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أ

العــال املســتوى ــ ع مســتمرا تطــورا عــرف ــ ال املجــاالت مــن ــ وم ــادي أ أو ــ عل كمجــال املحاســبة ــ عت

ــــد عـ ــــارعة سـ م ة ــــ وت ــــور التطـ ــــذا ـ ــذ أخــ ــــد وقـ ــــي التطبيقـ املســــتوى ــــ ـ ع أو ــــوري والتصـ ي املفــــا ــــتوى املسـ ــــ ـ ع ســــواء

الدوليـــة ية املحاســـ للمعـــاي العـــالم دول أغلـــب املـــا)IAS(اســـتجابة بـــالغ ــاي معـ ثـــم البدايـــة ا) IFRS(ـــ صـــور ـــ

ديثة، قتصاديةا التطورات مع ناسب ت محسنة صيغ دوري ل ش ا إصدار يتم .إذ

ـدف املـاالـدولو بـالغ ومعـاي الدوليـة ية املحاسـ املعـاي اعتمـاد خـالل طــةمـن ر ا ـ ـا بقا ضـمان ـ إ

خــالل مــن ــقتصـادية جديــدا عــدا أخــذت ــ ال ية املحاســ ــا أنظم مخرجــات مقروئيــة وجــودة حســن ظــلضــمان

ن ي املحاس والتوافق .التوحيد

العالم دول غراربقية زائرع الوط،وا املحاس املخطط بع ت لة طو ولعقود انت ما عد الذي) PCN(و

قــ ة، ــ الف تلــك ــ ي ا شــ قتصــادي التوجــھ مــع تجــاهتناســب نفــس تأخــذ أن املحاســررت النظــام خــالل مــن

الدوليـــة)SCF(املـــا ية املحاســـ املعـــاي مـــن جـــانفياملســـتمد ـــ مـــرة ألول أجـــل2010واملطبـــق مـــن جـــودةوذلـــك ـــادة ز

قــــرارات ــــادة رشـ ــــ م ــا ســ ــــة ماليـ وكشــــوف ــــوائم قـ مــــن ــ ــ املحاسـ النظــــام ذاتمخرجــــات ــــراف طـ قيــــة و ثمرن ــــ املسـ

.العالقة

الضـــوء ســلط ل املطبوعـــة ــذه جـــاءت ومســـتوىوقــد يتوافــق بمـــا املــا املحاســـ النظــام تضـــمنھ مــا ـــم أ ــ ع

املاليــة القـوائم محتـوى ــ ع طـالع و ساسـيات و يم املفــا ـم أ ـ ع للتعــرف مـدخال ـ عت ــ وال د م ل ـ و السـنة

املحاســـ يل ـــ ال عمليـــة ـــ ــا ـ عل عتمـــد ـــ ال ســـابات ا ـــاومدونـــة تقـــوم ـــ ال قتصـــادية والعمليـــات لألحـــداث

قتصادية .املؤسسات

من املعلومة تقديم التدرج مية أ ترا متتالية دروس إ املطبوعة تقسيم تم فقد ذلك تحقيق أجل ومن

أمثلـة خــالل مـن التطبيقـي انــب ا ثـم بالـدروس النظــري انـب با ملـام الطلبـمحلولــةسـيطةخـالل ــسـاعد ع ة

توسعا أك ون ت ال ة املوج عمال لتمارن م وتحض ل وأس أسرع ل ش ية املحاس املستجدات يعاب .اس

زرق. د سوسن
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للمحاسبة-1 نظري : املاليةمدخل

املحاســبة-1-1 ــف ــاAAA(Association of AccountantsAmerican(عــرف: املاليــةعر بأ عمومــا : املحاســبة

تخـــــتص" ــــة متتاليـ ــــطة شــ أ ــــة ثالثـ ــــن مـ ــــون ـ تت ــــة يلMeasuringقيـــــاس) 2(وIdentifyingبتحديـــــد) 1(عمليـ ــــ ــ و

Recordingتوصــــيل) 3(وCommunicatingقتصــــادية ــــات واملعلومـ النقـــــد-البيانــــات بوحــــدة ــــا ع ا ــ ــ ـ مع املاليــــة

ــــثال( ــ ــ ــــدينارمـ ــ ــــادية) الــ ــ ــ قتصـ ــــدات ــ بالوحــ ــــة ــ ــ ــــة(واملتعلقـ ــ ــ التجار ــ ــ ــ ــ ـ وغ ــــة ــ ــ ـ التجار ــــال ــ عمــ ــــات ــ ــ ــ) منظمـ ــ ــ ــ ـ إ ا ــــديم ــ ــ لتقـ

ب ن تم امل ن قتصاديةاملستخدم القرارات اتخاذ م مساعد غرض واملعلومات البيانات .1"تلك

ــا ف عر تـم فقــد املاليــة املحاســبة للمحاسـبةحســبأمـا كيــة مر معيــة ــا1941ــ)AAA(ا أ ــ فــن: "ع

ــــ ـ ــا ــ ـ ع ــــفر سـ ــــ ـ ال ــائج ــ النتـ ــ ــ وتفسـ ــــة، ماليـ ــــة طبيعـ ــــا ـ ل ــ ــ ـ ال ــــداث حـ و ــــات العمليـ ـــــيص وت ـــــب وتبو يل ــــ ذهـ

حداث و .2"العمليات

ــا تقــوم ــ ال املاليــة العمليــات يل ــ ــ إ ســ فــن املاليــة املحاســبة أن ــ يت ــف التعر ــذا خــالل مــن

ا استخدام حسن يل س ل النتائج ذه تفس ثم ا نتائج واستخالص ا ومعا . املؤسسة

ن للمحاسـب ـي مر ـد املع ا عرف نكما American Institute Of Certified Public Accountantsالقـانوني

)AICPA (ـــا أ ــ ـ الكميـــة: "ع املعلومـــات تقـــديم ـــا وظيف خـــدمي، أساســـا-شـــاط املاليـــة الطبيعـــة شـــأة-ذات م عـــن

الرشيدة قتصادية القرارات اتخاذ العالقة لذوي مفيدة ون ت أن ا م والغرض .3"معينة،

للمحاسبة أن ف التعر ذا ن وذلـكيب مـا مؤسسـة شـاط تخص معلومات تقديم تتمثل وظيفة املالية

املؤسسة ذه يتعلق فيما سب القرارات اتخاذ من املعلومات ذه مستعم ن تمك و و ن مع غرض لتحقيق

عالية كفاءة تحقيق أجل من ا .وموارد

ــا ــ ــ ــ ـ عرف ــــة ــ ــ الحقـ ــــة ــ ــ مرحلـ ــــ ــ ــ ـ ــــنة) AAA(و ــ ــ ــا1975سـ ــ ــ ــ ـ أ ــ ــ ــ ــ ـ ــا: "ع ــ ــ ــ بقيـ ــــتص ــ ــ يخـ ــــام ــ ــ ــــاتنظـ ــ ــ املعلومـ ــــيل ــ ــ وتوصـ س

القرارات اتخاذ املعلومات ذه مستخدمي ن تمك بقصد .4"قتصادية

كنظام املحاسبة تطور عليھ د يز أنھ إال املالية املحاسبة دف حيث من سبقھ ما مع يتفق ف التعر ذا

املر  ــــات املعلومـ ــــيل وتوصـ ــــاس بقيـ تخـــــتص ــــ ــ ال ــــد والقواعـ ــــادئ املبـ ــــن مـ ــــة مجموعـ أي ــــات، ــــةللمعلومـ باملؤسســ ــــة تبطـ

املناسبة القرارات اتخاذ من م لتمكي ا ملستخدم ا شاط . و

حنـــــــان،1 حلـــــــوه الفكـــــــريرضـــــــوان طـــــــار ية املحاســـــــ ـــــــة النظر العمليـــــــة-مـــــــدخل عمـــــــانالتطبيقـــــــات ـــــــع، والتوز شـــــــر لل وائـــــــل دار ، ـــــــ و الطبعـــــــة ،-

ص2005ردن، ،12.
مطــر،2 نيــةمحمــد امل للممارســات النظــري فصــاحالتأصــيل العــرض، القيــاس، مجــاالت ــ ية ــع،املحاســ والتوز شــر لل وائــل دار ، ــ و الطبعــة ،

ص2004ردن،-عمان ،19.
ص3 حنان، حلوه .12رضوان
ص4 سابق، مرجع مطر، .20محمد
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ـــا أ ــ ـ ع املـــا ــ املحاسـ النظـــام مـــن الثالثـــة للمـــادة وفقـــا ـــا ف عر تـــم املاليـــة: "وقـــد املعلومـــة لتنظـــيم نظـــام

عـن صـادقة صورة عكس كشوف وعرض ا يل و ا وتقييم ا يف وتص عددية قاعدية معطيات ن بتخز سمح

الس اية تھ خز ووضعية ونجاعتھ الكيان، ات وممتل املالية املاليةالوضعية .1"نة

املالية-1-2 املحاسبة داف ي:أ فيما ا يص ت يمكن داف من جملة لتحقيق املالية املحاسبة :س

ــ- املؤسســة ــ مصــا م لــد مــن ــا ن ســتع ماليــة قــوائم ل شــ ــ جــودة وذات مفيــدة ماليــة معلومــة إنتــاج

القرارات؛ اتخاذ

وتحديد- املؤسسة أعمال نتائج معينة؛قياس ة ف ا خسار أو ا ح ر

معلومات؛- من تحتاجھ بما ومية ا يئات وال الوطنية واملحاسبة التحليلية املحاسبة د تزو

للمؤسسة؛- الداخلية الرقابة وسائل من عت املحاسبة ألن املؤسسة ات ممتل ع فاظ ا

د- ــــراض ــ ــ ــ ألغــ ــــة ــ ــ ــ املؤسســ ــــ ــ ــ ــ ــ ن ــــداخلي ــ ــ ــ الــ ن ــــتخدم ــ ــ ــ للمســ ــــات ــ ــ ــ املعلومــ ــــوف ــ ــ ــ ــــؤتــ ــ ــ ــ بــ والت ــــيط ــ ــ ــ والتخطــ ــــة ــ ــ ــ والرقابــ ارة

املستقبل؛

ــــــن- ــ ــ مــ ن ــــ ــ ــ ــ ومقرضــ ن ثمر ــــ ــ ــ ــ مســ ــــن ــ ــ ــ مــ ــــة ــ ــ ــ املؤسســ ــــن ــ ــ ــ عــ ــــارجيون ــ ــ ــ ــ ا ــــراف ــ ــ ــ طــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ يحتاج ــــ ــ ــ ــ ــ ال ــــات ــ ــ ــ املعلومــ ــــديم ــ ــ ــ تقــ

ــــل ــ ــ ــ أجـ ــــن ــ ــ ــ مـ ة ــــ ــ ــ ــ ـ ووا ــــة ــ ــ ــ ومـ مف ــــات ــ ــ ــ املعلومـ ــــك ــ ــ ــ تلـ ــــون ــ ــ ــ ـ ت أن ــــ ــ ــ ــ ـ ع ــــراض ــ ــ ــ قـ أو ثمار ــــ ــ ــ ــ سـ ــــرار ــ ــ ــ قـ ــاذ ــ ــ ــ ــ اتخـ ــــل ــ ــ ــ أجـ

ا ودراس ا تحليل من م .تمكي

املحاسبة-1-3 املالية:املاليةوظائف املحاسبة وظائف حصر :يمكن

ــ- ــ ــ ــ ــ ــ ــ إ ناد ــ ــ ــ ــ ــ ــ باالســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ الزم ا ــل ــ ــ ــ ــ ــ سلســ ــــــق ــ ــ ــ وفــ ــــة ــ ــ ــ ــ املؤسسـ ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم ــ ــ ــ ــ تقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ ــ ــ ــ املاليــ ــــات ــ ــ ــ ــ العمليــ يل ــــ ــ ــ ــ ــ ــائقـ ــ ــ ــ ــ ــ الوثــ

امل ندات ناسبة؛واملس

ــــة،- ــ ــ ــ ــ املؤسســ ــــوارد ــ ــ ــ ــ مــ ــــتخدام ــ ــ ــ ــ اســ ــــة ــ ــ ــ ــ كيفيــ ــــرح ــ ــ ــ ــ وشــ ــــا ــ ــ ــ ــ ــ تحليل ــــل ــ ــ ــ ــ أجــ ــــن ــ ــ ــ ــ مــ ــــة ــ ــ ــ ــ املاليــ ــــات ــ ــ ــ ــ العمليــ يف ــــ ــ ــ ــ ــ وتصــ ــــــب ــ ــ ــ ــ تبو

ا؛ وإيرادا ا ف مصار

واملنتوجات؛الق- عباء و صوم وا صول لعناصر ة سو وال رد ا عمليات بمختلف يام

للمؤسسة؛- املا املركز ار وإظ الدورة يجة لن ة املو املالية ر التقار أو الكشوف وإصدار إعداد

ا- م املستفيدة للفئات املالية املعلومات وإيصال .تقديم

رقم1 العدد11-07القانون ة، زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ا ، املا املحاس النظام املؤرخ74املتضمن ص2007نوفم25، ،03.
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ـــــا-1-4 ومباد املاليــــة املحاســـــبة ــــادئ: فــــروض واملبـ الفــــروض ــــن مـ جملــــة ــــ ـ ع املاليــــة املحاســــبة ــــز ــــترتكـ ـ عت ــــ ال

ـا، بي فيمـا بالتناسـق سـم ت املحاسـ العمـل ـ التطـرقمسـلمات خـالللإتــم مـن مـنـا امسـة ا املرســوماملـادة

رقم ام2008ماي26املؤرخ156-08التنفيذي أح تطبيق رقماملتضمن وال11-07القانون أعاله، ور املذ

دائـم"تتمثل ل شـ ـا تطبيق املؤسسـة ـ ع يجـب ـ ال صوصـية ا والتطبيقات والقواعد تفاقيات و املبادئ

املالية ا قوائم وعرض إلعداد أخرى إ مالية سنة تقسيم.1"من مكن ياو :كما

ية-1-4-1 املحاس : الفروض

أســــاس- ـــ ع املحاســـبة ـــدفـــرض قتصــــادية:التع العمليـــات محاســـبة تـــتم أن ـــ ع السادســــة املـــادة تـــنص

ــا تــرتبط ــ ال املاليــة للســنوات املاليــة الكشــوف ــ عــرض و ا، حــدو عنــد ــا اف ــ ع أســاس ــ ع . 2للكيــان

ــــرفو  ــ ــــــرضعـ الفـ ــــذا ــ ـــ ــ ــ بــ ية ــــ ــ املحاسـ ــــات ــ دبيـ ــــ ــ ــــتحقاق"ـ ــ سـ ــــاس ــ ــــاديةأي،"أسـ ــ قتصـ ــــداث ــ باألحـ اف ــــ ــ ـ ع

التعاقد خ بتار يا محاس ا يل او املرتبط النقدي التدفق تحقق أساس ع س ول ،3.

ة- استمرار ستغالل:ستغاللفرض ة استمرار أساس ع عد املالية الكشوف فإن عة السا للمادة وفقا

قتصـــادية شـــطتھ أل الكيـــان عـــة متا تحقيـــقأي أجـــل املســـتقبلخططـــھمـــن أو اضـــر ا ـــ املتوقـــع ـــ غ ومـــن

توقيفــھ أو ا شـاط تقلـيص أو املؤسسـة تصـفية ـب أن.4القر ـ ع ال ة سـتمرار فـرض ــسـيالكيـانإن إ عمل

أنــ ــو املقصــود وإنمــا ايــة، ال ســمحشــاطھــمســتمر ھمــا اماتــھبالوفــاءلــھبصــورة ســتفادةبال و القائمــة

اضرأصولھمن ا الوقت ظروف .ظل

ية-1-4-2 املحاس :املبادئ

املاليـــــةمبـــــدأ- الذمـــــة ــــدة:اســـــتقاللية وحـ ــــ ـ عت ــــان كيـ ــــل ــــإن فـ ــــذي التنفيـ املرســــوم ــــن مـ ــــعة التاسـ ــــادة للمـ ــا وفقــ

فقـــط الكيــان معــامالت ســـبان ا ــ تأخــذ املاليـــة الكشــوف أن أي ــا، مالك عـــن ومنفصــلة مســتقلة ية محاســ

مالكيـــھ معــامالت عامـــل. 5دون أن يجـــب ــا ومالك املؤسســـة ن بـــ تــتم ماليـــة عمليـــة أي فــإن الفـــرض ـــذا ل ووفقــا

مـــدفوعات انـــت ســـواء باملالـــك اصـــة ا العمليـــات ـــل ل ـــ كـــذا و ، ـــ الغ مـــع تمـــت ـــا ـــوكأ ات و ـــ م أو

.حساب

رقم1 التنفيذي رقـم156-08املرسوم القـانون ـام أح تطبيـق العـدد11-07املتضمن ـة، زائر ا ـة ور م ل الرسـمية ـدة ر ا ـ27، املـؤرخ مـاي26،

ص2008 ،11 .
رقم2 التنفيذي رقم156-08املرسوم القانون ام أح تطبيق سابق،11-07املتضمن صمرجع ،11.

لبــوز،3 والشــرحمخطــطنــوح باألمثلــة مــدعم ســابات ل تطبيقــي دليــل للمحاســبة الدوليــة املعــاي مــن املســتمد ديــد ا املــا املحاســ ،النظــام

سكرة ية، واملكت املطبعية الفنون مؤسسة ول، زء زائر،-ا ص2009ا ،05 .
رقم4 التنفيذي رقم156-08املرسوم القانون ام أح تطبيق سابق،11-07املتضمن صمرجع ،11.
ص5 السابق، املرجع .12نفس
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الدورات- استقاللية أ:مبدأ مالية سنة عن مستقلة مالية سنة ل فإن املبدأ ذا ل اوفقا تل انت سواء خرى

ـا خالل حـدثت ـ ال قتصـادية والعمليـات حـداث مجمـل سـنة ـل ل سب ت أن ستلزم ما و و ا، سبق .1أو

ضـــمنيا ـــ ع مـــا ـــو ةو ســـاو م دورات ـــ إ الكيـــان شـــاط النتـــائجتقســـيم معرفـــة أجـــل مـــن املاليـــة الســـنة تمثـــل

سـتمرار مبـدأ مـع يتعارض ال طبعا ذا و قتصـادي. ةاملحققة، شـاطھ يمـارس الكيـان أن ـ ع يـنص الـذي

ب القر املستقبل قل ع معلوم غ خ تار .   إ

النقديـــة- الوحـــدة نقـــدي:مبـــدأ أســـاس ـــ ع ـــون ي للكيـــان املاليـــة الكشـــوف إعـــداد فـــإن العاشـــرة للمـــادة وفقـــا

ع نقديا، ا م وتقو ا قياس يمكن ال والعمليات لألحداث سبة بال طبعا ذا و زائري، ا الدينار و و موحد

ق امل أثرما وذات الك للتحديد القابلة غ حداث تلك إدراج يتم ض. 2أن ـ ف املبـدأو ـونـذا ت أن

الشــــرائية القــــوة ــ ــ ــ ــ التغ مــــال إ ــــو و نتقــــاد، عــــض ھ شــــو ذلــــك أن إال ــــ غي دون ثابتــــة النقــــد ــــذا ــة قيمــ

ــــات املعلومـ ــــذه ـ ــــبح تصـ أيـــــن م ــــ ـ الت ــــن مـ ــــة مرتفعـ معـــــدالت ا ــــود سـ ــــ ـ ال ات ــــ ـ الف ــ ــ ـ ــة ــ خاصـ النقـــــد ــــدة لوحـ

إ يــــدعو ــا مــ ــــو و ، ــــ مع بــــال النقــــد بوحــــدة املقيــــدة ية ناملحاســــ عــــ خــــذ مــــع املاليــــة القــــوائم إعــــداد ضــــرورة ــــ

لألسعار العام املستوى التغ .3عتبار

ية- س ال مية العنصـر:مبدأ ـذا ميـة أ وتتحـدد املاليـة، القـوائم ـ مـة امل العناصـر ع ك ال بھ قصد و

القـــرار صـــنع ـــ ع ه تـــأث مــدى أو طبيعتـــھ أو ســـ ال مـــھ وفقــا ذاك املـــادة. أو تـــنص أن11حيــث ميـــة أ ـــ إ

معلومـة ـل املالية الكشوف ر مـةتظ صـورةم عكـس بمـا الكشـوف ـذه مسـتعم حكـم ـ ع تـؤثر أن يمكـن

لة ـــ امل لألحـــداث ية ســـ ال ميـــة و الواقـــع عـــن ةصـــادقة ـــ املعت ـــ غ املبـــالغ جمـــع يمكـــن ن حـــ ـــ املبـــالغ، مـــع

الطبيعـــ حيـــث مـــن ـــا ل مماثلـــة عناصـــر اصـــة ـــا ع ية املحاســـ املعـــاي تطبـــق ال أن يمكـــن كمـــا الوظيفـــة، أو ة

مة امل غ العتبـاراتالعناصر يخضـع العناصـر تلـك ميـة أ تحديـد ـ عليـھ املعتمـد املؤشر أن ضمنيا ع ما ،

ونقدية . 4كمية

ية- املحاسـ الطـرق اتبـاع ـ الثبات رقـم:مبدأ التنفيـذي املرسـوم مـن امسـة ا للمـادة ـل156-08وفقـا فـإن

ية املحاس الدورات مختلف خالل دائم ل ش والقواعد تفاقيات و الطرق من مجموعة بتطبيق ملزم كيان

املالية كشوفھ وعرض إعداد أجل املبدأ. 5من ذا يح خـاللو ـا مقارن وقابليـة ية املحاسـ املعلومـات ام ا

رقم1 التنفيذي رقم156-08املرسوم القانون ام أح تطبيق سابق،11-07املتضمن صمرجع ،12.
السابق2 املرجع صنفس ،12.
ــوام،3 الــوطجمعــة املحاســ للــدليل وفقــا املعمقــة املحاســبة عكنــونتقنيــات بــن امعيــة، ا املطبوعــات ديــوان عــة، الرا الطبعــة ول، ــزء ا ،-

زائر، ص2008ا ،13.
رقم4 التنفيذي رقم156-08املرسوم القانون ام أح تطبيق ص11-07املتضمن سابق، مرجع ،12.
السابق5 املرجع صنفس ،11.
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املتعاقبة املالية ات عمليات،الف طبيعة غي حدث إذا والطرقالكيانإال القواعد غي أن أو ظروفھ، أو

عنھ تج مالءمةكشوفي أك موثوقيةمالية الةوأك ا ذه مثل فصاح ضرورة ع ما و و ،1.

خية- التار لفة الت أسـاس:مبدأ ـ ع عبـاء و املنتجـات صـوم، ا صول، عناصر يا محاس عنـدتقيد ـا قيم

الشــرائية القــدرة تطــور أو ســعار ــ ــ التغ آثــار عتبــار ن عــ خــذ دون ــا معاين خ مــنو . 2تــار املبــدأ ــذا ــ عت

عاما قبوال املقبولة ال) GAAP(املبادئ معدي قبل مكشوفمن تقو شارا ان ك عد و ا، ومستعمل املالية

ل  حيث صوم، وا صول من امل ـ ل شـوء خ وتـار ـا حياز خ تـار ـ ا عل صول ا لفة بت صول

صوم ل سبة فعلية،. بال أحداث إ ند س ا أل للتحقق قابلة موضوعية معلومات خية التار لفة الت وتقدم

القيم استخدام بضرورة تنادي وال ا ل ة املوج نتقادات رغم ا عل عتماد استمرار يفسر ما و ةو ار ا

الكسـاد بحـاالت املتأثر لألسعار العام باملستوى تتأثر ال ال ة خ ذه خية، التار لفة الت من بدال السوق

ذلك و م، ع والت الال ا ع املف ية املحاس الواقعكشوفاملعلومات عن بصدق .3املالية

ذر- وا يطة ا ال:مبدأ تحري مية بأ املبدأ ذا عنـديق مواقـع صـوم،تقـو ا صـول، مـن ـل عناصـر

عباء و التأكداملنتجات عدم أيحالة ـااملبالغةعدم، م التقليـل أو ـا قيم ةتقـدير ـ خ الـة ا ـذه ،

ــا ف مبــالغ مؤونــات أو خفيــة إحتياطــات ن ــو ت ــ إ الكيــان تــدفع ــ ن.4ال بــ واحــد اختيــار خــالل مــن ذلــك ــتم و

ـارعدة إظ ـ إ يـؤدي بمـا اقتصـادي حـدث لعـرض ة ال من املستوى نفس ع ية محاس بدائل أو إجراءات

ن ـــــو ت خـــــالل مـــــن ــــبان سـ ا ــــ ـ ــة ــ املتوقعـ ــــائر سـ ا ـــــل ــــذ وأخـ ــــاح، ـ لألر تخفـــــيض أو الـــــدخل ــــن مـ ــــل أقـ ــــتوى مسـ

واملؤونـــات الكشـــوف.5املخصصـــات ملســــتعم مفيـــدة معلومــــات تقيـــد ــــو املبـــدأ ــــذا مـــن ــــدف فال املاليــــةإذن

بالكيان املحيطة التأكد عدم حالة .عكس

ي- القــــانو ل الشـــ ــــ ع قتصــــادي الواقـــع غليــــب قتصــــادي:مبـــدأ ر ـــو ا عــــن ر بـــالتقر املبـــدأ ــــذا ـــتم

املاليــة، القـوائم إعـداد عنــد ي القـانو ر الظـا ــ ع املـا الواقـع تفضــيل أي ا، ل شـ تمـام مــن ـ أك للعمليـة

كيمـــــــوش،1 العامـــــــةبـــــــالل املحاســـــــبة مقيـــــــاس ـــــــ ـــــــمحاضـــــــرات و الســـــــنة لطلبـــــــة ـــــــة موج ،)LMD (، ســـــــي ال وعلـــــــوم ـــــــة وتجار اقتصـــــــادية علـــــــوم

ص2016-2017 ،16.
رقم2 التنفيذي رقم156-08املرسوم القانون ام أح تطبيق ص11-07املتضمن سابق، مرجع ،12.
حنان،3 حلوه الفكريرضوان طار ية املحاس ة النظر العملية-مدخل ص،التطبيقات سابق، .202مرجع
رقم4 التنفيذي رقم156-08املرسوم القانون ام أح تطبيق سابق11-07املتضمن مرجع ص، ،12.
حمدان،5 مأمون ، القا ن املحاسبةحس ة عماننظر ع، والتوز شر لل الثقافة دار ، و الطبعة ص2007ردن،-، ،478 .
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ذلـــــك ــــن مـ ـــــدف ــــاذوال اتخـ ــــن مـ ا ــــتخدم مسـ ن وتمكـــــ ــــوائم القـ ــــذه ـ ا ــــدم تقـ ــ ــ ـ ال ــــات املعلومـ ــــن مـ ــــتفادة سـ ــــو ـ

املناسبة . 1القرارات

فتتاحيــةمبــدأ- انيــة بامل املســاس للــدورة:عــدم ختتاميــة انيــة امل إال ــ مــا لــدورة فتتاحيــة انيــة امل إن

مـا ـل ب املسـاس عـدم املبـدأ ـذا ـ ق و ـا، قبل اختتاميـة انيـة م توجـد ال ـ ال ـ و السـنة عـدا مـا السابقة

فإنھ قفال خ تار عد خطأ أو حدث ور ظ حالة و ا، محتوا غي أو انية امل ذه الدورةيرد ل

ذلك لتوضيح املالحق عرض و الية .2ا

املقاصـــة- عـــدم ة:مبـــدأ ـــ ووا صــادقة ماليـــة كشـــوف تقـــديم أنيلغــرض ـــ بصـــورةــب العمليـــات ـــل ل

ن ب مقاصة أي إجراء دون امستقلة مـنمبالغ عنصـر أو صـوم، ا عنصرمـن مع صول من عنصر سواء ،

امل عنصرمن مع قانونانتجاتعباء ا مسموح املقاصة ذه انت إذا إال ،3.

الصـادقة- الصـورة إعطاء تقـديم:مبدأ ـ إ ية املحاسـ والقواعـد املبـادئ ام ـ اح ضـمن املاليـة الكشـوف ـدف

عـدم حالـة ـ و ولكـن أدائـھ، ـ غ و املالية الكيان وضعية عن مناسبة معلومات توف خالل من صادقة صورة

القاعدة قمالءمة امل ذلك إ شارة ب ي لذا بھ، منوطة بما تقوم لن ا فإ املطبقة ية .4املحاس

:أخرىمبادئ-1-4-3

املــزدوج- القيــد قبــل:مبــدأ مــن إرســائھ منــذ املحاســبة نــة مل املنظمــة املبــادئ أقــدم مــن ــو وال" Luca Pacioli"و

ـــذا قـــوم و الســـاعة، ـــد العـــام بـــالقبول يحظـــى نيــزال طـــرف ـــ ــا ـ تقـــوم ـــ ال العمليـــات يل ـــ ــ ـ ع املبـــدأ

ـ لة ـ امل تلـك مـع املدين انب ا لة امل املبالغ ساوى ت أن ع سابات، ا ع باالعتماد ودائن مدين

التــــوازن اط اشــــ أي الــــدائن انــــب املــــادة.ا أكــــدت القــــانون16وقــــد الكتابــــات11-07مــــن ــــل تحــــرر أن ــــ ع

وفقا ية حداثاملحاس و للعمليات الزم سلسل لل وتبعا املبدأ ذا .5ل

املقابلـة- ــدف:مبـدأ وال مـا، بي مقابلـة وإجـراء واملصـروفات يـرادات ن بـ ط الـر أسـاس ـ ع املبـدأ ـذا قـوم و

للمعادلة وفقا خسارة أو ح ر من املؤسسة شاط يجة لن الدوري القياس و املقابلة 6:من

الدورة ح الدورة= ر إيرادات الدورة-إجما مصروفات .إجما

1، سف الدوليةمحمد املحاسبة معاي ظل املؤسسات املركـزفصاح ، سـي ال وعلـوم ـة والتجار قتصـادية العلوم د مع ، ماجست رسالة ،

املدية، فارس، ي ام ص2008ا ،24.
السابق2 املرجع صنفس ،23.
ص3 سابق، مرجع كيموش، .16بالل
رقم4 التنفيذي رقماملتضمن156-08املرسوم القانون ام أح ص11-07تطبيق سابق، مرجع ،13.
رقم5 ص11-07القانون سابق، مرجع ، املا املحاس النظام .04املتضمن
حنان،6 حلوه الفكريرضوان طار ية املحاس ة النظر العملية-مدخل ص،التطبيقات سابق، .195مرجع
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املدين انب ا املصروفات إجما يقابلھ الدائن انب ا يرادات إجما أن .أي

يــراد- تحقــق تقــديم:مبــدأ يجــة ن ســابھ اك عنــد أي تحققـھ حالــة ــ بــاإليراد اف ــ ع يجـب املبــدأ ــذا ل وفقــا

يا محاس يلھ يتم الة ا ذه و سلعة أو .1خدمة

املوضـــــوعية- ندات:مبــــدأ ــــ واملسـ الوثــــائق ـــــل ــار عتبــ ن عــــ ــــذ يأخـ إذ ، املحاســــ ــــاس القيـ ــ ــ املبــــادئ ــــم ـ أ مــــن

ا ا أساسـ ـ ع ل ـ ـ ال لتــوفوالقـرائن مـا م عنصـرا املبـدأ ـذا عــد كمـا املؤسسـة، ـا تقـوم ـ ال لعمليــات

آخربالوصول محاسب ألي سمح و للمحاسب، ال اد ج حد ى أد إ يقلص إذ القياس يادية ا

مستقلة صورة و املحاس القياس أساليب نفس باستخدام النتائج نفس .2إ

املا-2 املحاس : النظام

املـــا-2-1 املحاســــ النظـــام ـــف رقـــم:عر القـــانون مـــن الثالثــــة املـــادة ــ11-07عرفـــت ـ أ ــ ــ لتنظــــيم: "اع نظـــام

ماليــة قـوائم وعـرض ا يل ـ ــا، تقييم ا، يف تصـ عدديـة، قاعديـة معطيــات ن بتخـز سـمح املاليـة، املعلومـة

الســـنة ايـــة ـــ تـــھ خز ووضـــعية نجاعتـــھ، الكيـــان، ـــات وممتل املاليـــة الوضـــعية عـــن صـــادقة صـــورة عكـــس

املحا. 3"املاليــــة ــــات املعلومـ نظــــام ــــوم ـ مف مــــع ــــق يتفـ ــــف التعر ــــذا ـ ــــھإن مدخالتـ ن بـــــ الفــــرق ــ ــ ـ يو أنــــھ ــا ــ كمـ ، ســــ

ا تتضـم ـ ال املاليـة املعلومـات أو املخرجـات ـذه مـن واملسـتفيدين ن املسـتخدم م ال ة خ ذه ومخرجاتھ،

ــــ ال صــــائص ا ــــم أ ــ ــ إ التطــــرق يمكــــن ــا نــ ومــــن املاليــــة، تقــــدمالقــــوائم ــ ــ ح املعلومــــات ــــذه ــا ــ ــ ــ صــــورةتتم

الكيــــا وضــــعية عــــن مــــنقــــدو ن،صــــادقة الثامنــــة املــــادة ــ ــ ا توضــــيح رقــــمتــــم التنفيــــذي مكـــــن156-08املرســــوم و

ي فيما ا 4:إيجاز

غي: املالءمة- إحداث ع القدرة ا ل أي القرار، متخذ املستخدم ألغراض مالئمة املعلومات تلك ون ت أن أي

تقليل املعلومات تلك ساعده عندما املستخدم قرار مثلاتجاه البديل وتحديد أمامھ املتاحة البدائل

املتخذ القرار اللذين. املتمثل ية س ال مية وم ومف الشامل فصاح مبدأ مع املالئمة خاصية ناسب وت

ا ع فصاح جب و مؤثرة يا س مة م معلومة ل أن ع أن. ينصان يلـزم مالئمـة املعلومات ون ت وح

جم ا ف وتتوافر أيضا صائص ا من :لة

1، الكب الستار املحاسبةعبد مبادئ عمانالشامل ع، والتوز شر لل وائل دار ، و الطبعة ص2008ردن،-، ،35.
ص2 سابق، مرجع مطر، .55محمد
رقم3 ص11-07القانون سابق، مرجع ، املا املحاس النظام .04املتضمن

السيد،4 هللا عطا يةسيد املحاس املعلومات عماننظم ع، والتوز شر لل الراية دار ، و الطبعة ص2009ردن،-، ص ،33-36.
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املناسب· الزم اتخاذ: التوقيت بزمن املحدد املناسب الوقت ية املحاس املعلومات توف يجب أنھ أي

القرار؛ اتخاذ عملية التأث ع ا وقدر ا قيم تفقد لن ذلك و القرار

ــــة· ـ بؤ الت بأحــــداث: القيمــــة ــــؤ بـ للت كأســــاس ــــات املعلومـ قيمــــة ــــا ـ ــد قصــ ــــانالو ــــملكيـ شـ ــــ ــــھوال تدفقاتـ

املستقبلية؛وقوتھالنقدية يرادية

املعلومـــات· مـــن الراجعـــة التغذيـــة ــ: قيمــة ـ املعلومـــات ـــ ع عتمـــاد القـــرار ملتخـــذ يمكــن مـــدى أي ـــ إ أي

التوقعات ذه ع ت بن ال القرارات تقييم التا و سابقة توقعات يح .ت

ــــذه): صـــــــــداقيةامل(الثقــــــــة- ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ع او ــــتخدم ــ ــ مسـ ــــدى ــ ــ لـ ــــان ــ طمئنــ ــــن ــ ــ مـ ــــة ــ ــ حالـ ــــات ــ املعلومــ ــــنح ــ ــ تمـ أن ــــية ــ اصــ ا

ي ما خالل من اصية ا ذه وتتحقق قراره التخاذ كأساس ا عل عول ذلك :و

ــــــل· ــ التمثيـ ــــة ــ ــ ــ(عدالـ ــ ــ ــ ـ التعب ــــدق ــ ــ ــــــن): صـ ــ عـ ــــليمة ــ ــ سـ ــــورة ــ ــ صـ و ــــدق ــ ــ بصـ ية ــــ ــ ــ املحاسـ ــــات ــ ــ املعلومـ ــــ ــ ــ ـ ع أن أي

متعمد؛ تالعب أي ودون ا اصة ا حداث

يادي· التح(ةا يجب): عدم كما ية املحاس املعلومات ع صول ا عند يادية ا ع عتماد يجب

ــــاع أوضــ ــــة حقيقــ ن ــــ تبــ ــ ــ ــ ح ــــة املاليــ ر ــــار التقــ ــــداد إعــ ــــد عنــ ــــا ــ ــــانالمراعا ــــدر كيــ ودونمصــ ر، ــــار التقــ ــــذه ــ

املوضوعية؛ مبدأ مع يتوافق ما و و آخر عن مستخدم خدمة مة املسا

التحقــق· ا: قابليـة ســاليبأي و الطــرق نفــس اســتخدام تــم مــا إذا النتـائج نفــس ــ إ الوصــول ــ ع لقــدرة

ص من أك طرف من ية املحاس املعلومات قياس .املستخدمة

املقارنــة- أداء: قابليــة تقيــيم مجــال ــ مــة م اصــية ا ــذه ةكيانــاتالعــد ـــ ف ن بــ مقارنــات إجــراء خــالل مــن

ــــرى وأخــ ــــة الماليــ ــــنفس ــــانلــ ــــدةكيــ عــ ن ــــ بــ ــــة املقارنــ ــــأو ــــاطكيانــ شــ ال نفــــــس ــــمن ضــ ــــادية اقتصــ ــــذه.ات ــ ــــب وتتطلــ

عــــدم ــــ ع ال طبعــــا وذلــــك فصــــاح، و والعــــرض التقيــــيم طــــرق نفــــس تطبيــــق ــــ والثبــــات ســــتمرار اصــــية ا

أثــر مــن لــھ ملــا ذلــك عــن فصــاح يــتم أن شــرط قتصــادية الظــروف ــ غ حالــة ــ الطــرق ــذه ــ غي انيــة إم

الق املاليةع .1وائم

حاالت: الوضوح- تقليل مة املسا خالل من إما القرارات اتخاذ ية املحاس املعلومات بفائدة مر تعلق و

و القـــرار متخـــذ لـــدى التأكـــد القـــرار/ عـــدم متخـــذ لـــدى املعرفـــة درجـــة ـــادة ز ـــ مة املســـا ــ.أو ــ ع عتمـــد ـــذا و

املسـتخد ومواصـفات املعلومـات وضـوح ن؛ م م ن ـشق ال املعرفـة مـن مقبولـة بدرجـة يتمتـع أن ـ ب ي الـذي م

ا مضمو م لف لھ .2تؤ

ص1 سابق، مرجع كيموش، .12بالل
ص2 السابق، املرجع .12نفس
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املـــــــا-2-2 املحاســــــــ النظـــــــام ميـــــــة ا:أ ــــدم ــ يقــ ــ ــ ــ ـ ال ة ــ ــ ــ ـ الكث ــا ــ ــ املزايــ ــــالل ــ خـ ــــن ــ مـ ــــھ ــ ميتــ أ ــــام ــ النظـ ــــذا ــ ـ ــــتمد ــ ســ

ي فيما ا حصر يمكن :وال

الدوليـة- ية املحاسـ املعـاي مـن مستمد املا املحاس الدوليـةالنظام ية املحاسـ الـنظم مـن ـب قر ـو ف ـذلك و

ية املحاسـ املمارسـة ـب وتقر جـودة ذات ماليـة معلومة إنتاج إ يؤدي ما و و املرجعية، نفس ع عتمد ال

العاملية؛ املمارسة من زائر ا

ــ- ــ ـ تتم ا ــــاطا شـ و ــــات املؤسسـ عـــــن ــــات معلومـ ــــديم تقـ خـــــالل مـــــن ــ ــ ـ جن و الـــــوط ثمار ــــ سـ يع ــــ ــــوحـ بالوضـ

والثقة؛

مـــا- ــو و املعلومـــات موثوقيــة ـــ ع عتمــد ـــا أ حيــث قتصـــاد، ــل تمو ـــ ــا دور ـــادة وز املاليــة الســـوق شــيط ت

املاليــة الســوق مــن تتخــذ جديــدة مؤسســات شــاء وإ ثمار ســ و دخــار يــزداد ــذلك و ثمرون املســ إليــھ يحتــاج

ا ل لتمو .1مصدرا

املحاس-2-3 النظام داف املادف:املاأ املحاس النظام 2:إتطبيق

ــــة- وطبيعــ ــــا ــ لتنظيم ــا ــ ــ ام اح ــــدى ومــ ــــا املــ ــا ــ ــ وأدا ــــات للمؤسســ ــــة املاليــ ــــعية الوضــ ــــن عــ ــــادقة صــ ــــورة صــ ــــاء إعطــ

ا؛ ام وأ ا شاطا

و - ــــزمن ــ ــ الـ ــ ــ ــ ــ ـ ع ا ــ ــ ــ ــ نفسـ ــــة ــ ــ للمؤسسـ ــــة ــ ــ املاليـ ــــوائم ــ ــ للقـ ــــة ــ ــ مقارنـ ــــإجراء ــ ــ بـ ــــماح ــ ــ ــاالسـ ــ ــ ــ ـ غ ــــع ــ ــ ــــتوىمـ ــ ــ املسـ ــــ ــ ــ ـ ع ــــواء ــ ــ سـ

االوط ؛أو لدو

ية- واملحاسـ قتصـادية مـات ان املي أفضـل تقديم خالل من املؤسسات مردودية ادة وز التنمية مة املسا

ا؛ سي وفعالية جودة توفر ال

ــا- ممــ املؤسســــات، وضــــعية عــــة بمتا املعلومــــات ــــذه ملســــتعم ســــمح وموثوقــــة يحة ــــ ــة وافيــ معلومــــات شـــر

املعلوم ذه ل أفضل م ف ع القرارات؛ساعد اتخاذ يل س التا و ات

ـــا- جمع تــم وموثوقــة صــادقة معلومــات مــن انطالقــا الـــوط املســتوى ــ ع إحصــائية قاعــدة خلــق ــ مة املســا

املؤسسات؛ مجموع من شفافية

تحصيل- الضرائب إدارة عمل ل س شفافة قة بطر املؤسسات ا تقوم ال العمليات مختلف يل إن

ا احTVA(مستحقا ر ع ضرائب ؛...)،

بكيحـــل،1 القـــادر املاليـــةعبــد واملعلومـــة للمحاســـبة الدوليـــة املعـــاي تطبيـــق ميـــة ـــي) IAS/IFRS(أ ورو تحـــاد مـــع الشـــراكة ظـــل ـــ زائـــر ا ،ـــ

الشلف، بوع بن بة حس جامعة سي ال علوم قتصادية العلوم لية ، ماجست ص2007مذكرة ،60.
2 Samir Merouani, Le projet du nouveau système comptable financier algérien anticiper et préparer le passage du PCN 1975 aux

normes IFRS, Magister en Sciences de Gestion, l’École Supérieure du Commerce, Alger, 2006, p 87.
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إ- يؤدي ما و و دوليا ة شا م ية محاس قواعد ع باالعتماد امعات وا املدارس املحاس التعليم ترقية

زائر؛ ا املحاسبة نة م يل تأ

ــ- ع الــدول مختلــف ــ ية املحاســ ا بممارســ للقيــام النظــام ــذا مــن ســيات ا متعــددة ات الشــر ســتفيد س

املا املحاس النظام أن تباعتبار إ الواقع و الدوليةلمعاي لما ية .املحاس

املالية-3 للمحاسبة التصوري :طار

ــا املــ ــ املحاســ النظــــام مــــن جــــزء التصــــوري طــــار الــــذييمثــــل ــ ــ خ ومدونــــةيضــــمــــذا ية محاســــ ــاي معــ

سمح أساسحسابات ع مالية كشوف عامةبإعداد ا ف املع ية املحاس طارالتصوري،املبادئ جانب إ

املعــايو  إلعــداد دلــيال ل شــ االــذي وتفســ ية املالئمــةاملحاســ ية املحاســ قــة الطر أيواختيــار وجــود عــدم عنــد

قتصادية العمليات عض ة ملعا تفس أو وحساب.1معيار تقييم قواعد تحدد املعاي ذه أن إ شارة مع

ا عرضـــ وكيفيـــة املاليـــة الكشـــوف محتـــوى تحـــدد كمـــا عبـــاء، و املنتجـــات اصـــة، ا مـــوال صـــوم، ا .2صـــول،

من كال التصوري طار عرف 3: و

التطبيــق-3-1 رقــمالثانيـةلمــادةلتبعــا: مجــال القــانون ــ11-07مــن ع تطبــق املــا املحاســ النظــام ـام أح فــإن

محاســبة بمســك ــ تنظي أو ي قــانو نــص بموجــب ملــزم معنــوي أو ــ طبي ص ــ اصـل ــ ناء باســت ماليــة،

اضــــعاملعنــــو ا العموميــــةن املحاســــبة لقواعــــد ــا. ن املــــادةكمــ عــــةنصــــت مســــكالرا أن ــــ ع القــــانون نفــــس مــــن

تيةاملحاسبة للوحدات سبة بال إلزامي :املالية

التجاري؛- القانون ام ألح اضعة ا ات الشر

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

يمارســـون- ـــانوا إذا ـــة التجار ـــ وغ ـــة التجار ـــدمات ا أو للســـلع املنتجـــون ـــون املعنو أو الطبيعيـــون اص ـــ

مب اقتصادية متكررة؛شاطات عمليات ع ية

تنظي- أو ي قانو نص بموجب لذلك ن اضع ا ن املعنو أو ن الطبيعي اص ل .و

املؤسسات أنواع يو املوا دول زائريقتصاديةوا ا التجاري للقانون :وفقا

رقم1 ص11-07القانون سابق، مرجع ، املا املحاس النظام .04املتضمن
ص2 السابق، املرجع .04نفس
ص3 السابق، املرجع .04نفس
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دول قتصادية: 1ا املؤسسات :أنواع

املؤسسة انوع خصائص

فردية ا-مؤسسة واحد؛يملك طبي ص

يل؛- وال ن و الت إجراءات إتمام وسرعة ولة س

ائن- الز ن و نھ و والعمال، املقاول ن ب مباشر اتصال

جماعية مؤسسات

اص-1 ات شر

التضامن- شركة

التوصــــــــــــية- شــــــــــــركة

سيطة ال

املحاصة- شركة

مسؤولون- التاجر، صفة يأخذون أك أو ن ك شر ا الشركة؛يملك ديون ع بالتضامن

اء؛- الشر افة ل ا إدار عود

الحق؛- عقد أو سا القانون بموجب أك أو مدير ن ع

سابات؛- وا الت ال ع السنة ن مرت ن املدير غ اء الشر يطلع

؛- سا القانون مخالف شرط ناك يكن لم ما اء الشر أحد بوفاة الشركة ت ت

الشــــــــــر - ممارســــــــــةتحــــــــــل مــــــــــن منعــــــــــھ أو ليتــــــــــھ أ فقــــــــــدان أو اء الشــــــــــر أحــــــــــد إفــــــــــالس حالــــــــــة ــــــــــ كة

ذلك عكس اء الشر با يقرر لم ما نتھ، .م

محدودة؛- بمسؤولية ن موص اء وشر املة مسؤولية م ل ن متضامن اء شر إ ا ملكي عود

الشركة؛- ذه ع التضامن ات شر ام أح تطبق

ــــ- ف العائليــــة ات الشــــر أمــــوالتناســــب تقــــديم خــــالل مــــن ســــيط ل شــــ ا رأســــمال فــــتح بمثابــــة

ا؛ ف التحكم املؤسسون يفقد أن دون جديدة

الشركة؛- حسابات ع ا سنو ن مرت طالع حق م ل املوصون اء الشر

ـــة،- التجار نتـــھ م ممارســـة مـــن منعــھ أو ن املتضـــامن اء الشـــر أحـــد إفــالس حالـــة ـــ الشـــركة تحــل

إال  ستمرار ون ي موال بي فيما .باإلجماع

م- بيــــــــــــــ ســـــــــــــائر وا ـــــــــــــاح ر ســـــــــــــمون يق ـــــــــــــ أك أو ن طبيعيـــــــــــــ ن صـــــــــــــ ن بـــــــــــــ ا ســـــــــــــ تأس يجـــــــــــــوز

تفاق؛ حسب

؛- الغ تجاه ي قانو وجود ا ل س ل

عــــــــن- بمنــــــــآى وحــــــــده اماتــــــــھ ال تحمــــــــل و ــــــــاص، ا باســــــــمھ ــــــــ الغ مــــــــع ــــــــا ف ك شــــــــر ــــــــل يتعاقــــــــد

اء الشر .بقية

موال-2 ات شر

ات- شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

مة املسا

للتداول؛- قابلة ة ساو م م أس إ مقسم ا رأسمال

م؛- س من صتھ وفقا ك شر ل مسؤولية تحدد

منتخب؛- إدارة بمجلس الشركة ذه تدار

دج؛- ن مالي خمسة عن ا رأسمال يقل ال
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التوصـــــية- شــــركة

م باألس

ذات- شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة

املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية

املحدودة

سبعة- عن اء الشر عدد يقل .ال

موال؛- و اص ات شر ن ب خليط

للتداول؛- قابلة ممتازة م أس إ مقسم ا رأسمال

املال؛- رأس م م مسا بقدر محدودة مسؤولية م ل املوصون اء الشر

اء- الشر أحد اسم يتضمن ال تجاري باسم ن .ع

ـ- إ ن ك شـر مـن اء الشـر عدد اوح م20ي حصصـ بقـدر الشـركة ديـون عـن مسـؤولون رأس، ـ

املال؛

املحدودة؛- املسؤولية وذات الوحيد ص ال ذات مؤسسة س واحد ك شر وجود حالة

عن- ا رأسمال يقل ا100ال قيم إسمية حصص إ مقسم دج قل؛1000ألف ع دج

سـندات- ل شـ ـ ون ت ال أن ع اء للشر ية العي صص ا قيم ذكر سا القانون يتضمن

للتداول؛قابلة

سنوات؛- خمس ملدة الغ تجاه بالتضامن ن مسؤول اء الشر ون ي

ثالثــة- بموافقــة جانــب ــ إ ــا نقل يمكــن كمــا الفــروع، أو زواج أو للورثــة صــص ا نقــل يمكــن

اء؛ الشر اع أر

أ- ص ــــــ ا نصــــــفو يـــــدير مــــــن ــــــ أك مــــــن بقـــــرار املــــــدير عــــــزل مكــــــن و ن، طبيعيـــــ اص ــــــ أ عــــــدة

اء؛ الشر

الشركة- اتحل عل ك شر أي طر أثر وال الشركة، رأسمال اع أر ثالثة خسارة .حالة

املؤلفة: املصدر إعداد زائريمن ا التجاري القانون ع .اعتمادا

املا املحاس النظام حاول امسةوقد ا املادة خالل خصوصيةمن واملصغرةالكياناتمراعاة ة الصغ

املمارس، شاط وال ن املستخدم وعدد عمال رقم ع اعتمادا سطة م مالية محاسبة مسك ا ل تخو خالل من

التطــــرق تــــم ــا مــ ـــو ــلإو ــــھيــ و املــــادة ــ القــــرارـ ــالـــوزاريمــــن ــ ــ26/07/2008املــــؤرخ ــ ــادر 25/03/2009والصــ

العــــدد ــــة19ضــــمن ور م ل الرســــمية ــــدة ر ا و مــــن ــــة، زائر ةا الصــــغ الكيانــــات مســــك شــــروط يحــــدد الــــذي

سطة م مالية واملعاي. 1محاسبة الشروط ذه يو املوا دول :وا

املـــقـــرارال1 ـــالـــوزاري ليـــة26ؤرخ العـــدد2008جو ـــة، زائر ا ـــة ور م ل الرســـمية ـــدة ر ا ســـطة، م ماليـــة محاســـبة مســـك شـــروط ،19املتضـــمن

ص25/03/2009الصادر ،91.



رق. د ز السوسن املحاسبة 2عامةمطبوعة 	

14

دول سطة: 2ا م مالية محاسبة مسك :معاي

شاط ال التجارينوع شاط رال وا نتا شاط أخرىال شاطات و دمات ا شاط

عمال دج10*رقم ن دج6مالي ن دج3مالي ن مالي

امل ال الوقت ضمن ن املستخدم 999عدد

املؤرخ: املصدر القرار ع اعتمادا الباحثة إعداد سطة26/07/2008من م محاسبة مسك شروط .املتضمن

ية-3-2 املحاســ تفاقيــات و مــع:املبــادئ ناســب وت عمومــا املقبولــة يم واملفــا املبــادئ مــن مجموعــة ــ العمــلو

املالية للمحاسبة النظري املدخل سابقا ا إل التطرق تم وقد ، .املحاس

عباء-3-3 و واملنتجات اصة ا موال و صوم وا حـداث:صول و العمليات ا ف تصنف مجموعات و

حســـابات مدونــة خـــالل مـــن ـــا تنظيم تــم ــ ـ وال ـــا طبيع حســـب الكيــان ـــا يقـــوم ـــ ال عمليـــةقتصــادية يل ســـ ل

أخـــرى ـــة ج مـــن املاليـــة الكشـــوف وعـــرض ـــة ج مـــن املحاســـ يل ـــ صـــوم. ال وا صـــول مـــن ـــل تجتمـــع حيـــث

املاليــة القـوائم ـم أ مـن مـا و النتــائج، حسـابات ـ عبـاء و املنتجـات تجتمــع نمـا ب انيـة، امل ـ اصـة ا مـوال و

املالية ووضعيتھ أدائھ لتوضيح الكيان ا عد .ال

املالية-4 : الكشوف

ي فيما املا املحاس النظام حسب املالية الكشوف :تتمثل

انيـــــة-4-1 ــــراء:امل إجـ ــــن يمكـ ال ــــ ـ ال ــــوم صـ وا صـــــول ــــر عناصـ منفصـــــل ل شـــــ وتصـــــف ــــا املـ ــــز املركـ ــــة قائمـ ــــ ـ

إنجــاز  البدايـة منــذ تقــرر إذا أو عاقديــة أو قانونيــة أسـس ــ ع تمــت إذا إال ــا بي أواملقاصـة امنــة م العناصــر ــذه

وج وا أساس .ع

النتـائج-4-2 خــالل: حسـاب الكيـان طـرف مـن املنجـزة واملنتجـات لألعبـاء ـص م بيـان ـو و الـدخل بقائمـة عـرف

خسارة أو حا ر انت سواء املالية للسنة الصافية يجة الن إبراز مع املالية .1السنة

املجــــام عــــض بتحديــــد النتــــائج حســــاب ســــمح جمــــاو والفــــائض املضــــافة والقيمــــة جمــــا ــــامش ال يع

بمعرفـــة ســـمح كمـــا ـــا، طبيع حســـب عبـــاء تحليـــل خـــالل مـــن العملياتيـــة:لالســـتغالل يجـــة املاليـــ،الن يجـــة ،ةالن

الضــرائب قبــل العاديــة يجــة العــادي،الن شــاط ال يجــة العاديــة،ن ــ غ يجــة املاليــةو الن للســنة الصــافية يجــة الن

مةقبل املسا ات لشر سبة بال م س من م س ل ل الصافية يجة والن ع، .2التوز

ـ1 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا،،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونـة ا وعرضــ املاليــة الكشـوف ومحتــوى واملحاســبة التقيــيم قواعـد يحــدد

العدد ة، زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر الصادر19ا ص25/03/2009، ،24.
السابق2 املرجع صنفس ص ،24-25.

و*  سية الرئ شاطات ال مجموع عمال رقم ة/شمل الثانو .أو
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نـــة-4-3 ز ا تـــدفقات مـــدى: جــدول لتقيــيم أساســـا املاليــة الكشـــوف مســتخدمي إعطـــاء ــ إ ـــدول ا ــذا ــدف

ا ــاء أثنــ اصــــلة ا املاليــــة واملــــدفوعات املقبوضــــات يقــــدم إذ ا، واســــتخداما مــــوال خلــــق ــــ ع الكيــــان لســــنةقـــدرة

وتتمثل ا، ش م حسب 1:املالية

ل؛- والتمو ثمار باالس تتعلق ال ال تلك أي العملياتية شطة عن الناتجة التدفقات

ثمار؛- س شطة أ عن الناتجة املالية التدفقات

ل؛- التمو شطة أ عن الناشئة التدفقات

شــطة- ـ أخــرى ـ إ ماليـة ســنة مـن دائمـة بصــورة ترتـب م سـ وحصــص فوائـد مـن متأتيــة أمـوال تـدفقات

لية التمو أو ة ثمار . س

ــــوم تقــ ــــث حيــ ــــرة؛ مباشـ ــــ ــ غ أو ــــرة مباشـ ــــة قــ بطر ــــة العملياتيـ ــــطة شــ عـــــن ــــة الناتجــ ــــوال مـ ــــدفقات تــ ــــدم تقـ

وخـــرو لـــدخول ســـية الرئ الفصـــول بتقـــديم املباشـــرة قـــة واملـــوردينالطر ـــائن بالز املتعلقـــة أي جماليـــة مـــوال ج

بة الضـر قبـل يجـة الن ـ إ ـ خ ـذا ـب تقر ثـم ، صـا مـا تـدفق إبـراز قصـد ـا وغ ـ. والضرائب غ قـة الطر أمـا

عتبار ن ع خذ مع املالية للسنة الصافية يجة الن يح بت فتق :املباشرة

التأث - دون املعامالت نةآثار ز املخزونات(ا ائن، الز ات غ ات، تال ؛...)إ

ات- سو ال أو مؤجلة(التفاوتات ؛)ضرائب

ل- التمو أو ثمار س شطة أ عن الناتجة املالية الزائدة(التدفقات التنازل الناقصةقيمة حدى...) أو ع .   ل

اصة-4-4 ا موال غ التغ: جدول قائمة دول ا ذا ـاتس ر ا مختلف ن ب و امللكية، حقوق ات

وترتبط املالية، السنة خالل للكيان اصة ا موال رؤوس ا م ل ش ت ال الفصول من فصل ل أثرت ال

من ل ب ات ر ا 2:ذه

املالية؛- للسنة الصافية يجة الن

ا- تأث ل امل خطاء يحات وت ية املحاس قة الطر ات أموال؛غي كرؤوس مباشرة

امة؛- أخطاء يح ت إطار اصة ا موال رؤوس مباشرة لة امل خرى عباء و املنتجات

الرسملة- سديد(عمليات ال نخفاض، ؛...)رتفاع،

املالية- السنة خالل املقررة والتخصيصات يجة الن ع .توز

ــ1 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونــة ا وعرضــ املاليــة الكشــوف ومحتــوى واملحاسـبة التقيــيم قواعــد يحــدد ،

سابق، .26صمرجع
السابق2 املرجع ص،نفس .27-26ص
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املاليــــة-4-5 الكشـــوف ـــق املرف: م يضـــاحات واملفيــــدةأو ة الضـــرور املعلومـــات ـــل ضــــم و املاليـــة بـــالقوائم قـــة

انيـــة امل مـــن ـــل وإعـــداد املحاســـبة ملســـك املعتمـــدة ية املحاســـ والطـــرق القواعـــد املاليـــة الكشـــوف محتـــوى ـــم لف

ملــا املكملـة املعلومـات مختلــف ـ إ إضـافة اصـة، ا مــوال ـ غ وجـدول نـة ز ا ســيولة وجـدول النتـائج وحسـاب

منظمجاء ل ش بھ . 1ت

صول ا أجل من معامالت من بھ تقوم ما ل و املدمجة الكيانات تخص ال املعلومات ق امل يقدم كما

ا املرتبطة سعار تحديد سياسة ا، ومبالغ ا م املعامالت، ذه بطبيعة تتعلق ة وا صورة ...  ع

عـد طـرأت ـ ال ـوادث ا عـن مالحظات كذلك ق امل ضم تـأثو أي ـا ع ـتج ي ولـم املاليـة السـنة ،إقفـال

طبيعـــة بيــان خـــالل مــن إعـــالم موضــوع ـــون ت ــذا ول املاليـــة الكشــوف مســـتعم ــ ع ســـلبا يــؤثر قـــد ــا إغفال أن إال

ات التأث ذه تقدير من تمكن ال ال سباب أو املالية ات التأث وتقدير وادث .    ا

املحاســ النظــام ــ و وقــد طبيعــةكمــا عتبــار ن عــ آخــذا بالتفصــيل املاليــة الكشــوف ــل محتــوى املــا

املالحق إيراده تم ما و و الكيان، ا يقوم ال .العمليات

ساب-5 :ا

الكشـوف املتمثلة ية املحاس املخرجات ور ظ إ تقود ال طوة ا و للمحاسبة التطبيقي انب ا إن

ا ا ذا رتكز و يـتماملالية، الـذي سـاب ا ـو و آخـر ـوم مف ـ ع عتمـد بـدوره الـذي املحاسـ يل ـ ال ـ ع نب

الكيان ا يقوم ال قتصادية والعمليات حداث عن الناتجة التدفقات مختلف عة متا خاللھ .  من

ذات: التـــدفقات-5-1 ـــون وت الكيـــان ـــا يقـــوم ـــ ال ـــة ار ا العمليـــات مجمـــل عـــن التـــدفقات ــ ـ شـــاطھع ب صـــلة

نتا أو نوعان. 2ستغال ا مصدر حسب : و

خارجية- عنھ:تدفقات خارجية وأطراف الكيان ن ب تتم .ال

داخلية- الكيان:تدفقات داخل تتم .ال

املوا ل الش ھ يو ا طبيع حسب آخر تقسيم ناك أيضا التقسيم ذا :وضمن

ــ1 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونــة ا وعرضــ املاليــة الكشــوف ومحتــوى واملحاسـبة التقيــيم قواعــد يحــدد ،

سابق، .27صمرجع
كتــوش،2 املــاعاشـور املحاسـ للنظــام وفقــا ســابات ا ســ وآليــات ومبـادئ أصــول العامــة الطبعــة)SCF(املحاســبة املطبوعــات، ديــوان الثانيــة،

ة، زائر ص2013ا ،23.
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ل الكيان: 1الش التدفقات :أنواع

املؤلفة: املصدر إعداد .من

ن ب التمي يمكن ل الش خالل :من

اقتصـادية- أو حقيقيـة انـت:تـدفقات سـواء السـلعية، التـدفقات أو امللموسـة املاديـة التـدفقات عـن ـ ع ـ و

ـ الغ تجـاه الكيـان خـارج(مـن الكيـان) تــدفق تجــاه ـ الغ مـن انـت أو مـثال، مبيعــات صـورة داخـل(ـ ــ) تـدفق

املثال يل س ع يات مش .صورة

نقديــة- مــن:تـدفقات التحصــيل كعمليـات الكيــان ــا يؤد ـ ال ــة الفور العمليـات عــن ــتج ت ـ ال التــدفقات ــ و

ــــائن ــ ــــورأالز جــ ــــديد ــ سـ أو بة ــــر الضــ ــــع دفــ أو يات ــــ املشــ ــــديد ســ ــــةو مختلفــ ف ــــار مصــ ــــديد ســ ــــنأو ــ مـ ــا ــ ــ وغ

خارجة أو داخلة نقدية حركة ا ع تج ي ال .العمليات

ا:ةماليــتــدفقات- ــ تــدفقاتو ــا ع ــتج ي ــ وال الكيــان ــا يقــوم ــ ال جلــة العمليــات عــن الناتجــة لتــدفقات

نقديـة أو أقسـاطمسـتقبليةحقيقيـة سـديد مـن البنـوك مـع أو ـاح أر عـات توز مـن اء الشـر مـع يحـدث مثلمـا ،

وفوائد .قروض

معلومات- ا:تدفقات ع تج و ا مع يتعامل ال طراف جانب إ تضم ئة ب شط و عمل الكيان أن بما

التعامل ا مع يأخذ أخرى أطراف ناك ف أعاله، ورة املذ الثالث آخرالتدفقات التاشكال التدفقاتتأخذو

ــا الكيــــانأيضــ ــ ــ ثمار ســــ ــــ الراغبــــون أو املســــتخدمون ــــم و آخــــر اشــــكال خــــالل معلومــــاتمــــن ــــ ع صــــول

ــــات واملؤسســ ــــوك البنــ ــــع مــ ــــھ فيــ ون ــــ شــ ــــر أمــ ــــو ــ و ــــيدة، رشــ ــــرارات قــ ــــاذ اتخــ ــــن مــ م ــــ تمكــ ــــھ عنــ ــــة وواقعيــ ــــة مالئمـ

عدمـھ مــن ــل التمو ــا قـرارمنح ل ســ معلومــات ــ ع صـول ا ــا م ــ وال أيضــا ليـة للكيــان. التمو يمكــن كمــا

الكيان

املوردون

الدولة

البنوك

السوقالعمال

املستخدمون

ثمرون واملس اء الشر

ائن الز

حقيقي تدفق

نقدي ماتدفق أو

معلومات تدفق
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الســوق دراســات إطـــار ــ محيطــھ مــن معلومـــات ــ ع صــول ا نمعرفــةو أيضــا لك املســ طبعـــا. وميـــوالت ــذا و

بالدرجة  شاطھعتمد ونوعية الكيان م ع .و

و -5-2 ســـــــــاب املـــــــــزدوجا ــــات: القيـــــــــد ــ ــ العمليـ ــــن ــ ــ عـ ــــة ــ ــ الناتجـ ــــدفقات ــ ــ التـ ــــة ــ ــ عـ ومتا يل ــــ ــ ــ ـ أداة ــــاب ــ ــ سـ ا ــــ ــ ــ ـ عت

ـو و الكيان، ا يقوم ال ـا"قتصادية مبالغ وضـعت واحـدة طبيعـة مـن عمليـات يصـور عمـودين ذو جـدول

ن مختلف ن الظروف–حقل ـذه–حسب يجـة ن ن معـ خ تـار يحدد الذي الرصيد استخراج من تمكننا

يمن. 1"العمليات العمود عرف مبـدأو ـ ع اعتمـادا ـذا و الـدائن، انـب با عـرف سر أ ي والثا املدين انب با

امل قـلالقيد ـ ع ن طـرف ن بـ تجمـع عمليـة ـل أن ـا مفاد فكـرة ـ ع عتمد الذي ـزدوج ع ن عنصـر شـمل أو

املثال يل س ع فقط داخلية عمليات الكيان قيام حالة آخرقل إ طرف من تتجھ تدفقات ا ع تج و ،،

املادة أكدتھ ما و رقم16و القانون ل11-07من بأن أقرت مبدأال حسب تحرر ية املحاس القيـد"الكتابات

قل"املزدوج ع ن حساب يل ل يمس إذ ،2 .

النقدي للتعب ساب ا ستخدم بحسـابو العمليـة مـن عنصر ل تمثيل يتم أن ع التدفقات ذه عن

العمليــة ـ عنــھ ينـوب أو لــھ ممثــل وكأنـھ بــھ ــ. خـاص ال والنقصــان ـادة الز ســاب ا ـ ل ــ عنصــرو ــل تمـس

اماتھمن ال أو الكيان ثروة معينـاعناصر رقمـا أو رمـزا أو إسـما يحمل أنھ ع ما يكمـا،، سـاب ا ـدأن ز و فـتح

انب استخداماا عت عندما الدائناملدين انب ا نقص وو د، ز و ونفتح ي عندما الدائن انب ا

املـــدينمصـــدرا انـــب ا ــ ـ ـــنقص ووفقـــاو مـــع، املـــدين انـــب ا مبـــالغ ســـاوي الضـــروري فمـــن املـــزدوج القيـــد ملبـــدأ

رصيدا س ن الطرف ن ب الفرق أن إ شارة مع التوازن، ع حفاظا الدائن انب مقوماتو . ا توضيح مكن

املوا دول ا ساب :ا

دائنمدين ساب ا ورقم اسم

خ املدينةالبيانالتار خاملبالغ الدائنةالبيانالتار املبالغ

........................................................Xxxxx…………………….…………………..Xxxxx

........................................................Xxxxx…………………….…………………..Xxxxx

املجموعاملجموع

كتوش،1 سابقعاشور صمرجع ،50.
رقم2 ص11-07القانون سابق، مرجع ، املا املحاس النظام .04املتضمن
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سابأما ل سط امل ل والش يف :كما

سابمدين ا ساب/رقم ا دائناسم

املبالغاملبالغ

املجموعاملجموع

إ ساب ا نقسم 1:أقسامثالثةو

قيقية- ا سابات ية:ا العي يتات التث البضاعة، كحسابات ملموس مادي و ما ل ..وتمثل

صية- ال سابات ن:ا معنو أو انوا ن طبيعي اص حسابات تخص ائن(و الز ..)املوردون،

سـابات- سـ:ســميةا التخفيضــات،و إيـرادا أو نفقـة يمثــل مـا ـل شــمل ـ و ميـة الو ســابات ا أيضـا

..الفوائد

اتــــــــــــھ-5-3 وحر ســــــــــــاب ا ــــــن: فـــــــــــتح ــ ــ يمكــ ــــل ــ ــ ــ واملراحــ ــــد ــ ــ ــ القواعـ ــــن ــ ــ ــ مــ ــــة ــ ــ ــ جملـ ــــــب ــ ــ يتطلــ ــــاب ــ ــ ــ ســ ا ــــع ــ ــ ــ مـ ــــل ــ ــ ــ التعامــ إن

ي فيما ا يص :ت

املاليـة- للسـنة العائـد بالرصـيد سـاب ا فـتح املاليـة الـدورة أو السـنة بداية انيـةيتم امل ـ ر الظـا السـابقة

الذي املبلغ ون في افتتاحية انية م حالة أما سنة، من أك منذ شاطھ ل الكيان ممارسة حال تامية ا

أو رصيد بمثابة ساب ا بھ .يفتح

املع- ساب با اصة ا املبالغ ل يل يتم قتصادية بالعمليات الكيان قيام وأثناء الدورة سواءخالل

العملية ونوعية حساب ل لطبيعة وفقا وذلك الدائن أو املدين انب ا .انت

الفـرق- ل ـ حيـث والـدائن، املـدين يـھ جان ن بـ الفـرق إيجـاد أي سـاب ا ترصـيد يـتم املاليـة الدورة اية

ك ة ل سب ي نما ب صغر ة ا ما أيبي ،:

املدين· انب ا ون ي مديناعندما الرصيد س الدائن انب ا من .أك

دائنا· الرصيد س املدين انب ا من أك الدائن انب ا ون ي .عندما

ساوي· ورصيده مرصدا ساب ا عت ان ساو م ن انب ا كال ون ي .0عندما

أصــول· ــان ســواء انيــة امل ــ إمــا املناســب انــھ م ــ إ مبلغــھ ترحيــل يــتم الرصــيد تحديــد خصــوم،عــد أو

إيرادات أو أعباء ان سواء النتائج حساب إ .أو

رمـــاش،1 ـــكمــال العامـــةمقيـــاسمحاضـــرات جامعـــة02املحاســـبة ، ســـي ال وعلـــوم ـــة والتجار قتصـــادية العلـــوم ليـــة ســـكيكدة،-1955أوت20،

ص2017-2018 ،05.
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خ:1مثـــــــــــال ــــار ــ ــ ــ ــــيد10/02/2017بتـ ــ ــ ــ رصـ ـــــان ــ ــ ــــابــ ــ ــ ــ ــــــكحسـ ــ ــ ــــــالل150000البنـ ــ ــ وخـ ــــاندج، ــ ــ ــ الكيـ ــــام ــ ــ ــ قـ ر ــــ ــ ــ ــ الشـ ذات

التالية : بالعمليات

بمبلغ: 13/02/2017- بضاعة ي175000بيع بن شيك .دج

ائن145000تحصيل: 15/02/2017- الز من السابقدج ر الش مبيعات ع ي بن .شيك

بمبلغ: 20/02/2017- بضاعة يات مش .دج116000سديد

بمبلغ: 23/02/2017- أولية مواد طلبية ع للمورد يق س ي50000تقديم بن .شيك

بمبلغ: 25/02/2017- ضرائب ي25000سديد بن شيك .دج

بمبلغ: 27/02/2017- اتف ال فاتورة يج13000سديد بن .شيك

وترصيده:املطلوب الصندوق حساب .فتح

ل :  ا

د ساب ا ورقم اسم ائنمدين

خ املدينةالبيانالتار خاملبالغ الدائنةالبيانالتار املبالغ

مدة10/02/2017 أول بضاعة15000020/02/2017رصيد يات 116000مش

بضاعة13/02/2017 للمورد17500023/02/2017مبيعات يق 50000س

ائن15/02/2017 الز من ضرائب14500025/02/2017تحصيل 25000سديد

اتف27/02/2017 فاتورة 13000سديد

مدين 266000رصيد

204000املجموع470000املجموع

يأما كما ون في ساب ل سط امل ل الش :استخدام

دائنالبنكمدين

150000

175000

145000

116000

50000

25000

13000

م 266000= ر

470000470000

ساب ا 16000) = 56000+ 23000(–) 45000+ 50000= (الدائن–املدين= رصيد
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ســـــــــابات-5-4 ا ــا:مدونــــــــة ــ ــ ــــاتأبمــ ــ ــ العمليـ ــــوع ــ وتنــ ة ــــ ــ ــ ـ ك ب ــــ ــ ســ و ، ــــ ــ املحاســ يل ــــ ــ ــ ـ ال ــــاس ــ أســ ــــو ــ ــ ـ ــــاب ــ ســ ا ن

ــــذه ــ ــ ــ ــ ـ ــــل ــ ــ ــ ــ تمثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ال ــابات ــ ــ ــ ــ ــ سـ ا يف ــــ ــ ــ ــ ــ تصـ ــــروري ــ ــ ــ ــ الضـ ــــن ــ ــ ــ ــ مـ ـــان ــ ــ ــ ــ ــ ــد ــ ــ ــ ــ ــ فقـ ــــان، ــ ــ ــ ــ الكيـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــوم ــ ــ ــ ــ يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ال ــــادية ــ ــ ــ ــ قتصـ

ــــ ــ ــ ـ ــــؤرخ ــ ــ املـ ــــوزاري ــ ــ الـ ــــرار ــ ــ القـ ــــالل ــ ــ خـ ــــن ــ ــ مـ ــــرع ــ ــ املشـ ــــھ ــ ــ بـ ــام ــ ــ ــ قـ ــا ــ ــ ــ مـ ــــو ــ ــ ـ و ــــات، ــ ــ ــــة26العمليـ ــ ــ ليـ ــــدد2008جو ــ ــ يحـ ــــذي ــ ــ الـ

و  ــــبة ــ ــ واملحاســ ــــيم ــ ــ التقيــ ــــد ــ ــ اقواعــ ــــ ــ ــ ســ ــــد ــ ــ وقواعــ ــــابات ــ ــ ســ ا ــــة ــ ــ مدونــ ــــذا ــ ــ وكــ ا ــــ ــ ــ وعرضــ ــــة ــ ــ املاليــ ــــوف ــ ــ الكشــ ــــوى ــ ــ ،محتــ

ما ن مجموعت إ سابات ا قسم :حيث

املا-5-4-1 املركز أو انية امل أيضـاو : حسابات ـا عل الوضـعيةطلـق ـحسـابات و الـوزاري، القـرار ـحسـب ال

أرصــدة ــا ف ل بـــذلك ــ ــ و انيــة امل مــن يمــن انــب ا تتخــذ صــول أن ــ إ شــارة مــع صــوم، وا صــول

انـــب ا ــ ـ تفـــتح إذن ـــ و ســـر انـــب ا صـــوم ا تأخـــذ نمـــا ب فيـــھ، ايـــد وت املـــدين انـــب ا ــ ـ تفـــتح حســـابات

انيــــة امل ــابات ــ حسـ شــــمل و ــــھ، فيـ ايــــد وت رئالــــدائن حســــابات مـــــن ــــون م ــــنف صـ ــــل أصــــناف، ــــة ذاتخمسـ ــــية سـ

ي فيما صناف ذه وتتمثل لذلك، اجة ا دعت إذا أخرى تقسيمات تفتح أن للكيانات يمكن كما ن، : رقم

مــوال): 1(الصــنف- ــل:حســابات التمو مصــادر أي ــا، عل املتحصــل مــوال تخــص ــ ال ســابات ا ــل ــ و

ضة مق أو مملوكة خاصة أموال انت وسواء جل، ة قص أو متوسطة لة، طو انت سواء

يتـات): 2(الصـنف- التث ماليـة:حسـابات أو يـة عي أو ـة معنو انـت سـواء الكيـان ثمارات اسـ تخـص ـ ال ـ و

ص يمثل ما انيةو امل ة ار ا غ .ول

املخزونات): 3(الصنف- للكيان:حسابات ستغال أو اري ا شاط ال يخص ما ل تضم .و

ــــ): 4(الصــــنف- الغ ـــانوا:حســــابات ـ ســــواء ــــا مع يتعامــــل ــــ وال الكيــــان عــــن ارجيــــة ا طــــراف ــــل شــــمل و

ن ن) أصول(مدين دائن ).خصوم(أو

امل): 5(الصـــــــــــــنف- ســـــــــــــابات ــــديات:اليـــــــــــــةا ــ ــ ــ ــ النقـ ــــباه ــ ــ ــ ــ وأشـ ــــديات ــ ــ ــ ــ بالنقـ ــــة ــ ــ ــ ــ املتعلقـ ــــك ــ ــ ــ ــ تلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ثماراتو ــــ ــ ــ ــ ــ سـ و

جل ة قص .املالية
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ي كما انية امل صناف ذه :وتتوزع

ل انية: 2الش امل سابات ا أصناف ع :توز

امل: املصدر إعداد .ؤلفةمن

ســـــتغالل-5-4-2 أو ســـــي ال ــــابات: حســـــابات حسـ تضـــــم ــــ ــــرىأو ــــةخـ انيـ امل ــ ــ ـ ــا ــ ائيـ ــــر ـ تظ ــــابال حسـ ـــــ ــــل بـ

الدورةالنتائج يجة ن ساب رئ ل ش ستخدم و ما، ن صنف وتضم :املالية،

عباء): 6(الصنف- وتفتح:حسابات شاطھ، خالل الكيان ا يتحمل ال اليف والت ف املصار ل تمثل و

فيھ ايد وت املدين انب .ا

النـــواتج): 7(الصـــنف- أو املنتجـــات يجـــة:حســـابات ن الكيـــان ـــا عل يتحصـــل ـــ ال يـــرادات ـــل عـــن ـــ ع ـــ و

وتفت فيھشاطھ، ايد وت الدائن انب ا .ح

عبــــاء و صــــول فــــإن كــــذا مدينــــةو واحــــدة طبيعــــة وال)اســــتخدام(ذات صــــوم ا نمــــا ب ذاتنــــواتج، ــــ ف

دائنة ي) مورد(طبيعة فيما مو و 1:كما

اليف والت والنواتجصول صوم ا

مدين

+

ادة بالز

دائن

-

بالنقص

مدين

-

بالنقص

دائن

+

ادة بالز

ص1 سابق، مرجع كتوش، .47عاشور

صوم ا صول

2الصنف

3الصنف

1الصنف

5الصنف

سابات4الصنف ا

الدائنة

سابات ا

املدينة
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انية-6 :امل

انية-6-1 امل ف انية: عر امل اعت قام ال قتصادية العمليات ل ل صة م الالكيانصورة حداث و

املاليــة الســنة خــالل ــا ا. مــر وضــعي أو املؤسســة ثــروة عــن ــ ع إذ ، املــا املركــز قائمــة ــا بأ أيضــا انيــة امل عــرف و

ـــاملاليـــة إ باالســـتخدامات عـــرف مـــا أو ـــ الغ ـــ ع ـــا وحقوق تراقبـــھ ومـــا ـــا ا ممتل ـــل ـــص ت حيـــث ن، معـــ خ بتـــار

باملوارد عرف ما أو الغ تجاه ا اما ال يمن. جانب انب ا صول ن؛ جانب من جدول ل ش انية امل وتأخذ

ما ساو شرط سر انب ا صوم أيوا ،:

ستخد املوارد= اماتمجموع صولأومجموع صوم= مجموع ا اصة+ مجموع ا موال

دو  انيةوا امل عن سطة م صورة يو املوا :ل

صومصول ا

ة ار ا غ صول

ة املعنو يتات )20/ح(التث

ية العي يتات )21/ح(التث

املالية يتات ح26/ح(التث ،/27(

ة ار ا صول

ح30/ح(مخزونات )37/إ

الغ ع )41/ح(حقوق

التوظيف )50/ح(سندات

موجودات أو ح512/ح(متاحات ،/53(

اصة ا موال

املال )101/ح(رأس

)106/ح(حتياطات

الدورة يجة )12/ح(ن

ة ار ا غ صوم ا

اضات ح16ح(اق ،/17(

ة ار ا صوم ا

ح401/ح(موردون ،/404(

جل ة قص أخرىديون

السالبة نة ز ا

صول صوممجموع ا مجموع

امل: املصدر إعداد رقمؤلفةمن التنفيذي املرسوم ع .بتصرف156-08بناء

انيــــة امل فصــــول محتـــوى ــــ ع طــــالع مكـــن الــــوزاريو القـــرار ــ ــــ ـ ليــــة26املــــؤرخ يحــــددالــــذي2008جو

ــــبة واملحاسـ ــــيم التقيـ ــــد الكشـــــوفو قواعـ امحتـــــوى ــــ سـ ــــد وقواعـ ــــابات سـ ا ــــة ومدونـ ا ــــ وعرضـ ــــة ــــ،املاليـ ـ ــــادر الصـ

25/03/2009.

ي كما انية امل أقسام مختلف ف عر مكن :و

صـــول-6-1-1 ـــف أحـــداث: عر بفعـــل الكيـــان ا ســـ ـــ ال املـــوارد املـــا املحاســ النظـــام حســـب صـــول تمثـــل

منــافع ــ ع صــول ا قــدرة ــ فتع صــول مراقبــة أمــا مســتقبلية، اقتصــادية منــافع لــھ تــوفر ألن ــة واملوج ماضــية

صول ذه ا توفر مستقبلية ع. اقتصادية ا قدر أي ا سيول درجة حسب صول نقديـةوترتب ـ إ التحـول
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لمـا تصـاعديا ترتـب املبـدأ ـذا ل ووفقـا لفـة، ت وأقل ولة الصـندوقس ـون ي ـذلك و انيـة، امل أسـفل ـ إ ـ أع من

يتات التث من سيولة أك واملخزونات املخزونات، من سيولة أك املثال يل س إو . ع ة خ ذه 1:تنقسم

ـــة- جار ـــ غ امل:أصـــول صـــول عناصـــر ـــ شـــاو دمـــة ـــة ـــوج ع وتحتـــوي دائمـــة بصـــورة الكيـــان صـــولط

الكي شطة أ احتياجات لتغطية املستمر لالستعمال ة ةاملوج واملعنو يـة العي يتات التث تـتم،ان ـ ال صـول

خـالل ـا تحقيق يـتم ألن ــة املوج ـ غ أو ـل الطو املـدى ــ ع ـا توظيف لغـرض ـا خ12حياز تــار مـن ابتـداءا را شــ

نقديــةقفــال ـــ إ لتتحــول ـــا تتطل ــ ال لـــة الطو ة ــ الف ب ســـ منخفضــة ســـيولة ــ وتتم تضـــم.، عــام ل شـــ و

ومالية ية وعي ة معنو من يتات التث أنواع ل ة ار ا غ يصول :كما

ــة· املعنو يتـات والــرخ):  20/ح(التث اع ــ خ اءات ــ ك ملمــوس مـادي كيــان ــا ل س لــ ـ ال صــول ــ صو

املحل رة ..وش

ية· العي يتات الت): 21/ح(التث ي، املبـا ، ـ األرا ملمـوس مادي كيان ا لد ال الثابتة صول و

ا وغ النقل ومعدات ..الصناعية

املالية· يتات ـا): 27/ح-26/ح(التث توظيف أجـل مـن ـا حياز تـتم وسـندات م أس من املالية دوات و

ل الطو املدى سنةع من أك عد ا عوائد تتحقق أن يتوقع .وال

ــة- جار دمــة:أصــول ــة املوج صــول تلــك ــ وتضــمو دائمــة ــ غ بصــورة الكيــان يتوقــعشــاط ــ ال صــول

املــواد اقتنــاء ن بــ املمتــدة ة ــ الف ــ أي العاديــة ســتغالل دورة إطــار ــ ا الك اســ أو ــا بيع أو ــا تحقيق الكيــان

أو ســـيوليـــة ل شـــ ـــ ــا ــ وإنجاز ســـتغالل عمليـــة ـــ تـــدخل ــ ـ ال ع نـــةالبضـــا ز ا يتو ،ولة ـــ ال قــــعصـــول

خـــــالل ــــا ـ تحقيق را12الكيــــان ــــ ــــودو شـ لقيـ ا ــــتعمال اسـ ــــع يخضـ ال ـــــ ال ــــيوالت السـ ــــبھ شـ أو ــــيوالت ــ. السـ ــ ـ أك ــ ــ ـ و

ي ما وتتضمن ة، ار ا غ باألصول مقارنة :سيولة

ــــواد):37/ح-30/ح(املخزونـــــات· واملــ ــــا، ـ حال ــــ ـ ع ــا ــ ـ بيع ــــادة إلعـ ا ــــراؤ شـ ــــتم يـ ــ ــ ـ ال ــــاعة البضـ ــ ــ ـ ــــل وتتمثـ

واملنتجات خرى نات والتمو استغالل ا دورة ي ا ل ش لكة .املس

املماثلـــــــة· ســـــــتخدامات و قـــــــوق ح41/ح(ا ح409/، مـــــــن ــــائن):48/ح-42/، ــ ـ الز ــابات ــ ــ حسـ ــــا ــ ـ م وأ

القبض .وأوراق

ــــا· يماثل ومــــا ــ): 54/ح-50/حمــــن(املوجــــودات ــ غ صــــول شــــمل و ســــيولة، صــــول ال أشــــ ــــ أك ــ ــ و

ة ار ا سابات ا او البنك أو الصندوق انت سواء املؤسسة نة خز ممثلة والنقدية .النقدية

رقم1 التنفيذي ص156-08املرسوم سابق، مرجع ،13 .
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صــــوم-6-1-2 ا ـــف يتمثــــل: عر ــــ وال ماضـــية أحــــداث عـــن الناتجــــة للكيـــان نــــة الرا امــــات ل صـــوم ا تمثــــل

ــ و اقتصـادية، ملنــافع ممثلــة مــوارد خــروج ــ للكيــان ســبة بال ا سانقضـا ولــ ــ الغ ا مصــدر ــون ي ــ ال مــوال

ا، شــاط أو املؤسســة مــن وترتـــبمــالك أيتصــاعديا ا، اســتحقاق درجـــة حســب ســفل ــ إ ــ ـ أحقيـــةع حســب

ن املقرضــ مــن اســتحقاقا أقــل املــال رأس ــ اء الشــر ــون ي ــذا و الكيــان، تصــفية عنــد م بــأموال املطالبــة ــ ــ الغ

التوا ع صومتصنفو .واملوردين 1:إا

ــة- جار ــ غ ــ13/ح(خصــوم ــان: )17/حإ وإن ــ ح فوائــد ــا ع ــتج ت ــ وال ــل الطو املــدى ذات صــوم ا ــ و

خــالل ا إقفــال12اســتحقاق خ لتـــار املواليــة را إذشـــ كــذلك وتصـــنف املاليــة، ااالســـنة صــــــان ا ســتحقاق

مــــن ــ ــ را12أك أوشــــ ــــذه، انــــت و ــــل الطو املــــدى ــ ــ ع ام ــــ ل ــــل تمو إعــــادة ينــــوي الكيــــان مؤكــــدةــــان النيــــة

تا قبل ت تث ائية ال للمدفوعات جدولة إعادة أو ل تمو إعادة قفالباتفاق خ .ر

ة- جار ح40/ح(خصوم ح419/، من عنـدما: )48/ح-42/، كذلك سـووتصنف تـتم أن دورةيتوقـع خـالل ا

ــــة العاديــ ــــتغالل ــــالل،ســ خــ ا ــــديد ســ يجــــــب ــــال12أو قفــ خ ــــار لتــ ــــة املواليــ را ــــ ــــمو .شــ ــــةتضــ الدائنــ ــابات ــ ســ ا

املالية سابات وا الغ .سابات

اصـــــــة-6-1-3 ا ــ: مـــــــوال ــ ــ ـ ــــدفوعو ــ املــ ي ــــدا ــ بتـ ــــال ــ املـ رأس ــــ ــ ـ ــة ــ ــ ممثلــ ــــــالك املـ ا ــــدر ــ مصـ ــــون ــ ـ ي ــ ــ ــ ـ ال ــــوال ــ مــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ممثلــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ املؤسســ ــــاط ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ا ــــدر ــ ــ ــ ــ ــ مصــ ــــون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ال ــــوال ــ ــ ــ ــ ــ مــ و ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ضــ ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ املـ رأس أو س، ــــــ ــ ــ ــ ــ التأســ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ عنــ

ــــن ــ ــ ــ ــ مـ ــــة ــ ــ ــ املؤسســ ــــروة ــ ــ ــ ــ ثـ ــا ــ ــ ــ ــ صــ ــــة ــ ــ ــ ــ اصـ ا ــــوال ــ ــ ــ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتو ــــة، ــ ــ ــ ــ املوزعـ ــــ ــ ــ ــ ــ غ ــــاح ــ ــ ــ ــ ـ ر و ــــات ــ ــ ــ واملخصصــ ــــات ــ ــ ــ حتياطــ

أصول ن ب الفرق جلخالل ة وقص لة طو ا اما وال .2ا

انية-6-2 امل ما:أنواع ن نوع إ ا إعداد خ لتار وفقا انية امل :تصنف

فتتاحية-6-2-1 انية خ:امل بتار ا إعداد يتم ال انية امل ـار/01/01و إلظ الكيـان شاط بداية خ بتار أو ن

للدورة يجة ن وجود عدم ع ذا و املالية، . وضعيتھ

تامية-6-2-2 ا انية خ: امل بتار دوما ا إعداد يتم ال انية امل الدورة/31/12و يجة ن ار إظ دف .ن

الدورة-6-2-3 يجة ية: ن محاس دورة عد الكيان شاط يجة ومجموعن صول مجموع ن ب بالفرق وتحسب

التالية للمعادلة وفقا صوم :ا

الدورة يجة صول= ن صوم–مجموع ا مجموع

التنفي1 رقماملرسوم سابق،156-08ذي مرجع .13ص،
ص2 سابق، مرجع كيموش، .65بالل
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ون ت حيث الفرق، طبيعة حسب خسارة أو ح ر إما ن؛ احتمال تأخذ ف ذا :و

حا- من: ر أك صول مجموع ان صومإذا ا .مجموع

صوم: خسارة- ا مجموع من أقل صول مجموع ان .إذا

ــ:2مثـــال ـ ي ــا كمـ املؤسســـات إلحـــدى انيـــة امل عناصـــر قـــيم ــ: انـــت ـ ي1.500.000أرا مبـــا دج،1.000.000دج،

صناعية سيارة750.000معدات أوليةدج،300.000بضاعةدج،500.000دج، نـاتدج،200.000مواد تمو

بنك100.000مختلفة صندوق450.000دج، . دج200.000دج،

للمؤسسة:املطلوب فتتاحية انية امل .إعداد

ل :ا

ح حاملبالغصولر صومر املبالغا

211

213

215

218.1

30

31

32

512

53

ة جار غ أصول

أرا

ي مبا

صناعية معدات

أخرى ية عي يتات )سيارة(تث

1مج

ة جار :أصول

بضاعة

أولية مواد

مختلفة نات تمو

البنك

الصندوق

2مج

1500000

1000000

750000

500000

3750000

300000

200000

100000

450000

200000

1250000

101

خاصة :أموال

املال رأس

1مج

ة جار غ خصوم

ة جار :خصوم

5000000

5000000

5000000املجموع5000000املجموع

التالية:3مثال بالعمليات املؤسسة قامت املالية السنة :خالل

بمبلغ- البضاعة ثلث ي؛175000بيع بن شيك دج

مبلغ- ل البنك؛50000تحو إ الصندوق من دج

بمبلغ- أغلفة يات ي70000مش بن .شيك

:املطلوب

ا- وترصيد ة الضرور سابات ا .فتح

تامية- ا انية امل الدورةإعداد يجة ن .وتحديد
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ل :ا

ة- الضرور سابات ا :فتح

ح حد30/م حد326/م حد512/ م د53/م

300000100000

200000=رم

70000

70000=رم

450000

175000

50000

70000

605000=رم

20000050000

150000=رم

30000030000070000700000675000675000200000200000

تامية- ا انية امل :إعداد

ح حاملبالغصولر صومر املبالغا

211

213

215

218.1

30

31

32

326

512

53

ة جار غ أصول

أرا

ي مبا

صناعية معدات

أخرى ية عي يتات )سيارة(تث

1مج

ة جار :أصول

بضاعة

أولية مواد

مختلفة نات تمو

أغلفة

البنك

الصندوق

2مج

1500000

1000000

750000

500000

3750000

200000

200000

100000

70000

605000

150000

1325000

101

12

خاصة :أموال

املال رأس

الدورة يجة ن

1مج

ة جار غ خصوم

ة جار :خصوم

5000000

75000

5150000

5075000املجموع5075000املجموع

الدورة- يجة ن :حساب

الدورة يجة صول= ن صوم–مجموع ا 75000= 5000000–5075000= مجموع

أن أنبما ع فذلك موجب إذنالفرق الدورة يجة فن صوم ا مجموع من أك ان صول حمجموع .ر

ــ:4مثـــال املثـــالـ ـــ املؤسســـة انيـــة م عناصـــر قـــيم اتخـــذت املاليـــة الســـنة ــ2ايـــة ـ ي ــا كمـ أخـــرى بضــــاعة: قـــيم

أولية100000 مواد بنك50000دج، صندوق320000دج، .دج70000دج،

تامية:املطلوب ا انية امل الدورةإعداد يجة ن .وحساب
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ل : ا

تامية- ا انية امل :إعداد

ح حاملبالغصولر صومر املبالغا

211

213

215

218.1

30

31

32

512

53

ة جار غ أصول

أرا

ي مبا

صناعية معدات

أخرى ية عي يتات )سيارة(تث

1مج

ة جار :أصول

بضاعة

أولية مواد

مختلفة نات تمو

البنك

الصندوق

2مج

1500000

1000000

750000

500000

3750000

100000

50000

100000

320000

70000

640000

101

12

خاصة :أموال

املال رأس

الدورة يجة ن

1مج

ة جار غ خصوم

ة جار :خصوم

5000000

)610000(

4390000

4390000املجموع4390000املجموع

الدورة- يجة ن :حساب

الدورة يجة صول= ن صوم–مجموع ا 610000–=5000000–4390000= مجموع

الفرق أن أسالببما ان صول مجموع أن ع إذنقلفذلك الدورة يجة فن صوم ا مجموع .خسارةمن
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النتائج-7 : حساب

انية امل مثل مثلھ النتائج حساب و دف الدورة يجة ن حساب :ضمإ

ــ: عبــاء-7-1 انخفــاضتتمثــل أو خــروج ل شــ ــ املاليــة الســنة خــالل حصــلت ــ ال قتصــادية املزايــا تنــاقص

خصوم ور ظ أو ا قيم خسارة أو . 1أصول

ــــداخيل: نـــــــواتجال-7-2 ــ مـ ل ــــ ــ شـ ــــ ــ ـ ــة ــ ــ املاليـ ــــنة ــ السـ ــــالل ــ خـ ــــة ــ املحققـ ــــادية ــ قتصـ ــــا ــ املزايـ ــــد ــ تزايـ ــــ ــ ـ ــــل ــ ــــادةتتمثـ ــ ـ ز أو

تمثل كما صوم ا انخفاض أو القيمةصول خسارة . 2استعادة

مرتبطـة انت سواء ا بي املقاصة تتم ومنتجات أعباء من النتائج حساب عناصر فإن انية امل عكس وع

الناتجة سائر وا اح األر سة متجا أو مماثلة حوادث أو معامالت عن ناتجة أو للمقاصة، محال وخصوم بأصول

تجا معامالت محفظة مالية أدوات الصرفعن خطر غطية كعمليات ا أذن أو النظام من مفروضة أو ة، .ر

حـــداث عبـــاء(أمــا و ـــا) املنتجــات عل تـــب في املاليــة الكشـــوف إعــداد خ وتـــار قفـــال خ تــار ن بـــ تقــع ـــ ال

ــ ــ حــــداث ـــذه ســــب وتح أفضـــل ل شــــ القائمـــة صــــوم وا صــــول تقـــدير ــ ــ ع ســـاعد انــــت إذا يحات ـــ ت

املاليةيجةالن السنة إقفال املوا.عند ستاذ دف خالل من يجة الن حساب كيفية توضيح مكن 3:و

الدورة يجة 12ن

لكة60 مس يات مش

خارجية61 خدمات

أخرى62 خارجية خدمات

ن63 املستخدم أعباء

مماثلة64 سديدات و ورسوم ضرائب

أخرى65 عملياتية أعباء

مالية66 أعباء

نائية67 است أعباء

القيم68 وخسارة املؤونات تالك، مخصصات

ا69 شا وما النتائج ع ضرائب

ـــدمات70 ا يــع و ع والبضـــا املصــنع نتـــاج مبيعــات

عة التا واملنتجات

املخزن72 وغ املخزن نتاج

ت73 مث إنتاج

ستغالل74 إعانات

أخرى75 عملياتية منتجات

ماليةإيرادات76

نائية77 است منتجات

واملؤونات78 القيم خسائر جاعات اس

الدورة يجة ن يرادات= إذن عباء–مجموع مجموع

رقم1 التنفيذي سابق156-08املرسوم مرجع ص، ،13.
السابقنفس2 صاملرجع ،13.
ص3 سابق، مرجع لبوز، .20نوح
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ندية-8 املس يةاملجموعة املحاس :والدفاتر

ــا ــ ــ مجموع ــــ ــ ل ــــ شــ ــــل مراحــ ــــد عــ ــــر يمــ ــــرى خــ ــــة املاليــ ــــوف الكشــ ــــة قيــ و ــــة انيــ امل ــ ــ ــ إ الوصــــــول ــــدورةإن الــ

ال ندية املســــ ــــة باملجموعـ تبــــدأ ــ ــ ـ ال ية خـــــاللاملحاســــ مـــــن ــا ــ معا ــــتم يـ ــ ــ وال ــــات، للبيانـ ــ ــ و ــــدر املصـ تمثــــل ــــ ـ

العملية املمارسة خالل من أو القانون بنص سواء ا مي أ ت أثب دفاتر . مجموعة

ندية-8-1 املســــــ ــا:املجموعــــــة ــ موثوقــ ــــدرا مصــ ــــ ــ عت ــــ ــ ال ــــة الثبوتيــ ــــائق الوثــ مختلــــــف ندية ــــ املســ ــــة املجموعــ ــــل تمثــ

املادة ذلك ع أكدت وقد ا، يل تم س ال رقـم17للمعلومة القانون ـ11-07من الضـرورةال مـن ت ـ اعت

إ"وجـــود انيــــة وإم فــــظ وا املصــــداقية تضــــمن دعامــــة أي أو ورقــــة ــــ ع تــــة ومث مؤرخــــة ثبوتيــــة عــــادةوثيقــــة

وراق ع ا عمليـات. 1"محتوا انـت سـواء الكيـان ـا قـام ـ ال العمليـات ـل ـ ع دليال ندات املس ذه عت و

تدفقات ا ع تب ي خارجية أو اداخلية إثبا إذو .يجب ، املحاس العمل مسايرة ع بقدرتھ ف التعر ذا تم

بال يتعلــق فيمــا يــدوي ل شــ يــتم البدايــة ــ يةــان املحاســ والكتابــة يل البيانــاتــ عــدوتحليــل و ثــم التطــور،

ســــتد مــــا ـــو و ــا، ونيــ الك يـــتم مــــر أصـــبح املحاســــ العمــــل ـــ ــة متخصصــ برمجيـــات واســــتحداث التكنولـــو

ـا محتوا إعـادة يمكـن دعامـات ـ ع الثبوتية الوثائق ـا.حفظ أل ـا مي أ الوثـائق أو ندات املسـ ـذه سـب تك كمـا

منازعاتعت وجود حالة العملياتدليال تلك ا مع أدى ال طراف و الكيان ن .ب

ــــوع ــ ــ نـ ــــنوت ــ ــ يمكـ ــــام ــ ــ عـ ل ــــ ــ ــ شـ ــــن ــ ــ ولكـ ــــارس، ــ ــ املمـ ــــاط ــ ــ شـ ال ــــة ــ ــ ونوعيـ ــــان ــ ــ الكيـ ــــم ــ ــ ـ ــــب ــ ــ حسـ ندات ــــ ــ ــ املسـ ــــذه ــ ــ ـ

ي فيما ا م أ :ذكر

والبيع- الشراء ن:فوات خارجي أطراف أو لطرف ا يصدر ال او للكيان الواردة الفوات ـائن(و تحـدد)الز ،

ا املرتبطة العمليات خ وتار ا مع املتعامل طراف وأسماء املستحقة .املبالغ

شــــعار- وتتضــــمن: فــــوات إليــــھ الــــواردة أو الكيــــان طــــرف مــــن املصــــدرة الفــــوات ــ ــ خــــارجو ــافية إضــ معلومــــات

تخفيضاتالفو  أو مردودات تخص معلومات تتضمن كأن للعمليات، ساسية ..ات

ســـليموصـــوالت- وال وجـــود:ســـتالم ـــت تث ـــ وال نتـــاج و والبيـــع الشـــراء عمليـــات ترافـــق ـــ ال ندات املســـ ـــ و

النقصان أو ادة بالز سواء املخزون .حركة

املاليـة- بالعمليــات اصــة ا ندات مرتبطــة:املسـ نقديـة ملبــالغ تحصـيل أو دفــع عمليـة وجــود ـت يث مــا ـل ــ و

ا وغ الدفع إيصاالت البنكية، الكشوف الكيان، ا قام ال قتصادية .بالعمليات

أخـــرى- ندات ومســـ عقــــود:وثـــائق مثـــل أخـــرى وثـــائق نـــاك ــــم، ــ ـ عت ـــ وال الســـابقة ندات املســـ جانـــب ــــ إ

امللكية عقود للكيانمتياز، سبة بال ما اقتصاديا حدثا أو عملية ت تث وال ا . وغ

رقم1 ص11-07القانون سابق، مرجع ، املا املحاس النظام .04املتضمن
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ية-8-2 املحاســــ املــــادة: الــــدفاتر رقــــم20حســــب القــــانون ملــــزم11-07مــــن الكيــــان يةفــــإن محاســــ دفــــاتر بمســــك

الكيـــان احتياجـــات حســـب مســـاعدة دفـــاتر ـــا م ـــل عـــن تفـــرع و جـــرد، ـــ ودف ا ـــ كب ا ـــ ودف يوميـــا ا ـــ دف مـــعشـــمل ،

ســــطة م محاســــبة تمســــك ــــ ال ة الصــــغ الكيانــــات خصوصــــية ــــرقيم. 1مراعــــاة تـ ضــــرورة القــــانون ذات ــــ أو ــا كمــ

أو فـــراغ أو بيـــاض تـــرك عـــدم ـــ إ إضـــافة الكيـــان، مقـــر محكمـــة س رئـــ طـــرف مـــن ـــا عل والتأشـــ ية املحاســـ الـــدفاتر

ــــدف الـ ــــذه ــــاظ حتفـ ــــة إلزاميـ جانـــــب ــــ ـ إ ــــامش، لل ــــل نقـ أو ـــان ــ ــــوع نـ أي ــــن مـ ــ ــ نديةغي ــــ املسـ ــــة املجموعـ ــــة رفقـ اتر

املالية السنة إقفال خ تار من بداية سنوات عشر ملدة الثبوتية .2والوثائق

لغايـة ا ّأقسـام مختلـف ن بـ ط الـر حلقـة ـ و بـل ية، املحاسـ الـدورة مـن مـا م جزء الدفاتر ذه عت كما

ائية ال املخرجات تمثل ال املالية والكشوف القوائم إ املحاسالوصول و للعمل يو، املوا ل :ذلكالش

ل ية: 3الش املحاس الدورة :مكونات

املؤلفةمن: املصدر .إعداد

اليوميــة-8-2-1 ــ ل:دف ــ ــــو ع عتمــاد تقــرر وقــد الكيــان، ــا يقــوم ــ ال العمليــات ــل يــومي ل شــ يوثــق

خالل  من الدف زائـري59-75رقممر ذا ا التجـاري القـانون ـاملتضـمن ألـزم26/09/1975املـؤرخ والـذي ،

الـدفالتـاجر ــذا مسـك بضــرورة الكيـان حــدوثأو تؤكـد ندات مســ أو ثبوتيـة وثــائق وجـود مــن انطالقـا وذلــك ،

العمليــــات واملنتجــــات. تلــــك عبــــاء اصــــة، ا مــــوال صــــوم، ا صــــول، مــــن ــــل العمليــــات ــــذه شــــرطوتخــــص

املادة عليھ نصت كما قتصادية والعمليات لألحداث الزم سلسل ال ام رقم16اح القانون .11-07من

مكــن بتخصــيصو فتقــوم ة، ــ كث عمليــات تقــوم ــ ال الكيانــات حالــة ــ املســاعدة اليوميــات ــ ع عتمــاد

ــــان الكيـ ــــراه يـ ــا ــ مـ حســـــب ــــا ـ وغ ــــوردين املـ أو ــــائن ـ الز ــابات ــ كحسـ ــــة، معينـ ــــابات حسـ أو ــــات لعمليـ ــــاعدة مسـ ــــات يوميـ

اليومية. مناسبا لدف رصدة أو ة ر الش املجاميع نقل يتم ر ش ل ال اية .الرئو

ية، املحاس يالت ال أو القيود من مجموعة من اليومية دف ون الكيـانيت ـا يقـوم عملية ل أن ع

خــر و مـدين ما أحــد فقـط ن حســاب يضـم أي ســيطا ـ خ ــذا ـون ي وقــد قـل، ــ ع محاسـ قيــد ـ ل ـ

رقم1 سابق11-07القانون مرجع ، املا املحاس النظام صاملتضمن ،05.
السابق،2 املرجع .05صنفس

وال ندات اليوميةوثائقاملس املراجعةدف ان م الكب الدف

النتائج انيةحساب امل املالية الكشوف بقية
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واحد حساب من أك ما كال أو طرفيھ أحد يضم أي مركبا أو الـذيدائن، املـزدوج القيـد ملبـدأ وفقـا طبعـا ذا و ،

ساب ا جان املبالغ ساوي . يرا

معلومات عدة املحاس القيد شمل نوع: و العملية، خ العملية،تار بيان الثبوتيـةنوعأو الوثيقـة ورقـم

ســــابات ا وأرقــــام أســــماء ، محاســــ يل ــــ نــــاك ــــان ــا ملــ لــــواله الــــذي ند املســــ كــــالاملدأو ــالغ ومبــ والدائنــــة ينــــة

املوا النموذج موضع و كما ن :الطرف

ساب ا العمليةرقم خ املبالغتار

مدين

دائن

ساب ا اسم

ساب ا اسم

الثبوتية الوثيقة ورقم ونوع العملية بيان

مدين

دائن

ثـمتجدر صـفحة، ـل ايـة ـ اليومية قيود ا يل تم ال املبالغ مجموع كتابة ب ي أنھ إ شارة

يل ال ناف است قبل املوالية الصفحة بداية إ املجموع نقل .يتم

عـــن مثـــال ـــ ي ــا ســـيطوفيمـ محاســـ خ: قيــــد ــــونتحصـــيلتــــم20/07/2018بتـــار الز مـــن املبيعـــات مبلـــغ

ب ي بن .دج200000مبلغشيك

دائنمدين20/07/2018دائنمدين

512

411

البنك

ائن الز

ائن الز حقوق رقمتحصيل ي بن .....شيك

200000

200000

املركـبأمـا خـاللالقيـد مـن توضــيحھ التـافـيمكن مـواد:املثـال شــراء بمبــالغتـم مختلفـة نـات وتمو أوليـة

و150000 خ70000دج بتار التوا ع الحق24/05/2018دج خ تار سديد وال ستالم يتم أن .ع

دائنمدين20/07/2018دائنمدين

381

382

401

أولية مواد يات مش

مختلفة نات تمو يات مش

املخزونات موردو

ب يات رقممش .....فاتورة

150000

70000

220000

الكب-8-2-2 عليھ:الدف طلق حيثو ستاذ، إليـھدف اليوميـة ـ ـا فتح تـم ـ ال سـابات ا ـل ترحيـل يـتم

أن ذلــك ســابات، ا حركــة تحليــل أجــل دونمــن سلســل، م ل شــ العمليــات ن تــدو ــ ع ــا عمل يقتصــر اليوميــة

املعنية ة الف اية رصيده ومعرفة حساب ل تدفقات مراقبة ع .القدرة

ـــتم أجـــلو مـــن بـــھ خاصـــة صـــفحة حـــدا ـــ ع حســـاب ـــل ل بدايـــةتخصـــيص والدائنـــة املدينـــة املبـــالغ ترحيـــل

فتتــا أو ــ و وإيجــابالرصــيد ــا تجميع الــذيثــم املراجعــة ان ــ م ــ إ ــا نقل ثــم ومــن رصــدة، أو ــا بي الفــرق د

املالية القوائم إ مباشرة عام. يقود أستاذ دف ا تجميع ثم مساعدة دفاترأستاذ استخدام يمكن أيضا نا .و
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التــــوا:5مثـــال ــ ــ ع ـــ والصــــندوق البنــــك ـــائن، الز البضــــاعة، ــابات ســ وليـــة رصــــدة دج،200000: انــــت

التالية75000دج،450000دج،100000 بالعمليات الكيان قام ثم :دج

مبلغ- ل البنك55.000تحو إ الصندوق من .دج

عمال- أجور ي65.000بــسديد بن شيك .دج

مبلغ- ي50.000تحصيل بن شيك ائن الز من .دج

بمبلغ- بضاعة ا150.000بيع لف ت نقدا، .دج100.000دج

ة:املطلوب الضرور سابات ا .فتح

ل :ا

ح حد30/م حد411/م حد512/ م د53/م

200000100000

100000=رم

10000050000

50000=رم

450000

55000

65000

440000=رم

75000

150000

55000

170000=رم

2000002000001000001000000505000505000225000225000

املراجعــــة-8-2-3 ان ــــ الــــدف:م ــــذا مســــك إلزاميــــة عــــدم مــــن دفبــــالرغم ــــ عت أنــــھ ــ إال ــــ ــ ع ميــــة ــــ ــة غايــ ا

ي يــأ ســتاذ، ــ دف ــ إ ســابات ا ترحيــل ثــم اليوميــة ــ يل ــ ال فبعــد للمحاســبة، والتطبيقــي ــ العم املســتوى

املراجعة ان م الدائنةدور باملبالغ يتعلق فيما خاصة ن السابق ين الدف يلھ تم ما ل ة من للتأكد

ا وأرصــد ــا ومبالغ ا بأســـما لة ــ امل ســابات ا ــل يضـــم جــدول ــو و تـــمواملدينــة، ــ ال خطــاء عـــن كشــف و ،

ا ا املراجعة. ارت ان م عن نموذجا يو املوا دول :ا

ساب ا سارقم ا باسم
رصدةاملجاميع

دائنمديندائنمدين

........................................................XxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx

......................................................XxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx

.....................................................XxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx

املجموعاملجموعاملجموعاملجموع

امل ــــات ــ ــ العمليـ ة ــــ ــ ــ ـ أن ــ ــ ــ ــ ـ إ ــــارة ــ ــ شـ ــــع ــ ــ تمـ ــــة ــ ــ املراجعـ ان ــــ ــ ــ ـ م ــــالل ــ ــ خـ ــــن ــ ــ مـ ية ــــ ــ ــ ــــوعحاسـ ــ ــ مجمـ ــــاوي ــ ــ سـ ــــــب ــ تطلـ

ــــاميع ــ املجـ ــان ــ ــ ــــــن(جـ ودائـ ــــدين ــ ــــھ) مـ ــ نفسـ ــــو ــ ـ ــــون ــ ـ ي ــــةوأن ــ اليوميـ ــ ــ ــ ـ دف ــان ــ ــ جـ ــــوع ــ ــــاوي. مجمـ ــ سـ ــــا ــ أيضـ ــــب ــ يجـ ــا ــ ــ كمـ

رصدة :أي. 1جان

ص1 سابق، مرجع كتوش، .72عاشور
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املراجعة ان م من املدين انب ا املراجعة= مجموع ان م من الدائن انب ا مجموع

املراجعة ان م اليومية= مجموع دف مجموع

املراجعة مجموع ان م من املدينة من= رصدة الدائنة رصدة املراجعةمجموع ان م

باملثال:6مثال اصة ا أعاله ستاذ دفاتر من انطالقا املراجعة ان م . 5إعداد

ساب ا سابرقم ا اسم
رصدةاملجاميع

دائنمديندائنمدين

-200000100000100000بضاعة30

ائن411 -1000005000050000ز

-50500065000440000بنك512

-22500055000170000صندوق53

املجموعاملجموعاملجموعاملجموع

سـاو  ي لـم املثــال ـذا ألنـ وذلــك رصـدة، أو للمجـاميع ســبة بال سـواء الـدائن انــب ا مـع املـدين انــب ا

مـن نطـالق أوال فيجـب العاديـة الة ا أما فقط، املراجعة ان م استخدام قة طر توضيح املثال من الغرض

سـت دف إ حيل ال ثم اليومية املحاس يل بال املرور ثم افتتاحية انية جـراءم ـذا أن العلـم مـع اذ،

أي ا شـمل لــم ـ ال تلـك ــ ح فتتاحيـة انيــة امل ـ الـواردة ســابات ا ـل الــدورةيمـس خـالل اقتصــادية عمليـة

يامل فتتاحيةحاس انية امل موجودة تكن لم جديدة حسابات ور ظ انية إم عن يك نا .ة،

ـــــرد-8-2-4 ا ـــــ ــــاري:دف التجـ ــــانون القـ ـــــاصحســـــب ا ــائج ــ النتـ ــــاب وحسـ ــــة انيـ امل ــــھ فيـ ــــل تنقـ ــ ــ ـ دف ــــو ـ ــــري زائـ ا

ـ ال ـام ح ـل الـدف ـذا ـ ع سري و سابات، ا ل وإقفال صوم وا صول ل ل جرد عد وذلك بالكيان،

اليومية دف ع .سري
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ة-9 ار ا للعمليات ية املحاس ة :املعا

تبدأ ال العمليات تلك إنتـاجو عمليـة ـ ا اسـتخدام أو ـا يع و أصـول شـراء خـالل من بالنقدية ت وت

أيضا بالبيع تلك. تن خالل مرات عدة تتكرر وقد بل املالية، السنة ا تجاوز عدم العمليات ذه تتم كما

الصنف تمس و ستغالل، دورة عليھ يطلق ما و و ة ا3الف من ون تت ال املخزونات التاليةأي :سابات

مخزنة: 30 املنتجات: 35بضاعة مخزونات

أولية: 31 ولوازم يتات: 36مواد التث من املتأتية املخزونات

مختلفة: 32 نات ارج:37تمو ا املخزونات

نتاج: 33 قيد املخزنة: 38سلع يات املش

نتاج: 34 قيد املخزونات: 39خدمات عن القيمة ةخسائر ار ا واملنتجات

ما ن قت لطر وفقا ا إثبا أجل من الكيان املخزونات ذه حركة عة متا تم :و

الدائم- رد خـالل:ا مـن وخـروج دخـول ـل وإثبـات املخزونـات ركـة املسـتمرة عـة املتا قة الطر ذه تتطلب

والتفاصيل املراحل ل ل املحاس يل .ال

املتنــاوب- ـرد الكيــان:ا كتفـي و املخزونــات، وخـروج دخــول ركـة املســتمرة عـة املتا قــة الطر ـذه تتطلــب ال

الدورة اية و بداية اصلة ا . بالتدفقات

نتاج-9-1 و والبيع الشراء لعمليات ية املحاس ة :املعا

الشــــراء-9-1-1 القابلــــة:عمليـــة ــ ــ غ تلـــك أو مخزونــــات صـــورة ــــ ن للتخـــز القابلــــة صـــول الشــــراء عمليـــة شــــمل

ســــتغالل دورة ــــ ة ضــــرور ــــ عت ــــ ال ــــدمات وا ن للتخــــز القابلــــة ــ ــ غ ــــدات التور ن تمــــر. للتخـــز عــــام ل شــــ و

مرحلــــة مراحـــل؛ بــــثالث الشــــراء تجــــعمليـــة ـــون الز طــــرف مــــن الطلبيـــة إعــــداد عــــد الفـــاتورة ــــر ــــتحر وال مــــورده اه

املطلــوب املخـــزون وصــنف والســـعر الكميــة امل. تتضــمن أأمـــا دخـــول وصــل ـــا فيوثق الثانيــة املخـــزونرحلــة اســتالم و

قــد للـدفع، معينــة قـة طر اختيـار ــ ع يات املشـ قيمــة سـديد تمثـل ــ ال الثالثـة املرحلــة ي تـأ ثـم شــراؤه، تـم الـذي

ة تجار بورقة أو نقدا أو ي بن شيك ون ة. ت خ و و فقط؛ ن مرحلت العملية فتتم دمات ل سبة بال أما

ــــ ــ وال ــــة املاديــ ــ ــ ــ غ ــا ــ ــ طبيع ب ــــاســــــ ــ تخز ــــيح ــ ت أو. ال ــــات للمخزونــ ــــواء ســ ــــابقة الســ ــــل املراحــ ــــل ــ يل ــــ ــ ــــن مكــ و

ي كما يا محاس دمات : ا

املخزونات- :شراء

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

...38

401

بضاعة يات أولية/ مش مختلفة/ مواد نات تمو

املخزونات موردو

رقم شراء فاتورة ر .....تحر

xxxxx

xxxxx
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30/31/32

....38

ولوازم/ بضاعة مختلفة/ موارد نات تمو

بضاعة ات أولية/ مشر مختلفة/ مواد نات تمو

رقم استالم .....وصل

xxxxx

xxxxx

401

512/53/403

املخزونات موردو

الدفع-موردون/صندوق/ بنك أوراق

رقم شيك يات املش قيمة رقم...../ سديد دفع .....ورقة

xxxxx

xxxxx

حســ أن جليـا يبـدو الشـراء عمليـة خـالل ياتمـن املشـ أ) 38(..اب وسـيط، انيــةحسـاب امل ـ ـر يظ ال ي

خ تــار قبــل يات املشــ اســتالم حالــة ــ وذلــك الشــراء عمليــة يل ســ ــ ع وظيفتــھ ــ/31/12وتقتصــر ولكــن ن،

ــــاب حســ ــــع مــ ــــاب ســ ا ــــذا ــ ــد ــ يرصــ ا ــــتالم اســ ــــدم عــ ــــة ــــتالم37حالــ اســ ــــد عنــ ــــد عــ ــا ــ فيمــ ــــدوره بــ ــــد يرصــ ــــذي والــ ،

ي كما يا محاس العملية ذه ل و فعليا، :املخزونات

سابات ا خأرقام املبالغ)ن(التار

دائنمديندائنمدين

..37

..38

الغ لدى مخزون

بضاعة يات مش

يات املش حساب ترصيد

xxxxx

xxxxx

خ )1+ن(التار

30/31/32

..37

ولوازم/ بضاعة مختلفة/ موارد نات تمو

الغ لدى مخزون

رقم استالم .....وصل

xxxxx

xxxxx

من- دماتستفادة :ا

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

604/605/607

..61../62

401

ـــــــــدمات وا الدراســـــــــات يات ات/مشــــــــ ـــــــــ والتج املعـــــــــدات يات مشـــــــــ

شغال دات/ و والتور املواد من املخزنة غ يات املش

خارجية أخرى/ خدمات خارجية خدمات

املخزونات موردو

رقم فاتورة ر ...تحر

xxxxx

xxxxx

xxxxx

401

512/53/403

املخزونات موردو

الدفع-موردون/صندوق/ بنك أوراق

قيمة رقمسديد شيك دمات رقم...../ ا دفع .....ورقة

xxxxx

xxxxx

التالية:7مثال عمليات املؤسسات إحدى :قامت

خ- بمبلغ: 10/01/2018بتار أولية ومواد بضاعة و100000شراء ساب126000دج ا ع التوا ع .دج

خ- يات: 14/01/2018بتار املش قيمة يسديد بن .شيك

خ- بمبلغ: 17/01/2018بتار تنظيف ومواد غليفات و50000شراء نقدا24000دج .دج
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خ- و : 20/01/2018بتار فاتورةاستالم اءسديد ر ي80000بقيمةوالغاز الك بن شيك .دج

املؤسسة:املطلوب يومية يل .ال

ل :ا

سابات ا املبالغ10/01/2018أرقام

دائنمديندائنمدين

380

381

401.1

بضاعة يات مش

أولية مواد يات مش

املخزونات موردو

رقم شراء فاتورة ر .....تحر

100000

126000

226000

30

31

380

381

بضاعة

ولوازم موارد

بضاعةمش يات

أولية مواد يات مش

رقم استالم .....وصل

100000

126000

100000

126000

14/01/2018

401.1

512

املخزونات موردو

الدفع-موردون/صندوق/ بنك أوراق

يات املش قيمة نقداسديد

226000

226000

17/01/2018

382.1

382.6

401.2

مختلفة نات تمو يات تنظيف-مش مواد

مختلفة نات تمو يات غليفات-مش

املخزونات موردو

رقم .....فاتورة

24000

50000

74000

321

326

382.1

382.6

مختلفة نات تنظيف-تمو مواد

مختلفة نات غليفات-تمو

مختلفة نات تمو يات تنظيف-مش مواد

مختلفة نات تمو يات غليفات-مش

رقم استالم ....وصل

24000

50000

24000

50000

401.2

53

املخزونات موردو

صندوق

رقم فاتورة ....سديد

74000

74000

20/01/2018

607

401.3

دات والتور املواد من املخزنة غ يات املش

املخزونات موردو

اء ر الك فاتورة ..استالم

80000

80000

401.3

512

املخزونات موردو

بنك

رقم ي بن شيك اء ر الك فاتورة ...سديد

80000

80000
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البيع-9-1-2 ال:عملية البيع عملية ونلعمعت ي الشراء عملية يا مش ون ي فمن الشراء لعملية املناظرة ية

املراحـل بـنفس فسـتمر وعليـھ البيـع، عمليـة ـ ونـا ـز إ شـارة سـعرأمــع ـون ي املخزونـات خـروج قيـد الشــراءن

حةأو مر البيع عملية ون ت ح ذا و البيع سعر س ول لفة يلمنالت ال ون و ما، بي الفرق حساب خالل

مو و كما :أدناهاملحاس

املخزونات- :بيع

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

411

..70

ائن ز

مبيعات

رقم ....فاتورة

xxxxx

xxxxx

..60

724

30/31/32../35

مبيعة لكة(مخزونات )مس

املنتجات التغ

أولية/ بضاعة مختلفة/ مواد نات منتجات/ تمو

رقم سليم ....وصل

xxxxx

xxxxx

512/53/413

411

ائن/ صندوق/ بنك القبض-ز أوراق

ائن ز

رقم ي بن شيك رقم.../ تحصيل قبض ....ورقة

xxxxx

xxxxx

دمات- ا تقديم أو :بيع

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

411

704/705/706

ائن ز

شغال الدراسات/مبيعات مقدمة/مبيعات أخرى خدمات

رقم .....فاتورة

xxxxx

xxxxx

512/53/413

411

ائن/صندوق/بنك القبض-ز أوراق

ائن ز

رقم ي بن شيك رقم.../تحصيل قبض ....ورقة

xxxxx

xxxxx

بالعمليات:8مثال مؤسسة يقامت كما نوفم ر ش خالل :التالية

خ- فـاتورة: 03/11/2017بتـار ـونإرسـال بمبلـغ" أ"للز بضـاعة مبيعـات ــا142000تضـمنت لف ت 110000دج

ي بن شيك .دج

خ- ون: 10/11/2017بتار للز الصيانة خدمة تقديم فاتورة .دج40000بقيمة"ب"إرسال

خ- نقداتحصيل: 20/11/2017بتار الصيانة خدمة فاتورة .قيمة

املؤسسة:املطلوب يومية العمليات .يل
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ل :ا

سابات ا املبالغ03/11/2017أرقام

دائنمديندائنمدين

411.1

700

ائن ز

بضاعة مبيعات

رقم ....فاتورة

142000

142000

600

30

لكة(مبيعةبضاعة )مس

بضاعة

رقم سليم ....وصل

110000

110000

512

411.1

بنك

ائن ز

رقم ي بن شيك ...تحصيل

142000

142000

10/11/2017

411.2

706

ائن ز

أخرى مقدمة خدمات

رقم ....فاتورة

40000

40000

20/11/2017

53

411.2

صندوق

ائن ز

رقم الفاتورة .....تحصيل

40000

40000

نتاج-9-1-3 تمثل:عملية ال نتاج، عملية خالل من ة التجار املؤسسات عن الصناعية املؤسسات تختلف

وليــة املــواد خــروج عمليــة ــ تتمثــل ــ و للبيــع، قابلــة منتجــات ــ إ خــام صــورة مــن املخزونــات أو للمــواد ال تحــو

ل ا الك اس يتم أين الورشات باتجاه املخزن من املختلفة نات التمو أو منتجاتواللوازم صورة عد فيما تعود

وفقـا العملية ذه يل تم و العملية، ذه إتمام أجل من ة الضرور ف املصار ل شمل ال لفة الت سعر

الدائم رد ل(ل ال املتناوب رد ل وفقا أنھ اعتبار ي) ع :كما

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

601/602/724

31/32../35

لكة مس أولية لكة/ مواد مس مختلفة نات املنتجات/ تمو التغ

أولية مختلفة/ مواد نات منتجات/ تمو

خروج .....رقم) سليم(وصل

xxxxx

xxxxx

..35

724

منتجات

ــــ ـــ مــــنالتغ املخزونــــات

املنتجات

دخول ....رقم) استالم(وصل

xxxxx

xxxxx
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املثال: 9مثال من التالية7انطالقا بالعمليات املؤسسة :قامت

خ- إ: 05/02/2018بتار التغليفات ل و ولية املواد نصف ل يعتحو التص .ورشة

خ- بمبلغ: 20/02/2018بتار والغاز اء ر الك فاتورة سديد و ي95000استالم بن شيك .دج

خ- الورشة: 23/02/2018بتار من استالم الصنع،105000تم تامة منتجات وسيطة75000دج منتجات دج

متبقية10000و منتجات .دج

خ- الصـــن: 27/02/2018بتـــار تامـــة املنتجـــات نصـــف ــبيـــع ــ ــ بـ الوســـيطة املنتجـــات ـــل و و69000ع دج90000دج

ي بن شيك التوا .ع

اليومية:املطلوب املناسبة القيود :يل

ل : ا

سابات ا املبالغ05/02/2018أرقام

دائنمديندائنمدين

601

602.6

31

326

لكة مس أولية مواد

لكة مس مختلفة نات غليفات-تمو

أولية مواد

مختلفة نات غليفات-تمو

خروج .....رقم) سليم(وصل

63000

50000

63000

50000

20/02/2018

607

401.3

دات والتور املواد من املخزنة غ يات املش

املخزونات موردو

اء ر الك فاتورة ..استالم

95000

95000

401.3

512

املخزوناتمو  ردو

بنك

رقم ي بن شيك اء ر الك فاتورة ...سديد

95000

95000

23/02/2018

351

355

358

724

وسيطة مصنعة(منتجات )نصف

الصنع تامة منتجات

متبقية جعة(منتجات )مس

ـــــــــ ـــــــــ مـــــــــنالتغ املخزونـــــــــات

املنتجات

دخول ....رقم) استالم(وصل

105000

75000

10000

190000

27/02/2018

411.1

701

702

ائن ز

الصنع تامة منتجات مبيعات

وسيطة منتجات مبيعات

رقم ....فاتورة

159000

69000

90000

املنتجات724 من املخزونات 127500التغ
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351

355

وسيطة منتجات

الصنع تامة منتجات

رقم سليم ....وصل

75000

52500

512

411

بنك

ائن ز

رقم شيك املبيعات ....تحصيل

159000

159000

املضـــــافة-9-2 القيمـــــة ـــــ ع للرســـــم ية املحاســـــ ـــــة ــــافة: املعا املضـ القيمــــة ــ ــ ـ ع ــــم الرسـ ــــ ـ مـــــن) TVA(عت ــا ــ نوعـ

املؤسسـات طـرف مـن ـا جمع يـتم امـل، ل شـ ـا يتحمل الـذي ي ا ال لك املس ع تفرض املباشرة غ الضرائب

قت لدىالعاملة ر تظ الفاتورة من جزء و حيثصاد ون، والز املورد من :ل

ـ- ع قـادرة املؤسسـة أن أي جاع، لالســ قابلـة رسـوم صـورة ـ الشـراء عنـد ــاتـدفع قيام خـالل مـن ا جاع اسـ

البيع .عمليات

مجمعة- أو محصلة رسوم صورة البيع عمليات .تقبض

ــــات ــ ــ ــ يتــ التث أو ــــات ــ ــ ــ باملخزونــ ــــة ــ ــ ــ خاصــ ــــــت ــ ــ انــ ــــواء ــ ــ ــ ســ ــــع ــ ــ ــ والبيــ ــــراء ــ ــ ــ الشــ ــــات ــ ــ ــ عمليــ ــــوم ــ ــ ــ تقــ ــــات ــ ــ ــ املؤسســ أن ــــا ــ ــ ــ مــ و

ــــة ــ ــ الدولــ ــــاه ــ ــ تجــ ام ــــ ــ ــ ــ ال ــــوء ــ ــ شــ ــــ ــ ــ ــ إ ــــؤدي ــ ــ يــ ــــك ــ ــ ذلــ ــــإن ــ ــ فــ ــــداخل ــ ــ ومتــ ــــتمر ــ ــ مســ ل ــــ ــ ــ ــــرائب(شــ ــ ــ الضــ ة ــــ ــ ــ ــــــب)مصــ ــ يتطلــ ،

حيث الرسم، ذا وضعية :تحديد

ــــــت- ــ انـ ــــــنTVAإذا ــ مـ ــ ــ ــ ــ ـ أك ــــة ــ ــ ــــرائبTVAاملجمعـ ــ ــ الضـ ة ــــ ــ ــ ملصـ ــــدفع ــ ــ الـ ــــتحق ــ ــ سـ ــــغ ــ ــ مبلـ ــــر ــ ــ ـ يظ جعة ــــ ــ ــ TVA(املسـ

السداد ).واجبة

نت- ا منTVAإذا أقل الضرائبTVAاملجمعة ة مص ع للمؤسسة دين ر يظ جعة ).دينTVA(املس

الرسمTVAوتحسب خارج املبلغ من بنوعHTانطالقا مرتبط محدد معدل وفق منھ جزء اقتطاع يتم ثم ،

ــذا ـــون ي وغالبــا شــاط، ســبةال ب و%9قتطـــاع املخفــض، للمعـــدل ســبة العـــادي%19بال للمعــدل ســـبة . بال

التالية املعادلة صياغة يمكن : وعليھ

TTC = HT + TVA

يمثل الرسمTTCحيث متضمن .املبلغ

ل كماTVAو يا :يمحاس
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الشراء- :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

...38/607/61/62

445.66

401

يات دات/مخزنةمش جة/تور خار أخرى/خدمات خارجية خدمات

ياتعTVA-الدولة دماتمش وا السلع

املخزونات موردو

رقم شراء فاتورة ر .....تحر

xxxxx

xxxxx

xxxxx

البيع- : عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

411

..70

445.7

ائن ز

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم ....فاتورة

Xxxxx

xxxxx

xxxxx

وضعية- ة بإرسـال:TVAسو املضـافة القيمـة ـ ع للرسـم خاضـعة عمليـات يقوم ص أو لف م ل يقوم

فيــھ ــ يو يومــاكشــف ن العشــر خــالل الســابق ر الشــ ــ شــاطھ خــالل مــن املحققــة العمليــات مبــالغ مجمــل

ـــ الرئ شــاطھ مقـــر أو إقامتــھ ـــان م ــ الضـــرائب قــابض ـــ إ ر شــ ـــل وضــعية. 1مــن تحديـــد ــتم إذاTVAو مـــا

التالية للمعادلة وفقا الدفع مستحقة أو دين :انت

TVAالدفع/ دين املبيعات(املجمعةTVA= مستحقة جعةTVA–) ع يات(املس املش )ع

يلثم الفرقيتم يذا كما طبيعتھ :حسب

الدولة· لصا :الفرق

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

445.7

445.66

445.51

املبيعاتTVA-الدولة ع

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

الدفعTVA-الدولة مستحقة

Xxxxx

xxxxx

Xxxxx

445.51

512/53

الدفعTVA-الدولة مستحقة

صندوق/ بنك

الضرائبTVAسديد ة ملص

xxxxxxxxxx

xxxxx

للضرائب،1 العامة ة املدير املالية، عمالوزارة رقم ع الرسوم ص2017،قانون ،28.
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املؤسسة· لصا :الفرق

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

445.7

445.67

445.66

املبيعاتTVA-الدولة ع

يق(دينTVA-الدولة )س

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

Xxxxx

xxxxx

Xxxxx

أن أي ــــة ــ ــ املؤسسـ ــــا ــ ــ لصـ ــــرق ــ ــ الفـ ـــان ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ حالـ ــــ ــ ــ ــTVAـ ــ ــ ــ ـ ــة ــ ــ ــ املقاصـ ــــالل ــ ــ خـ ــــن ــ ــ مـ ا ــــيد ــ ــ ترصـ ــــتم ــ ــ يـ يق ــــ ــ ــ سـ أو ــــن ــ ــ ديـ

املقبلة ر .ش

سنة:10مثال من ماي ر ش خالل مؤسسة التالية2019قامت :بالعمليات

خ- بقيمة: 02/05بتار بضاعة يشيك45000شراء .بن

خ- بقيمة: 05/05بتار أولية مواد ساب55000شراء ا .ع

خ- فاتورة: 11/05بتار سديد و الدراساتاستالم من دمات يشيك30000ا .بن

خ- نصف: 15/05بتار بقيمةبيع يشيك35000البضاعة .  بن

خ- بقيمة: 20/05بتار مصنعة منتجات ا200000بيع لف ت ساب، ا .150000ع

خ- و : 25/05بتار الصيانةتورة0فاتحصيلإرسال أخرىخدمات ملؤسسة .نقدا20000بقيمةاملقدمة

ــــة:املطلــــــــوب ــ يوميــ ــــ ــ ــ ــة ــ ــ الالزمــ ــــود ــ القيــ يل ــــ ــ ــــة،ــ ــ ــ ــــعيةاملؤسسـ ــ وضــ ة ــــو ــ ســ رTVAو ــــ ــ ــــايلشــ ــ ـــانمــ ــ ــ ـ ــــدلاملإذا ــ ــ عـ

%.19املطبق

ل :ا

اليومية- يل :ال

سابات ا املبالغ02/05/2019أرقام

دائنمديندائنمدين

380

445.66

401.1

بضاعة يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

رقم شراء فاتورة ر .....تحر

45000

8550

53550

30

380

بضاعة

بضاعة يات مش

استالم ....رقموصل

45000

45000

401.1

512

املخزونات موردو

بنك

رقم ي بن شيك الشراء فاتورة ....سديد

53550

53550

05/05/2019

أولية381 مواد يات 55000مش
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445.66

401.2

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

رقم شراء .....فاتورة

10450

65450

31

381

أولية مواد

أولية مواد يات مش

رقم استالم ......وصل

55000

55000

11/05/2019

604

445.66

401.3

دمات وا الدراسات يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

رقم شراء ..........فاتورة

30000

5700

35700

401.3

512

املخزونات موردو

بنك

رقم ي بن شيك الفاتورة .... سديد

35700

35700

15/05/2019

411.1

700

445.7

ائن ز

بضاعة مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم بيع ......فاتورة

41650

35000

6650

600

30

لكة مس بضاعة

بضاعة

رقم سليم ......وصل

22500

22500

512

411.1

بنك

ائن ز

رقم ي بن شيك املبيعات .....تحصيل

41650

41650

20/05/2019

411.2

701

445.7

ائن ز

مصنعة منتجات مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم بيع .......فاتورة

238000

200000

38000

724

355

منالتغ املنتجاتاملخزونات

مصنعة منتجات

رقم سليم ............وصل

150000

150000

25/05/2019

411.3

706

445.7

ائن ز

أخرى مقدمة خدمات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم خدمات تقديم .....فاتورة

23800

20000

3800

53

411.3

صندوق

ائن ز

نقدا دمات ا قيمة تحصيل

23800

23800
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وضعية- ة :TVAسو

445/حم

د

8550

10450

5700

د 23750= ر

6650

38000

3800

4845048450

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

445.7

445.66

445.51

املبيعاتTVA-الدولة ع

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

الدفعTVA-الدولة مستحقة

48450

24700

23750

445.51

512

الدفعTVA-الدولة مستحقة

بنك

رقمTVAسديد ي بن شيك الضرائب ة ....ملص

23750xxxxx

23750

ــــوان: 11مثـــــال جـ ر ــــ شـ خـــــالل ــــا مـ ــــة مؤسسـ ــــاط شـ عـــــن ــــتج ــــغTVAنـ بمبلـ يات ــــ املشـ ــــ ـ و51000ع ــTVAدج، ــ ـ ع

بمبلغ معطياتدج26000املبيعات انت لية جو ر ش وخالل ،TVAي :كما

-TVAدمات وا السلع يات مش .دج32000: ع

-TVAاملبيعات .دج59500: ع

وضعيةس:املطلوب ة ليةTVAو جو ر .لش

ل :ا

حساب املعادلةTVAفرقيمكن خالل :من

TVAالدفع/ دين جعةTVA–املجمعةTVA= مستحقة املس

دج25000-= 51000–26000=
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ا أ يTVAأي كما ا يل مكن و :دين،

سابات ا أرقام
)ن(جوان

املبالغ

دائنمديندائنمدين

445.7

445.67

445.66

املبيعاتTVA-الدولة ع

يق(دينTVA-الدولة )س

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

26000

25000

51000

عتبار ن ع أخذا وذلك ي كما ون في لية جو ر ش يل جوانTVAأما ر :ش

لية )1+ن(جو

445.7

445.66

445.67

445.51

املبيعاتTVA-الدولة ع

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

يق(دينTVA-الدولة )س

الدفعTVA-الدولة مستحقة

دينTVAترصيد

59500

32000

25000

2500

445.51

512

الدفعTVA-الدولة مستحقة

بنك

رقمTVAسديد ي بن .....شيك

2500

2500

ضات-9-3 والتعو واملردودات يقات س لل ية املحاس ة : املعا

يقات-9-3-1 ســــــــــ ــار : ال ــ ــ ــ التجــ ن ــــ ــ ــ بــ ــــة ــ ــ املعروفــ ــــامالت ــ ــ املعــ ــــن ــ ــ مــ يقات ــــ ــ ــ ســ ال ــ ــ ــ ــ ــ ــــةعت ــ ــ الثقــ ــــر ــ ــ عنصــ ــــا ــ ــ غالبــ ــــة ــ ــ مرتبطــ

ن، ــــامل ــ ــ املتعـ ن ــــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــ مـ ــــغ ــ ــ مبلـ ــــدفع ــ ــ بـ ــــون ــ ــ ـ الز ــــوم ــ ــ يقـ ــــث ــ ــ ــــنحيـ ــ ــ ومـ ــــيولة ــ ــ السـ لة ــــ ــ ــ مشـ ــــادي ــ ــ لتفـ ــــھ ــ ــ منـ ــــب ــ ــ بطلـ ــــورد ــ ــ للمـ

ــــفقة، ــ ــ ــ الصــ ــــام ــ ــ ــ إتمـ ــــمان ــ ــ ــ ضـ ــــل ــ ــ ــ ــــاتورةأجـ ــ ــ ــ الفـ ــــر ــ ــ ــ ــ تحر ــــد ــ ــ ــ عـ ــــفقة ــ ــ ــ الصـ ــــغ ــ ــ ــ مبلـ ــا ــ ــ ــ ــ بــ ــــديد ــ ــ ــ سـ ــــتم ــ ــ ــ يـ أن ــــذهو. ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ــا ــ ــ حقـ يق ــــ ــ سـ ال ــــغ ــ مبلـ ــــبح ــ يصـ ــــة ــ الـ ــــونا ــ ـ ــــوردللز ــ املـ ــ ــ ــ ـ ــــدينون(ع ــ مـ ــــوردون ــ ــا)مـ ــ ــ ودينـ ــــھ، ــ ونـ ز ــــا ــ لصـ ــــورد ــ املـ ــ ــ ــ ـ ع

دائنون( ائن يقات)ز س ال ل يو كما يا :محاس

املورد- :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

512/53

419

صندوق/بنك

الدائنون ائن مستلمة-الز ودفعات يقات س

يق س ال استالم

xxxxx

xxxxx

411

419

..70

445.7

ائن ز

الدائنون ائن مستلمة-الز ودفعات يقات س

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم البيع فاتورة ر ......تحر

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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ون- الز : عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

409

512/53

املدينون يقات-املوردون مقدمةس ودفعات

صندوق/بنك

يق س ال دفع

xxxxx

xxxxx

..38

445.66

401

409

مخزنة يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

املدينون مقدمة-املوردون ودفعات يقات س

رقم الشراء فاتورة ......استالم

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

خ: 12مثال بقيمة13/07/2018بتار مبلغ مؤسسة بضـاعة،50000تلقت طلبيـة ـ ع ـي بن شيك يق س ك دج

خ تـار بقيمـة20/07/2018و الفـاتورة ــر وتحر البيـع عمليـة إتمـام البضــاعةدج،145000تـم لفـة ت أن العلـم مـع

نقدا. دج130000انت اماتھ ال نصف سديد ب ون الز قام .كما

ا:املطلوب ونيل والز املورد من ل يومية .لقيود

ل :ا

املورد- :يومية

سابات ا أرقام
13/07/2018

املبالغ

دائنمديندائنمدين

512

419

صندوق/بنك

الدائنون ائن مستلمة-الز ودفعات يقات س

يق س ال استالم

50000

50000

20/07/2018

411

419

700

445.7

ائن ]50000-)27550+145000([ز

الدائنون ائن مستلمة-الز ودفعات يقات س

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم البيع فاتورة ر ......تحر

122550

50000

145000

27550

600

30

مبيعة بضاعة

بضاعة

رقم سليم أو خروج ......وصل

130000

130000

53

411

)122550/2(صندوق

ائن ز

املبيعات قيمة نقداتحصيل

61275

61275
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ونيومية- :الز

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

409

512

املدينون مقدمة-املوردون ودفعات يقات س

صندوق/بنك

يق س ال دفع

50000

50000

380

445.66

401

409

يات بضاعةمش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

املدينون مقدمة-املوردون ودفعات يقات س

رقم الشراء فاتورة ......استالم

145000

27550

122550

50000

30

380

بضاعة

بضاعة يات مش

رقم استالم ........وصل

145000

145000

401

53

املخزونات موردو

صندوق

نقدا يات املش قيمة سديد

61275

61275

ــــفات: املــــردودات-9-3-2 املواصـ مطابقــــة عــــدم حالــــة ــــ املــــورد مــــن اة ــ املشــ املخزونــــات بإرجــــاع ــــون الز يقــــوم قــــد

إشـعار فـاتورة إعـداد يتطلب ما و و ا، عل املتفق الصفقة شروط خالل أو ة، ـت" Facture d’avoir"املطلو تث

ي جز أو ك ل ش املخزونات املحاس. إرجاع يل ال تم يو :كما

املورد- :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

30/31/32/35

..60/724

أولية/ بضاعة مختلفة/ مواد نات منتجات/ تمو

مبيعة املنتجات/مخزونات التغ

املردودات استالم

xxxxx

xxxxx

..70

445.7

411

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن ز

رقم إشعار .....فاتورة

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ون- الز :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

..38

30/31/32

مخزنة يات مش

أولية/ بضاعة مختلفة/ مواد نات تمو

يات املش إرجاع

xxxxx

xxxxx



رق. د ز السوسن املحاسبة 2عامةمطبوعة 	

49

401

..38

445.66

املخزونات موردو

مخزنة يات مش

دماتعTVA-الدولة وا السلع يات مش

رقم إشعار .....فاتورة

Xxxxx

xxxxx

xxxxx

خ: 13مثال املثـال25/07/2018بتار ـ اة املشـ البضـاعة نصـف أن ـون للز ـ خ12ات ـ20/07/2018بتـار غ

بذلك إشعار فاتورة اليوم نفس حرر الذي خ ذا للمورد، ا إرجاع فقرر ة املطلو للمواصفات .  مطابق

واملورد:املطلوب ون الز من ل يومية القيود .يل

ل :ا

املورد- عند يل :ال

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

30

600

)130000/2(بضاعة

مبيعة بضاعة

املردودات استالم

65000

65000

700

445.7

411

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن ز

رقم إشعار .....فاتورة

72500

13775

86275

ون- الز عند يل :ال

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

380

30

يات بضاعةمش

بضاعة

يات املش إرجاع

72500

72500

401

380

445.66

املخزونات موردو

يات بضاعةمش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

رقم إشعار .....فاتورة

86275

72500

13775

ضـات-9-3-3 واحـد: التعو طـرف مـن البيــع أو الشـراء ـ لعملي إلغـاء حــدوث حالـة املــورد،ـ أو ـون الز ـان ســواء

عليــھ يطلــق كمــا لــھأو عــرض مــا مــع ناســب ت ضــات عو بطلــب املتضــرر الطــرف يقــوم ــدات، التع ـــنقــض عت و ،

إيـراد، بمثابــة ضـات التعو ـــذه عت والـذي العمليــة ـ أل الـذي أو الضــرر ـ ب سـ امل الطــرف موافقـة عــد وذلـك

عليھ كعبء ض ي. التعو كما يا محاس يل ال تم :و
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املتضرر- :الطرف

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

401/411

758

املخزونات ائن/موردو ز

اري ا سي لل أخرى نواتج

ضات عو استالم

xxxxx

xxxxx

الضرر- ب س امل :الطرف

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

658

401/411

اري ا سي لل أخرى أعباء

املخزونات ائن/موردو ز

ضات عو منح

xxxxx

xxxxx

للمثال: 14مثال البضـاعة13بالعودة مطابقة عدم ب س بھ ق الذي الضرر عن ض عو بطلب ون الز قام

بــ قدر ض عو ع مورده مع اتفق وقد ة، املطلو للمواصفات اة .دج85000املش

واملورد:املطلوب ون الز من ل يومية القيود .يل

ل : ا

ون- الز ي:يومية كما يل ال ون في املتضرر الطرف و ون الز أن :بما

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

401

758

املخزونات موردو

اري ا سي لل أخرى نواتج

ضات عو استالم

85000

85000

املورد- و: يومية املورد أن يبما كما يل ال ون في الضرر ب س :امل

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

658

411

اري ا سي لل أخرى أعباء

ائن ز

ضات عو منح

85000

85000

ج:15مثال ر ش ليةخالل السنةو التالية2019من بالعمليات مؤسسة :قامت

بقيمة: 02/07- للمورد يقات أولية30000س مواد لشراء طلبية ع شيك .دج

بقيمة: 04/07- وفاتورة للمؤسسة ولية املواد سليم ب املورد .دج135000قام

بقيمة: 05/07- يقات س ع صول ط25000ا ع ون الز من نقدا بضاعةدج .لبية
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ع: 06/07- ر بإرجاع املؤسسة ةقامت املطلو املواصفات تطابق لعدم نظرا ولية .املواد

بقيمة: 06/07- املورد من ضات عو ع املؤسسة .25000حصلت

شيك: 07/07- املورد تجاه امات ل نصف ة يسو .بن

وفاتورةإر: 10/07- ون للز البضاعة اسال ا145000قيم لف وت .دج105000دج

شيك: 11/07- واملورد املؤسسة ن ب املتبقي الرصيد ة يسو .بن

بإرجاع: 15/07- ون الز انصفقام تلف لوجود .البضاعة

بقيمة: 16/07- ون للز ضات عو .دج32000تقديم

شيك: 17/07- ون الز من البضاعة قيمة يتحصيل .بن

يومية: املطلوب العمليات وضعيةاملؤسسةيل ة سو وTVAو املستخدم املعدل أن العلم .%19مع

ل :ا

اليومية- يل :ال

سابات ا املبالغ02/07أرقام

دائنمديندائنمدين

409

512

املدينون مقدمة-املوردون ودفعات يقات س

بنك

رقم ي بن شيك يق س ... دفع

30000

30000

04/07

381

445.66

401

409

أولية مواد يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

املدينون مقدمة-املوردون ودفعات يقات س

شراء .....رقمفاتورة

135000

25560

130650

30000

31

381

أولية مواد

أولية مواد يات مش

رقم استالم ....وصل

135000

135000

05/07

53

419

صندوق

الدائنون ائن مستلمة-الز ودفعات يقات س

نقدا يق س استالم

25000

25000

06/07

381

31

أولية مواد يات )135000/4(مش

أولية مواد

وليةإرجاع املواد

33750

33750

401

381

املخزونات موردو

أولية مواد يات مش

40162.5

33750
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دماتTVA-الدولة445.66 وا السلع يات مش ع

رقم إشعار ......فاتورة

6412.5

401

758

املخزونات موردو

اري ا سي لل أخرى نواتج

ع صول ضاتا عو

25000

25000

07/07

401

512

املخزونات موردو

بنك

رقم ي بن شيك يات املش ......سديد

32743.75

32743.75

10/07

411

419

700

445.7

ائن ز

الدائنون ائن مستلمة-الز ودفعات يقات س

بضاعة مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم البيع ....فاتورة

147550

25000

145000

27550

600

30

مبيعة بضاعة

بضاعة

رقم سليم .....وصل

105000

105000

11/07

401

512

املخزونات )65487.5/2(موردو

بنك

رقمسديد ي بن شيك يات ....املش

32743.75

32743.75

15/07

30

600

بضاعة

مبيعة بضاعة

معادة بضاعة استالم

52500

52500

700

445.7

411

بضاعة مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن ز

رقم إشعار .....فاتورة

72500

13775

86275

16/07

658

411

اري ا سي لل أخرى أعباء

ائن ز

ضات عو منح

32000

32000

17/07

512

411

بنك

ائن ز

رقم ي بن شيك املبيعات ....تحصيل

29275

29275



رق. د ز السوسن املحاسبة 2عامةمطبوعة 	

53

د401/حم

40162.5

25000

د 65487.5= ر

130650

130650130650

د411/حم

14755086275

32000

م 29275= ر

147550147550

وضعية- ة :TVAسو

د445/حم

25560

)6412.5(

27550

)13775(

م 5462.5= ر

19237.519237.5

31/07

445.7

445.67

445.66

املبيعاتTVA-الدولة ع

دينTVA-الدولة

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

رقم شراء .....فاتورة

13775

5462.5

19237.5

ية-9-4 املحاســ ــة ســعاراملعا ــ ع املرتبطــة:للتخفيضــات العمليــات مــن التخفيضــات ــ والبيــععت بالشــراء

من عو البا ا يمنح ال ي) املورد(املزايا ون(للمش من)الز ما مبلغ و ماسعر ، بي مة امل خارجالصفقة

محددةالرسم سبة وفق عنھ نازل ما. ي نوعان ا :  وف

ةالتخفيضات-9-4-1 شمل:التجار و ون الز إرضاء ا دف سعار ع تخفيضات 1:و

مواصفات):Rabais(التخفيضات- مطابقة عدم يجة ن ون للز ضرر حدوث حالة التخفيضات ذه تمنح

ا احتفاظھ شرط مع ا، ف عيب وجود أو سابقا ا عل املتفق الشروط مع يات . املش

يالت- ون):Remises(الت والز املورد ن ب مة امل الصفقة م حسب التخفيضات من النوع ذا .يمنح

ص1 سابق، مرجع كتوش، .140عاشور
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ســـومات- مـــع: (Ristournes)ا املنجـــزة الصـــفقات إجمـــا يبلــغ عنـــدما عـــالوة ـــا وكأ التخفيضـــات ــذه تمـــنح

معينا مبلغا محددة زمنية ة ف خالل ون .الز

ال  ـ ف السـعر تخفـيض ا ــدف ـة التجار التخفيضـات أن مـا البيــع،و فـاتورة ـ وردت إذا يا محاسـ ل ــ

صـ السـعر تخفـيض ع ا أثر قتصر الصـاو بـاملبلغ ل ـ كـذا ـ. و و منفصـلة فـاتورة ـ وردت إن نمـا ب

ي كما يا محاس ل ف إشعار :فاتورة

املورد- :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

709

445.7

411

RRRاملبيعات ع املمنوحة

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن ز

رقم إشعار .......... فاتورة

xxxxxx

xxxxxx

ون- الز :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

401

609

445.66

املخزونات موردو

RRRيات املش من ا عل املحصل

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

رقمفاتورة .....إشعار

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

خ: 16مثـــال بقيمـــة16/03/2019بتـــار أوليـــة مـــواد تضـــمنت شـــراء فـــاتورة مؤسســـة يال 250000اســـتلمت ـــ وت دج

ــــبة ــ سـ خ. %3ب ــــار ــ تـ ــــبة20/03/2019و ــ سـ ب ــــما ــ حسـ ــــمنت ــ تضـ ــــعار ــ إشـ ــــاتورة ــ فـ ــــت ــ ــــون%4تلقـ ــ ـ الز ــــق ــ تحقيـ ب ــــــ سـ

ر الش يات مش من معينة ات املوا.مستو اليوم نقدا تم فقد سديد ال .أما

ي:املطلوب فاتور اليوميةإعداد العمليات يل و شعار و .الشراء
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ل :ا

الفوات- :إعداد

الشراء· :فاتورة

ولية املواد 250000ثمن

يل- 7500) = 0.03*250000(%3ت

التجاري 242500الصا

 +TVA19%)242500*0.19 = (46075

سداده الواجب 288575) = 46075+242500(املبلغ

شعار· :فاتورة

ولية املواد 250000ثمن

يل- 7500) = 0.03*250000(%3ت

9700) = 0.04*242500= (0.04)* 7500-250000(%4حسم-

التجاري 232800الصا

 +TVA19%)232800*0.19 = (44232

سداده الواجب 277032) = 44232+232800(املبلغ

اليومية- يل :ال

سابات ا املبالغ16/03/2019أرقام

دائنمديندائنمدين

381

445.66

401

اولية مواد يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

.....رقمشراءفاتورة

242500

46075

288575

31

381

أولية مواد

مواد يات وليةأمش

رقم استالم ......وصل

242500

242500

20/03/2019

401

609

445.66

املخزونات موردو

RRRيات املش من ا عل املحصل

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

رقم إشعار .....فاتورة

11543

9700

1843

21/03/2019

53

401

صندوق

املخزونات موردو

نقدا يات املش سديد

277032

277032
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د401/حم

11543

د 277032= ر

288575

288575288575

املالية-9-4-2 لقـاء:التخفيضات أو عا، سـر مسـتحقاتھ دفـع ـ ع ـون الز تحف أجل من التخفيضات ذه تمنح

الدفع ة. يل التجار التخفيضات عكس أو وع البيع فاتورة متضمنة انت سواء يا محاس ل ف

إشعار ي. فاتورة كما ل :و

املورد- :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

البيع فاتورة ضمن التخفيضات

411

668

..70

445.7

ائن ز

أخرى مالية أعباء

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم .....فاتورة

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

إشعار فاتورة التخفيضات

668

445.7

411

أخرى مالية أعباء

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن ز

رقم إشعار ......فاتورة

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ون- الز :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

البيع فاتورة ضمن التخفيضات

..38

445.66

401

768

مخزنة يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

أخرى مالية نواتج

رقم .....فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

إشعار فاتورة التخفيضات

401

768

445.66

املخزونات موردو

أخرى مالية نواتج

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

رقم إشعار ......فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
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خ:17مثـــــال ــــار ــــغ10/01/2020بتـ بمبلـ ــــاعة بضـ ــــع ــا170000بيـ ــ ـ لف ت ــــاتورةدج110000دج الفـ ــــمنت تضـ ــــد وقـ ،

يال بــو %3بــت ماليا بــ4عد. %3خصما الدفع يل لقاء خصما تضمنت إشعار فاتورة إرسال تم .%5أيام

اليومية:املطلوب العمليات يل و شعار و البيع ي فاتور .إعداد

ل :  ا

الفوات- :إعداد

البيع· :فاتورة

البضاعة 170000ثمن

يل- 5100= 0.03*170000%3ت

التجاري 164900= 5100-170000الصا

املا- صم 4947= 0.03*164900ا

املا 159953= 4947-164900الصا

 +TVA19%159953*0.19 =30391.07

سداده الواجب 190344.07= 30391.07+159953املبلغ

شعار· :فاتورة

البضاعة 170000ثمن

يل- 5100= 0.03*170000%3ت

164900= 5100-170000التجاريالصا

املا- صم 4947= 0.03*164900ا

يل- الت لقاء 7997.65= 0.05*159953= 0.05)*4947-164900(خصم

املا 151955.35)= 7997.65-4947-5100-170000(الصا

 +TVA19%151955.35*0.19 =28871.51

سداده الواجب 180826.86= 28871.51+151955.35املبلغ

اليومية- يل :ال

سابات ا املبالغ10/01/2020أرقام

دائنمديندائنمدين

411

668

700

445.7

ائن ز

أخرى مالية أعباء

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم .....فاتورة

190344.07

4947

164900

30391.07

600

30

مبيعةبضاعة

بضاعة

110000

110000
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رقم سليم .....وصل

15/01/2020

668

445.7

411

أخرى مالية أعباء

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن ز

رقم إشعار ......فاتورة

7997.65

1519.55

9517.2

بالتخفيض-9-4-3 ـون،: الوعد للز تخفيضـات مـنح املـورد ينـوي ـذاقد ل شـعار، فـاتورة إرسـال ـ يتـأخر لكنـھ

السنة اية ون للز سـابيمكن با باالسـتعانة الوعـد ذا يل وعنـد419.8املالية املقبلـة الـدورة ـ ثـم ،

بحساب ضھ عو تم و ساب ا ذا يرصد بھ أدناه411الوفاء مو و :كما

املورد- :عند

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

ن الدورة بالتخفيض الوعد

668

709

445.7

419.8

أخرى مالية أعباء

RRRاملبيعات ع املمنوحة

املبيعاتTVA-الدولة ع

الدائنون ائن ممنوحة-الز تخفيضات

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ن الدورة بالتخفيض بالوعد 1+الوفاء

419.8

411

الدائنون ائن ممنوحة-الز تخفيضات

ائن ز

رقم إشعار ......فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

ون- الز :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

ن الدورة بالتخفيض الوعد

409.8

609

768

445.66

املدينون مستحقة-املوردون تخفيضات

RRRيات املش ع سبة املك

أخرى مالية نواتج

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxx

ن الدورة بالتخفيض بالوعد 1+الوفاء

401

409.8

املخزونات موردو

املدينون مستحقة-املوردون تخفيضات

رقم إشعار ......فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx
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ـــــــــة-9-5 التجار لـــــــــألوراق ية املحاســـــــــ ـــــــــة ال:املعا ــأ ــ ــ ــ شـ ت ــــون ــ ــ ـ والز ــــورد ــ ــ املـ ن ــــ ــ ــ بـ ــــفقات ــ ــ الصـ ــــد ــ ــ عقـ ــــالل ــ ــ ــــاتخـ ــ ــ امـ

ــــت ــ ـ ــتث ــ ــ ـ ــــن ــ ولكـ ــــتحقاتھ، ــ مسـ ــــع ــ دفـ ــــھ ــ عليـ ــــــب يجـ ــــذي ــ الـ ــ ــ ــ ـ خ ــــذا ــ ـ ــــون، ــ ـ الز ــ ــ ــ ـ ع ــــورد ــ املـ أو ــــدائن ــ الـ ــــرف ــ الطـ ــــق ــ حـ

ــــدفع ــ للـ ــــيلة ــ وسـ ــــوفر ــ تـ ــــدم ــ عـ ــــة ــ ــــةحالـ ــ قانونيـ ــــائق ــ وثـ ــ ــ ــ ـ عت ــــ ــ ـ ال ــــة ــ ـ التجار ــــألوراق ــ لـ ــــوء ــ ـ ال ــــتم ــ ــــورديـ ــ املـ ــــق ــ حـ ــــت ــ ـ .تث

من كال ة التجار وراق شمل :و

الكمبيالـــة- أو ـــة: )La lettre de change(الســفتجة تجار ورقــة ــاـــ املـــورديحرر ـــون ي وغالبــا الســـاحب

ل نفســھ، املــورد ــو ــون ي وقــد املســتفيد ــو و ثالــث ص ــ لفائــدة ــون الز ــو و عليــھ وب ــ ــللم ع صــول

ستحقاق خ تار و و ن مع خ تار .مستحقاتھ

ألمــر- مــورده:)Le billet à ordre(السـند لصـا ـون الز ا يصــدر ـة تجار ورقــة ــاـو ف م ـ يل املســتفيد، ـو و

ھ تجا ديونھ ستحقاقبدفع خ تار و محدد خ .بتار

ــــة-9-5-1 التجار وراق ــا: شـــوء ونــ ز أو مــــوردا ـــان ســــواء املســـتفيد الطــــرف قبـــول عنــــد ــــة التجار الورقـــة ــأ شــ ت

ي كما يا محاس ل و ا، بواسط اماتھ ال ة :سو

املورد- :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

413

411

ائن القبض-الز أوراق

ائن ز

بشوء رقمأو ة تجار .....ورقة

xxxxxx

xxxxxx

ون- الز :عند

ساباتأرقام ا
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

401

403

املخزونات موردو

دمات وا املخزونات الدفع-موردو أوراق

قبولشوء رقمأو ة تجار .....ورقة

xxxxxx

xxxxxx

خ: 18مثـــال بقيمـــة20/04/2019بتـــار بضـــاعة شـــراء ـــون الز ـــا250000قـــام لف ت خ175000دج تــــار ــ ـ و دج،

خ25/04/2019 ــــار بتـ ــــتحق سـ ــــدين الـ ــــة بقيمـ ــــة ـ تجار ــــة ورقـ ــــورد املـ ــــھ عليـ ب ــــام20/06/2019ـــــ قــ ــ ــ ـ خ ــــذا ـ ،

ا .بقبول

ون:املطلوب والز املورد يومية العمليات . يل
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ل :ا

املورد- :يومية

سابات ا أرقام
20/04/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

411

700

445.7

ائن ز

بضاعة مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم .....فاتورة

297500

250000

47500

600

30

مبيعة بضاعة

بضاعة

رقم سليم .....وصل

175000

175000

25/04/2019

413

411

ائن القبض-الز أوراق

ائن ز

رقم ة تجار ورقة .....شوء

297500

297500

ون- الز : يومية

سابات ا أرقام
20/04/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

380

445.66

401

بضاعة يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

رقم ....فاتورة

250000

47500

297500

30

380

بضاعة

بضاعة يات مش

رقم استالم .....وصل

250000

250000

25/04/2019

401

403

املخزونات موردو

دمات وا املخزونات الدفع-موردو أوراق

رقم ة تجار ورقة .....شوء

297500

297500
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ســــتحقاق-9-5-2 خ تـــار ـــ ـــة التجار وراق الورقــــة:تحصـــيل املســـتفيد يقـــدم ســـتحقاق خ تـــار حلـــول عنـــد

ي كما املحاس يل ال ون و ون، الز أو عليھ وب امل من ا بتحصيل يقوم ح لبنكھ ة :التجار

املورد- :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

511

413

للتحصيل قيم

ائن القبض-الز أوراق

للتحصيل ة التجار الورقة إيداع

xxxxxx

xxxxxx

512

627

445.66

511

بنك

ا يماثل وما بنكية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

للتحصيل قيم

ة التجار الورقة تحصيل

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ون- الز :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

403

512

دمات وا املخزونات الدفع-موردو أوراق

بنك

ةسديد التجار الورقة

xxxxxx

xxxxxx

املثـــال: 19مثـــال ـــ إ خو 18بــالعودة مـــن15/06/2019تــار ـــون الز بنـــك لــدى ـــة التجار الورقـــة بإيــداع املـــورد قـــم

ا استحقاق خ تار ا تحصيل .20/06/2019أيأجل

يومية:املطلوب العمليات بـــيل قدر البنكية العموالت مبلغ أن العلم مع ون والز .دج2000املورد

ل :ا

املورد- :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

511

413

للتحصيل قيم

ائن القبض-الز أوراق

للتحصيل ة التجار الورقة إيداع

297500

297500

512

627

445.66

511

بنك

ا يماثل وما بنكية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش )0.19*2000(ع

للتحصيل قيم

ة التجار الورقة تحصيل

295120

2000

380

297500
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ون- الز :عند

سابات ا أرقام
20/06/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

403

512

دمات وا املخزونات الدفع-موردو أوراق

بنك

ة التجار الورقة سديد

297500

297500

ة-9-5-3 التجار وراق طرف: تظ لدى ا تظ للمستفيد يمكن ة التجار الورقة استحقاق خ تار حلول قبل

إليھ ا ملكي ل تحو أي الآخر، العملية ذه و عـن، النظـر غـض دينـھ سـديد ب مـا مل يبقـى ونھ ون الز ع تؤثر

العالقة من تماما يختفي املورد أن ن ح الدين، ي. صاحب كما املورد لدى العملية ذه يل يتم :وعليھ

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

401

413

املخزونات موردو

ائن القبض-الز أوراق

رقمالورقةالتظ ة .....تجار

xxxxxx

xxxxxx

ة-9-5-4 التجار وراق صول:خصم ا أجل من ستحقاق خ تار قبل ا خصم ة التجار الورقة امل يمكن

أن ــ إ شـارة وتجــدر النقديـة، ـ ع صــول ا مقابـل الورقـة بيــع و لبنكـھ التوجــھ خـالل مـن وذلــك السـيولة، ـ ع

من ة التجار الورقة ت ش أ الذي الدين قيمة من أقل ون ي قد صم ا عد عليھ تحصل س الذي أجلھ،املبلغ

البنك أن الطرفذلك يبقى ونھ ون الز ع تؤثر ال أيضا العملية ذه و العموالت، عض اليأخذ ذلك و املدين

يا محاس ي. ل كما الة ا ذه يل ال ون :و

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

511

413

للتحصيل قيم

ائن القبض-الز أوراق

صم ل ة التجار الورقة إيداع

xxxxxx

xxxxxx

512

661

627

445.66

511

بنك

الفوائد أعباء

ا يماثل وما بنكية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

للتحصيل قيم

ة التجار الورقة خصم

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

أن إ شارة دماتTVAمع ا ع العموالتتحسب فقطأو .البنكية
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املثـــال:20مثــال معطيـــات ســبان ا ـــ خ18أخـــذا بتـــار وتحديـــدا ســتحقاق خ تـــار حلـــول وقبــل ،15/05/2019

عـد و البنــك، لــدى صــم ل ـة التجار الورقــة بتقــديم املــورد مبلــغ5قـام تضــمن الــذي صـم ا كشــف اســتلم أيــام

بـــ قدر الذي البنكية بـــ1400العموالت صم ا معدل .%10دج،

والز :املطلوب املورد اليومية العمليات .ونيل

ل :ا

صم- ا :كشف

ة التجار الورقة 297500قيمة

البنكية 1400العموالت

صم ا %10معدل

الفوائد ـــــــــــــــــــــة= أعباء التجار الورقـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــم* قيمـــــــــــــــــــــة ا ســـــــــــــــــــــتحقاق* معـــــــــــــــــــــدل خ لتـــــــــــــــــــــار املتبقيـــــــــــــــــــــة = املـــــــــــــــــــــدة

297500*0.1)*36/360 = (2975

املورد- عند يل :ال

سابات ا أرقام
15/05/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

511

413

للتحصيل قيم

ائن القبض-الز أوراق

صم ل ة التجار الورقة إيداع

297500

297500

20/05/2019

512

661

627

445.66

511

بنك

الفوائد أعباء

وما بنكية اخدمات يماثل

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش )0.19*1400(ع

للتحصيل قيم

ة التجار الورقة خصم

292859

2975

1400

266

297500

ــون- الز عنــد يل ــ ألن: ال ـــون الز عنــد يل ــ يوجـــد موجـــوداال الــدين بقــى و عليـــھ، تــؤثر ال صــم ا عمليــة

الدين قيمة البنك منھ د س أين ستحقاق خ تار ح .عليھ

املتداولــــة-9-6 لألغلفــــة ية املحاســــ ــــة للمؤسســــات: املعا ســــبة بال نتاجيــــة العمليــــة مــــن جــــزء غلفــــة ــــ عت

حماي أجل من ا ستخدم ة التجار املؤسسات أن كما االصناعية، مبيعا ما. ة ن نوع إ :وتنقسم

الك- لالســـ قابلـــة أي:أغلفــة املتداولـــة ـــ غ غلفــة ـــا عل طلـــق فقـــطو واحـــدة مــرة لك ســـ أو ســـتخدم ــ ،ال

املنتجـــات أو الســلع مــع لــذفتبــاع جاع، لالســـ قابلــة ــ غ ــ ــاو حســابف ـــ ل مختلفـــة/ 326ــ نــات -تمو

التغليف،غليفات أوراق مثل ات، املص علب ...الزجاجات،
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الك- لالســ قابلــة ــ غ أي:أغلفـة املتداولـة غلفــة ـا عل طلــق غلفــة و أو مــرة مـن ــ أك سـتخدم ــ ال غلفــة

جاع لالس لالقابلة و يتات كثت عت نا و حيازتھ وتبقى البيع عملية إتمام عد املورد إ عاد حيث ،

حساب فروع اميل/218أحد ال ات، او ا مثل أخرى، ية عي يتات ...تث

ي كما ا مع التعامل حاالت حسب يا محاس املتداولة غلفة ل :و

املتداولـــة-9-6-1 غلفـــة أمانـــة شـــاء املــــورد:إ يقـــوم يضـــيفعمليـــةعنـــدما فإنـــھ املبـــاعبيـــع غلفــــةقيمـــةملبلـــغ

إليھ غلفة إعادة غاية إ املورد بھ يحتفظ ما مبلغ و كأمانة، ي. املتداولة كما العملية ذه يل تم :و

املورد- :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

411

..70

445.7

419.6

ائن ز

مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

دائنون ائن أغلفة-ز أمانة

رقم بيع .....فاتورة

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ون- الز :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..38

445.66

409.6

401

مخزنة يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

مدينون أغلفة-موردون أمانة

املخزونات موردو

رقم شراء ......فاتورة

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

املتداولــــة-9-6-2 غلفــــة ن: إعــــادة بــــ املحــــددة املــــدة ــاء انقضــ قــــدعـــد املتداولــــة، غلفــــة إلعــــادة ــــون والز املــــورد

ن حالت املورد :يواجھ

سليمة- املتداولة غلفة املـورد:إعادة يرجـع صـلية، ـا حال ـ غلفـة ـون الز عيد أن عد و الة ا ذه

أدناه مو و كما املحاس يل ال ون و ون للز املة غلفة أمانة .مبلغ

املورد· :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

419.6

411

دائنون ائن أغلفة-ز أمانة

ائن ز

غلفة أمانة إرجاع

xxxxxx

xxxxxx
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ون· الز :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

401

409.6

املخزونات موردو

مدينون أغلفة-موردون أمانة

غلفة إرجاع

xxxxxx

xxxxxx

املتداولة- غلفة لـھ:متضررةإعادة ض كتعـو مانـة مبلـغ مـن بجـزء باالحتفـاظ املـورد يقـوم الـة ا ـذه

ون الز بھ ب س الذي الضرر يعن كما املحاس يل ال ون و ،:

املورد· :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

419.6

411

708.6

445.7

دائنون ائن أغلفة-ز أمانة

ائن ز

قـــــــــــة امل شـــــــــــطة ـــــــــــح-نـــــــــــواتج ر

املتداولة غلفة

املبيعاتTVA-الدولة ع

متضررة غلفة إرجاع

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ون· الز :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

401

613.6

445.66

409.6

املخزونات موردو

املتداولة اأغلفة خسائر

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

مدينون أغلفة-موردون أمانة

متضررة غلفة إرجاع

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

املتداولــة -9-6-3 باألغلفــة أو:حتفــاظ ــا، م جــزء أو املتداولــة باألغلفــة حتفــاظ ــ ــون الز يرغــب مــاقــد لــمر

املحدد، الوقت ا يناعد كما العملية ذه ل و بيع، عملية ا وكأ مانة بمبلغ املورد :يحتفظ

املورد- :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

419.6

218.6

445.7

دائنون ائن أغلفة-ز أمانة

أخرى ية عي يتات متداولة-تث أغلفة

املبيعاتTVA-الدولة ع

املتداولة غلفة بيع

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
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ون- الز :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

218.6

445.62

409.6

أخرى ية عي يتات متداولة-تث أغلفة

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

مدينون أغلفة-موردون أمانة

املتداولة باألغلفة حتفاظ

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

: 21مثال

خ- بمبلــغ:10/02/2013بتــار بضــاعة بيــع فــاتورة املــورد ــا365000حــرر لف ت تضــمنت310000دج كمــا دج،

تخص متداولة أغلفة أمانة أيضا الواحد1000الفاتورة للغالف مانة قيمة . دج50غالف

خ- نصف:15/02/2013بتار ون الز جيدة أعاد بحالة .غلفة

خ- ون: 20/02/2013بتار الز بمبلغغالف200أعاد ضا عو املورد طلب لذلك يجة ون .دج7000متضرر،

خ- مانة: 25/02/2013بتار بقيمة غلفة ببقية حتفاظ ون الز .قرر

معدل:املطلوب أن العلم مع املورد يومية العمليات .%17املطبقTVAيل

ل :ا

سابات ا أرقام
10/02/2013

املبالغ

دائنمديندائنمدين

411

700

445.7

419.6

ائن ز

بضاعة مبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

دائنــــون ــــائن متدا-ز أغلفــــة ولــــةأمانــــة

)1000*50(

رقم ...فاتورة

477050

365000

62050

50000

600

30

مبيعة بضاعة

بضاعة

رقم سليم ......وصل

310000

310000

15/02/2013

419.6

411

دائنون ائن أغلفة-ز )50*500(متداولةأمانة

ائن ز

رقم إشعار ...فاتورة

25000

25000

20/02/2013

419.6

411

708

445.7

دائنون ائن متداولة-ز أغلفة )50*200(أمانة

ائن ز

قة امل شطة املتداولة-نواتج غلفة ح )7000/1.17(ر

املبيعاتTVA-الدولة )0.17*5982.9(ع

رقم إشعار ......فاتورة

10000

3000.01

5982.9

1017.09
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25/02/2013

419.6

218.6

445.7

دائنون ائن )50*300(أغلفةأمانة-ز

أخرى ية عي يتات متداولة-تث )15000/1.17(أغلفة

املبيعاتTVA-الدولة ع

املتداولة غلفة بيع

15000

12820.51

2179.48

باألموال-10 املتعلقة للعمليات ية املحاس ة :املعا

س تأس عمليات ضم و اصة ا باألموال متعلق قسم ن؛ سي رئ ن قسم باألموال اصة ا العمليات شمل

الكيـان السـتخدامات مصدرا يمثالن معا ما و بالديون وآخر أخرى، عمليات من ا ارتبط وما ضـم. الكيانات و

سابات1الصنف التاليةا سية :الرئ

املال: 10 عباء: 15رأس ة-مؤونات جار غ خصوم

جديد: 11 من املماثلة: 16مرحل والديون اضات ق

الدورة: 12 يجة مات: 17ن باملسا املرتبطة الديون

ستغالل: 13 دورة خارج املؤجلة عباء و املؤسسات: 18النواتج ن ب رتباطات املحاصةحسابات ات وشر

جانــــب ــــ ــع وتتموضــ املــــدين انــــب ا ــ ــ وتــــنقص الــــدائن انــــب ا ــ ــ ــد ــ تز ــابات ســ ا ــــذه ف ــا ــ لطبيع وفقــــا

انية امل صوم حساب.ا عت ـ10و وال امللكيـة حقـوق يمثـل حيـث الصـنف ـذا حساب م أ املال رأس أو

شركة أو فردية مؤسسة ان إن الكيان، طبيعة حسب .تختلف

الفرديـــــة-10-1 املؤسســـــة ــــ بـــــاألموال املتعلقـــــة للعمليــــات ية املحاســـــ ــــة ـــــل:املعا ــة الفرديــ ــــة املؤسسـ تمثــــل

عليـھ يطلـق والـذي ا سـي يتـو مـن ـو عـادة والـذي واحـد ص ـ طـرف مـن رأسـمالھ مملـوك كيان أو مؤسسة

بــ"املستغل" املال رأس ع يطلق ن ح ستغالل"، ذه"أموال و ن، سي رئ ن حساب استخدام يتم الة ا

حساب والكيان108وحساب101ما املستغل ن ب تتم ال العمليات ل .إلثبات

الفرديـــة-10-1-1 املؤسســـة شـــاء العناصـــر: إ مـــن مجموعـــة بوضـــع ا صـــاح قيـــام عنـــد املؤسســـة ـــذه شـــاء إ يـــتم

يـ عي مات املسـا تلـك ون ت وقد مؤسستھ، تصرف تحت ماتھ مسا ـتمثل أو يتـات، تث أو مخزونـات صـورة ـ ة

الصـندوق أو البنـك ـ أمـوال وضع خالل من نقدية املؤسسـة. صورة رأسـمال ـادة ز حالـة ـ يطبـق جـراء . وذات

املوا القيد ھ يو ما و :و

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

....2

....3

....5

101

يتات تث

مخزونات

النقدية

املال ستغالل(رأس )أموال

فردية مؤسسة شاء فردية/ إ مؤسسة رأسمال ادة ز

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxx
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السابق:مالحظة القيد عكس يتم ستغالل أموال تخفيض أو نقصان يل .حالة

خ: 22مثال يتم05/02/2017بتار مبا مؤسستھ تصرف تحت بوضع ا صاح قام حيث فردية، مؤسسة شاء إ

بمبلـــغ780000بقيمـــة بضـــاعة ــ159000دج، بــ مكتـــب معـــدات ــ75000دج، بــ معلوماتيـــة برمجيـــات 50000دج،

مبلغ ي البن ساب با وضع كما مبلغ100000دج، الصندوق و .دج86000دج

ا:املطلوب وإعداد شاء قيد الفرديةيل للمؤسسة فتتاحية انية .مل

ل :ا

اليومية- يل :ال

سابات ا املبالغ05/02/2017أرقام

دائنمديندائنمدين

204

213

218

30

512

53

101

ة معنو يتات معلوماتية-تث برمجية

ي مبا

أخرى ية عي يتات مكتب-تث معدات

بضاعة

بنك

صندوق

املال ستغالل(رأس )أموال

فردية مؤسسة شاء إ

50000

780000

75000

159000

100000

86000

1250000

فتتاحية- انية امل :إعداد

ح حاملبالغصولر صومر املبالغا

204

213

218

30

512

53

ة جار غ أصول

معلوماتيةبرمجيات

ي مبا

أخرى ية عي يتات مكتب-تث معدات

1مج

ة جار :أصول

بضاعة

البنك

الصندوق

2مج

50000

780000

75000

905000

159000

100000

86000

345000

101

خاصة :أموال

املال رأس

1مج

ة جار غ خصوم

ة جار :خصوم

1250000

1250000

1250000املجموع1250000املجموع
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الفرديـة-10-1-2 واملؤسســة املســتغل ن بــ الت مــع: التحـو املســتغل شـاط يتــداخل قـد ية املحاســ الـدورة خــالل

مـــن وذلـــك مـــا، بي الفصــل الضـــروري مـــن نـــا و ومــدفوعات ات و ـــ م ل شـــ ـــ مؤقتــة بصـــورة مؤسســـتھ شــاط

ساب ا استخدام حساب108خالل مع ساب ا ذا ترصيد يتم الدورة اية ي101ثم : كما

صية- ال املدفوعات :حالة

ساباتأرقام خا املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

...2..../3

512/53

108

يتات مخزونات/تث

صندوق/بنك

املستغل

الفردية للمؤسسة املستغل مدفوعات

xxxx

xxxx

xxxxx

108

101

املستغل

ستغالل أموال

حساب من الدائن الرصيد ل 101ساب108تحو

xxxxx

xxxxx

صية- ال ات و امل :حالة

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

108

512/53

700

املستغل

صندوق/بنك

بضاعة بضاعة(مبيعات )ب

الفردية املؤسسة من املستغل ات و م

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

101

108

ستغالل أموال

املستغل

ساب املدين الرصيد ل 101ساب108تحو

xxxxx

xxxxx

ا طبيع حسب الفردية املؤسسة رأسمال ا دمج يتم يجة الن حساب عد و الدورة اية :و

حالحالة- :ر

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

120

101

الدورة يجة ح-ن ر

املستغل

ستغالل أموال إ ح الر ل تحو

xxxx

xxxxx
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سارة- ا :حالة

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

101

129

ستغالل أموال

الدورة يجة خسارة-ن

ستغالل أموال إ سارة ا ل تحو

xxxx

xxxxx

املثال: 23مثال من انطالقا وذلك الفردية املؤسسة مستوى ع التالية العمليات :22تمت

الب: 20/04/2017- الستعمالھ البضاعة ع ر .املستغل

مبلغ: 03/05/2017- الفردية ملؤسستھ ي البن ساب ا من املستغل .دج65000ب

الصندوق: 15/05/2017- خر النصف وأودع البنك من بھ الذي املبلغ نصف املستغل .أعاد

بأموالھ: 25/06/2017- الفردية ملؤسستھ رقمية عة طا املستغل بقيمةاقت صية .دج35000ال

: املطلوب

املؤسسة- يومية املناسبة القيود .يل

خ- بتار القيود الدورة01/01/2018يل يجة ن انت بــ: إذا بــ/ دج30000خسارة ح .دج45000ر

ل : ا

اليومية- القيود :يل

سابات ا املبالغ05/02/2017أرقام

دائنمديندائنمدين

108

700

املستغل

بضاعة بضاعة(مبيعات )ب

البضاعة من املستغل ات و م

25000

25000

600

30

لكة مس بضاعة

بضاعة

الفردية املؤسسة مخزن من البضاعة خروج

25000

25000

03/05/2017

108

512

املستغل

البنك

البنك من املستغل ات و م

65000

65000

15/05/2017

512

53

108

البنك

الصندوق

املستغل

املستغل مدفوعات

32500

32500

65000

25/06/2017
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218

108

أخرى ية عي يتات رقمية-تث عة طا

املستغل

املستغل مدفوعات

35000

35000

حساب- :108ترصيد

د108/حم

25000

65000

25000=رد

65000

35000

100000100000

سابات ا املبالغ31/12/2017أرقام

دائنمديندائنمدين

108

101

املستغل

ستغالل أموال

املستغلترصيد حساب

25000

25000

الدورة- يجة ن :يل

:خسارة·

سابات ا املبالغ01/01/2018أرقام

دائنمديندائنمدين

101

129

املستغل

ستغالل أموال

املستغل حساب ترصيد

30000

30000

ح· :ر

سابات ا املبالغ01/01/2018أرقام

دائنمديندائنمدين

120

101

الدورة يجة ح-ن ر

ستغالل أموال

املستغل حساب ترصيد

45000

45000
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ات-10-2 الشـر ـ بـاألموال املتعلقة للعمليات ية املحاس ة تقـديم:املعا ـ ع اء شـر عـدة اتفـاق ـ الشـركة

حـا ر ـان سـواء الشـركة شـاط يجـة ن تقاسم أيضا تفاق ذا شمل و ا، رأسمال ن و لت مات مسا أو حصص

ـل نـوع حسـب املـال ورأس صـص ا قيمـة تحديـد يـتم أن ـ ع ا، رأسـمال ـ ك شر ل حصة بحسب خسارة أو

ا(شركة الشر أنواع ع التعرف دولتم ا خالل من زائري ا القانون ).أعاله1ت

الشركة-10-2-1 شاء ي: إ فيما ا ص ت يمكن مراحل عدة الشركة شاء إ :يمر

مة- باملسا ا: الوعد وقيم مات املسا نوع وتحديد شركة س تأس ع اء الشر يتفق .أين

الشركة- تصرف تحت مات املسا ووضع الوعد اذه: تنفيذ وعد ال مة املسا ك شر ل يقدم .املرحلة

ي كما ي جز أو ك ل ش إما ون ي نقدية أو ية عي انت سواء مات املسا سديد أن إ شارة :وتجدر

املــال- لــرأس ــ الك ــر التحر الشــركة:حالــة رأســمال إثبــات بمجــرد مات املســا ــل ســديد يــتم الــة ا ــذه ــ

جتما( املال ي) رأس كما يا محاس العملية يل تم و ي، قانو ل :ش

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

456.1

456.5

101

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

مطلوبمالرأس ب مكت

شركة س بتأس وعد

xxxxx

xxxxx

xxxxx

...2

...3

512

53

456.1

456.5

يتات تث

مخزونات

بنك

صندوق

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

س بالتأس الوعد تنفيذ

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

خ:24مثال بتـار شركة س تأس قـدره04/06/2015تم مات2000000برأسـمال املسـا اء الشـر قـدم حيـث دج،

ــــة ي: التاليـ ــــا ــــناعية650000مبـ صـ ــــدات معـ ــــة420000دج، يـ مكت ات ــــ ـ تج ـــاعة120000دج، بضــ 80000دج،

أولية مواد بنك100000دج، .دج625000دج،

ر:املطلوب تحر تم إذا س التأس قيود عديل مات املسا .أيام10ل
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ل :ا

سابات ا املبالغ04/06/2015أرقام

دائنمديندائنمدين

456.1

456.5

101

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

مطلوبمالرأس ب مكت

شركة س بتأس وعد

1375000

625000

2000000

13/06/2015

213

215

218.1

30

31

512

456.1

456.5

ي مبا

صناعيةم عدات

أخرى ية عي يتات مكتب-تث ات تج

بضاعة

أولية مواد

بنك

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

س بالتأس الوعد تنفيذ

650000

420000

125000

80000

100000

625000

1375000

625000

املـال- لـرأس ـي ز ا ـر التحر زائـري:حالة ا املشـرع نـص حيـث فقـط، مة املسـا ات شـر الـة ا ـذه وتخـص

واحدة دفعة ل ش ع سواء قل، ع النقدية مات املسا ع ور ية العي مات املسا ل سديد يتم أن ع

الشــركة عقــد وإبــرام س التأســ خ تــار مــن ســنوات خمــس تتجــاوز ال دفعــات عــدة ية. أو املحاســ ــة املعا ــون وت

ي : كما

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

456.1

456.5

109

101

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

مطلوب غ ب مكت رأسمال

مطلوبرأس ب مكت مال

شركة س بتأس وعد

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

...2

...3

512

53

456.1

456.5

يتات تث

مخزونات

بنك

صندوق

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

ة املطلو مات املسا تقديم

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

456.5

109

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

مطلوب غ ب مكت رأسمال

ب املكت املال رأس من املتبقي زء ا طلب

xxxxx

xxxxx
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512

53

456.5

بنك

صندوق

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

املتبقية النقدية مات املسا سديد

xxxxx

xxxxx

xxxxx

املثال:25مثال من و24انطالقا ية العي مات للمسا رك تحر اض اف ع الشركة س تأس قيود %30ل

العقد إبرام خ بتار النقدية مات املسا خ. من بتار فتحرر النقدية مات املسا بقية .30/06/2015أما

ل :ا

سابات ا املبالغ04/06/2015أرقام

دائنمديندائنمدين

456.1

456.5

109

101

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

مطلوبرأس غ ب مكت مال

مطلوبرأس ب مكت مال

شركة س بتأس وعد

1375000

437500

187500

2000000

213

215

218.1

30

31

512

456.1

456.5

ي مبا

صناعيةم عدات

أخرى ية عي يتات مكتب-تث ات تج

بضاعة

أولية مواد

بنك

اء املال-شر رأس ع ية-عمليات عي مات مسا

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

س بالتأس الوعد تنفيذ

650000

420000

125000

80000

100000

437500

1375000

437500

30/06/2015

456.5

109

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

مطلوبرأس غ ب مكت مال

ب املكت املال رأس من املتبقي زء ا طلب

187500

187500

512

456.5

بنك

اء املال-شر رأس ع نقدية-عمليات مات مسا

املتبقية النقدية مات املسا سديد

187500

187500

الشـــركة-10-2-2 رأســـمال القـــانون:عـــديل عـــديل عـــد تخفيضـــھ أو ادتـــھ بز إمـــا الشـــركة رأســـمال عـــديل ـــون ي

ي كما ذلك تم و للشركة، :سا

الشركة- رأسمال ادة ي:ز فيما ا اختصار يمكن طرق عدة ع ذلك تم :و

ــــة· قـ طر بــــنفس جديــــدة يــــة وعي نقديــــة مات مســــا ــــتخدامتقــــديم عتبــــاراسـ ن عــــ خــــذ مــــع س التأســــ

م/103حساب للس سمية و السوقية القيمة ن ب الفرق يمثل الذي صدار .عالوات
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حتياطات· املوزعة) 106/ح(إدماج غ اح ر املال) 11/ح(و .رأس

صدار· عالوات حساب أو ا رأسمال حساب إ الشركة ديون من جزء أو ل ل .تحو

الشــركة- رأســمال مــن:تخفـيض ذلـك ــتم و مقبـول مســتوى ـ الشــركة رأسـمال جعــل ـ إ العمليــة ـذه ـدف و

ـ إ مات املسـا عـض إعـادة خـالل مـن أو املـال، رأس حساب إ سنوات لعدة اكمة امل سائر ا ترحيل خالل

عد فيما ا وإبطال الشركة م أس شراء إعادة خالل من أو نقدية، ل ش اء .1الشر

العمليات مجمل خالل من وذلك أيضا الفردية املؤسسة ع سري القاعدة ذه أن إ شارة وتجدر

النقصان أو ادة بالز سواء رأسمالھ تمس وال املستغل ا يقوم .ال

الشركة-10-2-3 يجة ن ع إذا:توز مـا أي ا، تخصيصـ قرارات وتحديد يجة الن تحديد يتم املالية السنة اية

التخصيص قرار انتظار ا ل تحو أو ا ع توز تم ي. س كما يجة الن ع توز يتم :وغالبا

حتياطـــات- ن ــا):106/ح(تكـــو ــ واعتبار ـــاح ر مـــن جـــزء اقتطــــاع للشـــركة يمكـــن زائـــري ا القــــانون حســـب

أنواعاحتياطات و ،:

ــــة· ــ ــ القانونيــ ــــات ــ ــ ــــبة): 106.1(حتياطــ ــ ــ ســ ب ا ــــد ــ ــ تحديــ ــــم ــ ــ تــ ــــة ــ ــ ــ إجبار ــــات ــ ــ احتياطــ ــــ ــ ــ ــ ــــة%5و ــ ــ يجــ الن ــــن ــ ــ مــ

ــــة ــ ــ حالـ ــــ ــ ــ ـ ــــاطي ــ ــ حتيـ ــــذا ــ ــ ـ ــاع ــ ــ ــ اقتطـ ــــن ــ ــ عـ ــــركة ــ ــ الشـ ــــــف ــ وتتوقـ ــــابقة، ــ ــ السـ ــــنوات ــ ــ السـ ــائر ــ ــ ــ خسـ ــــرح ــ ــ طـ ــــد ــ ــ عـ

املال) 1/10(بلوغھ .رأس

التعاقدية· إبرا): 106.2(حتياطات عند ا تحديد يتم ال ساو ا قانو الشركة عقد .م

املنظمـــة· وفــــوائض): 106.3(حتياطـــات ا ثمار اســـ املعــــاد ـــاح األر الضــــرائب لقـــانون ــا وفقــ ونـــة امل ــــ و

ثمارات س عن التنازل عن الناتجة .القيمة

ة· ختيار من): 106.4(حتياطات تراه ما حسب للشركة عود ا و فت ا اسم من تبدو كما . اسباو

الســابقة- الــدورات خســائر ــ):119(امتصــاص وال خســارة، انــت ــ وال الســابقة الــدورات يجــة ن تمثــل ــ و

تخصيصھ قبل حا ر انت إذا يجة الن من ا تخفيض .يجب

املستقبلية- الدورات إ يجة الن من جزء ع):110(ترحيل توز عدم العادية العامة معية ا قررت حال

ألي يجة االن بخصوص قرار اتخاذ يتم ثم ومن القادمة، للسنوات ا ترحيل يتم ان، ب .س

اء- الشر ع اح ر عات املال):457(توز رأس من ك شر ل صة تبعا ذلك تم . و

ص1 سابق، مرجع كيموش، .97بالل
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ي كما يا محاس الدورة يجة ن عا :و

ح· الر يجة : ن

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

120

106

110

119

457

الدورة يجة ح-ن ر

احتياطات

جديد من ح-مرحل ر

من خسارة-جديدمرحل

اء ا-شر دفع الواجب صص ا

الدورة يجة ن ع توز

Xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

سارة· ا يجة :ن

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

101

106

119

129

املال رأس

احتياطات

جديد من خسارة-مرحل

الدورة يجة خسارة-ن

الدورة يجة ن ع توز

Xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ــ:26مثـــال ــ بـ تقـــدر ـــح ر يجــة ن ات الشـــر إحـــدى ـــ500000حققــت ع ـــا ع توز العاملـــة معيــة ا ـــ تقـــرر وقــد دج

التوا ع الشركة رأسمال م حصص اء شر . %25،%30،%45: ثالث

الــــدورة:املطلــــوب ــ ــ ــارة خســ حققــــت الشــــركة أن العلــــم مــــع اليوميــــة ــ ــ ا يل ــ ــ و يجــــة الن ــــع توز جــــدول إعــــداد

ا قيم .دج30000السابقة

ل :  ا

يجة- الن ع توز جدول :إعداد

الدورة يجة 500000ن

ي قانو 25000) = 0.05*500000(-احتياطي

جديد من 30000-)خسارة(مرحل

يجة الن 445000= صا

ك الشر 200250) =0.45*445000= (1حصة

ك الشر 133500) = 0.3*445000= (2حصة

ك الشر 111250) = 0.25*445000= (3حصة
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:اليومية-

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

120

106.1

119

457.1

457.2

457.3

الدورة يجة ح-ن ر

احتياطات

جديد من خسارة-مرحل

اء ا-شر دفع الواجب صص ك-ا 1الشر

اء ا-شر دفع الواجب صص ك-ا 2الشر

اء ا-شر دفع الواجب صص ك-ا 3الشر

الدورة يجة ن ع توز

500000

25000

30000

200250

133500

111250

ة-10-3 للديوناملعا ية املؤسسة:املحاس أو الشركة عاتق ع امات ال الديون رأستمثل أيضا ا عل طلق و

ــــ جن مـــــن. 1املــــال التمــــو يجــــار عقــــود إطــــار ــــ أو ســــندية أو بنكيــــة قــــروض ل شــــ ــــ ــا ــ عل صــــول ا يمكــــن

ن م ــــا ــ واملســ اء ــــر ــ الشــ ــ ــ ــ ــ الغ ــابات ــ ــ حســ ــــل ــ تمثــ ــــة ــ باملؤسســ ــــة ــ مرتبطــ ــــراف ــ أطــ ــــن ــ مــ أو ــــة ــ ليــ التمو ــــات ــ ــ. املؤسســ ــ ــ ــ عت و

اضـــــات ــــيال) 16/ح(ق تفضـ ــــ ـ ك و ــــديون الـ ــــن مـ شـــــيوعا ــــ ـ ك ــــوع ــــلالنـ ـ التمو ــــادر مصـ ن ــــةبـــــ ارجيـ ــــبةا سـ بال

اللمؤسسة وآجال ا سداد بكيفيات تتعلق ات بمم تتمتع ا أ جانـبذلك ـ إ اض ـ ق قيمـة سـداد يـتم حيث ،

حسـب ة سـنو او سداسـية فصـلية، ة، ر ش ن ب نوع ت ال سديد ال بآجال أساسا واملرتبطة عنھ تبة امل الفوائذ

املقرضة واملؤسسة املؤسسة ن ب عليھ اتفق ي.ما كما يا محاس ل : و

سابات ا خأرقام املبالغالتار

دائنمديندائنمدين

512

627

445.66

164

بنك

ا يماثل وما بنكية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

قراض مؤسسات لدى اضات(ديون )اق

قرض ع صول يا بن

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

164

168.8

661

512

قراض مؤسسات لدى اضات(ديون )اق

اضات ق ع مستحقة فوائد

الفوائد أعباء

بنك

القرض قسط ولسديد

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

661

168.8

الفوائد أعباء

اضات ق ع مستحقة فوائد

الدورة اية الفوائد ة سو

Xxxxx

xxxxx

ص1 سابق، مرجع لبوز، .08نوح
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خ:27مثــال ملــدة14/05/2015بتــار ـــي بن قــرض ــ ع املؤسســات إحـــدى بقيمـــة5تحصــلت دج500000ســنوات

ة ســنو أقســاط ــ ع بقيمــةســدد بنكيــة عمــوالت ذلــك أجــل مــن تحملــت وقــد القســطدج،15000، قيمــة بلغــت

ول150000ول الفائدة قسط قيمة بلغت كما .دج9500دج،

القي:املطلوب معدلو يل أن العلم مع املناسبة وTVAد .%17املطبق

ل :ا

سابات ا أرقام
14/05/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

512

627

445.66

164

بنك

ا يماثل وما بنكية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

قراض مؤسسات لدى اضات(ديون )اق

ي بن قرض ع صول ا

482450

15000

2550

500000

31/12/2015

661

168.8

الفوائد أعباء

اضات ق ع مستحقة فوائد

الدورة اية الفوائد ة سو

9500

9500

14/05/2016

164

168.8

661

512

قراض مؤسسات لدى اضات(ديون )اق

اضات ق ع مستحقة فوائد

الفوائد أعباء

بنك

القرض قسط ولسديد

150000

9500

9500

169000
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يتات-11 بالتث املتعلقة للعمليات ية املحاس ة :املعا

يتـــات التث ـــ أصـــولعت ـــم أ و الكيـــانمـــن قـــوق وا املخزونـــات جانـــب ـــ عـــناإ ـــ ع ـــ و املاليـــة، ســـابات

ال د تزو إ دف ثمارال س دورة تمثل ا و انية امل ة ار ا غ ملمارسةاينصول ة الضرور باألصول

أي دائم، ل ش الواحدملدةشاطھ املالية السنة ال. ةتفوق املوارد مجموع زائري ا املشرع حسب تمثل و

بف ــــان ــ الكيــ ا ــ ــ ــ ــــاديةســ ــ اقتصــ ــــافع ــ منــ ــــق ــ لتحقيــ ــــة ــ ــ واملوج ــــة ــ دائمــ ــــورة ــ بصــ ــــاطھ ــ شــ ــــة ــ دمــ ــــية ــ ماضــ ــــداث ــ أحــ ــــل ــ عــ

.1مستقبلية

ي كما زائري ا املشرع ما عرف ومعنوي مادي ن، ل ش يت التث أخذ 2:و

العي- يت ـة:التث إدار ألغـراض سـتعمال و يجـار و ـدمات ا وتقـديم نتـاج أجـل مـن الكيـان يحـوزه أصل

ض يف املاليةوالذي السنة مدة عد ما إ استعمالھ مدة ستغرق .أن

املعنـــوي- يـــت مـــادي:التث ـــ وغ نقــــدي ـــ غ للتحديـــد قابـــل العاديــــة،. أصـــل شـــطتھ أ إطـــار ـــ ومســـتعمل مراقـــب

خــــرى، ســــتغالل رخــــص او املعلوماتيــــة ــــرامج و والعالمــــات ســــبة املك ــــة التجار املحــــالت مــــثال منــــھ واملقصــــود

و  عفاءات التجاريو لالستغالل موجھ منج حقل تنمية ف .مصار

املجموعة املا املحاس النظام حسابات مدونة يتات التث التالية2وتمثل سابات ا تضم :ال

ة: 20 املعنو يتات أخرى: 262التث مة مسا سندات

يت: 203 للتث القابلة ر التطو ف مقيمة: 265مصار مة مسا باملعادلةسندات

ا: 204 يماثل وما املعلوماتية مجيات املجموعة: 266ال مات بمسا مرتبطة حقوق

والـــــــــــرخص: 205 اءات ـــــــــــ وال املاثلـــــــــــة قـــــــــــوق وا متيـــــــــــازات

والعالمات

املجموعة: 267 خارج مات بمسا مرتبطة حقوق

قتناء: 207 املحاصة: 268فارق ات شر مرتبطة حقوق

يتات: 208 خرىالتث ة املحررة: 269املعنو غ مة املسا سندات ع مستحقة دفعات

ية: 21 العي يتات أخرى: 27التث مالية يتات تث

شــــــــاط: 271أرا: 211 ل عــــــــة التا الســــــــندات ــــــــ غ خــــــــرى تــــــــة املث الســــــــندات

املحفظة

را:202 يئة و ب ترت الدين: 272عمليات حق تمثل ال السندات

ي:  213 املحفظة: 273مبا شاط ل عة التا تة املث السندات

الصناعية: 215 دوات و واملعدات التقنية، شآت التمو: 274امل يجار عقود ع وحقوق قروض

خرى: 218 ية العي يتات مدفوعة: 275التث وكفاالت ع ودا

رقم1 التنفيذي ص156-08املرسوم سابق، مرجع ،13.
ـ2 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونـة ا وعرضــ املاليــة الكشـوف ومحتــوى واملحاســبة التقيــيم قواعـد يحــدد ،

ص سابق، .08مرجع
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امتياز: 22 ل ش يتات أخرى: 276التث تة مث سندات

ا:23 إنجاز اري ا يتات املحررة: 279التث غ تة املث السندات ع مستحقة دفعات

مات: 26 باملسا مرتبطة وحقوق مات يتات: 28مسا التث تالك ا

مة: 261 املسا يتات: 29سندات التث عن القيمة خسائر

عندما املا املحاس للنظام وفقا سابات ا يتات التث إدراج تم 1:و

بالكيان؛- مرتبطة مستقبلية اقتصادية منافع أي ا إل أو ا م عود أن املحتمل من ون ي

صادقة- بصورة ا تحديد يمكن قيمة أو لفة للعناصر ون .ي

ية العي يتات بالتث املتعلقة العمليات مختلف تناول س التدر مستوى مع وتماشيا املطبوعة ذه تم وس

امل يتات التث دون ة وتنازلواملعنو تالك وا حيازة من .الية،

ية-11-1 املحاس ة يتاتيازةاملعا طرق:التث عدة خالل من ية العي يتات التث ع صول ا ايمكن :م

ــ:قتنـــاء-11-1-1 ــ يتـــات التث ـــذه وتــــدرج ـــا، ع مقابـــل دفــــع خـــالل مـــن يتــــات التث يـــازة ــ ـ و قــــة الطر ـــ و

ــــاليف ـ ت ــــة افـ ــــمن وتتضـ ــــرة، مباشـ ــــا ـ إل ة ــــو سـ امل ــا ــ ـ لف بت ــابات ــ سـ ــــةا ـ التجار ــــات التخفيضـ ــــرح طـ ــــد عـ ــاء ــ قتنـ

امل وكــذا جاع لالســ القابلــة ــ غ خــرى بائيــة ا والرســوم مركيــة ا قــوق ا صــولوإضــافة ل املباشــرة ف صــار

ـــــة دار ف ــــار واملصـ ــــة العامـ ف ــــار املصـ ذلـــــك ــــن مـ ث ــ ــ سـ و ــــتخدام، سـ ــــة حالـ ــــ ـ ــــعھ ووضـ يـــــت التث ــــة مراقبـ ــــ ـ ع

شــغال انطــالق ف ل. ومصــار شــ ــ ــ العي يــت التث تفكيــك لفــة ت إضــافة يمكــن شــأةكمــا مــدةم انقصــاء عنــد

ذل ان إذا املوقع تجديد لفة ت أو ا للكياننتفاع اما ال ل ش .2ك

امللكيــة ــل تحو مرحلــة مــا و فقـط ن بمــرحلت تمــر يتــات التث اقتنــاء فعمليـة املخزونــات شــراء لعمليــة وخالفـا

ي كما يا محاس العملية ذه يل مكن و النقدية، ومرحلة ون الز إ املورد :من

املورد- :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

411

413*

..21

445.7

ائن ز

ائن القبض-ز أوراق

ية عي يتات تث

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم .....فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxصندوق/ بنك512/53

ــ1 املـؤرخ الــوزاري ليـة26القـرار ومدونــة2008جو ا وعرضـ املاليــة الكشــوف ومحتـوى واملحاســبة التقيـيم قواعــد يحــدد ا،، ســ وقواعــد سـابات ا

ص سابق، .06مرجع
ص2 سابق، مرجع كتوش، .93عاشور
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511

411

413

للتحصيل قيم

ائن ز

ائن القبض-ز اوراق

قيمة يتاتتحصيل التث

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ون- الز :عند

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..21

445.62

404

405*

ية عي يتات تث

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

يتات التث الدفع-موردون أوراق

رقم ......فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

404

405

512/53

511

يتات التث موردو

يتات التث الدفع-موردو أوراق

صندوق/ بنك

للتحصيل قيم

يتات التث قيمة سديد

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ي ســا ســبة ي413و405بال حســا مــع التعامــل تــم كمــا مــا مع التعامــل وراق413و403يــتم درس ــ

ة ار ا العمليات ة . التجار

وجـــود مــع يـــة، العي يتــات التث مـــع املعتمــدة قــة الطر بـــنفس ــا اقتناؤ فيـــتم ــة املعنو يتـــات للتث ســبة بال أمــا

ل ا م ث س حيث اصة، ا االت ا حعض أدناه207/وح203/من املحاس يل ال مو و :كما

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..20

445.62

404

ة معنو يتات ح(تث ناء )207/وح203/باست

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

رقم .....فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ر ت-11-1-2 يتــاتطــو التث إنتــاج وذلــك: داخليــاأو ســابقا حازتــھ قــائم يــت تث إنتــاج أو ر بتطــو املؤسســة تقــوم قــد

الذاتية ا موارد و باستخدام ع، العملية واملرحلةتنطوي ة الضرور ف واملصار املواد الك اس مرحلة ن؛ مرحلت

و  داخليا، املطور يت بالتث اف ع مرحلة نتاجالثانية اليف وت العاملة واليد العتاد لفة ت لفتھ ت تتضمن

يةو. 1خرى العي يتات التث يل كما داخليا :املطورة

ص1 سابق، مرجع كتوش، .93عاشور
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سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..60

61/62

30/31/32/401

512/53

مخزنة مبيعات

ارجية ا دمات خرى/ا ارجية ا دمات ا

أولية/بضاعة مختلفة/مواد نات املخزونات/تمو موردو

صندوق/ بنك

ر  التطو عملية ات ال الداخاس

Xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

...21

445.62

732

ية عي يتات تث

يتاتTVA-الدولة التث ع

ية العي لألصول ت املث نتاج

رقم ......فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

ف مصـــار عـــدا مـــا داخليـــا املطـــورة ـــة املعنو يتـــات بالتث اف ـــ ع يمكـــن ال يـــة، العي يتـــات التث عكـــس ـــ وع

ــــــت يــ للتث ــــة ــ القابلــ ــــة ــ ــــة) 203/ح(التنميـ ــ املعلوماتيــ ــــات ــ مجيـ ــــروط)204/ح(وال ــ الشــ ــــري ــ زائــ ا ــــرع ــ املشــ ــــدد ــ حـ ــــد ــ وقــ ،

يت كتث ا اف ع يمكن ح ة والضرور داخليا، مطور 1:معنوي

ــــــق- ــ لتحقيــ ة ــــ ــ ــ ــ كب ــــوظ ــ ــ حظــ ــــ ــ ــ ــ ع ــــوي ــ ــ تنطــ ــــتقبلية ــ ــ مســ ــــة ــ ــ نوعيــ ــــات ــ ــ عمليــ ــــة ــ ــ عالقــ ــــا ــ ــ ــ ل ــــات ــ ــ النفقــ ــــذه ــ ــ ــ ــــت ــ ــ انــ إذا

شاملة .مردودية

ــــة- التنميــ ــــات بنفقــ ــــة املرتبطــ ــــات العمليــ ــــام إلتمــ ــــا ــ وغ ــــة واملاليــ ــــة التقنيــ ــــدرة القــ ــــك ملــ و ــــوي ينــ ــــان الكيــ ـــان ــ ـ إذا

أو ا استعمال اأو .بيع

صادقة- بصورة النفقات ذه تقييم يمكن ان .إذا

ي كما يا محاس العملية ذه ل :و

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..60

61/62

30/31/32/401

512/53

مخزنة مبيعات

ارجية ا دمات خرى/ا ارجية ا دمات ا

أولية/بضاعة مختلفة/مواد نات املخزونات/تمو موردو

صندوق/ بنك

الداخ ر التطو عملية ات ال اس

Xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

...20

445.62

731

ة معنو يتات تث

يتاتTVA-الدولة التث ع

ة املعنو لألصول ت املث نتاج

رقم ......فاتورة

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ــ1 املـؤرخ الــوزاري ليـة26القـرار ا،2008جو ســ وقواعــد سـابات ا ومدونــة ا وعرضـ املاليــة الكشــوف ومحتـوى واملحاســبة التقيـيم قواعــد يحــدد ،

صسابق،مرجع .10-09ص
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مجانـــــــــا-11-1-3 ســـــــــبة املك يتـــــــــات ــــان:التث ــ ــ الكيـ ــا ــ ــ ــ ـ عل ــــل ــ ــ يتحصـ ــــد ــ قــ ــ ــ ــ ــ ـ ال ــــة ــ ــ يـ العي ــــات ــ ــ يتـ التث ــــــف مختلــ ــــل ــ ــ وتمثـ

و ن ــــ ــ ــ الطبيعيـ اص ــــ ــ ــ ــ ــــرف ــ ــ طــ ــــن ــ ــ مـ ــــة ــ ــ املقدمــ ــــات ــ ــ اإلعانـ ــــل، ــ ــ مقابــ ــــع ــ ــ دفـ ــــة/ دون ــ ــ الــ ا ــــذه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ و ن، ــــو ــ ــ املعنــ أو

ــــب ــ ــ انــ ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــروج ــ ــ ــ ا ف ــــار ــ ــ مصــ ــــھ ــ ــ منــ ــا ــ ــ ــ مطروحــ ــــھ ــ ــ بيعــ ــــغ ــ ــ مبلــ ــــن ــ ــ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــ ــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ ــ العادلــ ــــھ ــ ــ بقيمتــ ــــت ــ ــ يــ التث ــــدرج ــ ــ يــ

ح من أخرىنوات778.8/الدائن نائية است .1ج

تمو-11-1-4 إيجار عقد إطار ا عل املحصل يتات ـ:التث ع قتصـادي ر ـو ا غليـب مبدأ ع اعتمادا

قتصـاد للعمليــة ي القــانو ل التمــويالشـ يجــار عقــد إطـار ــ عليــھ صــول ا يـتم يــت تث أو أصــل أي فــإن ة،

املؤسسة أصول ضمن بھ اف ع اقتصادية)ملستأجرا(يمكن منافع ع صول ا تتوقع ة خ ذه أن ذلك ،

متخصصةمستقبلية مالية مؤسسات من أصول ئجار اس خالل سـواء)املؤجر(من محـددة، أقساط دفع مقابل

أخــرى منافــذ ــ ا واســتخدام ا ســيول تجميــد عــدم ــ ــا رغب أو يتــات التث اقتنــاء ــ ع ا قــدر عــدم ب ــدرجو . ســ

للمــدفوعاتســتأاملصـل املحينــة والقيمــة لألصــل قيقيــة ا القيمــة ن بــ ضــعف بالقيمــة انيــة امل أصــول ــ جر

العقــد، ـ ــا عل املتفـق ةالـدنيا ــ خ للمســتأجرـذه ـ ام ال اض ــ ق معـدل أو للعقــد الضـم باملعــدل تحـدد

املستأجر رقابة تحت املؤجر صل دخول بمجرد ذا ذه. و ل يو كما يا محاس :العملية

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..21

167

ية عي يتات تث

التمو يجار عقود عن تبة م ديون

تمو إيجار عقد إلبرام

xxxxxx

Xxxxxx

خاصة-11-1-5 إدراج :حاالت

الضعيفة- القيمة ذات السـنة:العناصر ـ تمامـا ا الك اسـ تـم لم كما عت و يتات كتث سابات ا تدرج ال

ــــاب حسـ ـــــ ــــدرج تـ ــــھ وعليـ ــــا، ـ ف ا ــــتخدام اسـ ــــم تـ ــ ــ ـ ال ــــة ــــغال/605املاليـ شـ و ات ــــ ـ والتج ــــدات املعـ يات ــــ ،2مشـ

ي كما ل :و

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

605

445.66

401

شغال و ات والتج املعدات يات مش

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

املخزونات موردو

الضعيفة القيمة ذات العناصر إدراج

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

ص1 سابق، مرجع كيموش، .131بالل
السابق2 املرجع صنفس ،133.



رق. د ز السوسن املحاسبة 2عامةمطبوعة 	

84

الصـــيانة- ومعـــدات الغيـــار ـــان:قطـــع و بـــھ، ــا مرتبطـ ا اســـتعمال ـــان إذا يـــت التث مـــن جـــزء انـــت لـــو ــا كمـ تـــدرج

واحدة مالية سنة من أك ا استخدام م ع ي. 1الكيان كما ل :و

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

215.1

215.2

445.62

404

صناعية وأدوات معدات تقنية، شآت م

غيار يتقطع التث ومعدات

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

الصيانة ومعدات الغيار قطع إدراج

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

وأجـــزاؤه- ـــ العي يــت عناصـــر:التث انــت لـــو كمــا تـــدرج ونــات، م عـــدة مــن ونـــا م يــت التث ـــان إذاإذا منفصـــلة

مختلفة ة وت حسب اقتصادية منافع توفر أو مختلفة نتاجية ا أعمار ي. 2انت كما يا محاس ل :و

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

1...21

2...21

3...21

445.62

404

عي يت أ-تث ون م

عي يت ب-تث ون م

عي يت ج-تث ون م

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

وناتھ وم العي يت التث إدراج

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

املوقــــع- يئـــة وإعــــادة شــــأة امل تفكيــــك لفـــة ــ:ت ــ ــھ إدراجــ أجـــل مــــن يـــت التث تقيــــيم كيفيـــة ــــ أعـــاله ورد كمــــا

و شأة امل تفكيك لفة ت بإضافة ملزم الكيان فإن سابات، ا/ا استغالل مدة اء ان عد ا موقع يئة إعادة أو

ي كما املحاس يل ال تم و ا، نتفاع :أو

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

215

445.62

404

158

صناعية وأدوات معدات تقنية، شآت م

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

لألعباء خرى املوقع-املؤونات وتجديد شأة امل تفكيك لفة ت

املوقع يئة وإعادة شأة امل تفكيك لفة ت إدراج

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

ـ1 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونـة ا وعرضــ املاليــة الكشـوف ومحتــوى واملحاســبة التقيــيم قواعـد يحــدد ،

صمرجع .08سابق،
ص2 السابق، املرجع .08نفس
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يتــــات-11-1-6 امتيــــازالتث ل شــــ ع:ــــ إطــــار ــــ ــة يــ عي يتــــات تث ــ ــ ع صــــول ا متيــــازقــــيمكــــن حيــــثد ســــند،

عمومي ص متياز(بموجبھ معنوي) مانح أو طبي ص متياز(إ ع)صاحب عمومية خدمة تنفيذ

ؤخــذ و العموميــة، دمــة ا مســتغ مــن أتــاوى اقتضــاء حــق مقابــل العمــوم ــ ع لــة وطو محــددة ملــدة مســؤولياتھ

ة ومعنو ية عي إ يتات التث تقسيم مع ا تماش فروع إ ساب ا ذا تقسيم عند عتبار ن يل.1ع تم و

ا إذا ما حسب امتياز ل ش يتات يالتث كما بمقابل أو مجانا :ن

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

ي املجا متياز

..22

229

امتياز ل ش يتات تث

متياز مانح حقوق

امتياز عقد إطار يت تث ع صول ا

xxxxxx

Xxxxxx

..6512

512

متيازات أتاوات

بنك

دورة ل اية تاوات سديد

xxxxxx

xxxxxx

بمقابل متياز

..22

512/53

امتياز ل ش يتات تث

صندوق/بنك

امتيازاقتناء عقد إطار يت تث

xxxxxx

xxxxxx

يتــــــــــات-11-1-7 ــــــــــاالتث إنجاز ــــــــــاري ــــة:ا ــ ــ املاليــ ــــنة ــ ــ الســ ــــة ــ ــ ايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ املكتملــ ــــ ــ ــ ــ غ ــــات ــ ــ يتــ التث ــــل ــ ــ تمثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواءو ــ ــ ســ

ــــة ــ ــ ــ معنو أو ــــة ــ ــ يــ عي ــــــت ــ ــــلانــ ــ ــ ــ أجـ ــــن ــ ــ مــ ــ ــ ــ ــ ــ للغ ا ــــدم ــ ــ يقــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ــــاب ــ ــ ســ ا ــــ ــ ــ ــ ع ــــدفوعات ــ ــ واملــ يقات ــــ ــ ــ ســ ال ــــب ــ ــ جانــ ــــ ــ ــ ــ إ

ما يت تث إ. اقتناء ماوتنقسم ن 2:نوع

للغ- واملسندة جل ة وقص لة طو أشغال عن الناتجة يتات .التث

اصة- ا بوسائلھ الكيان ا ش ي ال يتات .التث

ـالقـرار 1 املــؤرخ ليــة26الــوزاري ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونـة ا وعرضــ املاليــة الكشـوف ومحتــوى واملحاســبة التقيــيم قواعـد يحــدد ،

ص سابق، .59مرجع
السابق2 املرجع صنفس ،60.



رق. د ز السوسن املحاسبة 2عامةمطبوعة 	

86

أدناه مو و كما مختلف ل ش ل نوع ل :و

سابات ا أرقام
ن الدورة

املبالغ

دائنمديندائنمدين

الكيان طرف من يت التث اصةإنتاج ا بوسائلھ

..60/61/62

..3/401

مخزنة خارجية/مبيعات أخرى/خدمات خارجية خدمات

املخزونات/ مخزونات موردو

ات ال اس

xxxxxx

Xxxxxx

232

237

731

732

ا إنجاز اري ا ية العي يتات التث

ا إنجاز اري ا ة املعنو يتات التث

ة املعنو لألصول ت املث نتاج

ية العي لألصول ت املث نتاج

ن الدورة اية مكتملة غ يتات تث

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ن 1+الدورة

...20

..21

232

237

ة املعنو يتات التث

ية العي يتات التث

ة املعنو لألصول ت املث نتاج

ية العي لألصول ت املث نتاج

يت التث ع صول وا نتاج عملية اء ان

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

الكيان لصا الغ طرف من يت التث إنتاج

ن الدورة

238

512/53

يتات التث طلبيات عن املدفوعة يقات س ال

صندوق/ بنك

يقات س دفع

xxxxxx

xxxxxx

232/237

404

ا إنجاز اري ا ية العي يتات ا/التث إنجاز اري ا ة املعنو يتات التث

يتات التث موردو

ن الدورة اية مكتملة غ يتات تث

xxxxxx

xxxxxx

..20

..21

445.62

232/237

238

404

ة معنو يتات ح(تث ناء )207/وح203/باست

ية عي يتات تث

يتاتTVA-الدولة التث ع

ا إنجاز اري ا ية العي يتات ا/التث إنجاز اري ا ة املعنو يتات التث

يتات التث طلبيات عن املدفوعة يقات س ال

يتات التث موردو

ن الدورة يتات التث 1+استالم

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

ية:28مثال شأة م بناء التاليةتقرر العمليات ذلك تطلب وقد اء، الو شار ان مع :تزامنا

خ- بقيمة: 02/02/2020بتار ي مبا ي1000000اقتناء بن شيك .دج

خ- معدات: 20/02/2020بتار ساب850000بقيمةطبيةاقتناء ا ع .دج
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خ- ذلـك: 10/03/2020بتار تطلـب وقد اصة، ا ا وسائل باستخدام شأة امل حول سور آجـر،75000: بناء دج

اسمنت،80000 ن100000دج خارجي عمال أجور نقدادج .سددت

خ- اللقاح: 15/03/2020بتار إنتاج رخصة ي1500000بقيمةاقتناء بن شيك .دج

خ- ومية: 15/04/2020بتار ا غ ية ال املنظمات إحدى من بة ك طبية معدات ع صول .ا

خ- بقيمـة: 23/07/2020بتـار ا لتوسـيع جديــد ـ مب بنـاء ن املقــاول أحـد ـ إ شــأة امل لـت ومــن1500000أو دج،

بقيمة ي بن شيك يقا س قدمت فقد ذلك .دج670000أجل

خ- نجاز: 31/12/2020بتار سبة بلغت حيث لية، املب إنجاز يتم .%85لم

خ- ي: 31/01/2021بتار بن شيك املورد مستحقات سديد و امال املب استالم . تم

اليومية:املطلوب العمليات .يل

ل :ا

سابات ا أرقام
02/02/2020

املبالغ

دائنمديندائنمدين

213.1

445.62

404.1

ي مبا

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

رقم .....فاتورة

1000000

190000

1190000

404.1

512

يتات التث موردو

بنك

رقم ي بن ....شيك

1190000

1190000

20/02/2020

218.1

445.62

404.2

أخرى ية عي يتات طبية-تث معدات

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

رقم .....فاتورة

850000

161500

1011500

10/03/2020

601.1

601.2

31.1

31.2

لكة مس أولية آجر-مواد

لكة مس اولية اسمنت-مواد

أولية آجر-مواد

أولية اسمنت-مواد

رقم خروج .....وصل

75000

80000

75000

80000

621

445.66

53

املؤسسة عن ارجيون ا العمال

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

صندوق

نقدا العمال خدمات سديد

100000

19000

119000

را212 ب وترت يئة ات(عمليات ال العمال+س لفة 274000)ت
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ية732 العي لألصول ت املث نتاج

اصة ا ا بوسائل سور إنتاج

274000

15/03/2020

205

445.62

404.3

ة معنو يتات رخص-تث

يتاتTVA-الدولة التث ع

يتات التث موردو

رقم ..........فاتورة

1500000

285000

1785000

404.3

512

يتات التث موردو

بنك

رقم ي بن .....شيك

1785000

1785000

15/04/2020

218.2

708.8

أخرى ية عي يتات طبية-تث معدات

أخرى نائية است نواتج

مجانا طبية معدات ع صول ا

800000

800000

23/07/2020

238

512

يتات التث طلبيات ع يقات س

بنك

رقم ي بن .....شيك

670000

670000

31/12/2020

232

238

404.4

ا إنجاز جاري ية عي يتات )0.85*1500000(تث

يتات التث طلبيات ع يقات س

يتات التث موردو

نجاز قيد يتات تث

1050000

670000

380000

31/01/2021

213.2

445.62

232

404.4

ي مبا

يتاتTVA-الدولة التث ع

ا إنجاز اري ا ية العي يتات التث

يتات التث موردو

رقم .....فاتورة

1500000

285000

1050000

735000

404.4

512

يتات التث )735000+380000(موردو

بنك

رقم ي بن .....شيك

1115000

1115000
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قتنـــاء-11-1-8 فـــارق أو املحـــل رة ـــو:شــ و ســـابات ا بقيــة عـــن يختلـــف حســاب ـــة املعنو يتــات التث ـــ يوجـــد

قتناء فارق كيانات) 207/ح(حساب عدة تجميع عمليات عن أساسا والناتج املحل، رة ش أيضا عرف والذي

معــــھ ــــدماج نـ أو آخــــر ــــان كيـ باقتنــــاء ــــان كيـ قيــــام خـــــالل مــــن انـــــت.ســــواء ــا مــ م ــــة انيـ امل ــ ــ ــــاب سـ ا ــــذا ــــدرج ـ و

دائناطب أو مدينا ان سواء . 1يعتھ،

ــونو  ي قــد كــذا و ــا، تقييم إعــادة عــد صــوم وا لألصــول العادلــة والقيمــة قتنــاء ســعر ن بــ الفــرق مثــل

سالبا أو موجبا الفرق .ذا

الكيان:29مثال شاطھ" ب"الكيانإدماج" أ"قرر توسيع ال،لغرض صة ا قيمة قدرت فقد ذلك أجل ومن

الكيـان ا م3000000بمبلـغ" أ"يـدفع أسـ صــورة ـ ادج م2000عـدد ـاالواحـدةقيمــسـ ــم بــ دج1500تقـدر

القيمة بــأما فتقدر م للس الكيان. دج1000سمية انية م انت ي" ب"وقد :كما

ح حاملبالغصولر صومر املبالغا

211

213

218

30

512

53

ة جار غ أصول

أرا

ي مبا

أخرى ية عي يتات نقل-تث معدات

1مج

ة جار :أصول

بضاعة

البنك

الصندوق

2مج

1500000

650000

550000

2700000

140000

95000

73000

308000

101

106

401

:خاصةأموال

املال رأس

احتياطات

1مج

ة جار غ خصوم

ة جار :خصوم

املخزونات موردو

2مج

2500000

10000

2510000

498000

498000

3008000املجموع3008000املجموع

ـ1 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونـة ا وعرضــ املاليــة الكشـوف ومحتــوى واملحاســبة التقيــيم قواعـد يحــدد ،

ص سابق، .57مرجع
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فيو املوا دول ا انيةأما امل عناصر لبعض العادلة :القيمة

انية امل يةعناصر املحاس العادلةالقيمة القيمة

معلوماتية 030000برمجيات

15000001700000أرا

النقل 550000600000معدات

140000170000بضاعة

املخزونات 498000500000موردو

ا بقيم انية امل عناصر بقية املؤجلةوتقيم الصرائب سب تح ال كما .سمية،

قتناء:املطلوب فارق املحل(حساب رة اليومية) ش العمليات يل .و

ل :ا

قتناء- فارق :حساب

املحل رة الشراء= ش صوم–سعر وا لألصول العادلة القيم مجموع

صـوممجم وا لألصول العادلة القيم ) 73000+95000+170000+600000+650000+1700000+30000(= وع

) +-500000 = (2818000

املحل رة 182000= 2818000–3000000= ش

دماج- عالوة :حساب

دماج م= عالوة لألس السوقية م–القيمة لألس سمية القيمة

) =2000*1500 (–)2000*1000 = (1000000

اليومية- يل :ال

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

456

101

103

اء املال-الشر رأس ع العمليات

املال رأس

إدماج عالوة

الكيان رأسمال مة "ب"املسا

3000000

2000000

1000000

204

207

211

213

218

30

512

53

ا شا وما املعلومات برمجيات

املحل(قتناءفارق رة )ش

أرا

ي مبا

يتات أخرىتث ية نقل-عي معدات

بضاعة

بنك

صندوق

30000

182000

1700000

650000

600000

170000

95000

73000
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401

456

املخزونات موردو

اء املال-الشر رأس ع العمليات

دماج عملية تنفيذ

500000

3000000

يتـات-11-2 التث تالك إذ:ا ـة معنو أو يـة عي انـت سـواء يتـات بالتث املرتبطـة العمليـات ـم أ مـن ـتالك ـ عت

النفعية ا مد أو نتا ا عمر اء ان ح جيا تدر يتات التث قيمة ور التد عن . ع

ـــــــتالك-11-2-1 ـــــــف ــــھ:عر ــ أنـ ــ ــ ــ ـ ع ــــتالك ــ ـ ــــرف ــ ــ":عـ ــ ــ ـ عي ــــل ــ بأصـ ــــة ــ املرتبطـ ــــادية ــ قتصـ ــــافع ــ املنـ الك ــــ ــ اسـ

لنفسھ الكيان نتجھ ألصل ية املحاس القيمة مدمجا ان إذا إال كعبء حسابھ تم و معنوي، . 1"أو

أو يــت التث اســتخدام ــ إ املنــافع ــ الك ســ ــذا عــود يةو املحاســ الناحيــة مــن أمــا ، التكنولــو تقادمــھ

معي ة ـ وت وفـق النفعيـة مدتـھ ع يت التث قيمة ع توز ـة.نـةفيع ومعنو يـة عي يتـات التث ـل ـ إ شـارة وتجـدر

النفعيـــة ا مـــد تحديـــد ـــ ع القـــدرة عـــدم ب ســـ ـــ را ناء باســـت ـــا تالك ا ـــيمكـــن عت ـــ ال يتـــات التث تلـــك أو ،

ذمة اضمن إنجاز االي ا يتات التث إ إضافة ، شغي ال التأج إطار ا عل املحصل يتات التث .الكيان

كفــاءة ــ أك تــات ب بت ا بدال اســ أو يتــات التث وتجديــد ثمرة املســ مــوال ن ــو ت إعــادة ــ إ ــتالك ــدف و

تل امل يت التث قيمة من دورة ل ل املخصصة املبالغ احتجاز خالل .كمن

ي فيما تالك مقومات توضيح يمكن سبق ما ل من :انطالقا

تالك- مـدة:أساس أو النفعيـة املـدة طـول ـ ع عـھ توز يتم الذي املبلغ يمثل و و تالك لال القابل املبلغ أو

تالك محل صل من املتوقعة املتبقية القيمة مراعاة مع فإن. تالك، :وعليھ

تالك يت= أساس التث لفة املتبقية–ت القيمة

املتبقية- النفعيـة:القيمة مدتـھ انقضـاء عنـد صـل من عليھ صول ا الكيان يتوقع الذي الصا املبلغ و

ــ يتـات التث خاصـة حـاالت ـ إال ميـة أ ذات ـون ت ال القيمــة ـذه وغالبـا خروجـھ، ـاليف ت طـرح عـد وذلـك

أ متياز املحددإطار جل ذات ع املشار .2و

النفعية- ـ:املدة إ دخولـھ خ تـار مـن صـل حيـازة مـدة تمثـل ـ و يـت، للتث نتـا العمـر أو ـتالك مـدة أو

ا اصة ا تالك بأقساط تحمل دورات إ املدة ذه وتقسم الكيان، مراقبة من خروجھ خ .تار

ـــــــتالك- ــــة:قســـــــط ــ قيمـ ــــن ــ عـ ــ ــ ــ ـ ع ــــذي ــ والـ ــــدا ــ حـ ــــ ــ ـ ع دورة ــــل ــ ـ ل ــــت ــ يـ التث ــــة ــ قيمـ ــــن ــ مـ ــــــص املخصـ ــــغ ــ املبلـ ــــو ــ ـ و

قيمتھ ي .التد

تالك- املطبق:معدل تالك لنوع وفقا حسابھ تم و يت التث قيمة ي التد ة وت حدد .و

ــ1 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا2008جو ومدونــة ا وعرضــ املاليــة الكشــوف ومحتــوى واملحاسـبة التقيــيم قواعــد يحــدد ا،، ســ وقواعــد ســابات

سابق صمرجع ،09.
السابق2 املرجع صنفس ،09.
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ــــتالك-11-2-2 الك:أنــــواع اســــ لتطــــور ــا اســ ع ا صــــل ــــتالك ا قــــة طر ــــ ملعت قتصــــاديةالكيــــان ،نافعــــھ

أنواع عة أر ناك :و

طـــي- ا أو الثابـــت أن:ـــتالك ـــ ع مـــا ثابتـــة، ة بـــوت يـــت التث قيمـــة تنـــاقص فيـــھ يـــتم الـــذي ـــتالك ـــو و

ي كما تالك قسط حسب و ة، ساو م ة السنو :قساط

تالك تالك= )ثابتالA(الثابتقسط الثابت* أساس تالك معدل

أن تالك: حيث النفعية/ 1= )ثابتT(الثابتمعدل السنواتاملدة N/1= )عدد

خ:30مثال اقتناء01/01/2013بتار بمبلغتم صناعية ع500000آلة تلك .سنوات5دج

طي:املطلوب ا تالك جدول .إعداد

ل :ا

تالك تالك=قسط تالك* أساس تالك= معدل .دجn =500000*1/5 =100000/1* أساس

الصافية ية املحاس تالك) = VNC(القيمة اكم-)V0(أساس امل )∑(تالك

الزمنية ة تالك)N(الف تالك)V0(أساس اكم)A(قسط امل ية)∑(تالك املحاس )VNC(الصافيةالقيمة

2013500000100000100000400000

2014500000100000200000300000

2015500000100000300000200000

2016500000100000400000100000

20175000001000005000000

خ:31مثال بمبلغ10/05/2010بتار نقل سيارة اقتناء ملدةدج600000تم .سنوات4تلك

طي:املطلوب ا تالك جدول .إعداد

ل :ا

A =V0 *T =600000 * ¼ =150000دج

A2010 =A *8/12 =150000*8/12 =100000

A2014 =A *8/12 =150000*4/12 =50000أوA2014 =A–A2010 =150000-10000 =50000دج.

يت التث اقتناء ةحالة ـتالك15-1الف امال ر الش ساء اح يتم ر الش من و نيوم حـ ـ ،

مـــن ة ــــ الف ــ ــ ــاء قتنـ ــــان لــــھ30-16لـــو املــــوا ر الشـــ مــــن ــــتالك ســـاب اح يــــتم ر جــــدول. الشــــ ــــون ي وعليـــھ

ي كما :تالك

+
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NV0AVNC

10/05/2010-

31/12/2010
600000100000100000500000

2011600000150000250000350000

2012600000150000400000200000

201360000015000055000050000

01/01/2014-

30/04/2014

600000
500006000000

متنـــاقص- ـــتالك القاعـــدة:ا وفـــق حســـب و متنـــاقص ل شـــ يـــت التث قيمـــة فيـــھ ور تتـــد الـــذي ـــتالك ـــو و

:التالية

املتناقصقسط تالك= )تناقصاملA(تالك املتناقص* أساس تالك معدل

املتناقص: حيث تالك الثابت) = متناقصT(معدل تالك ي* معدل با ا املعامل

حيث تالك بمدة ي با ا املعامل رتبط :و

النفعية تالك(املدة ي)مدة با ا املعامل

1.5سنوات3-4

2سنوات5-6

من 2.5سنوات6أك

أســـاس جاع اســـ ســـتطيع ال الكيـــان أن خــرى ـــتالك أنـــواع بقيـــة عــن املتنـــاقص ـــتالك ــ ـ يم ومــا

ــ إ نتقــال ــ إ الكيــان يضــطر مــا مرحلــة ــ و ــذا ل املحــددة، النفعيــة املــدة عــدى إذا إال ــ ك ل شــ ــتالك

يضمن ح الثابت أنتالك غ املدة، ذه تجاوز ماعدم ن أساس ن شرط توفر يتطلب :ذلك

من· أقل الثابت القسط ون ي متناقص؛/ أن قسط آخر ساوي أو

من· أك الثابت تالك معدل ون ي املتناقص/ أن تالك معدل ساوي .أو

خ:32مثال بمبلغ01/01/2011بتار مب اقتناء ملدة700000تم تلك . سنوات7دج

املتناقص:املطلوب تالك قة طر وفق تالك جدول .إعداد
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ل :ا

Aاملتناقص =V0 *Tاملتناقص =V0) *1/n *ي با ا دج245000) = 2.5* 1/7* (700000) = املعامل

NV0TAVNC

20117000000.35245000245000455000

20124550000.35159250404250295750

20132957500.35106470510720189280

20141892800.3566248576968123032

20151230320.3543061.2620029.279970.8

201679970.80.539985.4660014.639985.4

201779970.80.539985.47000000

الثان الســنة مــن بدايـة ــتالك أســاس ـون ي املتنــاقص ــتالك ـــ إ الصــافية ية املحاسـ القيمــة ــو يـة

تالك مدة اء ان التالية. غاية الشروط تحقق عد ون في الثابت تالك إ باالنتقال يتعلق فيما :أما

T1= الثابـــت/nمعـــد0.5= ½ = املتبقيـــة ـــو ـــوو و املحســـوب املتنـــاقص ـــتالك معـــدل مـــن تمامـــا ـــ أك ،0.35ل

أن إ = = الثابتAإضافة
.

.دج39985.4= 

ايـــــــد- م ــــــتالك ــــتالك:ا ــ ـ ــــدة مــ ــاء ــ ــ ـ ان ــــة لغايــ ــــنة ــ سـ ــــل ــ ــــتالك ــ ـ ــــط قســ ــــھ فيــ ــــد ــ ايـ ي ــــذي الــ ــــتالك ــ ـ ــو ــ ــ . و

ي كما حسب :و

ايد امل تالك ايدA(قسط تالك) = امل ايد* أساس امل تالك معدل

ايد امل تالك معدل = حيث
رقم	الدورة	

ية مجموع	أرقام	الدورات	املحاس
 =

∑

رقم:33مثال املثال معطيات عليھ32لنأخذ ايد امل تالك قة طر تطبيق .ثم

ل :ا

Aايد ايدV0 *T= امل * V0= امل
∑

A1=700000) * = (700000 * =25000
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NV0TAVNC

20117000001/282500025000675000

20127000002/285000075000625000

20137000003/2875000150000550000

20147000004/28100000250000450000

20157000005/28125000375000325000

20167000006/28150000525000175000

20177000007/281750007000000

حقيقــــي- ــــتالك منــــھ:ا يتوقــــع ــــ ال الوحــــدات عــــدد ــــ ع اعتمــــادا يــــت التث قيمــــة ــــ قيقــــي ا ور التــــد مثــــل و

القاعدة وفق حسب و ا، :إنتاج

قيقي ا تالك = قسط
	السنة	 عدد	الوحدات	املنتجة	

تالك عدد	الوحدات	املنتجة	خالل	مدة	
تالك*  أساس

خ:34مثــال ــا20/04/2014بتــار قيم صــناعية آلــة اقتنــاء لــة500000تــم ــذه ــتج ت أن يتوقــع 400000دج،

خالل ي5وحدة كما موزعة :سنوات

املجموع20142015201620172018السنة

املنتجة الوحدات 300005000013000010000090000400000عدد

قيقي: املطلوب ا تالك جدول .إعداد

ل :ا

A2014 =
	السنة	 عدد	الوحدات	املنتجة	

تالك عدد	الوحدات	املنتجة	خالل	مدة	
تالك*  .دج37500= 500000* 0.075= 500000* = أساس

NV0TAVNC

20145000000.0753750037500462500

20155000000.12562500100000400000

20165000000.325162500262500237500

20175000000.25125000387500112500

20185000000.2251125005000000
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ـــتالك-11-2-3 لال املحاســـ يل ـــ حســـابھ: ال تـــم ــ ـ ال الـــدورة ــ ـ ع يحمـــل عـــبء ـــتالك قســـط ـــ ـــا،عت ف

دورة ــل ايــة ــ ل ــ ــتالكو محــل يــت التث خــروج يل ــ يــتم أيــن ــتالك مــدة ايــة ــ يا.ح ومحاســ

ح ما حسابان ة28/وح681/ستخدم واملعنو ية العي يتات التث تقسيمات مراعاة :يكمامع

سابات ا أرقام
ن/31/12

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..681

..28

القيمة وخسارة واملؤونات ات تال مخصصات

يتات التث تالك ا

السنوي تالك قسط يل

xxxxxx

xxxxxx

تالك+.. (ن/13/12 مدة )آخر

..681

..28

وخسارة واملؤونات ات تال القيمةمخصصات

يتات التث تالك ا

السنوي تالك قسط يل

xxxxxx

xxxxxx

28..

20..

21..

يتات التث تالك تالكمجموع(ا مدة خالل اكمة امل )قساط

ة املعنو يتات التث

ية العي يتات را(التث ناء )باست

تالك محل يت التث خروج

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

رقم:35مثال للمثال ة32بالعودة خ والسنة و للسنة تالك قسط .يل

ل :ا

سابات ا أرقام
31/12/2011

املبالغ

دائنمديندائنمدين

681.13

28.13

القيمة وخسارة واملؤونات ات تال مخصصات

ي املبا تالك ا

السنوي تالك قسط يل

245000

245000

13/12/2017

681.13

28.13

القيمة وخسارة واملؤونات ات تال مخصصات

ا تالك يا ملبا

السنوي تالك قسط يل

39985.4

39985.4

28.13

213

تالك يا املبا

ي املبا

امل يخروج تالكبا محل

700000

700000

يتات-11-3 التث ـ:خروج و أنـھ ـ غ دائمـة، بصـورة قتصـادي شـاط ال ا الستخدام يتات التث الكيان يقت

أي أو كفـــاءة ــ أك ــت ب بت بدالھ اســـ أو عليــھ اجــة ا النقضــاء ســـواء مــا يــت تث عــن الكيـــان ــ يتخ ــاالت ا عــض

آخر ب عنـدمو .  س أو الكيـان مـن خروجـھ عنـد انيـة امل مـن معنـوي أو عي يت تث أي خـارجحذف صـل ـون ي ا

مـــن وال اســتعمالھ مـــن ال مســتقبلية اقتصــادية منفعـــة أيــة منـــھ تظــر ي الكيــان عـــد ولــم دائمـــة بصــورة ســتعمال
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ــ عملياتيــة أعبــاء أو كمنتجــات يــت التث خــروج عــن تبــة امل ســائر وا ــاح ر تــدرج لــذلك يجــة ون الحقــا خروجــھ

النتائج .1حساب

يت التث خروج عملية يوتتم :كما

ة- ـــ الف ــ التنــازل أن ــ إ شــارة مــع التنــازل، خ تــار غايــة ــ إ الســنة بدايــة مــن ــ خ ــتالك قســط يل ــ

التنـازل،1-15 عمليـة فيـھ تمـت الـذي ر للشـ السـابق ر الشـ ـ يتوقف تالك أن ع ر الش من و يوم

ة الف التنازل ان إن ر 30-16أما الش تالكمن قسط امال ر الش ذا سب .فيح

التنازل- خ تار غاية إ اكم امل تالك بمبلغ يت بالتث اص ا تالك حساب وترصيد .غلق

ية- ــــ املحاسـ ــــة والقيمـ ــــازل التنـ ــــعر سـ ن بــــ ــــرق الفـ أي ــــازل، التنـ ــــة يجـ ن ــــة معرفـ ــــيح ت ــ ــ ـ وال ــــازل التنـ ــــة عمليـ يل ــــ

ــ انـ فـــإذا التنــــازل، خ بتـــار ــــالصـــافية ل ـــ الصـــافية، ية املحاســــ القيمـــة مـــن ــ ــ أك التنـــازل ســـعر أي حــــا ر ت

القيمــة72/ح مــن أقــل التنــازل ســعر ألن خســارة انــت إن أمــا يتــات، التث خــروج عــن الناتجــة القيمــة فــوائض

ح ل ا فإ الصافية ية يتات652/املحاس التث خروج عن الناتجة القيمة .نواقص

م التنازل عملية ل يو كما يا :حاس

ح- ر التنازل يجة ن :حالة

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..681

..28

القيمة وخسارة واملؤونات ات تال مخصصات

يتات التث تالك ا

قسط خيل تالك

xxxxxx

xxxxxx

462

..28

...2

752

445.7

يتات التث عن التنازل حقوق

يتات التث تالك ا

عنھ املتنازل يت التث

يتات التث خروج عن القيمة فوائض

املبيعاتTVA-الدولة ع

يت التث عن التنازل

xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

512/53

462

صندوق/ بنك

يتات التث عن التنازل حقوق

التنازل سعر تحصيل

xxxxxx

xxxxxx

ـ1 املــؤرخ الــوزاري ليــة26القـرار ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونـة ا وعرضــ املاليــة الكشـوف ومحتــوى واملحاســبة التقيــيم قواعـد يحــدد ،

ص سابق، .09مرجع
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خسارة- التنازل يجة ن :حالة

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..681

..28

القيمة وخسارة واملؤونات ات تال مخصصات

يتات التث تالك ا

خ تالك قسط يل

Xxxxxx

xxxxxx

462

..28

652

...2

445.7

يتات التث عن التنازل حقوق

يتات التث تالك ا

يتات التث خروج عن القيمة نواقص

عنھ املتنازل يت التث

املبيعاتTVA-الدولة ع

يت التث عن التنازل

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

512/53

462

صندوق/ بنك

عـــــــــــــــــــــن التنــــــــــــــــــــازل حقــــــــــــــــــــوق

يتات التث

التنازلتحصيل سعر

xxxxxx

xxxxxx

خ:36مثـال مؤسسـة05/04/2015بتـار بــباقتنـاءقامـت صـناعية خ. سـنوات6ملـدةتلـكدج000600آلـة بتـار

بمبلغ25/06/2019 لة ذه عن التنازل ي000475تم بن شيك .دج

: املطلوب

تالك- جدول الصناعيةإعداد لآللة طي ؛ا

يجة- ن التنازلتحديد

للسنة- تالك قسط ةيل خ و املؤسسةو .يومية

ل :ا

تالك- جدول : إعداد

A =V0 *1/n =
	

دج000120= 

A2015 =A * =00050دج

A2019 =A * =00060دج
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التنازل- يجة ن : تحديد

يجة التنازل= الن التنازلVNC-سعر خ بتار

دج000385= 00090–000475= 

اليومية- يل :ال

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

681.15

28.15

القيمة وخسارة واملؤونات ات تال مخصصات

دوات و املعدات تالك ا

السنوي تالك قسط يل

00060

00060

462

28.15

215

752

445.7

يتات التث عن التنازل حقوق

دوات و املعدات تالك ا

الصناعية دوات و واملعدات التقنية شآت امل

يتات التث خروج عن القيمة فوائض

املبيعاتTVA-الدولة ع

الصناعية لة عن التنازل

250565

000510

000600

000385

25090

512

462

بنك

يتات التث عن التنازل حقوق

رقم ي بن ......شيك

250565

250565

NV0AVNC

05/04/2015-31/12/20150006000009000090000510

2016000600000120000210000390

2017000600000120000330000270

2018000600000120000450000150

01/01/2019-25/06/20190006000006000051000090
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املالية-12 السنة اية ألعمال ية املحاس ة :املعا

املاليـة، السـنة يجـة ن إليجـاد الكيـان ـا يقـوم ـ ال العمليـات ومختلـف مجمـل عـن السـنة ايـة أعمـال ع

ائية ال املالية الكشوف شر و تاميـةإخراج ا انيـة امل ا مقدم مـالك،و مـن العالقـة ذات طـراف ـل لصـا

ين، بائيةمس ا دارة ن، محتمل ن ثمر مس ..عمال،

إعادة وعمليات املؤونات وخسائرالقيمة، ات تال ة، سو وال رد ا عمليات السنة اية أعمال شمل و

أو ي ـــا ال املراجعــة ان ــ م إعـــداد قبــل املحاســب ـــا يقــوم ــ ال العمليـــات مــن ــا وغ املراجعــةالتقيــيم ان ــ عـــدم

والذي رد املاليةا الكشوف إعداد عملية إ اية ال .يقود

ولو  املرجــع ـا و ية املحاسـ الــدفاتر ـ املوجـودة ســابات ا مراجعـة ـ إ ة ســو وال ـرد ا عمليـات ـدف

للمعلومــات ــ سا املحاســ(و ــرد ــتج)ا ي قــد مــا ــو و املــادي، ــرد ا يجــة ن فعــال موجــود ــو مــا مــع ــا ومقارن ،

فروقا مـاعنھ مـع النقديـة والقيمـة الكميـة حيث من رصدة تتطابق ح ا إثبا ثم ا أسبا البحث تتطلب ت

رد ا عد فعال موجود .1و

يتـات-12-1 التث خـذ:جـرد مـع ـذا و يا محاسـ ل ـ م ـو بمـا ـا ومقارن ـا ع متا يتـات التث جـرد عمليـة تتضـمن

ا ــ ور التــد أو التلــف حــاالت عتبــار ن تالكو لقيمــةعـ بــاال يا محاســ التنــازل،املعــروف عــن الناتجــة ســائر وا

ال جميعا ا إل التطرق تم يتاوال للتث ية املحاس ة باملعا اصة ا أعالهوحدة . ت

ةجـــرد-12-2 ســـو ن: املخزونـــاتو ـــو بت ا ســـو ثـــم املخزونـــات عناصـــر ـــل ل املـــادي ـــرد ا العمليـــة ـــذه شـــمل

كذلك وجدت إن واملحاس املادي رد ا ن ب الفروق ة سو و وجدت، إن ا قيم عن .2خسائر

واملحاسـجرد- املـادي ـرد ا فروقـات ة سو الت:و تـم يةكمـا املحاسـ ـة باملعا ـاص ا املحـور ـ إليـھ طـرق

للكيـــان ـــيح ي الـــذي ـــو الـــدائم ـــرد ا أن ـــ غ خصائصـــھ، مـــا م ـــل ول متنـــاوب أو دائـــم إمـــا رد فـــا للمخزونـــات

ايــة ـ املخزونـات جــرد عمليـة ميـة أ ــ يل ال ـذا ف ذلـك ومــع أدق، ل شـ مخزوناتـھ تــدفقات وضـعية معرفـة

بمعا سمح وال القيمةالسنة، خسارة أو الضياع أو التلف يجة ن ر يظ قد الذي النقص .ينة

حالـــة الـــدائمــ ـــرد والـــذيا ســـالب أو موجــب إمـــا ن؛ ل شـــ املخزونــات ـــ ل ــ امل الـــنقص ـــذا يأخــذ

املحاس رد وا قيقي ا أو الفع املادي رد ا ن ب الفرق ييمثل كما ل و ،:

ص1 سابق، مرجع كتوش، .198عاشور
عطية،2 الرحمان املااملحاسبةعبد املحاس النظام وفق ديد(العامة ا املحاس ،)املخطط جيط شر ال دار ص2009، ،141.
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موجــــب· ــــرد ا لقيـــــد: فــــرق كإلغــــاء الفــــرق ل ــــ ــ املحاســ ــــرد ا مــــن ــ ــ أك املــــادي ــــرد ا ــــون ي عنــــدما

الك عادياس الفرق ذا ون ي أن شرط مع املنتجات التغ :أو

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

30/31/32

..35

..60

724

مختلفة/ولوازممواد/بضاعة نات تمو

املنتجات من املخزونات

لكة مس أو مبيعة مخزونات

املنتجات من املخزونات التغ

املخزونات الك اس عملية إلغاء

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

عادي غ الفرق ان إذا الكيان(أما يحدده أمر و ي) و كما ل :ف

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

30/31/32

..35

757

ولوازم/بضاعة مختلفة/مواد نات تمو

املنتجات من املخزونات

اري ا سي لل أخرى نواتج

عملية املخزوناتإلغاء الك اس

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

سـالب· ـرد ا يل: فـرق ــ يـتم الـة ا ـذه ــ املـادي، ـرد ا مـن ــ أك املحاسـ ـرد ا ـون ي عنــدما أي

ي كما الك اس كعملية العادي :الفرق

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..60

724

30/31/32

..35

لكة مس أو مبيعة مخزونات

املنتجات من املخزونات التغ

ولوازم/بضاعة مختلفة/مواد نات تمو

املنتجات من املخزونات

املخزوناتيل الك اس عملية

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

ي كما ل ف عادي غ الفرق ان إذا :أما

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

657

30/31/32

..35

اري ا سي لل أخرى أعباء

ولوازم/بضاعة مختلفة/مواد نات تمو

املنتجات من املخزونات

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx
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يل ــــ ب كتفــــي و املخــــزون تــــدفقات حركـــة يل ــــ ــ ــ ع عتمــــد ال والــــذي املتنـــاوب ــــرد ا حالــــة ــــ ــا أمـ

املخزونات يات ومش مدة أول مخزون بإلغاء خاللھ من يقوم الكيان فإن فقط، اتالفوات ال اس صورة

ي كما يل ال ون و مدة، آخر مخزون إثبات :ثم

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..60

724

30/31/32

..35

لكة مس أو مبيعة مخزونات

املنتجات من املخزونات التغ

ولـــــــــــــوازم/بضـــــــــــــاعة نـــــــــــــات/مـــــــــــــواد تمو

مختلفة

املنتجات من املخزونات

مدة أول مخزون إلغاء

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

..60

..38

لكة مس أو مبيعة مخزونات

مخزنة يات مش

املخزونات يات مش إلغاء

Xxxxxx

Xxxxxx

30/31/32

..35

..60

724

ولوازم/بضاعة مختلفة/مواد نات تمو

املنتجات من املخزونات

لكة مس أو مبيعة مخزونات

املنتجات من املخزونات التغ

مدة آخر مخزون إثبات

xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

خ:37مثال قام31/12/2019بتار ال املخزون جرد عملية رت يأظ ما الكيان :ا

املادياملخزون رد املحاس)وحدة(ا رد الوحدة)وحدة(ا لفة ت

100098010بضاعة

أولية 60059020مواد

30025015غليفات

90087040منتجات

يتجاوز فارق أي أن الكيان قرر عادي30وقد غ عت .وحدة

اليومية:املطلوب العملية .يل

ل :ا

املادياملخزون رد املحاس)وحدة(ا رد الوحدة)وحدة(ا لفة الفرقت طبيعة

عادي(وحدة10009801020بضاعة )موجب

أولية عادي(وحدة6005902010مواد )موجب

عادي(وحدة3002501550غليفات غ )سالب

عادي(وحدة9008604040مصنعةمنتجات غ )موجب
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سابات ا أرقام
31/12/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

30

600

)10*20(بضاعة

لكة مس بضاعة

للبضاعة املوجب رد ا فرق ة سو

200

200

31

601

أولية )10*20(مواد

لكة مس أولية مواد

ولية للمواد املوجب رد ا فرق ة سو

200

200

657

326

اري ا سي لل نائية ست عباء

مختلفة نات )15*50(غليفات-تمو

للتغليفات السالب رد ا فرق ة سو

750

750

355

757

مصنعة )40*40(منتجات

سي ال عمليات عن نائية ست املنتوجات

املصنعة للمنتجات املوجب رد ا فرق ة سو

1600

1600

انتجامل- إنجاز اري ا التنفيذات قيد املنتجات:أو عض يع تص أو إنتاج عملية ت ت ال قد الدورة اية

ضـمن يا محاسـ ا يل ـ ـتم و كمخزونـات، ا يل ـ يمكـن ال وعليـھ ـدمات ا عـض تقـديم ـ ت ي ال قد كما

ي املوالية34و33حسا السنة ن ساب ا ذين ترصيد يتم أن ع ، :

سابات ا أرقام
31/12/n

املبالغ

دائنمديندائنمدين

33/34

723

نتاج قيد نتاج/سلع قيد خدمات

املخزونـــــــــــــــات ــــــــــــــ غ

ة ار ا

ا إنجاز اري ا دمات وا املنتجات إثبات

Xxxxxx

Xxxxxx

N+1

723

33/34

ة ار ا املخزونات غ

نتاج قيد نتاج/سلع قيد خدمات

ا إنجاز اري ا دمات وا املنتجات ترصيد

Xxxxxx

Xxxxxx

ارج- ا بحوزة:املخزونات تزال ال ا أل إما عد ا ستلم لم ولكنھ مخزونات للكيان ون ي االت ا عض

لـــــدى ــــة مودعـ أو ــــھ إليـ ــــق ـ الطر ــــ ـ أو ــمــــورده ـــ الغ ــــازن ــــةمخـ قـ طر ـــــ يو ــــم لـ ــا ــ املـ ــ ــ املحاسـ ــــام النظـ أن ــــع ومـ ،

أنھ إال الدورة اية ا سو او ا يمعا كما املحاس يل ال يتم الدائم رد ا ألسلوب :ووفقا
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سابات ا أرقام
31/12/n

املبالغ

دائنمديندائنمدين

37..

30/31/32/35

ارج ا املخزونات

أولية/بضاعة مختلفة/مواد نات املنتجات/تمو من مخزونات

الغ لدى مخزون إثبات

xxxxxx

Xxxxxx

N+1

37..

38..

ارج ا املخزونات

يات مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخزنة

غ الدورةاملخزون اية املستلم

xxxxxx

xxxxxx

ي كما يل ال ون في املتناوب رد ا :أما

سابات ا أرقام
31/12/n

املبالغ

دائنمديندائنمدين

37..

603

724

ارج ا املخزونات

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غ

املخزونات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غ

املنتجات من املخزونات

الدورة اية الغ لدى مخزون إثبات

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

خ:38مثال بمبلغ20/10/2018بتار بضاعة شراء الكيان يع60000قام تصـ عمليـة أجـل مـن أوليـة ومواد دج

ـا. دج75000بمبلغ لف ت بلغـت ـ ال يع التصـ عمليـة أن كمـا عـد، البضـاعة سـلتم لـم أنـھ ات السنة اية

عد90000 تھ ت لم .دج

خ مـــورده04/01/2019بتـــار مخـــزن مـــن البضـــاعة الكيـــان خ. اســـتلم بتـــار يع التصـــ عمليـــة أتـــم ــا 13/03/2019كمـ

بمبلغ أولية مواد تطلبت بمبلغ30000وال وأجور شيك10000دج سددت . دج

الدائم:املطلوب رد ا أسلوب يطبق أنھ اعتبار ع الكيان يومية العمليات .يل

ل :ا

ساباتأرقام ا
20/10/2018

املبالغ

دائنمديندائنمدين

380

381

401

بضاعة يات مش

أولية مواد يات مش

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردو

املخزونات

مخزونات شراء

60000

75000

135000

أولية31 75000مواد
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أولية381 مواد يات مش

ولية املواد استالم

75000

31/12/2018

370

30

ارج ا مخزونات

بضاعة

الغإثبات لدى بضاعة مخزون

60000

60000

33

723

نتاج قيد سلع

املخزونـــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــ غ

ة ار ا

ا إنجاز اري ا املنتجات إثبات

90000

90000

01/01/2019

723

33

ة ار ا املخونات غ

نتاج قيد سلع

ا إنجاز اري ا املنتجات حسابات ترصيد

90000

90000

04/01/2019

30

380

بضاعة

بضاعة يات مش

البضاعةاستالم

60000

60000

13/03/2019

601

631

31

512

لكة مس أولية مواد

ن مستخدم أجور

أولية مواد

بنك

يع التص عملية ات ال اس

30000

10000

30000

10000

355

724

الصنع تامة )10000+30000+90000(منتجات

املنتجات من املخزونات التغ

الصنع تامة منتجات استالم

130000

130000

املخزونات- عن القيمة عمال:خسائر املخزونات البابمبدأتقيم سـعر أو ـا لف بت ـذر وا عـديطة املقـدر يـع

مـــا أ ق ســــو وال تمـــام ــ ــ لف ت النتــــائجطـــرح حســـاب ــــ كعـــبء تــــدرج ــا ـ قيم ــــ ســـارة ا فــــإن التـــا و أقــــل،

بمادة مادة املخزونات ع يطبق طبعا ذا و ا، بيع سعر من أك ا لف ت ون ت . 1عندما

الكيـان يقـوم كذا مؤونـةو غطيـةبتخصـيص أجـل خسـارةمـن املخـزونأي قيمـة مـاـ إذا تتحقـق قـد

بيعھ املوالية السنة لفتھتم ت عن يقل . 2سعر

املؤرخالقرار 1 لية26الوزاري ا،2008جو س وقواعد سابات ا ومدونة ا وعرض املالية الكشوف ومحتوى واملحاسبة التقييم قواعد يحدد ،

سا صمرجع .13بق،
ص2 سابق، مرجع عطية، الرحمان .143عبد
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ــــاب ســ ا ــــ ــ ع ــــاد باالعتمــ يا ــــ محاسـ ــــارة ســ ا ــــذه ــ ل ــــ ـ ســـــاب685و ــ39وا ــ ــ ال ــــھ فروعــ ومختلــــــف

ي كما املخزون نوع مع ناسب :ت

سابات ا أرقام
31/12/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

685

..39

القيمة وخسائر واملؤونات ات تال ةصول-مخصصات ار ا

التنفيذ قيد واملنتوجات املخزونات عن القيمة خسائر

املخزونات عن القيمة خسارة

Xxxxxx

Xxxxxx

ي كما القيمة خسارة حساب ة سو عاد سنة ل :اية

ادة· عـنز إضـافية خسـارة حـدوث حالـة ـ القيمـة خسـارة جديـداملخزونـاتمبلغ انخفـاض حالـة ـ أي

البيع املحاسسعر يل ال ون ي قة، طر مرةيشكبنفس أول املؤونة .ل

ــا· ليــ أو ــا جزئيــ املؤونــــة قيمــــة جاع حســــاباســــ صــــيد ب وذلــــك رة، ــــ م ــ ــ غ انــــت انــــب39إذا ا مقابــــل

ســــاب ا: 785الــــدائن ــائر خســ عــــن ســــتغالل جاعات واملؤونــــاتاســــ ــــون-لقيمــــة و ــــة، ار ا صــــول

ي كما املحاس يل :ال

سابات ا أرقام
31/12/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..39

785

التنفيذ قيد واملنتوجات املخزونات عن القيمة خسائر

واملؤونات القيمة خسائر عن ستغالل جاعات ة-اس ار ا صول

جاع املخزوناتاس عن القيمة خسارة

Xxxxxx

Xxxxxx

بيعــھ· عنــد ــ املع املخــزون حســاب مــن الــدائن انــب ا مقابــل املؤونــة حســاب يلترصــيد ــ ال ــون و ،

ي كما :املحاس

سابات ا أرقام
31/12/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..60/724

..39

30/31/32/33

34/35/37

املنتجات/مبيعةمخزونات من املخزونات التغ

التنفيذ قيد واملنتوجات املخزونات عن القيمة خسائر

أولية/بضاعة مختلفة/مواد نات نتاج/تمو قيد سلع

نتاج قيد املنتجات/خدمات ارجاملخ/مخونات ا من زونات

عنترصيد القيمة بيعخسارة أو الك اس املخزوناتد

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

سنة:39مثال ي2017اية ما املخزونات جرد عملية رت :أظ

بالوحدةاملخزون الوحدةالكمية لفة الوحدةت بيع سعر

1503050بضاعة

وسيطة 1205043منتجات
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سنة اض ي2018باف :ما

خ- بـــ10/02/2018بتار الوسيطة املنتجات للوحدة47بيع .دج

خ- بــ15/03/2018بتار البضاعة للوحدة35بيع .دج

اليومية:املطلوب العمليات .يل

ل :ا

املنتجات خسارة يل تم نما ب البضاعة، ملخزون قيمة خسارة وجود عدم يت أعاله دول ا خالل من

يالوسيطة كما :تحسب

القيمة البيع= (خسارة الوحدة–سعر لفة الوحدات) * ت دج840= 120) * 50-43= (عدد

سابات ا أرقام
31/12/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

685

395

القيمة وخسائر واملؤونات ات تال ة-مخصصات ار ا صول

املنتجات عن القيمة خسائر

ن و املخزوناتت عن القيمة خسارة

840

840

الة 10/02/2018: 1ا

411

702

445.7

ائن الز

وســـــــــيطة منتجـــــــــات مبيعـــــــــات

)47*120(

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم بيع ....فاتورة

6711.6

5640

1071.6

724

395

351

)43*120(املنتجاتالتغ

املنتجات عن القيمة 120)*50-43(خسائر

وسيطة )50*120(منتجات

رقم سليم .....وصل

5160

840

6000

الة 15/03/2018: 2ا

411

700

445.7

ائن الز

ع البضـــــــــــــــــــــــــــــــا مبيعــــــــــــــــــــــــــــــات

)150*35(

املبيعاتTVA-الدولة ع

رقم بيع ....فاتورة

6247.5

5250

997.5

600

30

مبيعة بضاعة

بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة

)150*30 (

4500

4500
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رقم سليم ....وصل

31/12/2018

390

785

البضاعة عن القيمة )5*120(خسائر

واملؤونات القيمة خسائر عن ستغالل جاعات ةصول-اس ار ا

البضاعة عن القيمة خسائر جاعات اس

600

600

الغ-12-3 حسابات : جرد

ـــائن- الز حســــابات ة ســـو و حســـابات:جـــرد جـــرد ــــتيــــتم تث ــ ـ ال الوثـــائق مختلــــف مراجعـــة خـــالل مــــن ـــائن الز

الكيان اتيجية الس وفقا ا يف وتص خطاء يح ت أجل من الكيان .1حقوق

ـــائن· الز ايـــة: الدائنـــةحســـابات ــ ـ ـــر تظ قـــد ـــا لك مدينـــة ـــائن الز حســـابات ـــون ت الطبيعيـــة الـــة ا ــ ـ

حســـاب اســتخدام يــتم ــا نـ و خصــوم، ـــ إ تتحــول التــا و دائنـــة كأرصــدة حســـابات419الســنة ة ســو ل

املوا يل ال مو و كما ائن :الز

سابات ا أرقام
31/12/n

املبالغ

دائنمديندائنمدين

411

419

ائن الز

الدائنون ائن الز

ائن الز حسابات ة سو

xxxxxx

xxxxxx

01/01/n+1

419

411

الدائنون ائن الز

ائن الز

حساب 419ترصيد

Xxxxxx

xxxxxx

ـــر· التحر قيــد الفــوات ة بيــع: ســو عمليـــات الكيــان يقــوم قــدقــد ولكنـــھ وخــدمات إعـــدادســلع ــ يتــأخر

و  ـــون، للز ا وإرســال الكيـــانالفــاتورة فــإن الســنة ايـــة ل الوضــع اســتمر 418حســـاباســتخدامبيقــومإذا

ي كما النواتج حساب :مقابل

سابات ا أرقام
31/12/n

املبالغ

دائنمديندائنمدين

418

..70

445.7

ائن عد-الز ا فوات عد لم ال املنتجات

الدائنون ائن الز

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن الز حسابات ة سو

xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

31/12/n+1

سابق1 مرجع عطية، الرحمان صعبد ،143.
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411

418

ائن الز

ائن عد-الز ا فوات عد لم ال املنتجات

و  البيع فاتورة حسابإعداد 418ترصيد

Xxxxxx

xxxxxx

سـنة: 40مثال خـالل الكيـان بمبلـغ2017قـام الصـنع تامـة منتجـات بيـع ـون90000عمليـة للز أنـھ"أ"دج ـ غ ،

عـد الفـاتورة يحـرر لـم أنـھ ـ ات السـنة اية خو تـار ـ و ـون05/01/2018، للز ا وإرسـال الفـاتورة إعـداد . تـم

ـون للز بـاع السنة نفس بمبلـغ" ب"خالل ع رصـيد68000بضـا ـرد ا عمليـة ـرت أظ السـنة ايـة ـ و دائـندج،

.دج55000قيمتھ

ي:املطلوب العمليات الكيانيل .ومية

ل :ا

سابات ا أرقام
31/12/2017

املبالغ

دائنمديندائنمدين

418

701

445.7

ائن عد-الز ا فوات عد لم ال املنتجات

الدائنون ائن الز

املبيعاتTVA-الدولة ع

ائن الز حسابات ة سو

107100

90000

17100

05/01/2018

411.1

418

ائن ون-الز "أ"الز

ائن عد-الز ا فوات عد لم ال املنتجات

حساب وترصيد البيع فاتورة 418إعداد

107100

107100

31/12/2018

411.2

419

ائن ون-الز "ب"الز

الدائنون ائن الز

ة ونسو الز "ب"حساب

55000

55000

419

411.2

الدائنون ائن الز

ائن ون-الز "ب"الز

حساب 419ترصيد

55000

55000

ســنة:41مثــال خــالل الكيــان ــون2019يتوقــع الز يقــوم ســديد" أ"أن ــ%50ب بــ املقــدر دينــھ قيمــة 140000مــن

ولتكن لسنةدج، التالية املتوقعة االت :2020ا

تمكن- عدم امالتوقع دينھ سديد من ون لتصبحالز تتحسن سبة ال .%60ولكن

سبة- ب دينھ سداد ع قدرتھ عدم وتوقع ون الز وضعية ور .%30تد

امال- دينھ سديد ب ون الز .قيام

الكيان:املطلوب يومية العمليات .يل
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ل :ا

سنة- لة امل سارة ا فقيمة إذن تحصيلھ، وك املش الدين قيمة تمثل القيمة :2019خسارة

140000 *0.5 =70000

سنة- :2020العمليات

الة· القيمة: 1ا خسارة 14000= 56000–70000) = 0.4*140000(–) 0.5*140000= (تخفيض

الــــة· القيمــــة: 2ا خســــارة ــــادة أن28000= 0.2*140000= ز مــــن0.2حيــــث نخفــــاض ســــبة 0.5ــــ

سنة اصة لسنة0.3و2019ا نخفاض سبة .2020و

اليومية- يل :ال

سابات ا أرقام
31/12/2019

املبالغ

دائنمديندائنمدين

685

491

وخسائر  واملؤونات ات تال ة-القيمةمخصصات ار ا صول

ائن الز حسابات عن خسائرالقيمة

ون الز عن القيمة خسارة

70000

70000

الة(31/12/2020 )1ا

491

785

ائن الز حسابات عن القيمة خسائر

جاعات واملؤوناتاس القيمة خسائر عن ة-ستغالل ار ا صول

ون الز عن القيمة خسارة من جزء ترصيد

14000

14000

الة(31/12/2020 )2ا

685

491

القيمة وخسائر واملؤونات ات تال ة-مخصصات ار ا صول

ائن الز حسابات عن القيمة خسائر

ون الز عن القيمة ادة ز

28000

28000

الة(31/12/2020 )3ا

491

785

ائن الز حسابات عن القيمة خسائر

واملؤونات القيمة خسائر عن ستغالل جاعات ة-اس ار ا صول

ونإلغاء الز عن القيمة خسارة

70000

70000

512

411

بنك

ائن الز

ون الز من امال الدين قيمة تحصيل

140000

140000

املــوردين- حسـابات ة ســو و ــل:جـرد مراجعـة خــالل مـن ــائن الز حسـابات مـع مــر ـو كمــا العمليـة ــذه تـتم

الغ تجاه الكيان امات ال ت تث ال . 1الوثائق

ن· املــدين املــوردين إال: حســابات دائــن، رصــيد ذات أي ــة، جار كخصــوم املــوردين طبيعــة مــن الــرغم ــ ع

نا و مدينة، ا أرصد ون ت قد السنة اية و ا حسابأ ي409ستخدم كما ة سو ال :عملية

ص1 سابق، مرجع عطية، الرحمان .151عبد
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سابات ا أرقام
31/12/n

املبالغ

دائنمديندائنمدين

409

..40

املدينون املوردون

قة امل سابات وا املوردون

املوردين حسابات ة سو

Xxxxxx

xxxxxx

01/01/n+1

..40

409

قة امل سابات وا املوردون

املدينون املوردون

حساب 409ترصيد

Xxxxxx

xxxxxx

املستلمة· غ الفوات ة ال: سو قد ولكنھ وخدمات سلع شراء عمليات الكيان يقوم الفاتورةقد ستلم

الوضـــع اســتمر وإذا إليــھ، ا وإرســـال الفــاتورة إعــداد ـــ املــورد تــأخر ب ســـ العمليــة يل ــ ل ة الضــرور

حساب باستخدام يقوم الكيان فإن السنة اية ي408ل كما يات املش حساب :مقابل

سابات ا أرقام
31/12/n

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..38/61/62

445.66

408

املخزنة يات خارجية/ املش أخرى/ خدمات خارجية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

ا ا أ إ تصل لم ال الفوات موردو

املوردين حسابات ة سو

Xxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

n+1

408

401

اموردو ا أ إ تصل لم ال الفوات

دمات وا السلع موردو

و  الشراء فاتورة حسابإعداد 408ترصيد

Xxxxxx

xxxxxx

سنة:42مثال خالل الكيان بمبلغ2018قام ع بضا شراء املورد130000عملية من ايـة"أ"دج ـ و أنھ غ ،

خ تار و عد، الفاتورة ستلم لم أنھ ات املـورد03/01/2019السنة مـن الفاتورة إستالم أيضـا. تم قـام كمـا

أوليــة مــواد شــراء املــوردعمليــة رصــيد54000بمبلــغ" ب"مــن ــرد ا عمليــة ــرت أظ الســنة ايــة ــ و مـــديندج،

بمبلغ .دج26000للمورد

الكيان:املطلوب يومية العمليات .يل

ل :ا

سابات ا أرقام
31/12/2018

املبالغ

دائنمديندائنمدين

380

445.66

408

املخزنة يات خارجية/ املش أخرى/ خدمات خارجية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

ا ا أ إ تصل لم ال الفوات موردو

املوردين حسابات ة سو

130000

24700

154700

03/01/2019
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408

401.1

ا ا أ إ تصل لم ال الفوات موردو

دمات وا السلع موردو

حساب وترصيد الشراء فاتورة 408إعداد

154700

154700

31/12/2019

409

401.2

املدينون املوردون

ســـــــــــــــــــــــــــابات وا املـــــــــــــــــــــــــــوردون

قة امل

املوردين حسابات ة سو

26000

26000

01/01/2020

401.2

409

قة امل سابات وا املوردون

املدينون املوردون

حساب 409ترصيد

26000

26000

عباء-12-4 املخاطرو مؤونات ة سو و ملبدأ: جرد تجسيدا الكيان عباء و املخاطر عن مؤونات إعداد عت

ا شــط بأ ــا قيام أثنـاء واملخــاطر املتوقعــة ـ غ حــداث ــة ملواج الكيــان يـدفع والــذي ــذر وا يطـة . قتصــاديةا

ـا أ ـ ع املـا املحاسـ النظـام حسـب املؤونـة عـرف مؤكـد"و ـ غ ـا مبلغ أو ا اسـتحقاق خ تـار ـون ي أي. 1"خصـوم

تھ سو حال اقتصادية ملنافع خروج عنھ تج ي أن املتوقع من سابقة أحداث عن ناتج للكيان حا ام ال ا .2أ

الشروط توفرت إذا يا محاس املؤونة ل 3:التاليةو

سابق؛- حدث عن ناجم ن را ام ال للكيان ون ي عندما

ام؛- ل ذا إلطفاء ا ضرور أمرا موارد خروج ون ي أن املحتمل من ون ي عندما

بموثوقية- ام ل ذا تقدير املمكن من ون ي .عندما

إال ستخدم ال كما مالية، سنة ل إقفال عند املؤونة قيمة تقدير تم او أجل من أدرجت ال النفقات

ســابات ا عبـــاء. ــ ملؤونــات ســبة بال ســـنة عــد ــون ت قـــد ــ ال ــا تحقق ة ــ لف وفقـــا املؤونــات ــذه صـــنفت -وقــد

عباء ملؤونات سبة بال سنة من أقل أو ة، جار غ ة-خصوم جار .خصوم

عباء مؤونات شمل من-و كال ة جار غ : خصوم

املعا153 اماتمؤونات ل و شات

للضرائب155 مؤونات

ـالقـرار 1 املــؤرخ ليــة26الــوزاري ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونـة ا وعرضــ املاليــة الكشـوف ومحتــوى واملحاســبة التقيــيم قواعـد يحــدد ،

ص سابق، .14مرجع
يـــع،2 ر بـــن وفـــقحنيفـــة املاليـــة املحاســـبة ـــ ـــ الدوليـــةSCFالوا شـــوراتIAS/IFRSواملعـــاي م ، ـــ و الطبعـــة ي، الثـــا ـــزء ا زائـــر،، ا ليـــك،

ص2013 ،328.
ــالقـرار 3 املــؤرخ ليــة26الــوزاري ا،2008جو ســ وقواعــد ســابات ا ومدونــة ا وعرضــ املاليــة الكشــوف ومحتــوى واملحاسـبة التقيــيم قواعــد يحــدد ،

ص سابق، .14مرجع



رق. د ز السوسن املحاسبة 2عامةمطبوعة 	

113

يتات156 التث لتجديد )متياز(مؤونات

لألعباء158 أخرى ة-مؤونات جار غ خصوم

يتمتو  كما للمؤونة ية املحاس ة :املعا

املؤونة- شكيل أو ن ي:تكو كما يل ال ون :ي

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

681

686

..15

القيمة وخسائر واملؤونات ات تال لال ة-املخصصات ار ا غ صول

القيمة وخسائر واملؤونات ات تال لال املالية-املخصصات العناصر

لألعباء ة-املؤونات ار ا غ صوم ا

لألعباء مؤونة ن و ت

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

املؤونــة- عنـــد:عــديل ــادة بالز ا عــديل ةو خ ــذه مراجعــة يــتم املؤونــة ن ــو ت لســـنة املواليــة الســنة ايــة ــ

ي كما ا إلغا أو ا قيم تخفيض أو أعاله، مو و كما ا و ت لقيد مماثل بقيد ذلك يل و اجة :ا

سابات ا أرقام
31/12/2015

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..15

781

786

لألعباء ة-مؤونات ار ا غ صوم ا

واملؤونات القيمة خسائر عن ستغالل جاعات ة-اس ار ا غ صول

واملؤونات القيم خسائر عن املالية جاعات س

عباء مؤونة إلغاء

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

املؤونة- مباشرة:استخدام املؤونة حساب يرصد أجلھ من املؤونة ن و ت تم الذي العبء تحقق .حالة

لألعباء املؤونات مع ال ا و ة،-وكما جار غ لألعباءتتمخصوم املؤونات مع ية املحاس ة املعا -نفس

حساب ا ل يخصص وال ة جار حساب481خصوم مقابل عرف685الدائن و عملياتاملدين، أيضا

حساب ترصيد ا ف يتم وإلغاء العمليات481عديل نوعية غالباحسب مالية حسابات .مقابل

سنة: 43مثال مالية غرامة تحقق الكيان مؤونة2022يتوقع ا ل خصصت ذلك أجل ومن ا2021سنة، قيم

التالية15000 االت ا اض اف تم :دج،

شيك- ا سديد و الغرامة .تحقق

بقيمة- الغرامة .دج10000سديد

بقيمة- الغرامة .دج20000سديد
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ثبوت- عدم ب س الكيان حق الغرامة مةإلغاء .ال

الكيان:املطلوب يومية العمليات .يل

ل :ا

سابات ا أرقام
31/12/2021

املبالغ

دائنمديندائنمدين

685

481

و لال خصصاتامل ات القيمةؤوناتاملتال ةاصول-وخسائر ار

ة-مؤونات جار خصوم

ن و عباءت مؤونة

15000

15000

الغرامة تحقق

481

512

ة-مؤونات جار خصوم

بنك

املؤونة تحقق

15000

15000

31/12/2022

481

512

785

ة-مؤونات جار خصوم

بنك

عن ستغالل جاعات واملخسائراس ةاصول-ؤوناتالقيمة ار

غرامة دج10000سديد

15000

10000

5000

31/12/2022

481

656

512

ة-مؤونات جار خصوم

ممنوحة وإعانات غرامات ات، عقو

بنك

دج20000غرامةسديد

15000

5000

20000

31/12/2022

481

785

ة-مؤونات جار خصوم

ة جار خصوم مؤونات عن ستغالل جاعات اس

الغرامة )املؤونة(إلغاء

15000

15000

سـلفا-12-5 املقيدة عباء و سـلفا:النواتج املقيـدة والنـواتج عبـاء ـر ـتظ معينـة عمليـات مـر يتعلـق عنـدما

ــة ار ا مــاالــدورة تتحمــل دورة ــل ف الــدورات اســتقاللية ملبــدأ وتبعــا املواليــة، بالــدورة ــا ل أو ــا م جــزء ــرتبط و

ي كما املوالية للدورة تحميلھ فيتم البا زء ا أما عبء من ا :عل

ساباتأرقام ا
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

..61../62

445.66

خارجية أخرى/خدمات خارجية خدمات

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

xxxxxx

xxxxxx
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401/403

512/53

املخزونات ا/موردو دفع الواجب السندات موردو

صندوق/بنك

ا طبيع حسب عباء يل

Xxxxxx

Xxxxxx

31/12/n

486

..61../62

مسبقا املعاينة عباء

خارجية أخرى/خدمات خارجية خدمات

أعباء الدورةترصيد

xxxxxx

xxxxxx

N+1

..61../62

486

خارجية أخرى/ خدمات خارجية خدمات

مسبقا املعاينة عباء

حساب الدورة486ترصيد بداية

xxxxxx

xxxxxx

ة ار ا الدورة لة امل النواتج تمثل ف مسبقا املقيدة أو املعاينة للنواتج سبة بال تحقـقأما ـرتبط و

ي كما يا محاس ل و املوالية، الدورة ا ل أو ا م :جزء

سابات ا أرقام
خ التار

املبالغ

دائنمديندائنمدين

411/413

512/53

..70

445.7

ائن ا/ز تحصيل املطلوب والسندات ائن الز

صندوق/بنك

قة امل املقدمةواملنتوجات دمات ا املصنعة واملنتجات ع البضا من املبيعات

املبيعاتTVA-الدولة ع

ا طبيع حسب النواتج يل

xxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

31/12/n

..70

487

قةاملبيعات امل املقدمةواملنتوجات دمات ا املصنعة واملنتجات ع البضا من

املعاينــــــــــــــــة املنتوجــــــــــــــــات

مسبقا

الدورة نواتج ترصيد

xxxxxx

xxxxxx

N+1

487

..70

مسبقا املعاينة املنتوجات

قة امل املقدمةواملنتوجات دمات ا املصنعة واملنتجات ع البضا من املبيعات

حساب الدورة487ترصيد بداية

xxxxxx

xxxxxx

بمبلغقام: 44مثال سياحية سيارة ع ن التأم ف مصار سديد ب خ15000الكيان تار من ابتداء سنة ملدة دج

ي01/11/2018 بن .شيك

الكيان: املطلوب يومية العمليات .يل

ل :ا

سنة- ل ل املحمل ن التأم قسط عبء :حساب

و سنة ملدة ن التأم بوليصة إذن15000قيمة سنة: دج دج2500= 12)/2*15000= (2018قسط
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لسنة ن التأم دج12500= 2500–15000= 2019قسط

اليومية- يل :ال

سابات ا أرقام
01/11/2017

املبالغ

دائنمديندائنمدين

616

445.66

512

التأمينات أقساط

دماتTVA-الدولة وا السلع يات مش ع

بنك

التأمينات أقساط سديد

15000

2850

17850

31/12/2017

486

616

مسبقا املعاينة عباء

التأمينات أقساط

الدورة أعباء ترصيد

12500

12500

01/01/2018

..61../62

486

خارجية أخرى/ خدمات خارجية خدمات

مسبقا املعاينة عباء

حساب الدورة486ترصيد بداية

12500

12500



املراجع قائمة
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العرية-1 :باللغة

:الكتب-1-1

هللا،- عطا سيد يةالسيد املحاس املعلومات عماننظم ع، شروالتوز لل دارالراية ، و الطبعة ردن،-،

2009.

ــ- ـ نالقا مـــأمون،حســـ حمـــدان املحاســـبة، ـــة عمـــاننظر ـــع، والتوز شـــر لل الثقافـــة دار ، ـــ و الطبعـــة ،-

.2007ردن،

ــ- ـ الســــتار،الكب املحاســــبةعبــــد مبــــادئ ــــ عمــــانالشــــامل ــــع، والتوز شــــر لل وائــــل دار ، ــــ و الطبعــــة ،-

.2008ردن،

حنيفــــة،- يــــع ر وفــــقبــــن املاليــــة املحاســــبة ــــ ــــ الدوليــــةSCFالوا ي،IAS/IFRSواملعــــاي الثــــا ــــزء ا ،

زائر، ا ليك، شورات م ، و .2013الطبعة

حنان،- حلوه طـارالفكـريرضوان ية املحاسـ ـة النظر العمليـة-مـدخل دارالتطبيقـات ، ـ و الطبعـة ،

عمان ع، والتوز شر لل .2005ردن،-وائل

حنـان،- حلـوة املحاســبةرضـوان ـة نظر مــدخل الفكـراملحاسـ دارتطــور ي، الثــا صـدار ، ـ و الطبعـة ،

عمان ع، والتوز شر لل .2009ردن،-الثقافة

الرحمــان،- عبــد املــاعطيــة املحاســ النظــام وفــق العامــة ديــد(املحاســبة ا املحاســ دار)املخطــط ،

، جيط شر .2009ال

عاشــور،- املــاكتــوش املحاســ للنظــام وفقــا ســابات ا ســ وآليــات ومبــادئ أصــول العامــة املحاســبة

)SCF(،ة زائر ا املطبوعات ديوان الثانية، الطبعة ،2013.

نوح،- تطبيقيمخططلبوز دليل للمحاسبة الدولية املعاي من املستمد ديد ا املا املحاس النظام

والشــرح باألمثلــة مــدعم ســابات ســكرةل يــة، واملكت املطبعيــة الفنــون مؤسســة ول، ــزء ا زائــر،-، ا

2009.

مجــاالتمطـرمحمــد،- ــ ية املحاســ نيــة امل للممارســات النظــري فصــاحالتأصــيل العــرض، ،القيــاس،

عمان ع، والتوز شر لل وائل دار ، و .2004ردن،-الطبعة

جمعــة،- الــوطـوام املحاســ للــدليل وفقــا املعمقــة املحاســبة عــة،تقنيــات الرا الطبعــة ول، ــزء ا ،

عكنون بن امعية، ا املطبوعات زائر،-ديوان .2008ا

امعية-1-2 ا :املطبوعات
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ــــكمــــال،رمـــاش- العامــــةمقيــــاسمحاضــــرات وعلــــوم02املحاســــبة ــــة والتجار قتصــــادية العلــــوم ليــــة ،

جامعة ، سي .2018-2017سكيكدة،-1955أوت20ال

ــــالل،- بــ العامــــــةكيمـــــوش املحاســــــبة مقيــــــاس ــــــ ــمحاضــــــرات ــ ــ و ــــنة الســ ــــة لطلبــ ــــة ــ موج ،)LMD (ــــوم علــ

، سي ال وعلوم ة وتجار .2017-2016اقتصادية

امعية-1-3 ا :الرسائل

القادر،- عبد املاليةبكيحل واملعلومة للمحاسبة الدولية املعاي تطبيق مية زائر) IAS/IFRS(أ ا

ــــي ورو تحــــاد مــــع الشــــراكة جامعــــةظــــل ســــي ال علــــوم قتصــــادية العلــــوم ليــــة ، ماجســــت مــــذكرة ،

الشلف، بوع بن بة .2007حس

محمــد،- الدوليــةســف املحاســبة معــاي ظــل ــ املؤسســات ــ ،مــذكرة،فصــاح العلــومماجســت ــد مع

املدية،قتصادية فارس، ي ام ا املركز ، سي ال وعلوم ة .2008والتجار

القانونية-1-4 :النصوص

رقم- ـة11-07القانون ور م ل الرسـمية ـدة ر ا ، املـا املحاسـ النظـام العـدداملتضـمن ـة، زائر ،74ا

.2007نوفم25املؤرخ

ــ- ـ املــــؤرخ الـــوزاري ليــــة26القـــرار واملحاســـبة2008جو التقيــــيم قواعـــد يحـــدد املاليــــةو ، الكشـــوف محتــــوى

العدد ة، زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ا ا، س وقواعد سابات ا ومدونة ا ـ19وعرض الصـادر ،

25/03/2009.

الــــوز- ــالقــــرار ــ املــــؤرخ ليــــة26اري ــــدة2008جو ـ ر ا ســــطة، م ماليــــة محاســــبة مســــك شــــروط املتضـــــمن ،

العدد ة، زائر ا ة ور م ل الصادر19الرسمية ،25/03/2009.

رقم- التنفيذي رقم156-08املرسوم القانون ام أح تطبيق ة11-07املتضمن ور م ل الرسمية دة ر ا ،

العدد ة، زائر املؤرخ27ا .2008ماي26،

للضرائب،- العامة ة املدير املالية، عمالوزارة رقم ع الرسوم .2017،قانون

ية-2 جن :باللغات

- Georges Langlois, Micheline Friédérich, Comptabilité Financière, 12 Editions, Edition

Foucher, 2007.
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- Samir Merouani, Le projet du nouveau système comptable financier algérien anticiper

et préparer le passage du PCN 1975 aux normes IFRS, Magister en sciences de gestion,

l’École Supérieure du Commerce, Alger, 2006.


