieso (2012), Accounting principles, 10th 
edition, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

41. John G. Helmkamp, Leroy F. Imdieke and Ralph E. Smith (1986), Principles of Accounting, 
2nd edition, New York: John Wiley & Sons. 

42. Lyn M. Fraser and Aileen Ormiston (2010), Understanding financial statements, 9th edition, 
USA: Prentice Hall. 

43. Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt and Donald E. Kieso (2011), Financial accounting tools 
for business decision making, 6th edition, USA: John Wiley & Sons. 

44. Peter Atrill and Eddie McLaney (2011), Financial accounting for decision makers, 6th 
edition, England: Pearson Education. 

45. Robert Libby, Patricia A. Libby and Daniel G. Short (2011), Financial Accounting, 7th edition, 
USA: The McGraw-Hill Companies. 

46. W. Steve Albrecht, Earl K. Stice and James D. Stice (2008), Financial accounting, 10th edition, 
USA: Thomson South-Western. 

47. W. Steve Albrecht, Earl K. Stice and James D. Stice (2011), Financial accounting: Concepts & 
applications, 11th edition, USA: South-Western, Cengage Learning. 

  الفرنسيةاملراجـع باللغة  -

48. Ali Tazdait (2009), Maitrise du système comptable financier : en référence aux normes 
IFRS, 1er édition, Alger : Edition ACG. 

49. Anne-Marie Bouvier et Charlotte Disle (2008), Introduction à la comptabilité, Paris : 
Dunod. 

50. Brigitte Doriath, Michel Lozato, Paula Mendes et Pascal Nicolle (2010), Comptabilité et 
gestion des organisations, 7e édition, Paris : Dunod. 

51. Cyrille Mandou (2003), Comptabilité générale de l'entreprise, 1e édition, Bruxelles: De 
boeck. 

52. Eric Dumalanède et Abdelhamid Boubkeur (2009), Comptabilité générale conforme aux 
SCF et aux normes comptables internationales IAS/IFRS, Alger : BERTI éditions. 



)2( 

 

160 

53. Ian P. N. Hague et Diana W. Willis, Que choisir coût historique ou juste valeur ?, Disponible 
sur le lien : http://zonecours.hec.ca/documents/A2009-1-2072033.QueChoisir 
CoutHistoriqueOuJusteValeur_CAMag_1999.pdf, [Consulter le : 11/01/2010] 

54. Jacques Richard et Christine Collette (2008), Comptabilité générale système français et 
normes IFRS, 8e édition, Paris : Dunod. 

55. Jean-Jacques Julian (2007), Les normes comptables internationales IFRS/IAS, 2e  édition, 
Paris : Foucher. 

56. Laurence Thibault-Le Gallo (2009), La comptabilité pour les nuls, Paris : Editions First. 

57. Wolfgang Dick et Franck Missonier-Piera (2006), Comptabilité financière en IFRS, Paris : 
Pearson Education. 

  القوان̼ والجرائد الرسمية -

ة الديمقراطية الشعبية، قرار مؤرخ   .58 زائر ة ا ور م لية  23ا دة الرسمية، 1975جو ر ، 42، العدد ا

خ    .1976مارس  23الصادر بتار

ة الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  .59 زائر ة ا ور م دة الرسمية، 2007نوفم  25ؤرخ  م 11- 07ا ر ، ا

خ 47العدد   .2007نوفم  25، الصادر بتار

ة الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم  .60 زائر ة ا ور م سم  10مؤرخ   468- 05ا دة ، 2005د ر ا

خ 80، العدد الرسمية سم  11، الصادر بتار  .2005د

ة الديمقراطي .61 زائر ة ا ور م لية  26ة الشعبية، قرار مؤرخ  ا دة الرسمية، 2008جو ر ، 19، العدد ا

خ   .2009مارس  25الصادر بتار

ة الديمقراط .62 زائر ة ا ور م دة ، 2008ماي  26مؤرخ   156- 08ية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم ا ر ا

خ 27، العدد الرسمية  .2008ماي  28، الصادر بتار

ة ا .63 زائر ة ا ور م لية  26لديمقراطية الشعبية، قرار مؤرخ  ا دة الرسمية، 2008جو ر ، 19، العدد ا

خ   .2009مارس  25الصادر بتار

ة الديمقراط .64 زائر ة ا ور م ل  07مؤرخ   110- 09ية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم ا دة ، 2009أفر ر ا

خ 21، العدد الرسمية ل  28، الصادر بتار  .2009أفر

زائري القانون  .65  .)2007إصدار ( التجاري ا

عمال .66 زائري  قانون الرسوم ع رقم   .)2010إصدار ( ا

 .)2010إصدار (والرسوم املماثلة  قانون الضرائب املباشرة .67

  


	1
	2
	3
	4

