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 لعامةا لمقدمةا
 

  

: امةـدمة العـقملا   

توسطة اللبنة األساسية لبناء اقتصاد دولة ما مهما كان وضعها ملة واريؤسسات الصغملتعد ا

،صاديـاالقت  

م هلوأعما بهمتفشغلت جزء من كتابا، ؤسساتملا النوع من ابهدولقد اهتم الباحثون االقتصاديون 

اظ ـومع احتف، يطها وتتأثر به بشكل مباشرحم يفالطرق والعوامل  ىتفهي تؤثر بش، صاديةـاالقت

نهم مجبرون على المتابعة المحاسبية إال أ، توسطة باإلدارةملة واريسات الصغـؤسملا يف نيالكـملا

اجل ؤسسة الصيغة القانونية ومن مليضفون على اللعمليات التي تقوم بها هده المؤسسة و هدا حتى 

الية للمؤسسة ملات والقدرة على معرفة الوضعية اـكضمان لتفادي االختالس، ؤسسةملمراقبة أعمال ا

ةريصغـؤسسات الملوعلى هذا األساس أصبحت ا، ظةحلأي  يف  

األعمال التجارية يف نيستثمرين والباحثملتوسطة موضوع اهتمام املوا . 

 

 

تختلف عن بعضها البعض في تها المالية بالعديد من االنشطة االقتصادية ؤسسة تقوم خالل دورملفا

وباعتبار ، قيق مبيعات معينةحت يفتساهم باجتماع معا طبيعتها و في تكوينها العباء المؤسسة غير انها 

كنها متو، وانبجليع امجيط من حمليط اجتماعي اقتصادي فهي ملزمة بدراسة احم يفؤسسة تنشط ملأن ا

، ا من حقوقهلختلفة وكيفية استخدمها وما عليها من ديون وما ملة مواردها اـمعرفن ـهذه الدراسة م

بها يوميا وتنظيم هده الدراسة يتم عن تقوم يتختلفة الملمعرفة النتائج وضبط العمليات ا ىلباإلضافة إ

 يفنظاما متكامال ووسيلة فعالة يتم االعتماد عليها طرييق المحاسبة التي تطورت كثيرا و اصبحت 

  الية واالقتصادية للمؤسسةملالوضعية ا تعكس يتسابات الحلوتنظيم او القوائم المالية التقارير إعداد 

 

 ميتقد ىلإ دورها امتد ،العشرين القرن يف واالجتماعية االقتصادية االتضتى اامجا يفومع التطور 

دماتـخلا  

والسيطرة على بنية على البيانات الرقمية ملاذ القرارات السليمة اختتلف اإلدارات على اخمومساعدة 

 كل تسجل أن وعليها ،بها  تقوم يتؤسسة وحدة أو خلية نشطة من خالل العمليات الملفا، اليةملالذمة ا

  يتال العمليات

 تكون خدماتية أو ،إنتاجية ،اريةجت سواء كانت، اليومية ودفتر األستاذ يفيرية ربتكون مثبتة بالوثائق الت

التكلفة التاريخية ثم القيام بمراجعتها في نهاية الدورة للتاكد من صحتها عن طريق اعداد دا بملوفقا  

 ميزان المراجعة قبا الجرد 

 

اك ـفقد يكون هن، اتبالغ والعمليملرد ليس دليال قاطعا على صحة اجلراجعة قبل املأن ميزان ا ريغ

ا بالزيادة او بالنقضان يصعب اكتشافه برغم من تحقق شرط التوازن في المجاميع و االرصدة و ـخط

سجيل ـت ىلباإلضافة إ، عليها من خصوملكل مالها من اصول ولهدا تعمد المؤسسة باجراء جرد شامل 

ل ـاجسابات من حليتم غلق ا مثاسبيا حمما هو موجود فعال مع ما هو مسجل  نيسوية للموافقة بـود التـقي

ةـيزانيملداد اـإع  

جوحساب النتائ  



 لعامةا لمقدمةا

 ب

 

 

ذه هلتها جلراد معاملز اإلشكالية اربوضوع وحساسيته وتعدد جوانبه تملية امها سبق ونظرا ألمم

 الدراسة وهي

: العامة اإلشكالية   
؟توسطةملة واريؤسسات الصغملا يفاسبة العامة حملفيما يكمن دور ا  

   : نطلق تطرح األسئلة الفرعية التاليةملومن هذا ا

؟وما هي أهم مبادئها ومراحلها؟ اسبةحملقصود باملما ا  

دادـكافية إلع ريدفتر األستاذ غ ىلاليومية والترحيل إ يفعل عمليات التسجيل جيما الذي   

؟اليةملالقوائم ا  

؟رييزانية وحسابات التسيملتلف عناصر اخمة جلعاملتبعة ملما هي العمليات ا  

ة ا كان انطالقا من الفرضيات التاليهذوكل   

: فرضيات الدراس ة   

دد كيفية تطبيقهاحتاسبة على مبادئ حملتقوم ا . -  

إعداد القوائم  ىلا الوصول إهلددة يتم من خالحممراحل  ربالية عملتلف العمليات اخميتم تسجيل 

اليةملا . -  

 . صحيحة اسبيةحم نتيجة ىلإ يؤدي ؤسسةملا ابه تقوم يتنطقي للعمليات الملتسلسل واملالتسجيل ا

اسبيا وما هو فعالحمما هو مسجل  نيرافات بحنرد غالبا ما تكشف عن وجود اجلعملية ا . 
ية الدراسة مهأ  

ا تقدمهمبؤسسة باعتبارها وسيلة رقابة ملا يفاسبة العامة حملبيان دور ا يفية الدراسة مهتكمن أ  

سابات ـحلإعداد التقارير وتنظيم ا يفووسيلة فعالة يتم االعتماد عليها ، ختصةملمن معلومات للجهات ا

يتـال  

الية للمؤسسةملتعكس الوضعية ا  

. 

: أهداف الدراسة   

بها المؤسسة خالل  تقوم يتراحل التسلسلية للعمليات الملإبراز اإلجراءات وا ىلدف هذه الدراسة إته

 ناسبةملاذ القرارات اختالية واالقتصادية المللتحديد النتيجة ومعرفة وضعيتها ا دورتها المالية 

ستقبلاملاضر ومواجهة احلسايرة امل  

وضوعملأسباب اختيار ا  
: وضوع هيملأدت بنا الختيار ا يتأهم األسباب ال   

واضيعملثل هذه امبالتخصص الذي ندرس فيه األمر الذي يتطلب منا الدراية   

عاشملانب النظري على التطبيق من الواقع اجلإسقاط ا يفرغبة منا   

وضوعملمصادر أكثر للمعلومات حول هذا ا رينود توف  

: بعض الصعوبات   

ذكرةملتزاحم األوقات مع االمتحانات والبحوث وا . 

همةملراجع املنقص بعض ا . 

علومات الكافيةملا ةيدانية تتطلب شيء من الوقت وقلملالدراسة ا . 
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 :مقدمة الفصل األول

ة ساسيإن المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة تمثل اللبنة األ

ينا جب عللبناء االقتصاد، مهما كانت وضعية البلد، متطور أو سائر في طريق النمو، لذلك ي

 .التطرق إلى ماهية المؤسسة وخصائصها وأهدافها

ي والمتوسطة خالل السنوات األخيرة تقوم بدور حاسم فلقد أصبحت المؤسسات الصغيرة 

جب علينا وولذلك  :توسيع اإلنتاج الصناعي وتنويعه وفي تحقيق األهداف االنتمائية األساسية

  :التطرق في هذا الفصل إلى ما يلي

 المبحث األول: مفاهيم عامة حول المؤسسات

 المطلب األول: مفهوم المؤسسة   .

 خصائص المؤسسة المطلب الثاني:   .

 .المطلب الثالث: أهداف المؤسسة   .

 المبحث الثاني: مفهوم وأشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .المطلب األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

  .المطلب الثاني: أشكال وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

 .لمتوسطةالمطلب الثالث: أهداف المؤسسات الصغيرة وا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: مفاهيم عامة نحو المؤسسة

فة ك معريهدف هذا المبحث إلى التعرف على المؤسسة بتعدد تعاريفها بين االقتصاديين وكذل

  .خصائصها وأهدافها الموجودة
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 المطلب األول: مفهوم المؤسسة

من وضع اإلنسان ولها من الصعب أن نعطي تعريفا موحدا للمؤسسة وذلك أن تنظيم إنساني أي 

حيث أن كلمة مؤسسة هي  .مهام مختلفة ومتعددة لذلك يصعب علينا أن نضع لها تعريفا موحدا

الفرنسية وترجمة للكلمتين االنجليزيتين  ENTERPRIS بالواقع ترجمة للكلمة
1 UNDERTAFING.FIRM 

  :ومن أهم تعاريف المؤسسة نذكر

  نتاج زمة لإلتتجمع فيها الموارد البشرية والمادية الالالمؤسسة هي الوحدة االقتصادية التي

  .االقتصادي

 ع بين الجم المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين، الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة، من خالل

إليراد ابين  عوامل إنتاجية معينة، ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل من الفرق

 .السعر السلعة في الكمية المباعة منها، وتكاليف اإلنتاج الكلي، الناتج من ضرب

  ن مة به المؤسسة هي الوحدة االقتصادية التي تمارس النشاط اإلنتاجي والنشاطات المتعلق

 هداف التي أوجدت المؤسسة من اجلهاتخزين وشراء وبيع من اجل تحقيق األ

  لمكان لهذا اونشاط اقتصادي لعمل الدولي: هي كل مكان لمزاولة المؤسسة كلها يعرفها المكتب ا

  .سجالت مستقلة

  بعضهم مع البعض والمؤسسة تهم في عالقا نهمالمؤسسة هي القوالب التي ينظم الناس فيها شؤو

 2...جهاز عمل، وأجهزة العمل تشمل على تركيبات ونظم وأدوات وتجهيز وتوزيع

   وني، واجتماعي لتنظيم العمل المشترك للعاملين فيها، شكل اقتصادي، وتعتني، وقانهي

وتشغيل أدوات إنتاج وفق أسلوب محدد لتقسيم العمل االجتماعي، بغية إنتاج وسائل اإلنتاج، أو 

  .3إنتاج سلع االستهالك، أو تقديم الخدمات في مجال النقل والتجارة

  ؤخذ فيها القرارات حول تركيب نعرف المؤسسة كوحدة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما ت

الوسائل البشرية المالية والمادية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف في نطاق 

 .4.ومكاني زماني 

 اتهالمطلب الثاني: خصائص المؤسسة وتصنيفا

 .وفق معايير معينة تهاسنعرض في هذا المطلب الخصائص المتعددة للمؤسسة وتصنيفا

 خصائص المؤسسةالفرع األول: 

 بها بعد عرضنا للتعاريف السابقة يمكن استخالص الصفات أو الخصائص التالية التي تتصف

 1.االقتصادية المؤسسة 

                              
 .24، ص 2003عمر صخري، اقتصاد مؤسسة، الطبعة الثالثة، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر،  : 1

 .58، ص 1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صمويل لمبود، اقتصاد مؤسسة، الطبعة الثالثة، : 2
 .86المرجع نفسه، ص : 3
 .25ص ،2002 عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد وتسيير مؤسسة، المطبوعات الجامعية، الجزائر، : 4
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  بات للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها لحقوق وصالحيات أو من حيث واج

 .أجلهاالقدرة على اإلنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من  تهاومسؤوليا

 واتيةمأن تكون المؤسسة قادرة على إبقاء بما يكفل لها من التمويل كافي وظروف سياسية 

 .وعمالة كافية، وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة

  ينة فا معالتحديد الواضح لألهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل وكل مؤسسة تضع أهدا

 .ونوعية بالنسبة لإلنتاج، تحقيق رقم أعمال معين تسعى إلى تحقيقها، أهداف كمية

  ن إما عووبكون ذلك إما عن طريق االعتمادات  تهاضمان الموارد المالية لكي تستمر عمليا

سب ضها حطريق اإليرادات الكلية، أو عن طريق القروض، أو مع بين هذه العناصر كلها أو بع

 الظروف

  د ة ال توجلمؤسستي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة، فاالبد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة ال

 ف.تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظرو نهامنعزلة فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإ

 .يمكن أن تعرقل عمليات المرجوة وتفسد أهدافها نهاأما إذا كانت معاكسة فإ 

  إلنتاجإلى مساهمتها في االمؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في مجتمع اقتصادي، فباإلضافة 

 • .ونمو الدخل الوطني، فهي مصدر رزق الكثير من األفراد

   يجب أن يشمل اصطالح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو

 2اتها.تضاءلت كفاء

 تختلف معايير تصنيف المؤسسات الختالف أشكالها :الثاني: تصنيفات المؤسسة الفرع

  : يف المؤسسة حسب المعايير التاليةوتعددها، ويمكن تصن االقتصادية

تصنف  نهاحجم المؤسسة من المعايير الهامة حيث أ تصنيف المؤسسة حسب معايير الحجم:.1

عدد العمال الذين يشتغلون فيها فيصنفون تها حسب عدد العمال أو عدد المستهلكين أو رقم مبيعا

 :3 المؤسسات إلى

وزع سة ت، ومؤسآالفوبحسب المستهلكين فيميزون بين مؤسسة ينحصر زبائنها في عدة      

ناك مجاالت ويميزون بين المؤسسات وفق معايير رقم المبيعات، وه إنتاجها على ماليين الناس،

 .معينة بوضع جداول إحصائية

  :. تصنيف المؤسسة حسب الشكل القانوني2

يمتلكها شخص واحد أو عائلة، ولهذا النوع من وهي المؤسسة التي : : مؤسسة فردية1

 4:المؤسسات مزايا أهمها

 السهولة في التنظيم أو اإلنشاء -ا

                                                                                           
 .25عمر صخري، مرجع سابق، ص  : 1
 .57-56صمويل عبود، مرجع سابق، ص  : 2
 .28-27-26عمر صخري، مرجع سابق، ص  : 3
 .27نفس المرجع السابق، ص : 4
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ه لافعا دصاحب المؤسسة هو المسئول األول واألخير عن نتائج أعمال المؤسسة وهذا يكون  -ب

  .عن العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن

ل العم قوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة وهذا يسهلصاحب المؤسسة هو الذي ي -جـ

سسات المؤ واتخاذ القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن مجود شركاء أما عيوب

  :يلي الفردية ما

 مالأس الرقلة رأس المال وهذا ما دام صاحب المؤسسة يقوم لوحده بإمداد مؤسسته بعنصر  -أ:

  .على القروض من المؤسسات المالية صعوبة الحصول -ب:

ية قصر وجهة النظر ضعف الخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فن -ج:

 .وإدارية

و أكثر عبارة عن مؤسسة التي تعود ملكيتها إلى شخصين أ نهاتعرف الشركة بأ :الشركات: 2

رباح أة من يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو من عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسس

 :وتنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسين هما .أو خسائر

 .: كشركات التوصية البسيطة وشركات ذ.م.مشركات األشخاص -

ت، لمؤسسا: كشركات التوصية باألسهم الشركات المساهمة وللنوع األول من اموالشركات األ -

  :شركات األشخاص، مزايا رئيسية هي

  سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عقد شركائه.  

  مؤسسةنظرا لوجود عدة شركات يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير ال.  

   ن مأكثر  التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهممن خصائص المسؤولية

  .اجل تقديم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح واالستمرار

  زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على

 1قروض.

  :أما مساوئ شركات األشخاص فهي

 طر نتيجة انسحاب أو وفات احد الشركاء حياة لشركة معرضة للخ-1-

  .مسؤولية غير محدودية للشركاء -2-

، منهم صعوبة بيع حصة أي أوجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء تفاهم تنش -3- 

 .كما تنشا صعوبة التناول عن حصة أي من الشركاء

استطاعة شركات وبسبب مساوئ شركات األشخاص السابقة الذكر والتي مقدمتها عدم 

امين األشخاص تامين المبالغ الضخمة التي تنفق على بناء المصانع وشراء اآلالت والمعدات وت

                              
 .28عمر صخري، مرجع سابق، ص  : 1
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ثم إنشاء شركات األموال حيث سمحت للعديد من األفراد أن يستثمروا  .العائلة من المواد األولية

ار الشخصي ما لديهم من أموال في هذه المؤسسات. ومن خصائص هذا النوع ال اثر لالعتب

فيها، كما أن اسمها يشير إلى غايتها ورأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول ومن مزايا 

  - :شركات األموال ما يلي

 مزايا شركات األموال: 

 مسؤولية المساهمون محدودة بقيمة أسهمهم أو سندا -أ

 .إمكانية الحصول على القروض بشكل أسهل وأسرع -ب .

 أكثر استقراراحياة المؤسسة  -ت 

 .1إمكانات استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية -ث .

 :مسؤولية شركات األموال 

 ن فيهامساهميكثرة البسبب ظهور البيروقراطية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن تعدد الرقابة  -أ 

 دم بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينجم عن ذلك ع تخضع إلى رقابة حكومية مشددة -ب

 االهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.

  :تصنف المؤسسات حسب الملكية إلى :التصنيف حسب لطبيعة الملكية . 3 

ت وهي المؤسسات تعود ملكيتها للفرد أو مجموعات أفراد شركا :المؤسسات الخاصة . 1

 أشخاص شركات أموال.

لعام وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع ا :المؤسسات المختلطة .2

  .الخاصوللقطاع 

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فال يحق للمسئولين عنها  :المؤسسات العمومية .3
التصرف كيف ما شاءوا وال يحق لهم ببيعها أو إغالقها إال إذا وافقت الدولة على ذلك وهي 

 .2أو المصلحة العامة لتمتعتنشط لفائدة ا

 :تصنف حسب هذا النشاط االقتصادي إلى :التصنيف حسب الطابع االقتصادي-

ولية بحيث وهي التي تقوم بإجراء معالجات أو تعديل على المواد األ :المؤسسات الصناعية -1 

 ناعاتتؤدي إلى تغيير شكل المواد لتصبح هذه األخيرة منتجات جديدة، كما تشمل بعض الص

 .المرتبطة بتحويل المواد الزراعية إلى منتجات غذائية وصناعية مختلفة

عينة مهذه المؤسسات ال تنتج سلع ملموسة، وإنما تقدم خدمات  :المؤسسات الخدماتية -2 

 .غيرهاولصحة الزبائنها مقابل إيراد مالي، كالنقل بمختلف فروعه، البنوك والمؤسسات المالية، 

                              
 .19، األردن، ص 2001سامر عدنان الشريف، أصول المحاسبة، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  : 1
 .20المرجع نفسه، ص : 2
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تختص باستخراج المواد الطبيعية من باطن األرض أو من على  :االستخراجيةالمؤسسات  -3

 1.و البحار و المحيطات ارثاآلسطحها كذلك من 

لبحري وتجمع أنواع ومنتجات مختلفة من تربية المواشي والصيد ا :المؤسسات الفالحية -4

  .والمواد الطبيعية القريبة لالستهالك

 .لة والتمويلبالنشاط االقتصادي كشراء سلع وإعادة بيعها كالجمهي تتم  :المؤسسات التجارية -

 :: أهداف المؤسسةالثالثالمطلب 

ة ف األساسيللمؤسسة أهداف عديدة تتداخل وتشابك فيما بينها، نستطيع تلخيصها في األهدا    

 :التالية

 :االقتصاديةاألهداف  .1

 :.من  ضمن هذه األهداف نذكر 

  وى قق مستالمؤسسة في الوجود ال يمكن أن يتم إذا استطاعت أن تح: أن استمرر تحقيق الربح

مام أأدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها، وبالتالي توسيع نشاطها للصمود 

  .المؤسسات األخرى، في نفس الفرع أو القطاع االقتصادي

  ا نتاجهإف أو بيع : إذ تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية تصريعتالتمتحقيق متطلبات

 لموجودةاع تتمالالمادي والمعنوي وتغطية تكاليفها، وعند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات 

 .به سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الجمهوري أو الدولي

  يتم ذلك باستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج، ورفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد عقلنه اإلنتاج :

والدقيق لإلنتاج والتوزيع، باإلضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط أو البرامج، وبذلك فان 

ع تلتما من جهة وابهالمؤسسة تسعى إلى تفادي الوقوع في المشاكل االقتصادية والمالية ألصحا

 .2من جهة أخرى

 

 :وتتمثل هذه األهداف فيما يلي األهداف االجتماعية: .2

 

 ن ائل ميعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين األو من األجور: ضمان مستوى مقبول

شرعا وا، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا قانونا عملهنشاطها حيث يتقاضون أجور مقابل 

  .وعرفا، إذا أن العمال يعتبرون العنصر الحيوي الحي في المؤسسة

 :تمعات في الميدانلمجهده اأن التطور السريع الذي تش تحسين مستوى معيشة العمال 

تجات التكنولوجي يحصل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات متزايدة باستمرار بظهور من

حسين نه وتجديدة باإلضافة إلى التطور الحضاري لهم ولتغيير وتحسنها، هذا ما يؤدي إلى عقل

ة ل من جهلعمالفأكثر  االستهالك الذي يكون بتنويع اإلنتاج وتوفير إمكانيات مالية ومادية أكثر

  .وللمؤسسة من جهة أخرى

                              
 .144عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سابق، ص : 1
 .144بن حبيب، مرجع سابق، ص عبد الرزاق  : 2
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  لصحة : إذا تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات واتوفير تأمينات ومرافق للعمال

فية ت وظيا تخصص مساكن إيواء، سواء كاننهكالتامين ضد حوادث العمل، وكذا التقاعد، كما أ
  ..الخمطاعم..ك والمة مثل تعاونيات االستهالمنها، أو العادية لعمالها باإلضافة إلى المرافق العا

  :ادات تقوم المؤسسات االقتصادية عادة بالتصرف في الع إقامة أنماط استهالكية معينة

عن  همر فيمع وذلك بتقديم منتجات جديدة أو بواسطة التأثيالمجتاالستهالكية لمختلف طبقات 

دات سب عايكلمجتمع ، وهذا ما يجعل اطريق اإلشهار و الرعاية سواء لمنتجات قديمة أو جديدة
 غالبا ما تكون لصالح المؤسسة. أنهااستهالكية قد تكون في غير صالحه، إال 

 

باإلضافة إلى ما سبق فان المؤسسة تؤدي دورا هاما في الميدان  األهداف التكنولوجية: .3

 .1التكنولوجي

وير مع تطور المؤسسات عملت توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تط البحث والتنمية: 

نسبة  ل إلىالوسائل والطرق اإلنتاجية علميا وتخصص لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتص

 .عالية من األرباح وهذا حسب حجم المؤسسة الذي يناسب طرديا معها

   وير البالد في مجال البحث والتطأن المؤسسة تؤدي دورا مساندا للسياسة القائمة في

طة التكنولوجي نظرا لما تمثله من وزن في مجموعها وخاصة الضخمة منها، من خالل الخ
داء هات ابتن الجمالتنموية العامة للدولة المتوسطة األجل التي يتم من خاللها تنسيق بين العديد 

 لخطوطاخطة العامة تبين من مؤسسات البحث العلمي والجامعات والمؤسسات االقتصادية، وال

ية نولوجالعريضة واالتجاهات العامة للنمو االقتصادي للبلد في القطاعات المختلفة والتك

 .وغيرها

سوق  ومن الدوافع األساسية للتطور التكنولوجي للمؤسسات نجد المنافسة الشديدة التي تتميز

 .2المنتجات وكذا سوق التكنولوجيا وغيرها

 المفهوم العام وأشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهدافهاالمبحث الثاني: 

حديد لترغم تعددها وصعوبات وضع مقاييس  PME نسعى في هذا البحث لإللمام بتعاريف     

 .التطرق لخصائصها وأشكالها وأهدافهاالتعاريف بدقة و

 :المطلب األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الختالف وجهات النظر بين الفكرتين  PME تعريف موحد لـمن الصعب إعطاء     

ذا القطاع من باحثين ومنظمات دولية، ولوجود عالم جد متطور بهاالقتصاديتين، والمهتمين 

وعالم مختلف، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطات في العالم المتطور هي الكبيرة في العالم 

  .3ابه المتخلف، لذلك انفردت كل دولة بتصريف خاص

 ية:تعريف خاص بالواليات المتحدة األمريك -1

                              
 .06فائزة بن شوشة، مرجع سابق، ص : 1
 .98، ص 2003، اإلسكندريةعبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي، دار الجامعة الجديدة،  : 2
 .06، ص 77الجريدة الرسمية رقم  : 3
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بطريقة  تهاهي تلك المؤسسات التي يتم امتالكها وإدار PME فان 19/53حسب قانون        

 PME موقد تم تحديد مفهو ،بحيث ال تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه ،مستقلة

 :العمالبطريقة أكثر تفصيال باعتماد حجم المبيعات وعدد 

 مليون دوالر أمريكي 5إلى  1المؤسسات الخدماتية والتجارة بالتجزئة من.  
  المؤسسات الصناعية عدد  - .مليون دوالر أمريكي 15إلى  5المؤسسات التجارية بالحملة من

 1.عامل على األقل 250العمال 

مليون  50كل مؤسسة رغم أعمالها اقل من  PME تصنف ضمن : تعريف خاص باليابان -2

  .أجير 300وتشغل عمال اقل من 

 .عامل 99إلى  5المؤسسة الصغيرة هي التي تشغل من  :بالبرازيلتعريف خاص  -3 

  .عامل 50تعتبر مؤسسات صغيرة أو متوسطة إذا وظفت ما يقل عن  :تعريف خاص بمصر -4

مجموع المؤسسات التي تنشط في القطاع الخاص في فرنسا هي  :تعريف خاص بفرنسا-5

  .مليون عامل 13مليون مؤسسة وتشغل أكثر من  5.2حوالي 

المؤسسة المصغرة هي التي تشغل اقل من  :المشتركة األوربيةلمجموعة تعريف خاص با-6

عامل  50ن عمال، المؤسسة الصغيرة هي تلك التي توافق معايير االستغاللية، وتشغل اقل م 10
مالين  5أو ال تتعدى ميزانيتها السنوية  أوروماليين  7وتنجز رقم أعمال سنوي ال يتجاوز 

مليون اورو  40عامل وال يتجاوز رقم أعمالها  250ورو، والمؤسسة المتوسطة تشغل اقل من أ

 2.أورومليون  27وال تتعدى ميزانيتها السنوية 

 كغيرها من البلدان تسجل غياب تعريف رسمي لقطاعالجزائر  :التعريف الخاص بالجزائر-7

PME التعريف الخاص ببرامجنا التنمية مها عدا بعض المحاوالت التي تقدم PME  لوزارة

 – .هي كل وحدة إنتاجية PME الصناعة حيث يرى أن

 قانونيا مستقلة -

  .عامل 500تشغل اقل من  - 

رات اقل استثما . جزائري ويتطلب اإلنشاءمليون دينار  15تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن   -

ات مؤسسات الجامع* :وقد تأخذ هذه المؤسسات أشكاال عدة، مليون دينار جزائري 10من 

  .المحلية

 .فرع المؤسسة الوطنية -

                              
ومساهمتها في ترقية المنتوج الوطني، مذكرة  PMEشهير مناصر، هشام خالدي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  : 1

 .23-22-21، ص 2004لنيل شهادة الليسانس، معهد علوم التسيير، المدية، 
 .23-22شهير مناصر، هشام خالدي، مرجع سابق، ص  : 2
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 .1التعاونيات -

 

 :المؤسسات الخاصة - 

لم تغرق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أي  نهالت صيغة هذا التعريف ناقصة، ألظ      

العام  لقطاعالم تضع حدود فاصلة بينهم، كما أن هذا التعريف يعبر عن طبيعة المرحلة أين كان 

 .يمثل الخط الوحيد للتنمية الوطنية

حيث عرفت ) EDIL)هناك محاولة ثانية للمؤسسة الوطنية للتنمية الصناعية الخفيفة        

عامل وتحقق رقم أعمال  200تلك الوحدات التي تشغل اقل من  نهاالصغيرة على أالصناعة 

بتقديم مشروع قانوني يحكم  PME من جهتها قامت وزارة .مليون دينار جزائري 10 إلىيصل 

 2:وينظم هذا القطاع ويتضمن التعاريف المفصل التالي

  تعرف PME 1شغل من ت - .السلع والخدماتمؤسسة إنتاج  نهامهما كانت طبيعتها القانونية بأ 

  .شخص 250إلى 

  بن شوشة، وية مليار دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السن 2ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي

 .مليون دينار جزائري ) 500) خمس مائة .37مرجع سابق، ص 

 نهاالصغيرة بأتعرف هذه منشات األعمال والصناعات  :التعريف الخاص بدول العالم الثالث- -

موظف وفي ضوء دراسة حديثة أجراما اتحاد بالد جنوب شرق  100تلك التي تستخدم اقل من 

 1من  - :التصنيف األتي and Bruch hiemenx "آسيا استخدم كل من "بورتش" و"هميتر

 99إلى  50من  - .عامل، مؤسسة صغيرة 49إلى  10من  - .عمال، مؤسسة أسرية 9إلى 

بالتالي الفصل بين  و. كبيرةعامل، مؤسسة  100أكثر من  - 1 .وسطةعامل، مؤسسة مت

 3المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة على النحو التالي:

قم  عمال وتحقق( 9إلى )( 1)مؤسسة تشغل من عامل واحد نهاتعرف بأ المؤسسة المصغرة: -

 ة عشرةحصيلتها السنويمليون دينار جزائري أوال يتجاوز مجموع ( 20أعمال اقل من عشرين)

 .مالين دينار جزائري (10)

شخص، وال يتجاوز رقم  49إلى  10ا مؤسسة تشغل مابين نه: تعرف بأالمؤسسة الصغيرة -
مليون  10مليون دينار جزائري أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  200أعمالها السنوي 

 4.دينار

شخص، ويكون رقم  250إلى  50مؤسسة تشغل مابين  نهاتعرف بأ المؤسسة المتوسطة: -

 500و 100مليار دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية مابين  2مليون و 200أعمالها مابين 

                              
 .37فائزة بن شوشة، مرجع سابق، ص  : 1
صفوت عبد السالم، اقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية، القاهرة، دار النهضة العربية، التاريخ  : 2

 .26غير مذكور، ص 
 .26صفوت عبد السالم، مرجع سابق، ص : 3
 .26المرجع نفسه، ص  : 4
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التعريف المقترح: من كل هذه التعريفات السابقة نخلص بان - 9 .مليون دينار جزائري

سسة إنتاجية أو خدماتية أو ا كل مؤنهالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة على أ

 500.1إلى  1عمومية، تقوم باإلنتاج على نطاق صغير، وتشغل من 

ا منتظمة تتم في نهعامل وتستخدم رؤوس أموال قليلة، وتتميز من جهة عن الصناعة الحرفية بأ
ورشات ومصانع، وتتبع أسلوب اإلنتاج الحديث باستعمالها لآلالت والمعدات، ما تستخدم طرق 

التسيير من محاسبة عامة وتحليلية وتسيير المخزونان والموارد البشرية، ومن جهة أخرى تتميز 

عن المؤسسات الكبيرة بطبيعة العالقات اإلنسانية السائدة فيها ومباشرة رئيسها إدارة جميع 

 .2أقسامها وباستعمال تكنولوجيا بسيطة ذات كثافة اليد العاملة

 ساتالمطلب الثاني: أشكال المؤس

تختلف أشكال وخصائص المؤسسات الصغيرة  :الصغيرة والمتوسطة أشكال المؤسسات 

  3:المعايير تتمثل فيما يلي1 باختالف المعايير المعتمدة في تصنيفها وهذه  PME والمتوسطة

  .طبيعة توحيد هذه المؤسسات .1

  .طبيعة المنتجات .2

 .طبيعة تنظيم العمل .3

  .الصغيرة والمتوسطةالفرع األول: أشكال المؤسسات  

 ا:تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طابع توجيهه- 

 :وذلك حسب توجيهها ومن أهمها PME يمكن أن نميز بين العديد من أشكال     

اليد  مثلون: وهي مؤسسات تنشا بمساهمة أفراد العائلة، وهم غالبا ما يالمؤسسات العائلية -

لون ن يزاومنتجات تقليدية تسوق بكميات محدودة، وفي معظم األحياالعاملة، ويقومون بإنتاج 

 .لنزنشاطهم هذا في الم

ال تعتمد في نشاطها على عمل مالكها  نها: تتميز هذه المؤسسات بكوالمؤسسات التقليدية - 

، مع من المنزلفقط، كما هو الحال في المؤسسات العائلية، كما تتميز باستقاللية مكان العمل 

  .4دها على الوسائل اليدوية البسيطةاعتما

شبه وأن وصف هذه المؤسسات بالمتطورة  المؤسسات الصغيرة المتطورة وشبه المتطورة:  -

ابت مال الثس الا تستخدم رأنهالمتطورة، يعود العتمادها النسبي على التكنولوجيا الحديثة، كما أ

تماشى فة وتلتي يتم صنعها فهي مختلوتقوم على أساس تنظيم العمل، وحتى من ناحية المنتجات ا

 .مع المتطلبات العصرية

                              
 .144عبد الرزاق بن حبيب، مرجع السابق، ص  : 1
 .144عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سابق، ص  : 2
 .145نفس المرجع السابق، ص : 3
 .26صفوت عبد السالم، مرجع سابق، ص  : 4
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 يمكن أن نميز بين وحدات اإلنتاج على أساس :على أساس تنظيم العمل PME تصنيف -2

 : La petite industrie usinière .أسلوب تنظيم، بحيث نفرق بين نوعين من المؤسسات

 -المؤسسات المصنعة

 La petite industrie non usinière :ويمثل الجدول األتي  -المصنعة غير المؤسسات

 1تصنيف المؤسسات حسب أسلوب تنظيم العمل.

 (: تصنيف المؤسسات حسب أسلوب تنظيم العمل 01)الجدول رقم 

اإلنتاج 

 العائلي

النظام الصناعي  النظام الحرفي

 الورشة المتر لي

 نظام المصنع

 اإلنتاج

المخصص 

لالستهالك 

 الذاتي

عمل 

في 

  المرتل

ورشة 

 حرفية 

عمل 

صناعي 

في 

 المرتل

ورشات 

شبه 

 مستقلة 

مصنع 

 صغير 

مصنع 

 متوسط

مصنع 

 كبير 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 25اصر، هشام خالدي، مرجع سابق/ ص: شهير منالمصدر 

مثل فرنسا  إن مفهوم المؤسسات المصنعة جاء في النظام الغربي، :المؤسسات المصنعة -
وألمانيا، بحيث تستخدم فيه اآلالت المتطورة إلنتاج سلع ذات طابع صناعي، أما بالنسبة القتباس 

هذا المفهوم في الدول السائرة في طريق النمو، فان المؤسسات المصنعة مقتصرة فقط في مجال 

 .2التركيب وإصالح اآلالت

نظام يجمع هذا النوع من المؤسسات بين اإلنتاج العائلي وال :المؤسسات غير المصنعة -

لعائلي الموجه ا،إذ يعتبر اإلنتاج  1،2،3العرفي، وهو ما أشار إليه في الجدول السابق بالفئات 
به سلع بموج لالستهالك الذاتي أقدم شكل في تنظيم العمل، أما اإلنتاج العرفي فهو نشاط نصنع

 .ئنومنتجات حسب احتياجات الزبا

ن عم هذا التصنيف كل المصانع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وتختلف ضوي       

ساليب م األالمؤسسات غير المصنعة من حيث تقسيم العمل، وتعقيد العمليات اإلنتاجية واستخدا

 .الحديثة في التسيير، وأيضا من حيث طبيعة السلع المنتجة واتساع أسواقها

تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس  :المنتجاتحسب طبيعة  PME تصنيف- 3

  :3طبيعة المنتجات إلى الفئات التالية

ذا النظام المتوسطة في هيعتمد نشاط المؤسسات الصغيرة و :مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية -

  على تصنيع

  المنتجات الغذائية.  

                              
 25شهير مناصر، هشام خالدي، مرجع سابق/ ص : 1
 .26، ص شهير مناصر، هشام خالدي، مرجع سابق : 2
 .27المرجع نفسه، ص  : 3
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 منتوجات الجلود واألحذية والنسيج 

   الفالحيةتحويل المنتوجات 

  .الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته 

 :حيثبتتفق وخصائص هذه المؤسسات  نهاوسبب هذا التركيز على هذه المنتجات هو كو      

 .السلع الغذائية تعتمد أساسا على مواد أولية متفرغة المصدر صناعة -

فة وكثيتصنيع الجلود وصناعة األحذية تقوم به مؤسسات تستعمل تقنيات إنتاج بسيطة  -

  .االستخدام لليد العاملة

  .1صناعة الورق، باعتبار شدة اعتمادها على القرب من السوق -

 م هذا النوع كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةضي :مؤسسات إنتاج السلع الوسيطة - 

 :المتخصصة في

 تحويل المعادن 

 الصناعات الكيماوية والبالستيكية 

  والبالستيكيةالصناعات الميكانيكية 

 المحاجر والمناجم 

 2صناعة مواد البناء. 

 انهتختلف هذه الصناعات عن باقي الصناعات األخرى كو :مؤسسات إنتاج سلع التجهيز -

يه فان ، وعلتعتمد على تكنولوجيا متطورة وكثافة رأس المال، باإلضافة إلى المعدات واألدوات

يكون ضيفا و يشمل بعض الفروع، في هذا   PMEتدخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بلدان بة للكإنتاج وتركيب بعض المعدات البسيطة، وهذا بالنسبة للبلدان المصنعة، أما بالنس

 .لنقلالنامية فيكمن نشاطها في تصليح اآلالت، استخراج المعادن، وخاصة إنتاج وسائل ا

ا تنشط في نهوالمتوسطة إذ أإن هذا التصنيف يساعد على إبراز أهمية المؤسسات الصغيرة  

  .3مختلف فروع النشاط االقتصادي

 PMEوالمتوسطة الفرع الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة 

مؤسسات األخرى إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتجلى بخصائص تميزها عن باقي ال    

  :4يليمنافسة المؤسسات الكبيرة، ويمكن حصر هذه الخصائص فيما  وتجعلها قادرة على

 تمتازتنويع اإلنتاج الصناعي : PME بالمرونة وقدرة التكيف مع تغيير ظروف السوق ،

 لصناعيةروع اوبالتالي هذا يجعلها تلعب دورا كبيرا في تنويع اإلنتاج وتوزيعه إلى مختلف الف

 والمساهمة في تلبية الحاجات الجارية للسكان.

                              
 .147صعبد الرزاق بن حبيب، مرجع السابق،  : 1
 .11عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص : 2
 .11عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص : 3
 .12المرجع نفسه، ص  : 4
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 تمتازسهولة توظيفها : PME  مشاريع ال نهاوتكيفها مع المحيط باإلضافة إلى أبسهولة إقامتها 

نشاء إإلى  تتطلب استثمارات كبيرة وال تحتاج إلى رقعة جغرافية كبيرة إلنشائها، وهذا يؤدي

  .عدد كبير منها في منطقة صغيرة

  :عدم تعرضها لألخطار في السوق بنفس الحجم الذي تتعرض له  قلة تأثرها بالسوق

ة عند إدخال منتوج جديد أو تكنولوجيا جديدة، وتوفرها على نوع من المؤسسات الكبيرة، خاص

  .1ضمان تصريف المنتوجات في حالة التعاقد مع المؤسسات الكبيرة
 تشغيل: يرتبط انخفاض الحجم المطلق لرأس المال الالزم إلقامة واختالف أشكال الملكية 

و أعائلية أو ال الغالب في الملكية الفرديةمؤسسات صغيرة بأشكال معينة للملكية والتي تتمثل في 

برات في شكل شركات لألشخاص، وتساعد هذه األنماط من الملكية على استيعاب وإبراز الخ

 .وعلى تنميتها مية واإلدارية في البيئة المحلية،والمهارات التنظي

 :إن اتجاه تعتبر مخبر البحوث PME األمل عليها لقاليوم إلى البحث والتنمية جعل منها أداة يع 

  .في تنمية االقتصاد بشكل عام

 ال تحتاجاالستهالك الضعيف لرأس المال : PME ،إلى رأي مال كبير من اجل تكوينها 

اجل  رة منال تحتاج إلى فترة زمنية كبي نهاباإلضافة إلى سرعة استرجاع المال المستثمر أل
  .تحقيق المردودية

  - تحتاج تكنولوجيا معقدة وبالتالي ال تحتاج إلى عمال ذوي : ال استعمال تكنولوجيا بسيطة

 2خبرة عالية لتسييرها.

 

 PMEأهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب الثالث: 

 لمؤسساتاللمؤسسة الصغيرة والمتوسطة أهداف عديدة ولن تكون بعيدة أو مختلفة عن أهداف   

  :التاليةالكبيرة ونستطيع تلخيصها في األهداف األساسية 

 :األهداف االقتصادية 

 3:من ضمن هذه األهداف نذكر      

  :ق ن تحقأإن استمرار المؤسسة في الوجود ال يمكن أن يتم إال إذا استطاعت  تحقيق الربح

 كبير مستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها، للصمود أمام تحقق مستوى

 .والمنافسة في نفس القطاع

  أن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبرة عملية أو بيع إنتاجها المادي  تمع:لمجمتطلبات اتحقيق

الموجودة به  لمجتمعأو المعنوي وتغطية تكاليفها، وعند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات ا

 4سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الجهوي أو الدول.

                              
 .42فائزة بن شوشة، مرجع سابق، ص : 1
 .43فائزة بن شوشة، مرجع سابق، ص : 2
 .38عمر صخري، مرجع سابق، ص  : 3
 .39عمر صخري، مرجع سابق، ص  : 4
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 عيد طيط البالتخ لرشيد لعوامل اإلنتاجي ورفع إنتاجها بواسطة: يتم ذلك باستعمال اعقلنه اإلنتاج

وبذلك فان  رامج،والدقيق لإلنتاج والتوزيع، باإلضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط أو الب
 مجتمعلة وامن جهبها المؤسسة تسعى إلى تفادي الوقوع في المشاكل االقتصادية والمالية ألصحا

 .من جهة أخرى

 وتتمثل هذه األهداف فيما يلي جتماعية:األهداف اال:  

 ين ب: يعتبر العمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمان مستوى مقبول من األجور

ا المقابل حقا ويعتبر هذ  ، بها المستفيدين األوائل من نشاطها حيث يتقاضون أجورا مقابل العمل

 .ؤسسةالعنصر الحيوي والحي في الممضمونا قانونا وشرعا وعرفا، إذ أن العمال يعتبرون 

  في الميدان  لمجتمعات: أن التطور السريع الذي تشهده اتحسين مستوى معيشة العمال

التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات متزايدة باستمرار وتحسنها، هذا ما يدعوا 

مكانيات مالية ومادية أكثر إلى عقلنه وتحسين االستهالك الذي يكون بتنويع اإلنتاج وتوفير إ

  .1فأكثر للعمال من جهة وللمؤسسة من جهة أخرى

 حة : إذ تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات والصتوفير تأمينات ومرافق للعمال

 كالتامين ضد الحوادث، وكذا التقاعد، وتوفير المرافق العامة مثل المطاعم

 المؤسسات االقتصادية عادة بالتصرف في العادات : تقوم إقامة أنماط استهالكية معينة

 أدائهموذلك بتقديم منتجات جديدة أو بواسطة التأثير في لمجتمع، االستهالكية لمختلف طبقات ا

يكسب  لمجتمععن طريق اإلشهار الرعاية سواء لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل ا

 2غالبا ما تكون في صالح المؤسسة. نهاعادات استهالكية قد تكون في غير صالحه، إال أ

يدان : باإلضافة إلى ما سبق فان المؤسسة تؤدي دورا هاما في الماألهداف التكنولوجية .4

 التكنولوجي

مع تطور المؤسسات عملت على توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير  البحث والتنمية: -
الوسائل والطرق اإلنتاجية عمليا وتخصيص لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهميتها لتصل إلى نسبة 

 3عالية من األرباح وهذا حسب حجم المؤسسة الذي يناسب طرديا معها.

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .28السالم، مرجع سابق، ص صفوت عبد  : 1
 .19عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص : 2
 .45فائزة بن شوشة، مرجع سابق، ص  : 3
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  :خاتمة الفصل األول

حاولنا في هذا الفصل اإللمام بمفهوم المؤسسات بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،       
ذي ب والحتى نتمكن من معرفة وراية الميدان الذي سنجري فيه بحثنا نظريا وتطبيقيا عن كث

فهوم ميتمثل في مدى تطبيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمحاسبة العامة فتعرضنا إلى 

ت المؤسسات رغم صعوبة تحديد تعريف موحد، وذلك الختالف أراء مفكرين وكذلك التفاو

سسات االقتصادي بين الدول، فالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة في الدول المتطورة تعد مؤ

صة في لمستخلاومن أهم النتائج ، كبيرة في الدول النامية وتطرقنا كذلك إلى خصائصها وأهدافها

 : هذا الفصل

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أي اقتصاد أن 

 المؤسسات بكل أنواعها تختلف تعاريفها نظرا للتفاوت االقتصادي بين الدول. 
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 :مقدمة الفصل الثاني

خاذ ها في اتة منالمحاسبة هي عملية تحديد وقياس ونقل المعلومات والبيانات االقتصادية لالستفاد

ة ختلفالقرارات، وهي عبارة عن علم أو تقنية يجرى بواسطتها رصد ومسايرة التدفقات الم

بد له  ت اليكون هذا العلم يساير التطور الحادث في المؤسسا المتوجهة لنشاط المؤسسة، وحتى

ا يفره المخطط م، وهذا بها من تقنية تجعل له هيئة قانون وتسهل له وظائفـه والعمليات التي يقوم
بويب ب وتالمحاسبي الوطني، إذ يمثل الجهاز العصبي للمحاسبة فهو الـذي بواسطته يتم ترتي

 :لذلك تطرقنا في هذا الفصل إلى المعلومات وتسهيل مراقبتها،

 المبــحث األول: ماهية المحاسبة العامة 

 المطلب األول: مفهوم المحاسبة وأنواعها وعالقتها بالعلوم األخرى

 المطلب الثاني: مفهوم المحاسبة العامة

 المطلب الثالث: فوائد ووظائف المحاسبة العامة

 المبــحث الثاني: المخطط المحاسبي الوطني

 طلب األول: تعريف المخطط المحاسبي الوطنيالم

 المطلب الثاني: أقسام المخطط المحاسبي الوطني وأهدافه

 .المطلب الثالث: عيوب ومحاسن المخطط المحاسبي الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: ماهية المحاسبة العامة

تعتبر المحاسبة بمثابة الجملة العصبية للمؤسسة لما تنقله من صور حقيقية عن كل ما  
يجري في مختلف األقـسام، والمحاسب يحلل مالحظاته حول ما يجري فيها ثم ينظم قوائم دورية 
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يرسلها إلى اإلدارة، ولكي يـتمكن قـسم المحاسبة من تتبع كل ما يحدث في األقسام، يجب على هذه 

يرة إرسال كل الوثائق الالزمة، إن المحاسبة علم يعتمد على مجموعة من القواعد المحاسبية، األخ

هذه القواعد تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، ولمعرفة هذه األهـداف التي تسعى إلى تحقيقها علينا 

ها أوال معرفة المحاسبة وكيف نشأة وأنواعها؟ وما مدى عالقتها بالعلوم األخرى؟ وما هي وظائف

 في المؤسسة؟

 المطلب األول: مفهوم المحاسبة وأنواعها وعالقتها بالعلوم األخرى

ة أو توسطمنظرا لألهمية التي اكتسبتها المحاسبة في جميع المؤسسات، سواء كانت صغيرة أو  

  .كبيرة، كان من الضروري إعطائها دراسة مفصلة

 1الفرع األول: نشأة المحاسبة

، فقد عماللقد مرت الحركة التجارية بمراحل عدة تبعا لتطور الحضارة اإلنسانية وتوسع األ 

ة الغذائي موادفي العهود البدائية يعيشون على عمليات الصيد والحصول على ال لمجتمعكـان أفـراد ا

 بطريقة جماعية، ومـن ثم ظهر عهد التخصص في الحرف والمهن ومعها بدأت الحاجات تبرز

 ا النظامن هذبادل الناس إنتاجهم مع بعضهم الـبعض، وظهر نظام المقايضة ليختفي مع مرور الزمليت
مع  ة تتناسبطريقالنقود، وتعددت المبادالت التجارية فبـدا التاجر يدون ماله وما عليه ب لهوتحل مح

 مما أدى ارجلخثقافته وحجم معامالته، واستمر التطور في طبيعـة األعمـال التجارية في الداخل وا

يز بين متاب إلى وجود وسيلة منظمة إلثبات هذه المعامالت بأنواعها المختلفة، في حين ظهر أول ك

نشيليو" لوقابا " كلمة المحاسبة ومعنى الحاسب الرياضي، وذلك على عالم رياضي ايطـالي يـدعى

ين اعده، وبمبادئه وقو م وضع فيه أسس المحاسبة العلمية وبين انه علم له1494حيث ألف كتاب عام 

تائج نراج خفيه طريقة تسجيل العمليات التجارية ذات الطابع المالي، وتصنيفها وتلخيصها، واست 

ك ة بعد ذلحاسبعمـل المؤسسة وبيان مركزها المالي وذلك طبقا لقاعدة القيد المزدوج، واخذ علم الم

في مسك  م كتابا آخرا1543" عام يتطور بـشكل سريع حيث ألف العالم االنجليزي" هيو ولد كاسل

 م أسس أول معهد للمحاسبة في مدينة البندقية في إيطاليا. 1518الـدفاتر، وفي عـام

القرن الثامن عشر تطورا كبيرا في الحياة بداية  ونتج في الثورة الفرنسية في 

مال اإلدارة دف قياس نتائج األعمال، والرقابة على أعبهاالقتصادية، ومنه تطور علم المحاسـبة 

والتدقيق المحاسبي، وفي العـصر الحـديث لم يقتـصر استخدام المحاسبة على المؤسسات التجارية 

والصناعية والمالية فحـسب، بـل امتـد إلى هيئـات أخـرى كالمؤسسات الحكومية والجمعيات 

 .2والنوادي والمنظمات االجتماعية

 الفرع الثاني: تعريف المحاسبة

 :تعاريف مختلفة نذكر منهاللمحاسبة عدة  

                              
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع /  /حمزة بشير ابوعاصي / مبادئ المحاسبة / الجزء األول / الطبعة األولى :  1

 .14/ ص 1999

 16/ عمان األردن / ص 1999: خالد أمين عبد هللاا وآخرون / أصول المحاسبة / مركز الكتب األردني / طبعة  2
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ادية لالسـتفادة منـها في هي عملية تحديد وقياس ونقل المعلومات والبيانات االقتص التعريف األول: 

 1.القرارات اتخـاذ

المالية، واستخالص  : هي تسجيل وتصنيف وتلخيص العمليات التجارية ذات الصفةالتعريف الثاني

 2.النتائجوتفسير وتحليل هذه  النتائج منها،

مختلفـة ت ال: المحاسبة تقنية متعارف عليها يجرى بواسطتها رصد ومسايرة التدفقاالتعريف الثالث

مكرسة  تائجالمتوجهـة لنشاط المؤسسة مهما كانت طبيعتها، وطبيعة نشاطها، ويترجم ذلك في شكل ن

ية لفنات والطرق لمردوديـة هـذا النشاط وفاعليته، وتتمثل المحاسبة في مجموعة من اإلجراءا

عينة ل مدة مة خالالموجهة لمتابعة نـشاط المؤسـسة ومدى تأثيره على هيكلية أموالها أو ذمتها المالي

 .هي عموما السنة المالية

 سسة،وعليه فيمكن القول أن المحاسبة عبارة عن أداة لكشف وتصوير المركز المالي للمؤ

ن سيما بيالئج، ا )ذمتها( اثر هذه النتاتهنات حساباوتحديد نتائج نـشاطها من حين آلخر وإظهار مكو

 دورة مالية وأخرى.

تزامات و الفهي بصورة اشمل نظام متكامل لتنظيم ومسايرة التدفقات المتوجهة لحركية أموال أ
و إلنتاج أة، االمؤسـسة عـبر نشاطها أو حتى أنشطتها المختلفة، سواء مع نفسها )التصرف في النقدي

 .(...،بائيةجأو مع بقيـة المتعاملين االقتصاديين )زبائن، موردون، مصارف، مصالح التشغيل ...( 

  :من (ويتشكل هذا النظام المتكامل

 حددة إجراءات معينة وفق ميكانيزمات دقيقة وم -

 وثائق ومستندات واضحة ومعلومة -

جيل على أن يتم بواسطة هذه اإلجراءات وعبر هذه الوثائق والمستندات مسك وترتيب وتس

 .تجاه نفسها وتجاه الغير تهاكـل المعطيـات المتولدة عن نشاط المؤسسة، والمحوصلة أو التزاما

ل ويمكن توضيح أكثر محتوى وآلية التقنية المحاسبية، كفن متفرد أو كعلم قائم بذاته  من خال

المالية  متداد الدورةالمالي على اتتويج العمليات السالفة الذكر، المسك الترتيب المحاسبي و

 3ذاتها.على امتداد عمر المؤسسة الواحدة، و

ليـل تحل لاألسس، تستعم: المحاسبة هي تقنية وعلم يشمل مجموعة من المبادئ والتعريف الرابع

ات تندا على مسهي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادوضـبط العمليات المالية، و

برة كات معاحتساب وتنظيم الحرمع وتقيم وتقيد والمحاسبة إلى جدف بهمبررة لها وتطبيقاتها 

 . بمصطلح نقدي

                              
 14: حمزة بشير ابوعاصي / مرجع سبق ذكره / ص 1
 14كز الجامعي بالمدية / مذكرة ليسانس / ص: كربكش ليلى، بركي سميرة / المحاسبة العامة في المؤسسة / المر 2
/  1999: احمد طرطار / تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة / ديوان المطبوعات الجامعية / الجزائر / طبعة  3
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المحاسبة تقنية من التقنيات الكمية لمعاملة البيانات مثل: اإلحصاء، االقتصاد  التعريف الخامس:

مطبقة منذ القدم في مختلف أنواع التنظيمات  أنهاالقياسي وبحوث العمليات. وتتميز عنها في 

 1.كثيرا على تطورها1 ( مما سـاعد واإلدارات)المؤسسات 

مختلف األعوان  بها : المحاسبة نظام إعالمي يهتم بالعمليات التي يقومالتعريف السادس

 2.االقتصاديين، والتي يمكن التعبير عنها بالنقود

ت عتبـاراـا ال: هو اصطالح مالي موجه لتقديم العديد من المعلومات الرقمية طبقالتعريف السابع

يـات لعملواقتصادية من خالل الحسابات التي تتم على شكل تسجيل وتبويب وتلخيص ا قانونيـة

  :واألحـداث ذات الطابع المالي حيث تتلخص في

ـن ا ال يمكننـألبمعنى تسجيل جميع العمليات المالية في دفتر أو مجموعة من الـدفاتر،  التسجيل:

  .االعتماد في هذا على الذاكرة

 طبيعةجميع البيانات وتصنيفها مع فرز العمليات والمعلومات ذات الهو ترتيب  التبويب:

  الواحدة

 في صورة معلومات مفيدة علـى شـكلهو تركيز البيانات التي تم تسجيلها وتبويبها  التلخيص:

 .3تقارير أو قوائم توضح النتائج والحقائق المالية

 الفرع الثاني: أنواع المحاسبة

 ن طرفنظرا للتطورات الحضارية واالقتصادية واالستعمال المكثف لعلم المحاسبة م 

ا فيما لتقسيم المحاسبة إلى عدة فروع متخصصة، يمكن تلخيصه المؤسسات، أدى بالمحاسبين 

  :يلي

 :محاسبة المؤسسة .1

وهي تلك المحاسبة الموجهة خصيصا لخدمة غرض أو أغـراض المؤسـسات، السـيما  

خدمية كانت أو إنتاجية، خاصة كانت أو عمومية، ويمكن التمييز بين ثالث  دية منها،االقتصا

 :4أنواع منـها كما يلي

ويطلق عليها البعض لفظ )العامة( والبعض اآلخر لفظ )المعمقة( وتعـني  المحاسبة المالية: -/أ 

ة، على امتداد مجموعـة مـن اإلجراءات والوثائق والمستندات الموجهة لمسايرة نشاط المؤسس

السنة المالية الواحدة، قصد تقويمه واثبات أثره على مكونات الذمة المالية للمؤسسة، استنادا إلى 

نظام محاسبي موحد )دليل محاسبي وطني( يكفـل تجانس المعالجة المحاسبية بين جميع 

تنصب على  نهاالمختلفة، فهي محاسبة ماليـة أل تهاالمتعاملين االقتصاديين، ومن هن كانت تسميا

                              
 1/ ص 1999: محمد بوتين / المحاسبة العامة للمؤسسة / ديوان المطبوعات الجامعية / الجزائر / طبعة  1
 1السابق/ ص: نفس المرجع  2
: بو يعقوب عبد الكريم / أصول المحاسبة العامة وفق المخطط الوطني المحاسبي / ديوان المطبوعات الجامعية /  3

 11/ ص 1999الجزائر / 
 27- 26: حمد طرطار / مرجع سبق ذكره / ص 4
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تسير علـى  نهامسايرة الذمة المالية للمؤسسة ووضعيتها من حين آلخر، وهي محاسبة عامة أل

تقوم بكل هذه  نهاتقويم النشاط العام للمؤسسة على امتداد السنة المالية، وهي محاسبة معمقة أل

طني موحد، بمعنى تعميق آليات المعالجة األمور، استنادا إلى دليل )مخطط( محاسبي و

 .أحداث النـشاط العـام للمؤسسة وفق نصوص ومحتويات هذا الدليل مجريات المحاسبية

 آلخر: ويطلق عليها البعض عبارة )محاسبة التكاليف( والبعض االمحاسبة التحليلية -ب/
ليف األداء لمسايرة تكاوتعني مجموعة من اإلجراءات والتقنيات الموجهة  ()محاسبة االسـتغالل

ة المنبثق دماتعلى امتداد فترة زمنية محددة، أسبوع، شهر، ثالثي، قصد تقييم المنتوجات أو الخ

 كانت االستغالل( من جهة، ومن هنا)عن النشاط من جهة، ومراقبة شروط التشغيل الداخلي 

لوظائف ر المؤسسة عبتنصب على تحليل نـشاط ا نهاالمختلفة، فهي محاسبة تحليلية أل تهاتسميا

شاط جهـة للنلمتووالمراكز أو األنشطة الجزئية، وبالتالي تحميلها إلى المنتوجـات أو الخـدمات ا

جات أو منتوتكرس كل مسعاها لمسايرة التكاليف الموافقة لل نهاالعام، وهي محاسبة تكاليف أل

ي الزمن فدثت ا، أي التي حبصورة دقيقة السيما الفعلية منه باالخدمات المؤداة، وبالتالي حسا

تستهدف في مراقبة شروط التشغيل الداخلي  نهاالماضي، وهـي محاسـبة استغالل أل
 ة في)االستغالل( إلعادة النظر في آلية سير النشاط على مستوى مراكز التحليل المتاح

 .المؤسسة، وبالتالي ترشيده

مطية(، )الن رية( والبعض اآلخر لفظويطلق عليها البعض لفظ )المعيا: المحاسبة التقديرية-جـ/

امتداد  لتقديريةاسبة وتعني اعتمـاد محاسبة تحليلية بقيم تقديرية متوقعة للزمن القادم، لذلك فالمحا

 يم محددةم وقللمحاسبة التحليلية بل هـي فرع منها، غير أن األولى تبنى على تقديرات أو أرقا
قدر مي ما هو ما أة متوجة للنشاط، على أن الفرق بينهمسبقا، والثانية تبنى على أرقام وقيم فعليـ

 فروقوما هو متحقق فعال بشكل وسيلة للمؤسسة لترشـيد نشاطها، وهو ما يسمى بتحليل ال

 .المتوجة لمراقبة التسيير

لك وكذة يجية بتحديد نتيجة نشاط المؤسسهكذا إذن تسمح المحاسبة العامة بصورة تدر 

ير أن غلمالية، نة اة، بعد هذا النشاط المتوج لفترة زمنية محددة هي السآلية تـشكيل ذمتـها المالي
 افيةتبقى غير كا يالمعلومات التي توفرها هذه المحاسـبة على الرغم من أهميتها وضرور

  :جيدا، ولذلك عـدة أسباب بها للتعرف على خبايا النشاط واإللمام

   قواعد التقييم والتسجيلإن المحاسبة العامة مجبرة على مراعاة واحترام .  

  تستخدم المعطيات الفعلية، التاريخية، المتحققة في الماضي نهاإ.  

 ونيةتبتعد في بعض األحيان عن األسباب االقتصادية ألجل الضرورات القان نهاإ 

  .والجبائية

  ال تجمع الحقائق إال في شكلها النقدي نهاإ. 

على  المسئولينالعامة بقدر ما تبرر سعي هذه األسباب ال تنقص من مصداقية المحاسبة 

المؤسسة للحصول على أداة أخرى تمكنهم من االطالع على شروط التشغيل الداخلي بصفة 
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ا من المحاسبة العامة تهالتحليلية والتي تستقي معلوماوأنجع، وهذه األداة هي المحاسـبة أفضل 

 .1أصال

 :المحاسبة العمومية .2

هي تلك المحاسبة الموجهة خصيصا لخدمة غرض أو أغراض المؤسسات غير  

 تهااالقتصادية، أي المؤسسات ذات الطابع اإلداري، والتي تعود في وصايتها إلى الدولة أو هيئا

 نهاأل  Budgétaire القاعدية البلدية، الوالية، الوزارة، ويسميها البعض بالمحاسبة الموازناتية

زنة بـين اإليـرادات والنفقات، فهي بالتالي محاسبة متميزة، تقوم على تسيير تنبني على الموا

نفقات موزعة على اإلدارات العامة )القطاع  لموفرة من طـرف الدولـة، في شـكلا اإليرادات

 2.الحكومي( لذلك تحكمها إجراءات وميكانيزمات خاصة

 :المحاسبة الوطنية .3

ين لمكرسـامن طرف كل األعوان االقتصاديين،  تمعةمجهي تلك المحاسبة القومية الوطنية  

ة، أو الواحـد اليةالممثلين له )الدولة(، في غضون السنة الم لمجتمعلتدفقات القيم كتتويج لنشاط ا

 على مجموعـة سنوات معينة على أن تشكل المعلومات المستقاة من المحاسبة العامة خاصة
افي لى صمعلوماتي لهذه الحسابات، باإلضافة إ مستوى كل المؤسـسات االقتصادية، أهم مورد

الصافي، ام والمعامالت مع الخارج، وغيرهـا مـن األمور المتعلقة بحسابات الناتج الوطني الخ

 .أو القيم المضافة أو غير ذلك

 

 

  المحاسبة الضريبية: .4

وتعني عرض البيانات المحاسبية الالزمة ألغراض تحديد الربح الـضريبي وفـق أحكـام 

القوانين الضريبية، كما تبحث في عرض وتحليل نواحي االختالف بين المبادئ المحاسبية 

المتعارف عليهـا، وأحكام وقوانين الضريبة من اجل تقريب وجهات النظر في القضايا المختلف 

اسـب الضرائب أن يلم الماما كافيا بقوانين الضريبة، وبجمع التعليمات عليهـا، وعلـى مح

 .3وضريبيا والتفسيرات الخاصة بتلك القوانين محاسبيا 

 : المحاسبة اإلدارية .5

  .4وتختص في الشؤون اإلدارية أسمائهاهي محاسبة كما يدل عليها 

 الفرع الرابع: عالقة المحاسبة بالعلوم األخرى
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رى مين بالمحاسبة يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع بعض العلوم األخإن المهت       

 :1العالقة اآلتي الرتباطها بالمحاسبة، ومن هذه

 عالقة المحاسبة باإلدارة: .1

يكل اإلدارة نشاط يتعلق بإتمام األعمال عن طريق التخطيط للمؤسسة وتصميم اله 

ا من أن م تحققالتنظيمي لتفصيل عمل الهيئة اإلدارية وإرشاد المرؤوسين في تنفيذ أعمالهم، وال

ة، وتعد اسبيتم مطـابق لمـا خطط له، وذلك باتخاذ القرارات المناسبة المبنية على بيانات مح

ي ادية التالقتصامن الوسائل المهمة التي تزود اإلدارة بالمعلومات الرقمية والبيانات المحاسبة 

حاسب عند وبناءا على ذلك يجب على الم .تساعدها على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

ه آرائتصميمه النظام المحاسبي للمؤسس ة أن يراعي اإلجراءات ليتمكن مـن عرض نتائجه و

 ن، وان يكون هذا النظام أداة طبيعية لتطبيق القرارات اإلدارية.على اإلداريي

 : عالقة المحاسبة باالقتصاد  .2

ادرة ائل ناالقتصاد ذلك العلم الذي يدرس السلوك اإلنساني، كعالقـة بـين أهـداف ووس

خم، لتـضاذات استعماالت مختلفة، وعليه فانه يبحث في أمور عدة مثل: المنفعة، األسـعار، 
رض عفي  ع الموارد االقتصادية، لتحقيق أقصى منفعة ممكنة، وهنا يظهر دور المحاسبةوتوزي

 . البيانات المالية الـتي تساعد االقتصاديين على انجاز أعمالهم بشكل فعال

 :عالقة المحاسبة بالقانون .3

ها ان مركزوبيـ المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية لتحديد نتائج أعمـال المؤسـسة تهدف 

صدرها تلتي االمالي، وال بد أن تكون هذه القوائم منسجمة مع القوانين واألنظمة والتشريعات 

ص الدولة، وال بد للمحاسب عند تصميمه النظام المحاسبي ألي مشروع أن يراعي النصو

رائب انون الضم بقلقة به، سـواء أكان متعلق بقانون التجارة أم بقانون الشركات أالقانونية المتع

 أم بقوانين أخرى، كقـانون الـضمان االجتماعي.

 : عالقة المحاسبة باإلحصاء .4

ا يشبه عمل المحاسب عمل اإلحصائي من حيث جمع المعلومـات وتـسجيلها وتبويبه

ا يلج، وتهاتها مع سنوات أخرى وبيان مدلوالوتحليلها واستخراج نتائجها وعرضها ومقارن

لى إينة المحاسبون في كثير من األحيان إلى أساليب إحصائية، ليتمكنوا من إيصال فكرة مع

ليست ومية اإلدارة تعجز عنها الـسجالت المحاسبية البحتة، وخاصة إذا كانت هذه البيانات ك

 .بيانات مالية

علما اجتماعيا نما وتطور عبر  نهاالباحثون على كو: يجمع المحاسبة من حيث طبيعتها -

التاريخ، معتمـدا علـى فروع المعرفة األخرى، فاخذ منها أكثر مما أعطاها، لكن أكثر 

العلوم االجتماعية قربا من المحاسبة هو بال شك علم االقتصاد، إذ أخذت من الكثير من 

ها في عـصرنا الحاضر امتدت ، لكن عالقتـتهاالمفاهيم األساسية وطوعتها الستخداما
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ا لتتواصل مع لتتواصل ليس مع فروع أخرى من العلوم االجتماعية فحسب بل تجاوز

بعـض العلوم البحتة، مثل الرياضيات وغيرها وذلك في وضع البيان النظري ألساليبها 

 .1في القياس

 الفرع الخامس: مبادئ المحاسبة

وما حسب شروط معينة متعارف عليها عمتسجل العمليات المحاسبية وتقدم النتائج  

، هناكوقواعد عرفية تطورت مع الزمن وأصبحت مطبقة هنا  نهاتسمى المبادئ المحاسـبية، أ

 في ذلك شـان المحاسبة، مما أدى إلى رفض بعضها وظهور أنهاوهي في تطور مستمر، ش

 .مبادئ أخرى جديدة معوضة

مختصين، من خبراء وهيئات، ويتفق تقترح المبادئ المحاسبية في األصل من طرف ال

عليها مع مستعمل ي القوائم المالية وممثلي مختلف األنشطة االقتصادية، تتصف هذه المبادئ 

المقدمة من طرف المؤسسة بالقبول إال إذا اثبت  بالقوة القانونية ولن تخطـا البيانـات المحاسـبية 

 2.أن المبادئ المتفق عليها مطبقة بالحرف الواحد

  :المبادئ األساسية المحاسبية المتعارف عليها عموما من

 مبدأ استمرارية النشاط. 

 مبدأ استقاللية الدورات والنتائج الدورية.  

 مبدأ استقرارية الوحدة النقدية 

  مبدأ الحيطة والحذر.  

  مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية.  
  مبدأ القيد المزدوج 

  وضوعيةمبدأ أحسن البيانات أو الم. 

 استمرارية مبدأ استقاللية الدورات والنتائج الدورية: و النشاط -

بية محاسالبيانات ال سابق عالقة مباشرة، يرغب مستعملوعالقة هذان المبدآن بالمبدأ ال

ؤدي بمختلف أنواعهم بتزويدهم بنتائج دورية، نتائج الماضي وتقديرات المستقبل مما ي
لدورة إلى فترات تسمى كل فترة ا (بالضرورة إلى تجزئة االستمرارية )أي حياة المؤسـسة

 . المحاسبية

عليه فان واء، شهرا، وتساير السنة المدنية إال استثن 12تتألف الدورة المحاسبية من  

لى عي عالقانون التجاري والقـانون الضريبي يجبران المؤسسة ذات الطابع التجاري والصنا

عملية الجرد شهرا، هذا يجبر المؤسسات المذكورة إلى القيام ب 12إعداد قوائم مالية على مدى 
ما يجبر كائب، ركل دورة على األقل، وتقديم القـوائم الماليـة إلى مصلحة الضفي بداية الطبيعي 

 المساهمين على عقد جمعية عامة كل عام للموافقة على الحسابات.
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إن المحاسبة تسجل كل عمليات المؤسسة التي يمكن التعبير عنها بالنقود، أي هناك 

إيرادات منفقات تسجل أثناء حدوثها، ولكن تطبيقا لهذا المبدأ فإننا في آخر الدورة مجبرين على 

حتى نستطيع  تهاوكل دورة بإيرادا تهاللدورة وماال يعـود لهـا كل دورة بنفقا التفرقة بين ما يعود

  .1إعطاء نتيجة الدورة فعال

تغيرات شرائية بها اليعتبر هذا المبدأ أن القيمة وحدة النقود مستقرة وال تتأثر قيمت :النقديةمبدأ 
مليات مع عالواقع المعاش، وعليه تـسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية، مما يسمح بج

  .الشرائية لم يطرأ عليها أي تغير ائمهادورات مختلفة بعضها مع بعض مادامت أن قو

ادة بدأ أدت إلى العدول عنه من طرف البعض، وأصبحت إمكانية إعـعدم واقعية الم

 .التقيـيم )االسـتثمارات خاصة( ممكنة

 

 

 مبدأ الحذر والحيطة:  -

يلفت هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مبالغ فيها، وحسب هذا المبدأ ال تسجل 

ل نفقة محتملة الحدوث، اإليـرادات إال إذا تحققـت والعكس بالنسبة للنفقات، إذ يجب تسجيل ك

  .2واحتياطات خيالية ومبالغ فيها مئونات ولكن هذا ال يعني الـسماح بتكـوين 

 :مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية -

ل ى )شكيعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجيل والتقييم المحاسبي ثابتة من دورة إلى أخر

يع ه، في جمة علييجب اإلعالن عنه وتبريره للموافقالقـوائم الماليـة وطـرق التقييم( وكل تغيير 

 .الحاالت يجب أن ال يؤثر أبدا عن مـدى صدق وسالمة الحسابات

غيير تتبرر الطرق الجديدة بكل جديد، تغيرات في النشاط، في طرق استعمال الوسائل، 

 .العالقة مع الغير وحـتى اكتشاف أخطاء الماضي والعدول عنها

عد يسجل محاسبو المؤسسات عمليات عديدة ومتنوعة حسب قوا :مبدأ القيد المزدوج -

 .ينهادقيقة، ويحتاجون إلى وسائل الرقابة تمكنـهم من اكتشاف اغلب األخطاء في ح

ما له لدوج، تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد المز

 .من فوائد كبيرة في اكتشاف األخطاء

القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجيل، تساوي مجموع المبالغ المسجلة يشترط في 
في األطـراف المدينـة للحسابات األولى ومجموع المبالغ المسجلة في األطراف الدائنة للحسابات 

 3.وذلك بالنسبة لكل عملية لثانية، أي يشترط توازن الحساباتا
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لمقدمة من القوائم المالية ا يع مستعملولكي يستط :مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية -

 .مرضية تهاطرف المؤسسة فهم محتواها، يجب أن تكون بيانا

  .بيانات كافية  -

  .بيانات ذات معنى -

 .بيانات واضحة متبوعة بشروحات -

هذا يعني أن تكون لها المصداقية وان تعطى لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف 

الموضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إلى النتائج حتى يتمكن يتضمن مبدأ  .أنواعهم

المحلل على  بها المحلل مقارنة ما أمكن، نتائج المؤسسة بنتائج المؤسسات األخرى، مقارنة يقوم

مختلف المستويات، على المستوى الوطني أو على مستوى القطاع الذي تنتسب إليها المؤسسة، 

ية وذات معنى في الزمان والمكان بين مختلف المؤسسات، يجب وحتى تكون المقارنة موضوع

توحيد المصطلحات والقوائم المالية مع مدى إمكانية توحيد طـرق العمـل، أي أن البيانات 

الظاهرة بالميزانية وحسابات النتائج بيانات دقيقة لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات، ويعود 

 1اسبي.في هذا إلى المخطط المح1 الفـضل 

 

 المطلب الثاني: مفهوم المحاسبة العامة

يها منذ د علإن المحاسبة العامة تمثل العصب الحساس لنظام المعلومات، وهي تقنية مهمة اعتم 

لية القدم في المؤسسات االقتصادية وهذا من اجل متابعة ومعاينة مختلف الحركات الما

 يم عامة حول المحاسبة العامةللمؤسسة، ومن خالل هذا المطلب سـنحاول إعطاء مفاه

 بها. والتعريف

 الفرع األول: نبذة تاريخية عن المحاسبة العامة

سنة قبل الميالد في عهد  3500المحاسبة العامة لفظ أكد وجوده منذ القدم، منذ حوالي  

األشوريين الذين كان ملوكهم يسجلون كل ما يدفعونه للجنود من رواتب، تتمثل في األحجار 

أو الماشية، كما ظهر في بابل بعض الحفريات تشبه السجالت المحاسبية على شكل  الكريمة
ألواح، إضافة إلى شرائح "حمورابي" التي تفشت على برج بابل التي احتوت ضمن أحكامها 

تتعلقان بالتشريعات المالية والتجاريـة، وقـدماء المصريين الذين  104/105على المادتين 

حتوي على معلومات تتعلق بكميات المحاصيل التي كانـت تـدخل احتفظوا بسجالت كانت ت

ا بسجالت محاسبية وتخرج من المخازن، كذلك األمر بالنسبة لإلغريق والرومان الذين احتفظو

 .2نستطيع القول بان المحاسبة مفهوم قديم تطور تبعا للتطورات االقتصادية منظمة، ومن هنا
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 العامة الفرع الثاني: تعريف المحاسبة

 :للمحاسبة عدة تعاريف نذكر منها 

، سةلمؤساع وتسجيل وتبويب كل نشاط المحاسبة العامة هي علم وفن يقوم بجم التعريف األول:

لى نظام عالتبادالت والتدفقات، وهذا في دفاتر محاسبية بطريقة منظمة تعتمد  العمليـات، 

 .محاسبي دقيق ومتكامل

سس ومبادئ هدفها امة عبارة عن تقنية وعلم يعتمد على عدة أ: المحاسبة العالتعريف الثاني 

 1.حساب، تقييم وتنظيم جميع الحركات المالية المعبر عنها بمصطلح نقدي تقييـد، ضـبط،

: المحاسبة العامة نظام إعالمي يزود كل من يتعامل مع المؤسسة بالبيانات التعريف الثالث 

الزبائن، الموردين، البنوك، المساهمين، النقابة، إدارة  المحاسبة الوطنية،)الالزمة والـضرورية 

 2.الضرائب، ومختلـف هيئـات الرقابـة األخرى

حركية ليجه المحاسبة العامة تمثل العصب الحساس لنظام المعلومات ومدى تتو التعريف الرابع:

ل وال من قبتدا األداء أو النـشاط الممارس من قبل المؤسسة، لذلك كانت ومازالت التقنية األكثر

لمزايا ديد من االع المسيرين والمـالكين وأجهـزة الرقابة والجباية معا، الن هذه التقنية تنتج لهم

  :والمتمثلة فيما يلي

 م به تقو إن المسير ال يستطيع معرفة نتائج األداء، وبالتالي تقويمه للنشاط الذي

 ته األثر السلبيالمؤسسة إال من خـالل النظام المحاسبي الذي يحصى بواسط
ناصر ات عوااليجابي الذي أحدثته حركية التدفقات المتوجهـة لهذا األداء على مكون

  .التشغيل المتاحة له

  من  ( إالالمالك ال يستطيع هو اآلخر معرفة نصيبه من هذا األثر )سلبا أم إيجابا

 .خالل النظام المحاسـبي المتوج للنشاط الموكل لمؤسسته

  ائج المنبثقة عن ابة ال يستطيع الحكم على األداء إال من خالل النتكذلك جهاز الرق

المكرسة لهذا األداء، وهذا ال يتأتى إال عبر المسلك الدقيق للنظام  تقـويم األنـشطة

 .3المحاسبي

: المحاسبة العامة هي عبارة عن فن للتسيير المحكم والمضبوط، المتمثل في التعريف الخامس

الحركات المخصصة لالستثمار داخليا أو خارجيا، والتي تمكننا من معرفة متابعة ومعاينة كـل 

 1.الحالة المالية للمؤسسة في مدة معينـة مع تحديد النتيجة من حيث ربح أو خسارة
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 بها : المحاسبة العامة هي علم وفن يهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقومالتعريف السادس

دف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي، ونتيجة يهيقة، المؤسـسة وفـق قواعد ومبادئ دق

الدورة وما عليها من ديون وما لها من حقوق حسب المستندات والوثائق الرسمية كدليل إثبات 

  .2التسجيالت المختلفة

: يمكن اعتبار المحاسبة العامة المنهج السليم والصحيح الذي يسهل ويسير التعريف السابع
المحاسبي، لذلك فهي فن للتسيير المحكم الذي يهتم بمتابعة ومعاينة جميع  لعمـل التعقيدات في ا

 .3الحركات المالية

 :من خالل التعاريف السابقة فالمحاسبة العامة هي 

ويب هي علم وفن يعتمد على أسس ومبادئ ضمن عملية جمع وتسجيل وتب :المحاسبة العامة 

متسلسلة دف إلى معرفة النتائج الته وتلخـيص كـل نشاط للمؤسسة في دفاتر وسجالت محاسبية

ابعة ي متفونتيجة الـدورة، ومـا علـى المؤسسة من ديون وما لها من حقوق، وتساعد المؤسسة 

بقاء  على معاينـة جميـع الحركات المالية من اجل المحافظةالتدفقات المالية والحقيقية، و

 .المؤسسة

 

التغيرات التي طرأت عليها تندرج التغيرات التي طرأت على المحاسبة العامة  الفرع الثالث: 

  :4منذ ظهورها إلى يومنا هذا فيما يلي

مؤسسة ل العلى أصو: بعد أن كانت المحاسبة العامة أداة للمحافظة التغيير في ذاتية المؤسسة

ع ظهور ، وموقيـاس النتائج، أصبحت وسيلة إلنتاج البيانات اإلدارية، والميزانية التقديرية

ئل لوسااأسـلوب بحـوث العمليات وتطور المؤسسات، تطورت المحاسبة لتستخدم إمكانيات هذه 

  .في وظائفها المختلفة

 :صوير الماضي ترتكز على تكانت المحاسبة العامة في  التغير في أهداف المحاسبة

بشكل  تعني المركز المالي الحقيقـي للمؤسسة، وقياس نتيجة أعمالها، أما اآلن فأصبحت

  .كبير بتزويد اإلدارة بالبيانات الـتي تحتاجها التخاذ القرارات الرشيدة

  اآلن  ، أما: كانت تستخدم عددا محدودا من الدفاترالتغير في أسلوب المحاسبة وطرقها

ات ت هـذه األخيرة وتنوعت طرق استخدامها وأصبحت تستعمل اآلالت في إثبفتعدد

ام استخدبالعمل ومعالجـة البيانـات، ودمجت نظم محاسبية مع أنظمة تشغيل البيانات 

نات وتستخدم المحاسبة اآلن أسلوب بحوث العمليات لتجهيز البيا الحاسوب برامج

 .دارية سليمةوعرض البدائل المختلفة للحصول على قرارات إ
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 المطلب الثالث: فوائد ووظائف المحاسبة العامة

 :تيسنتطرق في هذا المطلب إلى فوائد المحاسبة العامة ووظائفها، والتي ستكون كاآل 

  الفرع األول: فوائد المحاسبة العامة 

  :1يمكن حصر فوائد المحاسبة العامة عند أربع مستويات

 الفائدة للمؤسسة: .1

 ثلـة فيالمتمتعتبر المحاسبة العامة في المؤسسة أداة لمعرفة نتائج الـدورة الماليـة، و 

ساس ا األالمؤشرات الخاصة بالهامش اإلجمالي والقيمة المضافة ونتيجة االستغالل، وعلى هذ

 نها:فإ

  .تسمح بمعرفة تطور الحالة العامة للمؤسسة 2/1  -

  .التحليلية محاسبة التكاليفتوفر المعلومات للمحاسبة   2/1 -

 توفر لتسيير الميزانية عناصر حساب االنحراف أو الفوارق  2/1 -

  .تعتبر القاعدة األساسية للتحليل المالي 2/1 -

مـع  عالقـة ن لهم: تعتبر المحاسبة العامة أداة إعالم للمحيط الخارجي، والذيالفائدة للغير .2

 ...اهمونالمؤسـسة العمالء، الموردون، البنوك، المس

ي ة، والتلوطني: توفر المحاسبة العامة جميع المعلومات الالزمة للمحاسبة االفائدة لألمة .3

 4 .تـسهيل تقييم الدخل الوطني ـأنهامن ش
 

 .: تعتبر أداة لتحديد نتيجة الوعاء الضريبيالفائدة إلدارة الضرائب .4

 الفرع الثاني: وظائف المحاسبة العامة

 2:وظائف من بينهاللمحاسبة العامة عدة  

حاسبة، ممهما كان نوع المؤسسة فالقانون يلزم مسيرها بمسك   الوظيفة القانونية: .1

 فقد جاء القـانون التجاري الجزائري في مادته التاسعة، "يجب على كل شخص

وم يبعد  معنوي له صفة التاجر ملـزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيها يوما أوطبيعي 
لدفاتر اكما جاء أيضا في المادة الثانية عشر "يجب أن تحفظ  "...عمليات المؤسسة

نسخ ووالمستندات لمدة عشر سنوات كما يجـب إن ترتب وتحفظ المراسالت الواردة 

مؤسسة، ومن إن لهذا اإللزام فائدة بالنسبة لل "...الرسائل الموجهة طيلة نفس المدة

 .إلزاما قانونيا تهاخالل نص المادتين يظهر أن المحاسبة تؤدي في حد ذا

 :الوظيفة الجبائية .2
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ن أمـن  حسب المادة السابقة فان إلزامية مسك الدفاتر المحاسبية تؤدي إلى التحقق 

وبالتالي  سسة،العمليات المسجلة تمت فعال، وهذا يؤدي بدوره إلى تحديد النتيجة النهائية للمؤ

 .تحديـد الضريبة على األرباح

 :الوظيفة الرقابية .3

 :الرقابة بالنسبة للمؤسسة تنقسم إلى قسمينإن وظيفة  

  تكون على مستوى المؤسسة من طرف موظفيها، والهدف منها هورقابة داخلية : 

  .التأكد من التسيير الحسن للعمليات وضبط النظام الداخلي

 :تتم خارج المؤسسة )مصلحة الضرائب( وذلك من اجل التحقق من رقابة خارجية 

  .مدى دقة البيانات المقدمة إليها

 الوظيفة التسييرية:.  4

ريف المحاسـبة تقوم بتعمنذ إنشاء المؤسسة، بحيث نجد أن  يظهر دور هذه الوظيفة 

انية ميزد الوتسجيل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات، ويظهر ذلك من خالل إعدا

 مـا االفتتاحية للمؤسسة، وللمحاسبة دور فعال في تسيير المخزونات عن طريق تسجيل كل
ولهـا  نات،يدخل وما يخرج، وذلك باستعمال الجرد الذي يعتبر تقنية أساسية في تسيير المخزو

 :دور في التسيير المالي من خالل

  بحث دد والالنقدية في تاريخ محتسيير الخزينة حتى يتمكن المسيرون من معرفة الحالة

د في نفس الوقت على الحلول الالزمة في حالة عدم التوازن الذي يظهر في رصي

 الخزينة

  ـذا ن، وهمعرفة مصدر األموال التي تحصل عليها المؤسسة، تسيير المدينون والدائنو

 .بمعرفـة الديون التي هي للمؤسسة والتي هي على عاتقها

ي ليها، ففلت إقوم بعملية االستغالل ال بد أن تعرف النتائج التي توصذا فكل مؤسسة لما تلو

عداد إطريق  نجـد أن المحاسبة هي التي تمكن المؤسسة من معرفة هذه النتائج، وهذا عنال هذا 

ص نير، كما لتسيالميزانية الختامية وإعداد جدول حسابات النتائج الذي يحتوي عدة نتائج مميزة ل

  .لمحاسبي الوطنيعلى ذلك المخطط ا

 

شاط صة بنتقوم هذه الوظيفة بتقديم معلومات كثيرة متنوعة خا الوظيفة االقتصادية:. 5

 المؤسسة وعـن وضعها االقتصادي، وبتجمع هذه المعلومات ومن جميع المؤسسات

 الوطنية يمكن تحديد وضع االقتصاد الوطني، وهذا من خالل حسابات المحاسبة

  .العمومية، وتمكن من وضع مخططات على المستوى الوطني

  ول: تعريف المخطط المحاسبي الوطنيالمطلب األ

: المخطط المحاسبي الوطني هو قائمة الحسابات التي تستعملها المؤسسة، وهي التعريف األول

مصنفة في إطـار جدول محدد مع اختالف الحسابات التي يمكن أن تنشا حسب نشاط المؤسسة 
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لقوائم على كافة ، ولهـذا اقتضت الضرورة إلى توحيد جميع هذه اتهاوحجمها وخصوصيا

المؤسسات وإعطائها صبغة وطنية ليـسط ويوحـد محاسبة مختلف المؤسسات، ليجلب منفعة 

 .1عالقة بالمؤسسة وفائدة للمؤسسة ومصالح الدولة واألشخاص اآلخرين الـذين لهـم 

تمثل العمليات : المخطط المحاسبي هو عبارة عن مجموعة من الحسابات، التعريف الثاني

حسابات ذمة المؤسسة وتسييرها  المجموعةالمؤسسة، وتتضمن هذه  مـن طـرفالمنجـزة 

 2.ونتائجها

 1على جميع المؤسسات كما جاء في المادتين  PCN يطبق المخطط المحاسبي الوطني

 .1975 3من األمر الصادر  2و 

 :: يكون المخطط الوطني للمحاسبة إلزاميا بالنسبة إلىالمادة األولى

  .العمومية ذات الطابع التجاري والصناعيالمنظمات   -

  .شركات االقتصاد المختلطة  -

 TM .المؤسسات مهما كان شكلها والخاضعة لنظام الضريبة حسب الفائدة الحقيقية  -

نشاطات  اعاترة المالية لقط: يطبق المخطط الوطني المحاسبي بفعل قرار من وزاادة الثانيةالم

 .النشاطات األخرىنشاطات ذات صبغة تتميز عن خاصـة 

 أقسامهأهداف المخطط المحاسبي الوطني و المطلب الثاني : 

طة ، كما أن له عدة تقسيمات سنحاول اإلحالمخطط المحاسبي الوطني عدة أهدافل 

 بمختلف جوانبها في هذا المطلب.

 الفرع األول : أهدافه

ت سيرها مخطط محاسبي إلى توحيد المصطلحات، قائمة الحسابات وآليايهدف كل  

ميزانية، جدول حسابات النتائج طرق التقيـيم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة  المتمثلة في الو

كل دورة في غاية التي لم يتم إعدادها  تهافي بعض األحيان ملحقاوجدول حركات الذمـة،  و

 4:هذا من أجل تسهيلو اء به المخطط المحاسبي الـوطني،محاسبة كما ج

لف د مختمعالجة البيانات المحاسبية و عدابالدرجة األولى، تسجيل و العمل المحاسبي -

  TM .الوثـائق المحاسبية الشاملة

سبة من مهمة تدقيق المحا TMمراقبة الحسابات الداخلية و الخارجية مهمة مراجعة و  -

 .طرف مصلحة الضرائب

لمزدوج لما له تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد ا -

يشترط في القيد المزدوج في كل عملية محاسبة فوائد كبيرة في اكتشاف األخطاء، ومن 
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تسجيل تساوي مجموع المبالغ المسجلة في األطـراف الدائنة للحسابات الثانية أي يشترط 

 توازن الحسابات و ذلك بالنسبة لكل عملية.

 ة من لمقدمالقوائم المالية ا ستعملو: لكي يستطيع مو الموضوعيةمبدأ أحسن البيانات أ

ات ذنات بيامرضية بيانات كافية ، تهاطرف المؤسـسة فهـم محتواها يجب أن تكون بيانا

 . معنى ، بيانات واضحة

مختلف يها بهذا يعني أن تكون لها المصداقية و أن تعطى لها الثقة التامة من طرف مستعمل

كن ق يتمحالواجب أتباعها للوصول إلى النتائج أنواعهم و يتـضمن مبدأ الموضوعية القواعد 

و  وعيةالمحلل من مقارنـة نتـائج المؤسـسة بالمؤسسات األخرى و لكي تكون المقارنة موض

بيانات ن الأذات معنى بين مختلـف ا لمؤسـسات يجـب توحيـد المصطلحات و القوائم المالية أي 

ؤسسات، الم نفس المعنى في مختلف قة و لهاالظاهرة بالميزانية و حسابات النتائج بيانات دقي

 .هذا من بفضل المخطط المحاسبي الوطنيو

 الفرع الثاني : أقسام المخطط المحاسبي الوطني 

يحتوي المخطط المحاسبي الوطني على ثمانية مجموعات تسمى في المحاسبة أقسام  

 1:وهي 08إلى  01مرقمة من 

ة ة بصفضوعة أو متروكة في متناول المؤسسيتضمن الوسائل المالية مو القسم األول:  -أ

 دائمة من طرف الممتلكين

 غالل: يتضمن الوسائل المادية الموجودة تحت تصرف المؤسسة لالستالقسم الثاني -ب 

 توجات: المخزونات وتتمثل في مجموعة البضائع والمواد المخزنة  المن القسم الثالث-ت 

 .إلعادة بيعها أو تصنيعهاالنصف جاهزة مواد أولية، بضائع الجاهزة و

لمؤسسة ئنية ا: الدائنة هي أموال المؤسسة الواردة من األموال الخاصة أو داالقسم الرابع -ث 

 .اتجاه أعوان اقتصاديون آخرون عمالء مثال

ن أعوا : الديون يشمل مجموعة المبالغ الموجودة على ذمة المؤسسة اتجاهالقسم الخامس -ج

 .وردين مثالالم ) اقتـصاديون آخـرون

سـواء  ـتغالل: التكاليف كل األعباء التي تتحملها المؤسسة أثناء دورة االسالقسم السادس  -د

القسم  -و .نتيجة من االستغالل المئوناتتعلـق األمـر باالستهالك أي مصاريف االستهالك ، 

ستغالل ة االمرالتي هي ثمقابل التكاليف توجد اإليرادات، و: اإليرادات ) المنتوجات ( السابع

: النتائج القسم الثامن .مفوترة للعمالءإنتاج ممتلكات أو خدمات مقدمة و مترجمـة على شكل

 .تظهر بعد كل عملية استغاللادات والتكاليف، وتمثل النتائج الفرق بين اإلير

المتعلق  1975جوان  23عرف القرار الصادر بتاريخ  :دراسة حسابات الخصوم -

 :المحاسبي الـوطني الملحـق األول األموال الخاصة كما يليبطرق تطبيق المخطط 
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: هي وسائل التمويل العينية أو المنقولة الموضوعة تحت تصرف األموال الخاصة*

المؤسسة بصفة دائمة من طرف المالك أو المالكين بالمعنى المحاسبي أو المالي 

، و بمعنى للمؤسسةيوافـق الحالـة الـصافية فالصنف من المخطط المحاسبي الوطني 

 ، يتضمن هـذا القـسم الحـسابات بين مجموع اإليرادات )الموارد( والديونآخر الفرق 

  :1التالية

o /.صندوق الشركة )األموال االجتماعية( 10ح 

o / .الصندوق الشخصي )األموال الشخصية(  11ح 

o / .عالوات المساهمة 12ح 
o  / .االحتياطات  13ح 

o  / .إعانات االستثمارات 14ح  

o  / .فرق إعادة التقدير  15ح 

o / .ارتباط بين الوحدات  17ح 

o /.نتائج قيد التخصيص  18ح 

o /.مئونات الخسائر والتكاليف  19ح 

ن دمة م: يمثل صندوق الشركة مجموع القيم النظامية للمساهمات المقصندوق الشركة 10.ح/1

سهم ص وأاالسمية لحص طرف ممثلي الشركة ) الشركاء(، وتتناسب القيمة النظامية مع القيمة

 لخ.عة ....او متأالشركاء، ال تكون المساهمات باألموال فقط، ألنه ال يمكن أن تكون عينية، عتاد 

 2رأس مال الشركة هي: 10الحسابات الثانوية لحساب 

 /.مساهمات الدولة  100ح 

 /.مساهمات الجماعات المحلية  101ح 

 /.مساهمات المؤسسات العمومية  101ح 

 /.مساهمات الشركات الخاصة   103ح 

 /.مساهمات األفراد  104ح 

الصندوق الشخصي يمثل قيمة عناصر األموال التي  11حساب  األموال الشخصية: 11.ح/2

 3وضعها المستغل في المؤسسة، ويتفرع هذا الحساب إلى:

ف ر: تمثل فيه قيمة العناصر التي وضعها المستغل تحت تصأموال االستغالل 110* ح./

ن للحسابي ابقةالمؤسسة، وفي بداية كل سنة مالية يستقبل هذا الحساب أرصدة السنة المالية الس

 .88و ح./ 119ح./

بها  : تسجل في هذا الحساب المدفوعات والمسحوبات التي قامحسابات المستغل 119* ح./

 نا.مدييجعل ح./ دائنا أو  119المستغل، وفي نهاية السنة المالية التالية يرصد ح./
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م أو : يمثل فائض مبلغ المساهمات عن القيمة الرسمية لألسهعالوات المساهمات 12.ح/3

 األنصبة في الشركة.

ت تصرف احتياطات" األرباح التي أبقاها الشركاء تح 13يمثل حساب " االحتياطات: 13.ح/4

 المؤسسة، ولم تضم إلى األموال الجماعية 

 /.االحتياطات القانونية  130ح 

 /.االحتياطات المنظمة  131ح 

 /.احتياطات القانون التأسيسي  132ح 

 /.االحتياطات التعاقدية  133ح 

 /.االحتياطات االختيارية  134ح 

ح، هي ألربامن الناحية الضريبية، فاالحتياطات تتميز على أنها معفية من الضرائب على ا

 جزء من األرباح بعد خصم الضريبة.

رف طإعانات االستثمارات الممنوحة للمؤسسة العامة من  :إعانات االستثمارات 14.ح./5

انات يتم ، هذه اإلع10المجموعة المنتسبة لها، تسجل محاسبيا في الحسابات الفرعية لحساب 

 تحليلها إذن بالحصص النقدية.

 إعانات االستثمارات المقبوضة 141* ح./

 ائية إعانات االستثمارات المسجلة على المنتوجات االستثن 147* ح./

قييم : يسجل فيه فائض القيمة عندما تقوم المؤسسة بإعادة تفرق إعادة التقدير 15.ح/6

 استثمارها 

جات حتيا: أنشئ هذا الحساب لالارتباطات بين الوحدات أو عالقات الوحدات المتعددة 17ح/.7

ذا إمثل يالداخلية لتسجيل بعض العمليات بين الوحدات في ما بينها أو الوحدات مع الغير، 

 لمؤسسة(.ااخل الحقوق والديون ) االلتزامات المتعلقة بالسلع أو الخدمات في ما بين الوحدات د

مالية نتائج قيد التخصيص، نتائج السنوات ال 18: يمثل حساب نتائج قيد التخصيص 18.ح/8

 السابقة التي لم يقرر تخصيصها بعد.

ر لمواجهة إنجاز ومواجهة األخطا : أموال موجهةمئونات الخسائر والتكاليف 19.ح./9

 المحتملة، المتصلة بنشاط المؤسسة، منازعات، خسائر..الخ

 القسم الخامس: الديون 

الديون هي مجموعة من الممتلكات أو الخدمات التي منحت للمؤسسة، ويتم تسديدها من 
وجوداتها طرف المؤسسة عندما تنتهي مدتها المحددة وتضطر المؤسسة لالستدانة عندما تكون م

النقدية )المالية( ال تسمح لها بالتسديد الفوري، ولهذا الغرض تقدم هذه االمتيازات للمؤسسة من 

الناحية القانونية مثل: طرف الموردين عندما تتطلب الحاجة، وهناك ديون أخرى، تتعلق، وتمس 

ون تمثل )المصالح االجتماعية، عمال، شركاء، زبائن(، وبالتالي نستطيع القول بأن الدي
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مجموعة من االلتزامات )الواجبات( التي تدين المؤسسة بمقتضى عالقتها مع الغير، ويشمل 

 1القسم الحسابات التالية: 

o .حسابات األصول الدائنة  /50ح 

o /.ديون االستثمارات  52ح 

o /.ديون المخزونات 53ح 
o /.مبالغ متحفظ بها في الحساب  54ح 

o /.لحليفة ديون اتجاه الشركاء والشكات ا 55ح 

o /.ديون االستغالل  56ح 

o /.سلفات تجارية  57ح 

o /.ديون مالية  58ح 

: يستقبل حسابات األصول الدائنة عند االقتضاء في نهاية حسابات األصول الدائنة 50.ح/1
 50، والتي تكون عادة مدينة والحساب 4السنة المالية األرصدة الدائنة للحسابات الصنف 

 2يمثل التعريف النوعي للدائنون.حسابات األصول دائنة ال 

( صنف 02: نعني بديون االستثمار جميع الديون المتعلقة بالصنف )ديون االستثمار 52.ح/ 2

 3االستثمارات، وينقسم إلى الحسابات التالية:

 قروض مصرفية  521* ح./ 

 اعتمادات االستثمارات  522* ح./ 

 قروض أخرى  523* ح./

 اقتطاعات الضمان  –موردون  524* ح./

 كفاالت مقبوضة  525ح./

 إيداعات للتسديد  526ح./

 ديون أخرى لالستثمار  529ح.

: يسجل هذا الحساب جميع القروض التي منحت للمؤسسة من قروض مصرفية  521ح./* 

 طرف المؤسسات المالية، مثل البنوك، والمخصصة لتمويل مشتريات أو إلنجازها من طرف

المؤسسة وتأخذ عادة هذه القروض صورة عقد يمثل المبلغ المقروض وقيمة الفائدة، وكذا طرق 

وتاريخ استرجاعه، ولهذا تقيد القروض في المحاسبة حسب مدتها، )طويلة األجل، قصيرة 

 4األجل، متوسطة األجل(.
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 /.ديويسجل هذا الحساب الديون المنعقدة اتجاه مور اعتمادات االستثمار: 522ح 

 االستثمارات 

 /.يتضمن هذا الحساب جميع القروض باستثناء القروض قروض أخرى 523ح :

 المصرفية 

 /.يمثل هذا الحساب المبالغ المقتطعة من اقتطاعات الضمان –موردون  524ح :

 الموردين 

 /.غليف تها تتتعلق هذه الكفاالت بمواد تجارية التي تقوم بواسط كفاالت مقبوضة: 525ح

 تلفة المسترجعة، والتي ترسل إلى الزبائن.المواد المخ
 هي مبالغ ظهرت في فواتير المؤسسة بصفة إيداعات  إيداعات للتسديد: 526./ح

 الزبائن، المعدات، مواد التعبئة والتغليف.

 يخص هذا الحساب جميع الديون المتعلقة بالصنف ديون أخرى لالستثمار 529./ح :

 1" المخزونات ويتفرع إلى:03"

 /.موردين  530ح 

 /.فواتير لالستالم  538ح 

 سة، نعني بكلمة الموردين األخرين الذين تتعامل معهم المؤس موردين: 530./ح
 يمولوها بالسلع والمشتريات المتعلقة بالمخزون

 /.يسجل جميع المبالغ المسلمة أو المحفوظة مبالغ محتفظ بها في الحساب 54ح :

التطبيق هذه االحتفاظات أو  من طرف المؤسسة حساب األخرين، وفي

الخصومات تطرح من أجور العمال أو على تسليمات مقدمة للزبائن )خصومات 

على المبيعات(، وذلك لتدفع اإلدارة االجتماعية أو الضريبية أو إلدارات أخرى 

 2معينة من قبل القانون، ويتفرع إلى: 

 

  /.ضرائب على الرواتب واألجور  543ح 

  /.أقسام الشركة المقتطعة  545ح 

  /.معارضات على األجور  546ح 

 /.رسوم مستحقة على البيوع  547ح 

 /.ضرائب على الرواتب واألجور: وتعني اقتطاع ضريبة على الدخل  543ح

 ( IRGاالجمالي )

 /.ويخص اشتراكات ضمانات اقتطاعات االشتراكات االجتماعية 545ح :

 االجتماعي على الحساب العمال
 /.ويضم هذا الحساب مختلف الديون التي تترتبمعارضات على األجور 546ح : 

 .على حساب العمال ألسباب عديدة 

 /.ويسمى هذا الحساب بالرسومات رسوم مستحقة على ىالمبيعات 547ح :

 (.TVAالضريبية على اإلنتاج وتخص على الرسم على القيمة المضافة )
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 /.يمثل هذا الحساب المبالغديثةالحديون اتجاه الشركات والشركات  55ح : 

 المستحقة على المؤسسة لمالكها، وينقسم إلى: 

  /.مساهمات للتسديد  551ح 

  /.حسابات جارية للشركاء  555ح 

  /.قسائم وحصص أرباح للدفع  556ح 

 /.ديون لشركات حديثة  558ح 

: يقصد بديون االستغالل تلك الديون المترتبة خالل دورة االستغالل 1ديون االستغالل 56./ 6

 للحصول على مصالح وخدمات لتوفير الجو المالئم للتسيير في أحسن حال، ويتفرع إلى: 

 دائنو الخدمات  562* ح./

 المستخدمون  563* ح./

 ضرائب االستغالل الواجبة األداء  564* ح./

 ية دائنو المصاريف المال 565* ح./

 دائنو المصارف المالية المختلفة  566* ح./

 الهيئات االجتماعية  568*ح./

ل تكون هذه الحسابات مدينة للتسديد تكاليف االستغال 568إلى حساب  562من حساب 

لمستحقة اأموال رهن اإلشارة، وتكون دائنة بتكاليف االستغالل  48المستحقة بدائنية حساب 

 الالزمة لها.بمديونية حسابات التكاليف 

 /.يئات : يكون هذا الحساب مدين بتسديدات التكاليف للهالهيئات االجتماعية 568ح

جتماعية أموال اإلشارة، ويكون دائنا بقيمة التكاليف اال 48المعنية بدائنية حساب 

ئية المطروحة من األجور والمعتبرة على عاتق المؤسسة بمديونية الحسابات الثنا

 .63لحساب 

  /.2: ويحتوي هذا الحساب على الحسابات الثانوية التالية: سلفات التجاريةال 57ح 

  /.تسبيقات وسلفات مقبوضة من الزبائن  570ح 

  /.تخفيضات معدة للمنح  577ح 

  /.منتوجات داخلة في الحساب مسبقا  578ح 

  /.مداخيل في انتظار التخصيص  579ح 

 570 :ت يسجل في هذا الحساب كل السلفا تسبيقات وسلفات مقبوضة من الزبائن

غيرأن  المسبقة والمتعلقة بطلبيات المنتجات المقدمة للمؤسسة من طرف زبائنها،

 جات التيلمنتاالمبالغ لم تسجل مباشرة بدائنية هؤالء الزبائن طالما لم يستلموا هذه 

 ا.قدموا عليها تسبيقات، وهذه السلفات المقدمة من طرف الزبائن تشكل ديون
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 /.ة لماليا: يعتبر حساب تعديل وال يستعمل إال في نهاية السنة معدة للمنح 577ح

لزبائن حة للتعديل خصوم الميزانية، ويكون دائنا لمبلغ التخفيضات التجارية الممنو

 في ضل نهاية السنة المالية، والذين لم يقدم لهم فواتير االرجاع.

  /.ذي أيضا حساب تعديل، وال: ويعتبر منتوجات داخلة في الحساب مسبقا 578ح

حساب  ونيةيسمح بتسوية خصوم الميزانية في نهاية السنة المالية، يكون دائنا بمدي

 ".7اإليرادات صنف "

 /.وهو حساب األنظار الذي يسمح مجاخيلمداخيل في انتظار التخصيص 579ح : 

 رير محصلة والتي لم تعرف طبيعتها بعد، يتم ترصيده بعد استقبال وثيقة للتب

 

 1: ويشمل هذا الحساب على الحسابين: ديون مالية 58. ح./ 8

 سندات تجارية واجبة األداء  58* ح./ 

 سندات مصرفية  588ح./

 /.ئل سندات تجارية واجبة األداء: تمثل هذه السندات وسيلة من وسا 583ح
هذا  تحقاقالتسديد، تتعهد المؤسسة بتسديد الدين الذي هو عليها في تاريخ االس

 السند ) التاريخ المتفق عليه(.

 /.سندات مصرفية: يسجل في رصيده الدائن لحساب أي أموال رهن  588ح

 اإلشارة عادة كسلفة بنكية، ولما كانت حسابات أموال رهن اإلشارة من

حسابات األصول، أرصدتها مدينة دائما أو مرصدة، وإذا كان أحد هذه 

ة يدخل في هذه الحال د دائنالحسابات باستثناء الصندوق يحتوي على رصي

 يده.صرلت 588حساب 

 . دراسة حسابات األصول:  //

 وتتمثل في: 

 الصنف الثاني: االستثمارات 

حازت  ها أويشمل هذا الصنف على مجموعة القيم واألمالك الدائمة التي اشتراها أو أنشأ

 ة: تاليعليها، وهي تسمى باألصول الدائمة أو الثابتة، يتفرع من هذا الصنف الحسابات ال

: يقصد بالمصاريف اإلعدادية هي تلك المصاريف التي تدفعها مصاريف إعدادية 20ح./ .1

بممارسة نشاطاتها االعتيادية، والذي من أجله تم إنشاء المؤسسة المؤسسة قبل قيامها 

وتسمى بالمصاريف التأسيسية، الضرورة لتأسيس المؤسسة، يتفرع عن هذا الحساب 

 2الرئيسي للمصاريف الحسابات الفرعية التالية: 
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  /.ات : وهي المتعلقة بإجراء إنجاز أو تغيرمصاريف متعلقة بعقد المؤسسة 200ح

 العقد كزيادة أو نقصان رأسمالها أو دمج مؤسسة مع مؤسسة أخرى متعلقة ب

  /.لحيازة: تدفع لغرض إنجاز االجراءات الضرورية الالزمة لمصاريف االستثمارات 201ح 

 على األموال والممتلكات التي تنوي المؤسسة شراؤها 

  /.د أو الفوائبوالمتعلقة : وهي التي تتحملها المؤسسة في الفترة التأسيسية مصاريف القروض 202ح

 المصاريف تسددها المؤسسة إلى البنوك للحصول على هذه القروض

 هي التي تتحملها المؤسسة لغرض تكوين مصاريف التكوين المهني 203./ ح :

 اإلطارات المهنية والعمال، وتحسين مستوى اتقانهم ألعمالهم 

 /.وتشمل على المصاريف التي مصاريف سير العمل السابق لالنطالق 204ح :

 ارتبطت بها المؤسسة قبل البدء في نشاطها أو قبل االستغالل 

 التي دفعتها المؤسسة عن الدراسات والبحوث مصاريف الدراسات والبحوث 205./ح :

 الالزمة والخاصة بالنشاط الذي تمارسه 
 /.ة المؤسس وهي كافة المصاريف األخرى التي تتحملها مصاريف االستثمارية: 208ح

 بصورة استثنائية وقبل بدء نشاطها االعتيادي 

  /.يدخل ضمن هذا الحساب قيمة العناصر المعنوية والمزايا التي القيم المعنوية 21ح :

حصلت عليها المؤسسة أو اشترتها أو حازت عليها كحقوق الملكية الصناعية أو 

المقابل المدفوع التجارية، أو حق االختراع أو حقوق أو حقوق المؤلف، وكذلك 

  1للحصول على حق ملكية المتجر ويضم:

  /.األموال المدفوعة للحصول على المتجر 210ح 

  /.حقوق الملكية الصناعية والتجارية  212ح 

ال استعم: تقيم األراضي بصورة مستقلة عن المباني المقامة عليها، وذلك باألراضي 22.ح/3

لثمن إن افاضي، وفي حالة انعدام هذه المستندات المستندات التي تثبت وتبين قيمة هذه األر

حة لمتااإلجمالي المدفوع للحصول على المباني وألراضي، يتم توزيعها بالطرق والوسائل ا

 لتوصيل إلى تحديد قيمة هذه األراضي.

 إن حساب األراضي يشمل على ثالث حسابات فرعية طبيعة هذه األراضي هي: 

  /.و الورشات  األراضي المعدة للبناء 220ح 

  /.المقالع والمناجم  224ح 

  /.األراضي األخرى  226ح 

ي ألجل ديون االستثمار عند شراء األراض 52هذه الحسابات تكون مدينة بدائنية حساب 

حساب  ائنيةد، إذا كانت األراضي محصل عليها من المساهمات وب01وبدائنية حسابات الصنف 

 الشراء نقدا.أموال رهن اإلشارة عند  48من حسابات 

كما قد تكون دائنة بمديونية حساب االهتالك حينما تكون هذه األراضي عرضة لالهتالك 

 كالمناجم.
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: يشمل على الممتلكات التي اقتنتها المؤسسة لغرض حساب تجهيزات اإلنتاج 24.ح.4

 من فترة كثرألاستعمالها، وليس إعادة بيعها إن هذه الممتلكات التي تقدم منافعها االقتصادية 

 مالية، ويشمل على عدة حسابات :

 : وتتضمنالمباني 240* ح./

 /.المباني الصناعية  2400ح 

 .المباني اإلدارية والتجارية  2401ح 

 /.المنشأة الهيكلية األساسية: وتتضمن  241ح 

 طرق النقل  2410ح./ -

 منشأت فنية  2411ح./  -

 أما بقية حسابات تجهيزات اإلنتاج فهي: 

 /.المعدات يشمل على التغيير أو التصنيع واألدوات هيوأدوات معدات 243ح : 

 المخصصة للعمل

 كل األشياء المستعملة في النقل معدات نقل 244./ ح : 

 /.خ ي...الالخاصة بالمكتب والدفاتر والكراس اآلالت: يدخل فيه تجهيزات مكتب 245ح 

 /.مالء : لف وحزم البضائع والمنتجات لتسليمها للعأغلفة قابلة لالسترجاع 246ح 

 /.تتضمن كل األعمال المخصصة إلقامة ارتباطات بين  وتركيبات: منشآت 247ح

 مختلف أنواع االستثمارات.

: يشمل هذا الحساب على الممتلكات التي اقتنتها المؤسسة وأنشأت تجهيزات اجتماعية 25. /5

 1رع هذا الحساب إلى:، ويتفاإلنتاجيةلغرض تسيير أعمالها 

 مباني الشركة  250* ح./ 

 معدات  251*ح./

 تجهيزات منزلية أثاث و 252* ح./

 هيئات  257*ح./ 

سسة : يشمل الحساب قيمة االستثمارات التي شرعت المؤاستثمارات قيد التنفيذ 28.ح/ 6

 بتنفيذها، ولم ينتهي العمل بها في نهاية السنة.

رات الستثمااإن االهتالك هو عبارة عن النقص في قيمة  االستثمارات:أهالك )اندثار(  29.ح/ 7

م و التقادأزمن التي تمتلكها المؤسسة )أصول ثابتة( سواء كان ذلك نتيجة لالستعمال أو يعادل ال

 الفني.
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الل كت خيحسب االهتالك لغرض توفير األموال الالزمة لغرض استبدال األماكن التي اهتل

( لذلك شاءهالهتالك على األصل من تاريخ شراءه ) أو عند االنتهاء من إنفترة زمنية، يحسب ا

لتي اترة نجد أن االهتالك المتراكم يختلف من حيث المبلغ من أصل ألخر، وذلك حسب طول الف

عية ت فرمرت عليه من تاريخ الشراء، ولذلك فإنه من الضروري تقسيم هذا الحساب إلى حسابا

 ارات المعنية.تتالئم مع حسابات االستثم

 القسم الثالث: المخزونات 

هي األصول المتداولة التي اشترتها المؤسسة أو انتهجتها، والتي تحتفظ بها في مخازنها 

أما الغرض إعادة بيعها )أي شراء من أجل إعادة البيع، كما هو في المؤسسات التجارية(، أو 

إلى منتجات تامة الصنع، إن هذا  لغرض استعمالها في عمليات الصنع وتحويل المواد األولية

 1الصنف يشمل على: 

لمؤسسة التي اشترتها ا: يشمل على المشتريات من المنتجات التامة الصنع بضائع 30.ح./ 1

 لغرض إعادة بيعها على حالها دون إحداث أي تغيير أو تحويل أو تحوير عليها.

 رى التيولية واللوازم األخيشمل هذا الحساب على قيمة المواد األمواد ولوازم:  31.ح./2

 تحتاجها المؤسسة الستعمالها في عمليات الصنع التي تمارسها 

ة محاسبيهي المنتجات التي تم البدء في صنعها خالل الدورة ال منتجات نصف مصنعة: 33./ 3

 .إال أنها لم تصل إلى المرحلة النهائية، أي ال زالت لم تصبح منتجات تامة الصنع

تاج أو يد االن: يشمل المنتجات واالستثمارات التي مازالت قوأشغال قيد التنفيذمنتجات  34.ح/4

 التكوين، أي أنها لم تنتهي بانتهاء الفترة المحاسبية.

: هي المنتجات التي تم صنعها ووضعت في المخازن حتى انتظار منتجات تامة 35.ح/5

 تسويتها.

 

ع يات الصنع سواء كانت نتيجة قط: الفضالت التي تنتج عن عملفضالت ومهمالت 36.ح/6

ضالت الف واستعمال المواد األولية، أو كانت منتجات غير صالحة أو منتجات عرضية، وأن هذه

 ة.ياديوالمهمالت ال يمكن بيعها أو تسويقها بصفتها منتجات تامة الصنع وبالصورة االعت

ا سة مهممتلكها المؤس: يشمل على المنتجات والبضائع التي تالمخزونات في الخارج 37.ح/ 7

طريق ي الكانت طبيعتها )مواد أو منتجات( والتي لم تصل بعد إلى مخازن المؤسسة أي أنها ف

 في الجمارك أو في المخازن المؤسسات التي تتعامل معها لمؤسسة.

: يشمل على قيمة البضائع والمنتجات التي اشترتها المؤسسة بهدف إعادة المشتريات 38.ح/ 8

الها بالنسبة للبضائع أو لغرض استعمالها بالنسبة للمواد، وتتفرع إلى حساب بيعها على ح

 البضائع وأخر للمواد واللوازم.
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نى : ألسباب عديدة يحدث نقص في قيمة المخزونات، بمعمئونات نقص المخزونات 39.ح/ 9

ونات زلمخاأن الموجود الفعلي في المخازن ال يتطابق مع سجل في السجالت المحاسبية، وقيمة 

 الفعلية.

 القسم الرابع: الحسابات المدنية ) الحقوق( 

)المدينون( مجموعة الحقوق التي تملكها المؤسسة و اكتسبتها بمفتضى  4يتضمن قسم 

عالقتها مع الغير، تعتبر حسابات الدائنة من حسابات األصول شأنها شأن بقية حسابات األصول 

ترتفع من الجانب المدين عن اليمين و تنخفض من الجانب الدائن عن اليسار، ويتضمن هذا 

 1الصنف ما يلي: 

رصدة هذا الحساب كما تدل تسميته يختص في دراسة األ حسابات الخصوم المدينة: 40.ح/ 1

لسنة ااية المدينة لحسابات القسم الخامس، حيث يستقبل هذه األرصدة إذا اقتضى األمر في نه

 المالية، وتقفل القيود مباشرة عند انفتاح السنة المالية التالية.

 لي: ا ما يذا الحساب ارتباط وطيد باالستثمارات ويظهر فيه: لهمدينو االستثمارات 42ح./ .2

ا نقوده : هي السندات التي تسمح حيازتها الدائنة أصال استعمالسندات المساهمة 421.ح/1 

اب به كتسالعلى المؤسسة التي أصدرتها القيمة األصلية ألي سند هي المبالغ التي دفعت كثمن 

 656مصاريف الملحقة بشراء السندات بجعل لحساب أو شرائه، ومن ناحية المبدأ تسجل ال

 )مصاريف، شراء السندات( مدينا.

  /.ة يكون مدينا بدائني 424: عندما تمنح المؤسسة قرض فإن حساب القروض 424ح

 حسابات الخزينة، ولكن عند الوفاء والسداد يحقق هذا الحساب ربحا.

 منح القرض  الحالة األولى: -

  القروض( مدينا بدائنية حسابات الخزينة  424يجعل حساب( 

 عند السداد الحالة الثانية: -

  القروض(  424)مرتبات للدفع( مدينا بدائنية حساب  563يجعل حساب( 

 /.2يرتبط هذا الحساب مباشرة بقسم  سلفات وتسبيقات على االستثمارات: 425ح 
أموال ) 48ستثمارات بدائنية حساب )االستثمارات( مدين بمبلغ التسبيقات لمورد اال

 رهن اإلشارة( دائن أو مرصد بمديونية حساب االستثمارات المعني.

  /.ى هي مبالغ دفعت الغير على سبيل الضمان وال ترد حت كفاالت مدفوعة: 426ح

 تتحقق الشروط المتفق عليها 

ردي على مويسجل في هذا الحساب قيمة الحقوق المكتسبة  مدينو المخزونات: 43.ح./ 3

 البضائع أو المواد واللوازم، وينقسم إلى: 

 /.وهو ما يسمى بالعربون، حيث أن  سلفات )تسبيقات( للموردين: 430ح

المورد بطلب مبلغ من المال عند تحرير الفاتورة قبل تسليم البضائع، ويطرح 

                              
 .150افي صالح / مرجع سابق /ص: خالص ص 1



لمحاسبة العامة والمخطط ا                                                               الفصل الثاني:  

 المحاسبي الوطني 

 

46 
 

هذا المبلغ من المبلغ اإلجمالي للفاتورة بدائنية أحد حسابات أموال رهن اإلشارة 

 بمديونية حساب المشتريات المعنية.

 /.سسة من طرف الغيريسجل المنتوج المقدم للمؤتخفيضات منتظرة:  438ح 

 في نهاية السنة المالية، المبلغ اإلجمالي للفاتورة 

لى : يسجل قيمة الحقوق التي هي للمؤسسة عدائنية الشركاء والشركات الحليفة 44/.ح4

 األخرين.

: نستعمل هذا الحساب عندما تربط عالقة العمل ثالثة أعوان 1تسبيقات على الحساب 45.ح/5

 لمؤسسة مورد الدولة مثال.اقتصاديين مختلفين عن ا

جات عندا تقوم المؤسسة بشراء منتوجات تامة من عند منتج، وقد خضعت هذه المنتو

ذلك  ا فيعلى الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج، بمعنى أخر المؤسسة دفعت ثمن الرسم بم

 سعر شراء المنتوجات مرتفع بالرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج.

 نتاج،هذه المنتوجات تخضع المؤسسة للرسم الوحيد اإلجمالي على اإلعند إعادة بيع 

من ثفعت وذلك على مبيعاتها وتتضمن الفاتورة المحررة للزبائن مضطر في هذه الحالة إلى د

 الرسم.

 دولة.ع لليتحمل الزبون النهائي مصاريف الضرائب والرسوم ألن المؤسسة مطالبة بإعادة الدف

 الفرق بين: 

o  الرسم الوحيد اإلجمالي لإلنتاج على مبيعاتها 

o  الرسم الوحيد اإلجمالي لإلنتاج على مشترياتها 

سمت حت أو بعالقة الشراء المؤسسة اكتسبت دينا عن الدولة والمتعلق بالمبلغ الذي اقتطع

 على المبيعات عند اإلبالغ الدوري.منه مبلغ الرسم الوحيد اإلجمالي لإلنتاج 

والتي تمثل كل من  6و  4 األرقام: هذا الحساب مركب من 2لى االستغاللسلفات ع 46.ح/6

 (.63إلى  62قسم حسابات الدائنية وقيم التكاليف ) تكاليف االستغالل متمثلة في الحسابات من 

 /.سلفات على الخدمات  462ح 

 /.سلفات المستخدمين  463ح 

 /.سلفات على الضرائب والرسوم  464ح 

 /.سلفات على المصاريف المختلفة  466ح 

 /.مصاريف محسوبة سلفا  468ح 

 /.نفقات في انتظار التعيين  469ح 
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لفات على تسجل الدفعات المالية المقدمة للغير كتسبيقات وس 466إلى  462الحسابات من 

 تكاليف االستغالل.

لتكاليف اات كل من حساب بمبالغ الدفعات المالية بدائنية أحد حسابات أموال رهن اإلشارة تجعل

 .466إلى  462المعنية، بحيث يرصد كل من الحسابات من 

 علق ارتبطت أثناء سنة مالية ولكنها تت: هي تكاليف مصاريف محسوبة سلفا 468./ح

 ي عندبسنوات مقبلة، يجعل حسابات التكاليف المعنية بدائنية يجعل إجراء قيد عكس

 والحسابات المعنية من القسم. 468اب افتتاح السنة المالية التالية بين حس

 /.كن من للتم : هي نفقات تمت إال أن طبيعتها لم تحدد بعدنفقات في انتظار العين 469ح

ميلها كن تحتحميلها تحميال حسابيا نهائيا، يسجل هذا الحساب مؤقتا لنفقات التي ال يم

ية، ثنائبصفة است حسابيا بصفة أكيدة في حساب محدد، يجب أال يستعمل هذا الحساب إال

ن، واجب تحميل جميع المصاريف المقيدة في هذا الحساب النهائي وبأسرع وقت ممك

 لة.حالة االستحايجب أن يرصد هذا الحساب في نهائية السنة المالية ما عدا في 

قسم حسابات  4رقم  4و  7: يتركب هذا الحساب من الرقمين عمالء مدينون 47.ح/ 7

اإليرادات، الزبائن هم مشتري السلع والمنتجات من المؤسسة وينقسم إلى:  7المدينون ورقم 
1 

 عمالء )الزبائن(  470* ح./

 عمالء )قطاعات الضمان(  471* ح./

 فواتير للتحرير  478* ح./ 

 أوراق تجارية للتحرير  479*ح./

 عمالء  470*ح./

 /.ة بدائني مدينا بمبلغ الفواتير المسلمة للعمالء سواءيكون هذا الحساب  عمالء: 470ح
بات إنتاج مباع بمديونية حساب من حسا 71حساب البضائع أو بدائنية حساب  70حساب 

 ت أموال رهن اإلشارة عند تسديد الديون الموجودة على عاتقهم بمردودات المبيعا

 /.حساب  : المبالغ المقتطعة من الثمن المقرر وذلك يجعللقطاعات الضمانعمالء  471ح

 شارة العمالء دائن أو مقفل بحساب رهن اإل 470المنتوج المعني دائنا بدائنه حساب 

 /.ها ير بيع: يسجل هذا الحساب مبلغ المنتوجات التي لم تحرر فواتفواتير للتحرير 478ح

ا ت في هذي سجلتتاح السنة المالية فلتقفل القيود التعند إقفال السنة المالية، أما عند اف

 المنتوجات. 7الحساب بقيد  عكسي إلى الحسابات المعنية من قسم 

سسة : نسجل في هذا الحساب األموال التي هي تحت تصرف المؤأموال رهن اإلشارة 48.ح/8

 في أي شاءت، يتضمن هذا الحساب: 

 حسابات لدى الخزينة 483* ح./ 

 حسابات لدى المؤسسات المالية  484*ح./ 
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 حسابات مصرفية 485* ح./

 1الصندوق  487* ح./

 استغالالت مباشرة واعتمادات  488*ح./ 

 تحويالت من حساب ألخر  489*ح./ 

 تحويالت بريدية  486*ح./ 

 /.حسابات مصرفية:  485ح 

 دائن  مدين 

 بالمسحوبات نقدا  المدفوعات نقدا 

 بالتسديدات المختلفة  بخصومات األوراق التجارية 

 عمولة مصرفية، مصاريف مالية مختلفة  بتحويل من طرف العمالء 

  إيرادات مالية 

 

 /.الصندوق:  487ح 

 بمدخوالت األموال نقدا يجعل مخروجات األموال نقدا دائنا 

 التسديد منه. مدينا دائما، وذلك إلمكانيةحساب الصندوق : يجب أن يكون مالحظة

 : مئونات نقص حسابات الدائنية 49.ح/9

 49ديون معدومة غير قابلة للتحصيل بدائنية حساب  694تحسب مديونية حساب 

 مؤونات نقص حسابات دائنة، وسوف يأتي تفصيل شامل لهذه األسباب

 2دراسة حسابات التسيير: ///

اعة، ع المبحقيقية لمشتريات البضائ: يقيد في هذا الحساب التكلفة البضائع مستهلكة 60.ح./1

ة بيعها عادولذا يستعمل هذا الحساب في المؤسسات التجارية التي تشتري البضائع من الخارج إل

 على حالتها األولى بدون إجراء أي تغير لها.

ئع لبضاويقوم هذا الحساب بحركته على أساس وثيقة تسمى ) إذن الخروج( الذي يثبت خروج ا

 أو المعرضة لالستهالك.المخصصة للبيع 

 :60دور.ح./

 مدين  دائن 
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بالتكلفة الحقيقية لمشتريات  30بدائنية ح./
المورد واللوازم عند يعها في حالتها األولى 

 .31بدائنية حساب 

بضائع  30برجوع بضائع بمديونية ح./
مواد  31برجوع المواد واللوازم بمديونية ح./

 ولوازم.

 الهامش اإلجمالي. 80السنة المالية بمديونية حساب في نهاية  60يرصد حساب 

 61:1.ح/2

 دائن  مدين 

 بتكلفة حقيقية للمواد واللوازم المستهلكة أو

 المدمجة في تصنيع المنتوجات.

 برجوع المواد األولية واللوازم 

 38مواد ولوازم بدائنية ح./ 31بدائنية ح./

 مشتريات غير مخزنة.

 38ولوازم أو ح./مواد  31بمديونية ح./

 مشتريات غير مخزنة

 القيمة المضافة 81في نهاية السنة المالية بمديونية حساب  61يرصد حساب 

 

: يسجل في هذا الحساب األعباء التي تتحملها المؤسسة خالل دورة التصنيع، 2خدمات 62.ح/3

التي تنفقها على التسيير من أجل الحصول على مصلحة ما يجب توفرها للقيام إن المصاريف 

 بالنشاط، ويضم هذا الحساب الحسابات التالية: 

 نقل  620* ح./

 إيجارات وتكاليف إيجارية  621*ح./

 صيانات وتصليحات  622*ح./

 وثائق  624*ح./

 أحور للغير  625*ح./

 اإلشهار  626*ح./

 انتقاالت واستقباالت  627*ح./ 

 بريد ومواصالت سلكية وال سلكية  628*ح./

ها هذا الحساب جميع مصاريف النقل المدفوعة للغير والتي تتحملنقل: يسجل  620ح./* 

 .مشتريات 38المؤسسة باستثناء مصاريف نقل المشتريات التي تحمل مباشرة إلى حساب 

 :628إلى  620دور حسابات من 
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 ائن د مدين 

 عند التسوية بمديونية الحساب الختامي  بتكلفة الخدمات المستلمة 

بدائنية حساب من حسابات أموال رهن 

 اإلشارة عند الدفع فورا بالحاضر

 

موردو الخدمات في حالة  562بدائنية حساب 

 التسديد األجل 

 

 

 القيمة المضافة  81خدمات في نهاية السنة المالية بمديونية حساب  62يرصد حساب 

 1 مصاريف المستخدمين: 63.ح/4

الستغالل اديون  563باألجور المستحقة األداء واإلسهامات واالشتراكات بدائنية حساب 

دائنية بجبة )المستخدمين( بالنسبة لألجور المستحقة للعمال، وكذا المصاريف االجتماعية الوا
ساب حالهيئات االجتماعية، بالنسبة لمصاريف المفروضة على المؤسسة بدائنية  568حساب 

 ية(.لتسوامن حسابات أموال رهن إلشارة، ويقابل في الجهة الدائنة )ما عدا عند الرغبة في 

نتيجة  83في نهاية السنة المالية المحاسبية بمديونية حساب  63يرصد حساب 

 االستغالل.

تسبة : يخضع القانون لمؤسسات لعدد معين من الحقوق والرسوم محالضرائب والرسوم 64./5

مة على عملياتها )شراء، بيع، تصنيع، إنتاج(، وكذا تدفع الضرائب على األجور المقد

 للمستخدمين، هذا الحساب إلى الحسابات التالية: 

 الدفع الجزافي 640* ح./

 رسوم على النشاط المهني  641*ح./ 

 رسوم على رقم األعمال  642*ح./ 

 ضرائب غير مباشرة  643ح./

 رسوم خاصة  644*ح./ 

 أداءات التسجيل  646*ح./

 رسوم جمركية  647*ح./ 

 أداءات وضرائب ورسوم أخرى  648 /*ح.

 2 الرسوم: 64دور ح./
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 دائن  مدين 

 ما عدا عند الرغبة في التسوية  أو تسديد ضريبة أو حق أو رسم عند إثبات 

ضرائب االستغالل  564بدائنية حساب 

 المستحقة 

 

بدائنية حساب من حسابات أموال رهن 

 اإلشارة 

 

 نتيجة االستغالل 83نهاية السنة المالية بمديونية حساب في  64يرصد حساب 

 : يتضمن هذا الحساب جميع المصاريف الناتجة عن: 1مصاريف مالية 65.ح/6

مات الخد المتداولة القروض الخصومات الممنوحة، وكذا جزاءاستعمال األموال أو السندات  -

 رف، ويتفرع إلى: صالتي يقدمها الم

 فوائد القروض 650* ح./

 فوائد الحسابات الجارية والودائع الدائنة  651*ح./

 فوائد مصرفية 653*ح./ 

 خصومات ممنوحة  654*ح./

 البنك والتحصيل مصاريف  655*ح./ 

 مصاريف شراء السندات  656*ح./

 *ح./ عمولة منح القروض والكفاالت 

 :65دور ح./ 

 دائن  مدين 

 عند التسوية المحتملة  عند فوترة ذو طبيعة مالية للمؤسسة 

 654عمالء لحساب  47بدائنية حساب 

 خصومات ممنوحة 

 

بدائنية حساب من حسابات أموال رهن 

 اإلشارة 

 

  دائنو المصاريف لمالية  565بدائنية حساب 

 نتيجة االستغالل  83في نهاية السنة المالية بمديونية حساب  65يرصد حساب 

 الحسابات التالية:  66: يتضمن حساب 2مصاريف مختلفة 66.ح./7

 التأمينات  660* ح./
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 مصاريف األخرى مختلفة  669* ح./ 

ن ضمان متي تدفعها المؤسسة لصالح التأمين بغية الالتأمينات: يسجل المبالغ ال 660ح./ -

 المخاطرة

مصاريف أخرى مختلفة: بعض المصاريف المحددة بطابع خاص، وليست لها أي  669ح./ -

مصاريف  ميزة عامة تميزها عن طبيعة الحسابات العامة األخرى، وهي االشتراكات والهيئات،

 على المشتريات والمبيعات.الشعبية، نقص في مواد التعبئة والتغليف، رجوع 

 : 66دور ح./ 

 دائن  مدين 

 عند التسوية المحتملة  عند فوترة مصروفات مختلفة للمؤسسة 

موال رهن أبدائنية حساب من حسابات 

 اإلشارة

 

  دائنو المصاريف المختلفة  566بدائنية حساب 

 نتيجة االستغالل  83في نهاية السنة المالية بمديونية حساب  66يرصد حساب  

 : مخصصات االهتالكات والمؤونات 68.ح./8

، : يخصص هذا الحساب عندما يالحظ تناقض في االستثماراتمخصصات اهتالكات 682ح./ -

 تماشيا مع عامل الوقت أو استعمال هذه األخيرة.وهذا 

يمة لنقص الذي يخص السنة المالية، مثال عندما تتناقض قويسجل في هذا الحساب ا

 من قيمة اكتسابه. 1/5الممتلك في خمسة سنوات تخص كل سنة 

 1دراسة حسابات المنتوجات:  -//

 مبيعات البضائع:  70.ح./1

ائع يخص مباشرة النشاط التجاري للمؤسسة ويتسلم منتوج مبيعات البض 70إن حساب 

 كون بثمنيضائع دون تحويل أي اتباع في الحالة التي اشتريتن وأن بيع البالمشتراة، والتي تباع 

ة ات مباشرمبيعالبيع، وثمن البيع يساوي ثمن تكلفة شراء البضائع مع إضافة الربح، وقد تقدم ال

لى إرة تسلم كبي للمستهلكين أو المستعملين لهذه البضائع، تسمى البيع التجزئة، أو بطريقة كميات

 موزعين وهما بدورهم يسلموا إلى المستهلكين.التجار وال

 حاضر( أوبال ): إن الطرق الشائعة والمعروفة بكثرة في المبيعات هي البيع نقدا طريقة التسديد

 تحت الحساب ) باألجل(.
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 سواء كانوزئة مهما كانت طريقة البيع، وذلك سواء كان البيع بالكميات كبيرة أو بالتج مالحظة:

 ن محاسبةمسكويالتسديد نقدا أو باألجل، قد يضطر التاجر إلى في جميع الحاالت بتسليم الزبائن 

 على مستوى منشأتهم فواتير بيه أو أي مبرر أخر يثبت عملية البيع.

  مبيعات البضائع: 70دور ح./

  مدين 

 )باسترجاع المبيعات )إشعار دائن 

  )بدائنية حساب الزبون )العميل 

  80لترصد دائنية حساب  

  بثمن بيع البضائع أو المواد واللوازم

 المباعة 

  بمديونية حساب الزبائن في حالة

 البيع تحت الحساب 

  في حالة البيع  48بمديونية حساب

 نقدا )بالحاضر( 

 

وقد خصص المخطط المحاسبي للمؤسسات التي تسجل منتوج 1: منتوع مباع 71.ح./ 2

 مبيعاتها

 : 71دور ح./

 دائن  مدين 

  باسترجاع على المبيعات 

  القيمة  81للترصد بدائنية حساب

 المضافة 

  بثمن بيع المنتوجات المصنعة من

 طرف المؤسسة 

  بمديونية حساب الزبائن في حالة

 البيع تحت الحساب 

  في حالة البيع  48بمديونية حساب

 نقدا 

 دورة إعادة التخزين: المبيعات 

خل حساب يلعبان أدوارهم في أن واحد، وقد يتد 72و  71في حالة التطبيقية فإن حساب 

ه فإن 71 ، وذلك بغية إظهار ما أدخل بالمخزن، وقدم لالستهالك، وأما حساب71قبل حساب  72

 الزبائن الذين يشترون ملكية المنتوجات المباعة. يسجل التحويالت التي تقدم إلى

 72:2.ح/3

 دائن  مدين 

  بدائنية حسابات المخزونات المعنية

 في حالة التخزين 

  بقيمة منتوجات المؤسسة، وكذا قيمة

 الفضالت والمهمالت 
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  القيمة  81لترصيد دائنية حساب

 المضافة 

  :بمديونية حسابات المخزونات التالية 

 منتوجات نصف مصنعة  33ح./  -

 منتوجات في أخر اإلنتاج  34ح./ -

 منتوجات تامة  35ح./  -

 فضالت ومهمالت  36ح./  -

 

: عادة تقوم المؤسسة بإنجاز لحاجتها الخاصة 1منتوج المؤسسة لحاجتها الخاصة 73.ح./4

ولهذا مجموعة من االستثمارات، وتقوم بتنفيذها في الحساب المتعلق بمنتوجات االستغالل، 

منتوج المؤسسة لحاجتها الخاصة، وقد يكون  73حصص المخطط المحاسبي الوطني حساب 

هذا المبدأ الحساب دائنا بمديونية حساب االستثمارات، وهي قيمة المنتوج الحقيقي التي تكلفت 

 المؤسسة.

ون قد تقوم المؤسسة مرارا بإنتاج معين لصالحها، يتمثل في ممتلكات أخرى د مالحظة:

بح منتوج يصا الستثمارات مثال كبعض الوحدات اإلنتاجية التي تملك تيارا كهربائيا، إذ أن هذاال

 مواد ولوازم، مادامت الضرورة تتطلب ذلك. 31بمديونية حساب 

 : 73دور ح./ 

 دائن  مدين 

  القيمة  81لترصد وبدائنية حساب

 المضافة 

  تكلفة منتوج الممتلكات المنجزة

 .6قسم والتي تسجل حسابات 

  مواد واللوازم  31بمديونية حساب 

  بمديونية حساب االستثمارات

 األخرى 

  استثمارات في  28بمديونية حساب

طريق اإلنجازات إذا كانت 

االستثمارات في نهاية السنة المالية 

 غير منهية 

 

وإذا كانت  70: إذا كانت المؤسسات التجارية تقيد مبيعا بحساب 2إيداءات مقدمة 74ح./  .2

منتوج مباع، فإن  71لمؤسسة الصناعية والفالحية تقيد مبيعاتها المخصصة لغير بحساب ا

يسمى بحساب خدمات مقدمة  74مؤسسات الخدمات تقيد إيداءاتها المقدمة للغير بحساب 

 )إيداءات مقدمة(.

 : 74دور ح./
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 دائن  مدين 

  في نهاية السنة المالية لترصد

 81دائنية حساب 

  بثمن فوترة الخدمات المقدمة 

  بمديونية حساب الزبائن 

  بمديونية حساب أموال رهن

 اإلشارة 

 

: إن المنتوجات اإلضافية لنشاط اإلنتاج والتي لم تقوم المؤسسة 1منتوجات مختلفة 77.ح./ 6

 والذي يقسم بدوره إلى: 77بفوترتها لزبائنها، قد تسجل لهذا الحساب أي حساب 

 منتوجات مالية 770ح./* 

 منتوجات أخرى مختلفة  779*.ح/ 

 

 : 77دور ح./

 دائن  مدين 

  في نهاية السنة المالية لترصد

 83دائنية حساب 

  بمبلغ المنتوجات المعنية 

  بمديونية حساب من حسابات

الدائنية أو الديون )أموال رهن 

 اإلشارة أو موردين(

 

  2منتوجات خارج االستغالل: 790.ح./ 8

ا ة، وإنملمالياالمنتوجات ال تفيد االستغالل الحقيقي المادي الخاص بالنسبة للسنة  إن هذه

م حساب ينقسوتكتسي طابع استثنائي للسنوات السابقة، وتعتبر هذه المنتوجات خارج االستغالل، 

 إلى عدة حسابات أخرى . 79

  /.إعانات مستلمة  790ح 

 /.منتوجات االستثمارات المتنازل عنها  792ح 

 منتوجات العناصر األخرى لألصول المتنازل عنها  793./ ح 

 .مدخوالت الديون الملغاة  794ح 

 (.798-797-794-793-792-790دور ح./ ) 

 : 796دور ح./ 
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 دائن  مدين 

  نتيجة  84لترصيد دائنية حساب

 خارج االستغالل 

  بمبلغ إلغاء التكاليف المسجلة سهوا

 بالسنوات السابقة 

  بمديونية حسابات الديون في حالة

عدم تسديد التكلفة أو بمديونية 

 حساب الخزينة في )رد الدفع(

 1: دراسة حسابات النتائج

  /.الهامش اإلجمالي  80ح 

  /.القيمة المضافة  81ح 

  /.نتيجة االستغالل  83ح 

 /.نتيجة خرج االستغالل  84ح 

  /.نتيجة الدورة  88ح 

 النتيجة اإلجمالية للدورة  880ح./  -

 الضرائب على األرباح  889ح./  -

 /.تنازالت بين الوحدات  89ح 

بضائع فة ال: ) الهامش التجاري ( يساوي الفرق بين المبيعات وكل.ح./ الهامش اإلجمالي1

 المستهلكة.

 

 

 

 الستهالكاج واالصناعي، وهي الفرق بين مبالغ اإلنت: تمثل نتيجة النشاط .ح./ القيمة المضافة2

 الوسيطية للموارد والخدمات.

 

 

 القيمة المضافة هي وحدة قياس اإلنتاج المنجز من طرف المؤسسة 

نتيجة )  83) القيمة المضافة( يحول في نهاية السنة المالية إلى ح./  81إن رصيد ح./

 2االستغالل(.

 : 81دورة ح./ 
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 دائن  مدين 

  /.الهامش اإلجمالي )عجز(  80ح 

  /.مواد ولوازم المستهلكة  61ح 

 /.خدمات  62ح 

 /.إنتاج مخزون ) رصيد مدين(  72ح 

  /.ح./  81ح=

ح./  –( 80+71+72+74+75)

(61+62) 

وفي حالة ما إذا كان الهامش اإلجمالي ربحا 

 وإنتاج ومخزون دائن 

 /.( 75+74+73+71=ح./) 81ح–

 (80+72+62+61ح./ ) 

وفي حالة ما إذا كان الهامش اإلجمالي يمثل 

 لعجز واألنتاج المخزون برصيد مدين.

  /.الهامش اإلجمالي  80ح 

 /.إنتاج مباع  71ح 

 /.إنتاج مخزون  72ح 

 /.إنتاج المؤسسة لنفسها  73ح 

  /.خدمات مقدمة  74ح 

 /.تحويل تكاليف اإلنتاج  75ح 

تج عن نالتي  يسمح هذا الحساب بتحديد النتيجة )الربح أو الخسارة( نتيجة االستغالل: 83. / 3

لية جمامجموع عمليات سير المؤسسة، هذه النتيجة تتمثل في الفرق بين القيمة المضافة اإل

لية إلى حساب في نهاية السنة الما 83والتكاليف العادية المرتبطة بالتسيير، يحول رصيد حساب 

 نتيجة إجمالية. 880

  83./ دور ح

 دائن  مدين 

 /.القيمة المضافة  81ح 

  /.مصاريف المستخدمين  63ح 

  /.ضرائب ورسوم  64ح 

 /.مصاريف مالية  65ح 

 /.مصاريف مختلفة  66ح 

  /.هتالكات امخصصات  68ح

 ومئونات 

  منتجات  77الرصيد الدائن لحساب

 متنوعة 

  تحويل  78الرصيد الدائن لحساب

 تكاليف االستغالل 

  

سطة قة بوا: يسمح بتحديد النتيجة )الربح أو الخسارة( المحقنتيجة خارج االستغالل 84.ح./4

 العمليات التي تدخل في النشاطات العادية للمؤسسة.

 :  84دورة ح.

 مدين  دائن 

  تكاليف  69الرصيد الدائن لحساب

 خارج االستغالل 

  ربحا إذا كان دائنا  84يمثل حساب

  إيرادات  79الرصيد الدائن لحساب

 خارج االستغالل 
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 وخسارة إذا كان مدينا 

 

 880في نهاية السنة المالية إلى حساب  84يحول حساب 

 نتيجة السنة المالية:  88.ح/ 5

 يسمح هذا الحساب بتحديد النتيجة الصافية، وينقسم إلى: 

 النتيجة اإلجمالية:  880ح./ -

 .84وحساب  83ويجمع حساب يسمح بتحديد النتيجة قبل الضريبة على األرباح 

 ضريبة على األرباح:  889ح./ -

 .يسجل فيه مبلغ الضرائب على األرباح 

 تنازالت ما بين الوحدات:  89.ح./ 6

ت لوحداايسمح هذا لحساب بتسجيل تنازالت المنتجات، وقيمة الخدمات المتبادلة ما بين 

 المحاسبية للمؤسسة.

 : اسم المؤسسة 

  :رقم التعريف 

 حسابات النتائججدول 

 دائن  مدين  اسم الحساب  رقم الحساب 

70 

60 

 بيوع البضائع 

 بضائع مستهلكة 

 

Xxx 

xxx 

  Xxx الهامش اإلجمالي  80

80 

71 

72 
73 

74 

75 

61 

62 

 الهامش اإلجمالي 

 إنتاج مباع 

 إنتاج مخزون 
 إنتاج المؤسسة 

 إيداءات مقدمة 

 تحويل تكاليف اإلنتاج 

 مواد ولوازم مستهلكة 

 خدمات 

 

 

 
 

 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 
Xxx 

Xxx 

xxx 

  xxx القيمة المضافة  81

81 

77 

78  
63 

 القيمة المضافة 

 منتوجات مختلفة 

 تحويل تكاليف االستغالل 
 مصاريف المستخدمين 

 

 

 
 

Xxx 

Xxx 

xxx 
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64 
65 

66 

68 

 الضرائب والرسوم 
 مصاريف مالية 

 مصاريف مختلفة 

 والمئوناتمخصصات االهتالكات 

Xxx 
Xxx 

Xxx 

Xxx 

 Xxx xxx نتيجة االستغالل  83

79 

69 

 منتوجات خارج االستغالل 

 تكاليف خارج االستغالل 

 

Xxx 

 

  Xxx نتيجة خارج االستغالل  84

83 

84 

 نتيجة االستغالل 

 نتيجة خارج االستغالل 

Xxx  

  Xxx النتيجة اإلجمالية  880

889 
88 

 ضرائب على األرباح 
 النتيجة الصافية 

Xxx  

 .182المصدر: بويعقوب عبد الكريم/ مرجع سابق/ ص

 مطلب الثالث: مزايا وعيوب المخطط المحاسبي الوطني ال

لم يحظى المخطط بالدراسة كما كان متوقع كتب حوله إال لشيء القليل النادر، مشاكل 
طرحت في مناسبات عديدة تتخبط فيها المؤسسات نتيجة تطبيقها المخطط المحاسبي الوطني، 

 1عديدة ولكنها في انتظار الحل إلى يومنا هذا.

 مزايا المخطط المحاسبي الوطني: 

  م.1975المحاسبي العام الفرنسي الذي كان مطبقا إلى سنة قضى على ثغرات المخطط 

 نسة متجا أتى بتصنيف جديد للحسابات بالمقارنة بالمخطط المحاسبي العام، فالحسابات

 ودقيقة.

 ( التي كانت يمكن لها الظهور بجانب5( والصنف )4وجد حال لحسابات الصنف ) 

 األصول أو بجانب الخصوم، وهي اآلن حسابات تناظرية.

  أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون 

  أتى بعدد من الوثائق الملحقة تكمل الوثائق الشاملة المعروفة 

  أتى جدول حسابات النتائج بنتائج جزئية ذات أهمية معتبرة 

 عيوب المخطط المحاسبي الوطني: 

 رة خيبالرغم من مرور عقد ونصف على تطبيق هذا المخطط في المؤسسة، فإن هذه األ

حد  ت إلىغير متحكمة فيه إلى اليوم، كما أن هناك أسئلة عديدة طرحت ولم تلق إجابا

 األن.

                              
 .180الكريم / مرجع سابق / صبويعقوب عبد : 1
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  نه فيعتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون لم يوفق فيه، مما أدى إلى العدول 

 أغلب المؤسسات 

 د تقييم بعض عناصر األصول ) المنتجات، أشغال المؤسسة لنفسها، مخزون الموا

 ر.لمستما عالقة له بالواقع(، وذلك لغياب المحاسبة التحليلية والجرد والبضائع ال

 حاسبي ط الممشاكل يعاني منها المحلل المالي عند اعتماده على لميزانية، يعتبر المخط

عتبر تينما بالعام أوراق المساهمة المالية من األموال الثابتة، أي من االستثمارات، 

 (.421الحقوق )حساب حسب المخطط المحاسبي الوطني من 

 وع مخطط مشر أمر بإتباع الجرد المستمر بالنسبة للمخزون )كقاعدة للمحاسبة التحليلية( ولكن

 المحاسبة التحليلية لم يظهر إلى الوجود إلى اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل الثاني:   

عددت ذلك تأن المحاسبة العامة وغيرها من المحاسبات لهم أهمية كبيرة في المؤسسات، ل

 علوملتعريفات التي أعطيت لها وتشابكت في بعضها البعض، وللمحاسبة عدة عالقات مع ال

م لعلواألخرى، وألنها علم قائم بذاته تطورت هذه العالقة فأصبحت المحاسبة تؤثر على ا

اتها بهم، ولقد أوجدت المحاسبة نفسها مخططا محاسبيا يراعي متطلباألخرى، كما تتأثر 
 لياتويعززها بالمرونة والصالبة في نفس الوقت، فالمرونة تتمثل في سهولة تسجيل العم

ا، يعتهالمحاسبية، أما الصالبة فتتمثل في منهج طرق التسجيل المحاسبي وتبويبها حسب طب

  هنا هو: طرحهالمخطط المحاسبي الجديد، والسؤال الذي ن بالرغم من كل هذه المزايا التي يتمتع

 ما مدى معالجة المخطط المحاسبي الوطني الجديد لعيوب المخطط المحاسبي القديم؟ 

ي فوهل يمكن لنا أن نكشف في المستقبل عيوب أخرى تعيق التطور في المحاسبة والتطور 

 االقتصاد؟ 
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 مقدمة الفصل الثالث: 

أو  محاسبيفإنها تعمد إلى التسجيل الإن المؤسسة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة 

ق التي لوثائالمتابعة المحاسبية للعمليات المنجزة من قبل المؤسسة، وهذه العمليات تكون حسب ا
دفتر  يات فيالمنبثقة عن العملجاء بها المخطط المحاسبي الوطني، حيث إن المحاسب يسجل القيود 

جرد، قبل ال راجعةاليومية، ثم يرحل الحسابات إلى دفتر األستاذ، ليقوم في األخير بإعداد ميزان الم

ر جهده ا قصاهذه المراحل يطلق عليها مراحل األعمال الروتينية للمحاسبة، فيبذل المحاسب خالله

 مؤسسةدة أنظمة محاسبية بحسب نوعية المن حيث التنظيم، الدقة، والموضوعية، حيث تعتمد ع

 وحاجتها، بغرض إعطاء تفاصيل ضرورية لتسيير وتقسيم العمل وتفادي ارتكاب األخطاء.

نه يات ألأما في أخر الدورة، فالمحاسب يجد نفسه مجبرا على إعادة النظر في هذه العمل

 كنها اللت ولناك عمليات سجتوجد دائما هناك عمليات تعود إلى الدورة، لكنها لم تسجل بعد، أو ه

روري ن الضتعود إلى الدورة، كما أن هناك أخطاء قد ارتكبت أثناء تسجيل بعض العمليات، لذا م

 ة.البحث في هذه العمليات واكتشاف األخطاء المرتكبة وهو ما يعرف بأعمال نهاية السن

ما السنة وإذا، فالعمليات المحاسبية يجب أن تخضع إلى سلسلة من المعامالت طوال 
ل ذا الفصالل هخيزانية والنتيجة الحوصلة سبقتها أعمال ثقيلة ودقيقة يقوم بها المختصون، ومن مال

كون يث يتحسنحاول الكشف عن هذه المعامالت من خالل إلقاء نظرة شاملة عن الدورة المحاسبية، 

لثاني ابحث أما الم هذا الفصل من مبحثين، المبحث األول نتناول فيه عمليات التسجيل المحاسبي،

 فسندرس فيه أعمال نهاية الدورة.

 المبحث األول: عمليات التسجيل المحاسبي 

 عشرات، بل والاآلالفتعد العمليات المحاسبية المنجزة سويا من طرف المؤسسات بمئات 

بر الماليين في بعض األحيان، لنتصور في ذلك بعض المؤسسات الوطنية بمختلف وحداتها ع

ة ية الذملى بنعتمعنا بعض الشيء في هذه العمليات فإننا نجد أن كل عملية لها أثارها  الوطن، إذا

ي هذا فندرس س)الميزانية( وأن أغلب العمليات لها أثارها على النتيجة )حسابات النتائج(، لذلك 

 ة.المبحث مراحل الدورة المحاسبية، واألنظمة المحاسبية، ودراسة الميزانية المحاسبي

 

 

 

 

 

 مطلب األول: مراحل الدورة المحاسبية ال

 تتم الدورة المحاسبية في ثالث مراحل هي: 

 وتتمثل في التسجيل في دفتر اليومية  المرحلة األولى: -

 وتتمثل في الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ  المرحلة الثانية: -
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  وتتمثل في إعداد ميزان المراجعة للحسابات كأداة للمراقبة المرحلة الثالثة: -

يح ة تصحقبل التطرق إلى مراحل الدورة المحاسبية يجب أن نعرف الدفاتر المحاسبية وكيفي

 األخطاء التي قد تكون أو تحدث على مستوى هذه الدفاتر

 الدفاتر المحاسبية

المستندات المحاسبية أساس كل تسجيل وهي المستندات المثبوتية ) : 1دفتر اليومية .1

( 10المبررة( لكل عملية تسجيل، ويجب أن يحتفظ بها في األرشيف لمدة ال تقل عن )

 سنوات، والمستندات نوعان: 

 مؤسسة )أي داخلية (مستندات تم تحضيرها داخل ال –أ 

 ا )أي خارجية(مستندات تحصلت عليها المؤسسة ممن تتعامل معه –ب 

دوثها، حسب حبيعتبر دفتر اليومية الدفتر اإلجباري األول، تسجل فيه كل العمليات المحاسبية 

لتقدم نها ويوما بيوم، تهدف للمحافظة على البيانات في صورتها األصلية، تسهيل عملية البحث ع

 عند الحاجة كدليل إثبات أمام القاضي.

ات ى البيانظة علم ويخضع إلى قيود شكلية الهدف منها المحافيسمى هذا الدفتر دفتر اليومية العا

 المسجلة، وعدم القدرة على تعريفها فيما بعد.

 ن طرفوحسب ما ينص عليه القانون فإن صفحات الدفتر هذا مرقمة ترقيما مسبقا مختوما م

و حو أملمحكمة مقر المؤسسة أو رئيس البلدية أو محافظ الشرطة، ويمنع منعا باتا الشطب أو 
وفي  فراغ الكتابة بقلم الرصاص أو اإلضافات األجنبية والهامشية أو نزع أية ورقة أو ترك أي

للون اهذه األخطاء ينبغي أن تصحح باستعمال عادة لون قلم غير حالة ارتكاب األخطاء فإن 

السابق، بطرق تصحيح األخطاء المسموح بها )طريقة المتمم للصفر حسب نصوص المخطط 

 ي الوطني(.المحاسب

لمدينة الغ اتتم مراقبة توافر مبدأ القيد المزدوج عند تسجيل كل عملية )أي تساوي بين المب
صفحة، لة لتلك لدائناوالمبالغ الدائنة للعملية(، وعند نهاية كل صفحة نجمع المبالغ المدينة والمبالغ 

يد دأ القيمكن بفضل مبنتأكد من تساويهما ثم نرحل هذا الجموع إلى بداية الصفحة الموالية، 

 ساسيةالمزدوج اكتشاف عدد من األخطاء، وذلك في حالة عدم تساوي، لكن هناك أخطاء أخرى أ

 )كاستعمال حساب بدال من حساب أخر( ال يمكن اكتشافها لهذا المبدأ.

بسيط يد الينتج عن كل عملية محاسبية تسجيل قيد أو قيود محاسبية، ويمكن التفريق بين الق

 سابين فقط أحدهما مدين وألخر دائن(، والقيد المركب، حيث تعدد الحسابات.)وجود ح

 2إن التسجيل من الناحية العملية يتطلب:

  جمع الوثائق المبررة، دراستها، وتركيبها بحسب طبيعتها 

                              
  52: محمد بوتين / مرجع سابق / ص1

 .53سابق / ص: محمد بوتين / مرجع  2
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 لى ععتماد ة باالتحليل العملية من أجل تحديد الحساب أو الحسابات المعنية المدينة أو الدائن

 محاسبي المخطط ال

 تسجيل العملية في اليومية وترحيلها إلى دفتر األستاذ 

تسجل العمليات المحاسبية حسب النظام الكالسيكي في اليومية العامة )  1دفتر األستاذ: .2

اليومية الوحيدة(، يذكر تاريخ العملية، الشرح، الحساب المدين، الحساب الدائن، ومبالغ 

أخر هو دفتر األستاذ، تتمثل وظيفة هذا الدفتر في  لعملية، ترحيل هذه العمليات إلى دفتر
فتح العدد الضروري من الحسابات الالزمة لتحليل التغيرات التي تطرأ على كل عنصر من 

عناصر الميزانية أو من عناصر الميزانية أو من عناصر حسابات التسيير والنتائج، 

تي يراها مسئولو المؤسسة األصناف الثمانية اليتضمن هذا الدفتر إذا جميع الحسابات 

ضرورية، وبذلك فعدد الحسابات المفتوحة لدى كل مؤسسة يختلف بحسب حجم المؤسسة، 

عدد العمليات واالمكانيات المتاحة ومدى رغبة المسئولين في الحصول على بيانات أكثر 

 فأكثر تفصيال.

تمثل طة تلية بسيإذا كان التسجيل في اليومية صحيحا فإن الترحيل إلى دفتر الحسابات عم .3
لتي طاء افي نقل المبالغ إلى كل حساب معني، وبالرغم من ذلك هناك ثالث أنواع من األخ

 يمكن ارتكابها عند الترحيل من اليومية إلى دفتر ألستاذ: 

 خطأ في الحساب  .أ

 خطأ في المبلغ  .ب

 خطأ في الطرف المعني من الحساب  .ت

تجدر اإلشارة هنا إلى امكانية القضاء على مثل هذا النوع من األخطاء وتخفيف العمل إلى 

، حيث إذا كان العمل أليا فإن اآللةدرجة كبيرة، إذا تمت أعمال التسجيل والترحيل بواسطة 

المحاسبة التي تعود على المؤسسة )وربما الغير( تكون كبيرة، وتتعدى حساب معرفة عناصر 

نتيجة في نهاية الدورة، بعبارة أخرى يمكن تتبع العمليات بكل تفاصيلها إذا كان العمل ألي، الذمة وال

ما يسمى بالمحاسبة المساعدة، مثل محاسبة الزبائن، ومحاسبة الموردين أي أنه  إتباعحيث يمكن 

يمكن في هذه الحالة مسك حساب شخصي لكل زبون وكل مورد بدال من الحسابين االجماليين، 

الي الزبائن، وإجمالي الموردين، بهذه الطريقة يمكن معرفة وفي أي وقت حق المؤسسة اتجاه إجم

أي زبون ودينها اتجاه أي مورد، وهذا ضروري من أجل معرفة ومتابعة العالقة المالية للمؤسسة 

 2مع الغير.

تر فاود نستنتج مما سبق أن هناك في المؤسسات الكبيرة والمتوسطة على األقل دفاتر عامة

لمساعدة الدفاتر مثل امساعدة، تتمثل الدفاتر العامة في دفتر اليومية العام، ودفتر األستاذ العام، وتت

عة عام لمراجافي دفتر اليومية المساعدة ودفاتر األستاذ المساعدة، ومن المنطقي أن يكون ميزان 

 وميزان مرجعة المساعد.

اسب المح تسجل العمليات في اليومية والترحيل إلى دفتر األستاذ، عمل ميزان المراجعة: .4

سابات ح –ة إلى نهاية الدورة حيث نظريا يمكن إعداد القوائم المالية الشاملة )الميزاني

 أن: ة حيثالنتائج وجدول الحركات عناصر الذمة(، إال أنه يتعذر ذلك من الناحية العلمي
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 ساباتسية، نشير إلى وجوب القيام بتسويات مختلفة لحتطبيقا لمبادئ المحاسبة األسا 

 )اهتالكات، مئونات، تسوية حسابات األصول والخصوم...(.

  تحري جب اليهناك أخطاء قد ترتكب نتيجة التسجيل في اليومية والترحيل إلى دفتر األستاذ

 عنها واكتشافها.

ة المرتكب خطاءة الثانية فإن األتتمثل النقطة األولى فيما يسمى أعمال أخر الدورة، أما النقط

زان اد مييمكن اكتشافها عن طريق القيد المزدوج، تتأكد من المساواة في أخر الفترة بعد إعد

 المراجعة.

 لمخططاميزان المراجعة وثيقة تجمع جميع الحسابات المفتوحة بدفتر األستاذ مرتبة حسب 
لمبالغ اجموع ملمبالغ المسجلة في المدين، المحاسبي الوطني، تأخذ بالنسبة لكل الحسابات مجموع ا

 المسجلة في الدائن.

 : اآلتيةيجب التأكد بعد إعداد ميزان المراجعة من المساواة 

  مجموع المدين للحساب = مجموع الدائن لهذه الحسابات 

 مجموع األرصدة المدينة = مجموع األرصدة الدائنة 

  = مجموع اليومية مجموع ميزان المراجعة بالنسبة لحقل المبالغ 

ها، قارن بينة، وينفرق بين ميزان المراجعة العام الذي يصحب دفتر األستاذ العام واليومية العام

ها تقارنوموازين مراجعة مساعدة التي تصحب دفاتر األساتذة المساعدة واليوميات المساعدة و

 ....(ت الموردين)يومية مساعدة للموردين، دفتر أستاذ الموردين، ميزان المراجعة الحسابا

وميزان  نفرق بين ميزانية المراجعة قبل الجرد الذي يحتم الدورة المحاسبية الروتينية،

يها عتمد عللذي يالمراجعة بعد الجرد أي بعد األخذ بعين االعتبار أعمال أخر الدورة، وهو الوحيد ا

 إلعداد الميزانية الختامية.

وجود  في عدماألفق حيث أن توافر المساواة ال ينيبقى ميزان المراجعة كأداة لمراقبة محدود 

جلت سأ أي أخطاء، إذ يمكن إعداد قوائم مالية شاملة خاطئة إذا كانت هناك عمليات قد حملت خط

 في حسابات بدال من حساباتها المناسبة.

: سبق أن أشرنا يجب عدم الشطب، والكشط والمحو واإلضافات الهامشية تصحيح األخطاء

اليومية، وعليه هناك طريقتان يتبعهما المحاسبون لتصحيح األخطاء المرتكبة، )أخطاء على دفاتر 

 1حسابية، أخطاء الترحيل، أخطاء التحميل، أخطاء قلب األرقام....(.

  طريقة القيد العكسي 

  طريقة المتمم لصفر 

 حيث يجب إلغاء القيد الخاطئ أوال ثم تسجيل القيد الصحيح ثانية.

 د الصحيحيل القي: تتمثل في إلغاء القيد الخاطئ بقيد عكسي له، ثم تسجالقيد العكسيطريقة  -أ /
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بمبلغ  89منزلية رقم  مثال: شراء ألة حاسبة على الحساب، فاتورة شركة األدوات الكهرو

 دج )خارج الفاتورة(. 7500

 1ارتكب المحاسب خطأ وسجل ما يلي: 

 

 

 

 

 كسي يؤدييد العالتطبيق، إلى أن لها عيوبا معتبرة، تطبيق القبالرغم من أن هذه الطريقة سهلة 

 مراجعة،ان الإلى تضخيم المبالغ المسجلة في الحسابات، وبالتالي إلى تضخيم مجاميع المبالغ ميز

ا ي، ممحيث تصبح مبالغ غامضة ودون معنى، باإلضافة إلى عدم وجود مستند يبرر القيد العكس

متمم ط المحاسبي الوطني، حيث يؤكد على استعمالها طريقة الأدى إلى رفضها من طرف المخط

 للصفر.

 : يمكن إلغاء القيد الخاطئ السابق هذه الطريقة، كاألتي:طريقة المتمم للصفر /-ب

 

 

 

 

 

 

 

ؤية عدم رلولكن قد يرتكب خطأ أخر عند الجمع )جمع اليومية، حسابات دفتر األستاذ(، وذلك 

 حة عند الطبع.( أو لعدم ظهورها وضا-عالمة )

 المرحلة األولى: التسجيل في دفتر اليومية 

تسجل في سجل اليومية كافة العمليات المحاسبية يوم بيوم، ويجب أن تعزز عمليات التسجيل 
هذه بالمستندات، حيث أن هذه المستندات هي الدليل المادي الذي يؤيد وجود عملية تمت فعال، 
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يصاالت )قبض أو دفع( القوائم )بيع أو شراء( عقود اإليجار، والمستندات مختلفة األنواع منها اإل

 1اإلشعارات الدائنة أو المدينة.

 المرحلة الثانية:الترحيل إلى دفتر األستاذ

 الوحدة فة فيالترحيل هو وسيلة لتبويب العمليات المحاسبية إلظهار أثارها على الحسابات المختل

ن إحدة، على مجموعة العمليات ذات الطبيعة الوا االقتصادية، والحساب عبارة عن جدول يحتوي

صيد رعرفة تجميع العمليات في حساب الواحد يساعد على تحديد أثر هذه العمليات على الحساب وم

 الحساب في أي لحظة.

 إن عملية الترحيل تتم وفقا للخطوات التالية: 

 يفتح لكل حساب يظهر بدفتر اليومية صفحة أو عدة صفحات في سجل األستاذ  –أ 

سجل في نا، وييسجل المبالغ في حقل المبالغ المدينة إن كان الحساب في دفتر اليومية مدي -ب 

 حقل المبالغ الدائنة إذا كان الحساب في دفتر اليومية دائنا.

 ة يتكونرف المعاكس، إذا كان األخر للعملييكتب في حقل البيان الطرف األخر أي الط –ج 

لداللة لرين( كلمة )مذكومن أكثر من حساب واحد، فعندئذ يكتب في حقل البيان في دفتر األستاذ 

 على احتواء الطرف المعاكس على أكثر من حساب واحد.

 2في حق التاريخ يذكر تاريخ حدوث العملية، وكما هو مثبت في دفتر اليومية. –د 

 في حقل صفحة اليومية يذكر رقم صفحة اليومية  –ه 

لى حتوي عيفي دفتر األستاذ بعد اكتمال ترحيل الحسابات عن فترة معينة، قد يصبح كل حساب 

ساب د الحمبالغ مدينة في الجانب المدين، والمبالغ دائنة الجانب ولكي نتوصل إلى تحديد رصي

اب، لجانب األكبر، والفرق يمثل رصيد الحسنجمع طرفي الحساب ونطرح الجانب األصغر من ا

من  ا لهاإن الغرض من ترصيد الحساب هو معرفة نتيجة عملية الوحدة االقتصادية مع الغير، وم

لوحدة اعمال أديون وما عليها من التزامات مالية إضافة إلى استعمال األرصدة في استخدام نتائج 

 من ربح أو خسارة.

 ان المراجعة للحسابات كأداة للمراقبة المرحلة الثالثة: إعداد ميز

تها ميزان المراجعة هو عبارة عن كشف أو جدول يشمل على أسماء الحسابات وصافي أرصد
ة ألرصدأو مجاميع التي تظهر في سجل األستاذ، تظهر األرصدة المدينة في الجانب المدين وا

 ائنة.مجموع األرصدة الدالدائنة في الجانب الدائن، يكون مجموع األرصدة المدينة يساوي 

 .بعدما يتم إعداد الحسابات الختامية من إعداد للميزانية العامة وحساب النتائج

: والتي هي عبارة عن كشف أو بيان يشمل على جانبين األيمن يتضمن إعداد الميزانية العامة /1

المشروع على خصومات )حقوق أصحاب األرصدة األصول التي تمتلكها الوحدة، واأليسر يشمل 
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زائد الديون(، إن هذا الكشف أو البيان يعبر عن المركز المالي للوحدة بتاريخ معين وفق المعادلة 

 التالية:

 

 

 

 وإن طرفي المعادلة يجب أن يتساويان.

هو كشف باإليرادات والمصاريف المتحققة من خالل الفترة المحاسبية وعن  حساب النتائج: /2

طريق إجراء المقارنة ما بينهم، )اإليرادات والمصاريف( يمكن الوصول إلى تحديد النتائج أعمال 
الشركة، وكذلك صافي الربح أو الخسارة )مرورا بتحديد الهامش اإلجمالي، ثم القيمة المضافة، 

 1ل، وأخيرا النتيجة الصافية للفترة المحاسبية(.فنتيجة االستغال

 

 األنظمة المحاسبية المطلب الثاني: 

ات لعمليإن عملية الترحيل إلى دفتر األستاذ، ثم مراجعتها في ميزان المراجعة، هذه ا

لتي االيومية تحتاج إلى تركيز محاسب واحد فقط، فيمكن استعمالها في المؤسسات الصغيرة 

تها إدار تستخدم عدة محاسبين، أما في المؤسسات الكبيرة والتي معاملتها كبيرة، وعدد موظفي

رق طعدة  هذه الطريقة ال يمكن استخدامها في هذا النوع من المؤسسات لذلك توجد معتبرة، فإن
م فيها لتي عللتسجيل أن يساهم فيها عدد من المحاسبين المستقلين، هذه الطرق نسبت إلى الدول ا

مريكية قة األكالطريقة اإليطالية )الطريقة األساسية(، الفرنسية )المركزية(، الطرياالستعمال، 

 مية العامة، دفتر األستاذ(.)اليو

 الفرع األول:النظام الكالسيكي )طريقة إيطالية(

، والمتمثل في دفترين وحيدين عامين اآلنأقدم نظام هو النظام الكالسيكي الذي درسناه إلى 

) دفتر اليومية، ودفتر األستاذ(، لكن هذا النظام أصبح ال يتناسب وحاجيات المؤسسة، حيث أن 

وتنوعها وتكرارها، باإلضافة إلى متطلبات التسيير الحديث، أدى إلى اللجوء إلى حجم العمليات 

استعمال دفاتر أخرى، مما يسمح بتقسيم العمل وإعطاء تفاصيل جد ضرورية للتسيير، خاصة 

 2باستعمال الوسائل التكنولوجية.

 ( : تسلسل األعمال المحاسبية01الشكل رقم )

ميزان المراجعة 

 الميزانية  
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  أعمال دورية                              .63محمد بوتين/ مرجع سابق/ ص المصدر:

  ما يلي:لى في: كما سبق وأن ذكرنا في النظام الكالسيكي فإن مزاياه تتجمزايا النظام الكالسيكي

  يسمح بتقسيم العمل وإعطائه تفاصيل ضرورية للتسيير 

 يعتمد على دفترين هما اليومية ودفتر األستاذ 

 : تتمثل فيما يلي: عيوب النظام الكالسيكي

  مليات ذه العهالكالسيكي ال يسمح بالتتبع الحقيقي لكل العمليات خاصة إذا كانت إن النظام

 كثيرة 

 ا صة عندما، خااحدة ولدفتر األستاذ الوحيد يحد من قدرهإن استعمال هذا النظام لليومية الو

 يتعلق األمر بالمؤسسات الكبيرة.

 : دفتر األستاذ –الفرع الثاني: نظام اليومية 

يسمى هذا النظام بالنظام األمريكي، ويمكن استعماله داخل النظام لكالسيكي، كما يمكن 

 1عدة(.استعماله داخل النظام المركزي )نظام اليوميات المسا

 دفتر األستاذ –(: اليومية 03الجدول رقم )

القيود 

أو 

 البيان 

 متفرقات  رصيد  اسم الحساب  المبالغ 

 الحساب  المبالغ  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين 

 دائن  مدين 

          

  

 اليومية                                        دفتر الحساب 

 .64: محمد بوتين / مرجع سابق / صالمصدر

في  المدينةئنة وفي هذا النظام يتم الترحيل عند التسجيل في جزء اليومية، وتسجيل القيم الدا

 نفس السطر للحساب، المدين أو الدائن.

 1: وتتمثل في:  دفتر األستاذ –مزايا نظام اليومية 
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 مية إلىاليو عملية الترحيل مباشرة، من تسليط العمل، فهذا النظام بسيط ألنه يسمح بإجراء 

 دفتر األستاذ

  ها امت بقتفادي ارتكاب األخطاء وذلك ألن اليومية تعطي نظرة شاملة عن العمليات التي

 المؤسسة.

 يحة إن مجاميع التي تحسب في كل صفحة مدين دائن بالنسبة للحسابات تعطي وضعية صح

 ية المراقبة.ودقيقة بالنسبة للمؤسسة، وبالتالي تسهل عمل

 2دفتر ألستاذ: ويمكن توضيحها فيما يلي:  –عيوب نظام اليومية 

عدد  ما أنإن استعمال اليومية لدفتر األستاذ يتطلب استعمال سجل كبير الحجم غير عملي، ك

 األعمدة يبقى محدودا مما يؤدي إلى تجميع حسابات، مما يؤدي إلى عدم الوضوح.

  لى إضرورة يمكن فتحها ال يتعدى خمسة عشر، مما يؤيد بالعدد حسابات دفتر األستاذ التي

 دات.استعمال دفاتر األستاذ المساعدة، وهي: الزبائن، الموردين، النفقات واإليرا

  قيود فقط  6و  5عدد القيود المسجلة على كل صفحة يتراوح بين 

  دفتر األستاذ في المؤسسات الصغيرة  –باستعمال نظام اليومية. 

 

 لث: النظام المركزي )الطريقة الفرنسية( الفرع الثا

 ويمكننا استعراض هذه الطريقة على النحو الموالي: 

لعامة، مية ايتركز النظام على طريقة التسجيل الدوري )عامة الشهر( في دفتر يطلق عليه اليو

ة تعددي مدة وهولكن قبل تركيز العمليات في هذه اليومية العامة، يتم تسجيلها في اليومية المساع

ال نوع، مثفس الوفقا لعدد العمليات التي تقوم بها المؤسسة، كل يومية مساعدة تسجل العمليات من ن

 تاذ وفياألس كل المدفوعات النقدية تسجل في اليومية المساعدة للمدفوعات النقدية، ثم إلى دفتر

 مساعدة.ذ الاألستا نهاية الشهر يتم تجميع العمليات في اليومية العامة وبالموازاة تمسك دفاتر

 

 

 

 

 

 (: الدورة في النظام المركزي02الشكل رقم )
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 .57ص : األستاذ هوام جمعة / مرجع سابق / المصدر

 1ويمكن القول بأن النظام المركزي يتضمن نوعين من التسجيالت المحاسبية: 

 ا، ثم: المتمثل في ترتيب المستندات المحاسبية حسب طبيعتها وتاريخهالعمل اليومي /1

دة ) لمساعاتسجيلها في جدول يسمى اليوميات المساعدة، ثم ترحيل بعضها إلى دفاتر األستاذ 

لوضعية تبع الزبائن، دفتر أستاذ مساعد للموردين....(، أي التي تتطلب تدفتر أستاذ مساعد ل

 يوميا.

 دة في: يقوم المحاسب في نهاية كل شهر بتوحيد ما سجل في كل يومية مساعالعمل الدوري /2

ألستاذ دفتر ا ساباتاليومية العامة بقيد واحد فقط، ثم يرحل القيود المسجلة في اليومية العامة إلى ح

اذ األست وكل الحسابات األخرى، باستثناء حسابات دفتر اإلجمالية، حيث وجود الحسابات العام

 المساعد )حيث كانت عملية الترحيل إليها تتم يوميا(.

 

 

 (: الدورة في النظام المركزي03الشكل رقم )

 ميزانية المراجعة       الميزانية                                                            

 التوحيد                         

 

 

 ترحيل                    ترحيل           
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 اليومية العامة 

 دفتر األستاذ العام 

 ميزان المراجعة العامة 

 دفاتر األستاذة المساعدة اليومية المساعدة 

اليومية 

 العامة 
يومية 

 مساعدة 

 الوثائق 

دفتر 

أستاذ 

 عام 
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 أعمال دورية                

 

 

 64ة للمؤسسة / مرجع سبق ذكره / صمحمد بوتين / المحاسبةو العمومي المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: المخطط المعمول به في النظام المركزي 04الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 من كل اليوميات المساعدة  

 

دفتر 

أستاذ 

 مساعد 

 مستندات ووثائق أساسية

صندوق 

 المداخيل 

صندوق 

 النفقات 

بنك 

 مدين 

بنك 

 دائن 

مشتريات 

 أجلة 

مبيعات 

 أجلة 

عمليات 

 مختلفة 

دفتر أستاذ مساعد 

 زبائن 

دفتر أستاذ مساعد 

 موردين 
 اليومية العامة 

 دفتر األستاذ 
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 .84: كركيش ليلى، بريكي سميرة / مذكرة تخرج/ مرجع سبق ذكره / صالمصدر

 1أوال: اليوميات المستعملة في المؤسسات 

  يومية المشتريات على الحساب، يومية المشتريات نقدا 

  يومية المبيعات على الحساب، يومية المبيعات نقدا 

  يومية الصندوق مقبوضات، يومية الصندوق مدفوعات 

  يومية البنك مقبوضات، يومية البنك مدفوعات 

  ائنديومية الحساب الجاري البريدي منه المدين، يومية الحساب الجاري البريدي له 

 ئن يومية أوراق القبض مدين، يومية أوراق القبض دا 

 ع مدين، يومية أوراق الدفع دائن.يومية أوراق الدف 

شكل  ، وتأخذسابقةتسجل فيها لعمليات التي ال نهاية يومية من اليوميات ال يومية العمليات لمختلفة:

 اليومية الكالسيكية.

 لي: ي: يظهر في اليومية المساعدة: يظهر في اليومية المساعدة ما شكل اليومية المساعدة

 تلف ة ويخملية، الشرح، المستند )رقمه وتاريخه(، الحساب أو الحسابات المدينتاريخ الع

 ومية.ف اليعددها، باختالف اليومية، الحساب أو الحسابات الدائنة، ويختلف عددها باختال

 وع كما يخصص حقل في جانب الحسابات المدينة أو في جانب الحسابات الدائنة حسب ن

لة القليت أخرى، حيث تظهر الحقل الحسابات الثانوية واليومية، يسمى متفرقة أو حسابا

 الحركة.

 (: يومية مساعدة04جدول رقم )

 الحسابات الدائنة  األستاذ المساعد  المستند  البيان  التاريخ 

حسابات     

 أخرى 

اسم  المبالغ      التاريخ  الرقم   

 الحساب 

          

 

 .67العامة للمؤسسة / مرجع سبق ذكره / ص : محمد بوتين / المحاسبة المصدر

 ثانيا: النظام المركزي وإجراءات التسجيل المحاسبي 
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 ميزان المراجعة 
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للمسيرين بعض منها، ولتسهيل للقيام بتسيير فعال يتطلب ذلك معلومات عديدة، فالمحاسبة 

العمل المحاسبي يستعين المحاسبون ببعض الوسائل التي تسهل وتسرع في تقديم المعلومات 

المحاسبية، لذلك سنتطرق إلى النظام المركزي حسب نظام أوراق الكربون والنظام المركزي 

 1.اآللي

لف ة تختكون من معدات خاص: نظام أوراق الكربون يتالنظام المركزي ونظام أوراق الكربون /1

لترحيل باون عن تلك المستخدمة يدويا، والمتمثلة في دفاتر المحاسبية، ويسمح نظام أوراق الكرب

 ربون.ق الكالمباشر، اليومية دفتر األستاذ العام، دفتر األستاذ المساعد، وذلك من خالل أورا

ة، ت خاصباستخدام معدا : يتم التسجيل المحاسبيمبدأ التسجيل باستخدام أوراق الكربون 1.1
 والتي تتكون من:

  صفيحة للتدعيم 

  ) أوراق ) يومية مساعدة 

  وحسابات 

 ي والذ فيحة التي تستخدم كمدعم للوثائق، ثم نضع حساب دفتر األستاذ المساعدنضع الص

فتر ساب ديتعلق بالعملية للتسجيل، لم ندرج ورقة الكربون وذلك من أجل وضع من فوقها ح

 م المعنياألستاذ العا

 قوم ثم نضع ورق كربون أخر من أجل وضع مرة أخرى اليومية المساعدة المعنية، ثم ن

دفتر ولعام ابتسجيل العملية على اليومية المساعدة والتي تنقل مباشرة على دفتر األستاذ 

 األستاذ المساعد والحسابات المعنية.

 لية: التا ألكثر استعماال لألسبابوعلى الرغم من أن نظام األوراق الكربون هو المكلف يبقى ا

 فها يلغى عمليات الترحيل، وهذا يسمح بمراقبة بعض أخطاء الترحيل أو يسمح باكتشا

ومية ة اليبسهولة، فمثال:إذا ارتكب الخطأ على ورقة اليومية المساعدة فإن خطأ على ورق

 المساعدة فإن الخطأ سيظهر على حساب دفتر األستاذ العام المساعد.

 الحسابية. اآلالتد في الوقت خاصة عند استعمال اقتصا 

  السرعة في البحث عن األخطاء ومراقبة دائمة 

 الت...كمبياامكانية تنفيذ في نفس الوقت أعمال الجرد المادي، تحرير كشوف الفاتورات وال 

  امكانية مسك الحسابات الجماعية 

 ولكن من عيوب نظام أوراق الكربون ما يلي: 

  إن فلتالي باستخدام أوراق الكربون، تمسك دفاتر أستاذ على أوراق متحركة، وباالمحاسبة

 األرقام في بعض األحيان غير واضحة وال تظهر في اإلطار المخصص لها.

  المعدات مكلفة 

 ودفتر األستاذ باستخدام نظام أوراق الكربون: شكل اليومية المساعدة  2.1
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اليومية المساعدة هي عبارة عن ورقة مشتبهة في  : في النظام اليدوياليومية المساعدة -

 1أقصى اليسار ) تحركاتها خالل التسجيل على الصفيحة( ومرقمة في كل سطر ومقسمة إلى:

  خانة للبيان 
  :(4-3-2خانة لحسابات الميزانية ) المجموعات 

  (7-6خانة لحسابات التسيير ) المجموعة 

 ( خانة لمشتريات على الحساب )خانة الموردين 

 )خانة للمبيعات على الحساب ) خانة الزبائن 

 )الحسابات المقابلة توضح على ورقة أخرى )مثقبة ومرقمة، كذلك لكل سطر 

 ن علىدفتر األستاذ: يتكون هو كذلك من أوراق متحركة، حسابات دفتر األستاذ لها لو 

 الحواف والذي يمثل: 

 حسابات التسيير  -

 حسابات الميزانية  -

 حسابات الزبائن وحسابات الموردين  -

 يوميةحيث يقوم بوضع دفتر األستاذ على الصفحة أوال، ثم نضع الكربون، ثم نضع فوق ال

ساب، ليه الحسجل عالمساعدة التي يتم العملية وال بد من االنتباه عند تسجيل العملية، السطر الذي ت

 اليومية المساعدة. العملية التالية هي ليست بالضرورة نفسها الموجودة على

لمعالجة المحاسبية، فلقد  آليةبعض المؤسسات وضعت أنظمة  :اآللي. النظام المركزي واإلعالم 2
التي   Bordedau de saisie، ففي لوثيقة المعلومات SCBFنظام يطلق عليه  SIDERوضعت 

 Codif.2تتعلق بكل يومية تعتب وثيقة مدخالت، حيث كل يومية ترقم 

 * اليومية المساعدة للعمليات المتنوعة 

 * اليومية المساعدة للمشتريات 

 اليومية المساعدة للبنك الجزائري للتنمية 

 اليومية المساعدة للصندوق 

 اليومية المساعدة للمبيعات 

 وثائق المخروجات هي: 

 ميزان المراجعة العام 

  ميزان المراجعة الجزئي 

  دفتر األستاذ العام 

  اليومية العامة 
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توى المعلومات المحاسبية على مس SAISIE، فلقد وضعت النظام SIDERفيما يتعلق ب: 

 اطتي يمكن تفصيلها حسب مجال النشمختلف الوثائق التي تعتبر كوثائق مدخالت وال

 المطلب الثالث: دراسة الميزانية المحاسبية 

نشاط  حيث أنتها تحتوي على ملخصتعتبر الميزانية مرأة ينعكس عليها الوضع المالي، 

الب المؤسسة وقوامها ومدى تقدمها وتطورها، وهي تحتوي على موجودات وحقوق من جهة، ومط

 والتزامات المؤسسة من جهة أخرى.

 الفرع األول: تعريف الميزانية 

 يمكن إعطاء عدة تعاريف نذكر: 

لجانب ر في اها في وقت معين، فتظهلممتلكات المؤسسة والتزاماتهي جدول تبياني  التعريف األول:

 بحيث:  Passif، وفي الجانب الخصوم Actifاأليمن األصول 

ن ية: م: هي استعمال الموارد، وهو كل شيء له قيمة ويعتبر من الممتلكات األتاألصول -

 الموارد أي الخصوم

 
 : هي الموارد التي وضعها المستثمر أو الشركاء تحت المؤسسة،وتتكون منالخصوم -

مقرضون، وتظهر تحت  آخروناألموال الخاصة، أو هي الموارد التي قدمها أشخاص 

 تسمية الديون.

: تعتبر على أنها صورة فوتوغرافية لوضع المؤسسة في وقت ما، أي أنها تظهر التعريف الثاني

ل في عناصر األصول، وعناصر الخصوم مجتمعة، أي أن لكل شخص ذمة المؤسسة التي تتمث

 1لبة )ما له وما عليه(.اطبيعي أو معنوي ذمة تتألف من عناصر موجبة وعناصر س

عين، ريخ مهي كشف أو جدول أو قائمة تظهر فيها جميع ممتلكات المؤسسة في تا التعريف الثالث:

 الجانب األيسر تظهر المصادر.ففي الجانب األيمن تظهر االستعماالت، أما في 

الديون وألصول إن الميزانية عبارة عن مستند الذي يظهر العالقات القائمة بين ا التعريف الخامس:

 وصافي المركز المالي وفقا للمعادلة التالية:

 األصول = الديون                        المؤسسة اشترت كامل أصولها عن طريق الديون 

صافي المركز المالي = الديون             إن هذه الصورة تمثل حالة استثنائية، األصول + 

 بحيث أن الديون أكبر من األصول وأن الخسارة قد لحقت المؤسسة.

 األصول = صافي المركز المالي + الديون              تمثل الحالة العادية للمؤسسة 

  من التعاريف السابقة نستنتج التعريف التالي:
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في  مؤسسةإن الميزانية هي عبارة عن كشف أو قائمة مستند محاسبي يظهر الحالة المالية لل

ق والش تاريخ محدد والميزانية هي عبارة عن جدول مكونة من شقين الشق األيمن يمثل األصول

 األيسر الخصوم.

أي هي  وتتمثل األصول في مجموعة الخبرات المادية والمعنوية الضرورية لنشاط المؤسسة،

 .لخصومااستعمال للموارد وهو كل شيء له قيمة تحصلت عليه المؤسسة من خالل الموارد أي من 

أما الخصوم فتمثل أصل أو منبع تمويل األصول، وهي الموارد التي وضعها المستثمر تحت 

 1تصرف المؤسسة وتتكون من أمال خاصة وديون.

 

 الفرع الثاني: عناصر صافي المركز المالي

 تتمثل عناصر المركز المالي للمؤسسة فيما يلي: 

: المبلغ األصلي المخصص للمؤسسة من طرف شخص واحد وإذا كانت األموال الخاصة /1

ل أموا المؤسسة فردية أو من طرف عدة أشخاص إذا كانت الملكية جماعية، أي أموال شخصية أو

 جماعية.

تدعى من المؤسسة، وائج غير المسحوبة : هي النتاألرباح المحققة في السنوات السابقة /2

 احتياطات.

لة المعاد لك وفقذ: أي األرباح والخسائر الناتجة عن الدورة الحالية، ويمكن كتابة نتيجة الدورة /3

 التالية: 

  

 

 

 : يمكننا حساب نتيجة الدورة من المعادلتين التاليتينحساب نتيجة الدورة

 

 

 

 

 تكون النتيجة ربح            : األصول )األموال المملوكة + الديون(   عندما تكون

 تكون النتيجة خسارة       ألصول ) األموال المملوكة + الديون(        ا: عندما تكون
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خسائر المرحلة + نتيجة الدورة   –صافي المركز المالي = أموال الخاصة + احتياطات   

صافي المركز المالي = األموال الخاصة + نتيجة الدورة      

                                 

 األصول لوهمية  –األموال الحقيقية  –صافي المركز المالي 

األصول  –األموال الحقيقية   األموال المملوكة + نتيجة الدورة        -صافي المركز المالي  

                                
)األموال الخاصة + الديون(        –نتيجة الدورة = األصول 
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 1تكون النتيجة معدومة       : األصول = ) األموال المملوكة  الديون(         عندما تكون

 

 

 الفرع الثالث: عناصر الميزانية المحاسبية 

 تنقسم الميزانية المحاسبية إلى قسمين أساسيين هما: 

ناصر ع: تشكل الموجودات واألموال الالزمة لنشاط المؤسسة، فنجد فيها عناصر األصول .1

ب ول حساألصناف الثانية، الثالثة والرابعة حسب المخطط المحاسبي الوطني، ترتب األص

ي العاد نقود في حالة النشاط تستغرقها للوصول إلىدرجة سيولتها، أي حسب المدة التي 
 للمؤسسة، أي من أقل األصول صعوبة التحويل إلى سيولة إلى أكثرها سيولة.

تراها لتي اشاالستثمارات: يشمل هذا الصنف على مجموعة من األمالك والقيم الدائمة ا /-أ 

 المؤسسة أو أنشأتها وفيما يلي بعض العناصر: 

 شراء لتي التزم بها عند إنشاء المؤسسة، وعند: وهي المصاريف االمصاريف اإلعدادية -

ن بين ا، وموسائل االستغالل الدائمة، وكذلك المصروفات المتعلقة بتنمية أو تحسين نشاطه

) مصاريف القرض، مصاريف االستثمار، مصاريف المصاريف المتعلقة بعقد الشركة 

خل خرى التي تدسير العمل قبل االنطالق، مصاريف الدراسات(، ومن بين العناصر األ

 تحت عنصر االستثمارات نجد ما يلي: 

السم ية، االقيم المعنوية )شهرة المحل، أموال التجارة، حقوق الملكية الصناعية، والتجار

 التجاري(، األراضي، المباني، معدات النقل، تجهيزات مكتب، تجهيزات اإلنتاج.

الل ؤسسة خهي مجموعة الممتلكات المتداولة التي اكتسبتها أو صنعتها الم المخزونات: /-ب 
جد ما نها ندورة االستغالل، ويتم بيعها على حالتها أو تحويلها إلى منتجات مصنعة، ومن بي

 يلي: 

لتها لى حاعتمثل البضائع المنتجات التي اشتراها المؤسسة من أجل إعادة بيعها  البضائع: -

 تغيير عليها.

ي فالها يمثل المنتجات التي اشترتها المؤسسة من أجل استهالكها أو إدخ د ولوازم:موا -

 المنتجات المصنعة.

لتي اوهو عبارة عن مجموع الحقوق  4المدينون )الذمم(، ولقد صنفت تحت رقم  الحقوق: /-ج

 غير.عند ال مؤسسةاكتسبتها المؤسسة نظير معامالتها التجارية والمالية مع الغير، أي أنها أموال ال
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ى األخر: هي مختلف الموارد المتاحة للمؤسسة، التي تحصلت عند تأسيسها، وعناصر الخصوم /2

الناتجة عن نشاطها، وتضم حسابات الصنف األول وحسابات الصنف الخامس حسب المخطط 

 المحاسبي الوطني، وترتب الخصوم حسب درجة االستحقاقية المتزايدة وتتمثل في: 

سسة بصفة هي وسائل التمويل العينية المنقولة الموضوعة تحت تصرف المؤ: الخاصةاألموال  –أ 

 دائمة من طرف المالك أو المالكين.

سب ح: يتضمن هذا الصنف التزامات المؤسسة اتجاه الغير والتي يجب تسديدها الديون /-ب 

 الشروط المتفق عليها، ومن بين هذه االلتزامات نجد: 

ي فمستقل لتسجيل الزيادات أو النقص في المبالغ المستحقة : يخصص حساب الموردون -

 المؤسسة للغير والناشئة عن السلع والبضائع باألجل أو على الحساب.

 : وهي أموال التي حصلت عليها المؤسسة من أجل تمويل مشروعها القروض -

لى عوبة : يتم تسجيل في هذا الحساب الزيادة أو النقص في الكمبياالت المسحأوراق دفع -

 المؤسسة

 لمحاسبيةاانية ترتيب الميزانية المحاسبية ) الشكل العام(: يظهر الشكل العام القانوني للميز

 حسب المخطط المحاسبي الوطني على النحو التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: شكل الميزانية المحاسبية05جدول رقم )

رقم  المبالغ  اسم الحساب  رقم الحساب 

 الحساب 

 المبالغ  اسم الحساب 
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 االستثمارات 2

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

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

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

 أموال مملوكة  1 

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

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

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

 

  1مجموع   2مجموع 

 المخزون  3

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

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

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

 الديون  5 

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

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

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

 

 

  3مجموع 

  5مجموع 

 الذمم  4

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

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

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

   

 

 

 

 

 

  4مجموع 

 المجموع  العام 

  المجموع  العام

 

 .10شبايكي سعدان / مرجع سابق / ص المصدر:

 المبحث الثاني: أعمال نهاية الدورة في المؤسسة 

اسب المح المحاسب يسجل كما يرد إليه من المستندات كأدلة قرائن إثبات العمليات، يسجل
ألخير وم في اذ ليقدفتر األستاالقيود المنبثقة عن العمليات في دفتر اليومية، ثم يرحلها إلى حسابات 

 بإعداد ميزان المراجعة قبل الجرد.

يطلق على هذه المراحل الثالث مراحل أعمال الروتينية للمحاسبة، يبذل المحاسب خاللها 

قصارى جهده من حيث التنظيم والدقة والموضوعية، )وجود مستندات، ترتيبها، دراستها، 

ألرشيف(، لكنه يجد نفسه مجبور على إعادة النظر فيها في تسجيلها، واالحتفاظ بها، كما يجب في ا
أخر الدورة، حيث نجد دائما أن هناك عمليات تعود إلى الدورة ولكنها لم تسجل بعد، وأن هناك 

عمليات سجلت ولكنها ال تعود إلى الدورة ) جزء منها أو كلها(، كما أن هناك أخطاء قد ارتكبت 

 1أثناء التسجيل لبعض العمليات.
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 المطلب األول: تعريف الجرد

تراما بة احتتمثل أعمال الجرد في البحث عن هذه العمليات بنوعيها واكتشاف األخطاء المرتك

يطة بدأ الحمرات، لمبادئ المحاسبة األساسية ) مبدأ الموضوعية، مبدأ الدورية، مبدأ استقاللية الدو

 والحذر.....(، تهدف إلى تسوية الوضعية.

 لى الدورة ولم يسجل تسجيل ما يعود إ 

  تسوية ما سجل وال يعود إلى الدورة 

  1تصحيح األخطاء المرتكبة 

 الفرع الثاني: تعريف الجرد 

 أهداف عمليات الجرد: تتجلى أهداف الجرد فيما يلي:  .1

 تبعها لتي تاكتشاف نقاط الضعف في المخازن واإلجراءات التي تسير عليها أنظمة الرقابة ا

 المؤسسة 

  التأكد من دقة التسجيالت والمستندات المحتفظ بها ومدى مطابقتها 

 دة فيمقارنة البيانات واألرقام التي توضح رصيد المخزون بالكميات الفعلية الموجو 

 المخازن.

  اكتشاف أي تالعب أو غش أو سرقة 

  التعرف على المواد نشطة الحركة وكثيرة االستعمال 

 ظيمها جيدا تحسين التحكم في المخزونات وتن 

أن تاريخ  من المرسوم المتعلق بالدليل الوطني المحاسبي 16المادة  قد نصتموعد الجرد:  .2

من كل سنة، إال أنه من الممكن مخالفة هذه القاعدة  31/12إقفال السنة المالية محددة بتاريخ 

بعد موافقة وزير المالية بناء على اقتراح من المجلس األعلى المحاسبي، هذه المخالفة تحدد 

 تاريخ إقفال السنة المالية، والوثائق التي يجب تقديمها في نهاية كل سنة من طرف
 2المؤسسات هي: 

 الميزانية  -

 جدول حساب نتائج النتائج  -

 جدول حركة األموال  -

 جدول االستثمارات  -

 جدول االهتالكات  -

 جدول المئونات  -

 جدول المدينون  -
 جدول األموال الخاصة  -

 جدول الدائنون  -

 جدول المخزونات  -

 جدول استهالك البضائع، المواد واللوازم  -

 جدول مصاريف التسيير  -

                              
 23: نفس المرجع السابق / ص 1
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 جدول المبيعات وأداء الخدمات  -

 جدول اإليرادات األخرى  -

 جدول النتائج للتنازالت على االستثمارات  -

 جدول االلتزامات المقبولة وااللتزامات المقدمة  -

 جدول المعلومات المتنوعة  -

 

 

 

 1الفرع الثالث: مبادئ الجرد فيما يلي:

 :كلفة س التفي حالة مزاولة المؤسسة نشاطها فإن أصولها تقيم على أسا مبدأ االستمرارية

حالة  ما فياألصلية مطروح منها االستهالك ) المصاريف، األجور، المواد األولية....(، أ

 التصفية فإن األصول تقيم على أسعار السوق.

 ي أمالية ال الفعلية من مصروفات وإيرادات للسنةمعناها تخصيص التكاليف : مبدأ السنوية

 تحميل السنة المالية ما يخصها من مصرفات أو خسائر سواء دفعت أو لم تقبض

 ساب ن احت: معناه احتياط المؤسسة من الخسائر قبل وقوعها والحذر ممبدأ الحيطة والحذر

 أي ربح إال تم فعال وهذا ما يضمن للمؤسسة التسيير بطريقة جيدة وأقل خطورة.

 المطلب الثاني: الجرد المادي 

فة ا بمعرحساب المواد مادة بمادة ونوع بنوع وقياسها والجرد الحقيقي يسمح لنإن قيام 

الل خمختلف الموجودات الحقيقية المتوفرة في المخازن واكتشاف كل األخطاء التي ارتكبت 

يا، ن يومحركة المخزوالتسجيل المحاسبي هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسمح لنا بمعرفة ومتابعة 

ة لملكيافعملية الجرد المادي يجب أن تتم على كل ما هو ملك للمؤسسة، أي التي تتمتع بصفة 

 وممتلكات المؤسسة تنقسم إلى قسمين عناصر األصول وعناصر الخصوم.

 الفرع األول: الجرد المادي لعناصر األصول 

 2الجرد المادي لالستثمارات: وينقسم إلى:  .1

 :ن.ا تكوتسجل االستثمارات بقيمتها األصلية، تكلفة اإلنتاج لم االستثمارات المادية 

 لشراءهذه االستثمارات مصنعة من طرف المؤسسة أو تكلفة الشراء ) ثمن الشراء + مصاريف ا
يمة ادة ق(إذا كانت هذه االستثمارات مشتراة من عند الغير، إذا تم إصالحها أدى هذا إلى زي

 فال بد من إضافتها إلى حسابها المستثمر المعني. االستثمار،

 

                              
 .33: بو يعقوب عبد الكريم / مرجع سبق ذكره / ص 1
 .191: محمد بوتين / مرجع سابق / ص 2



 الدورة المحاسبية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة                             الفصل الثالث:

 

87 
 

 

نب أما بالنسبة للمصاريف اإلصالحات الجارية فإنها تعتبر مصاريف تسجيل في الجا

 .62األيسر من حساب 

 بد لجرد الا: هنالك دفتر يضم هذه االستثمارات في معظم المؤسسات وعند األراضي والمباني /-أ 

 في قيمة األراضي والمباني. من االعتراف بالتدني الحاصل

الل تثمار خال بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة قيمة هذا االس ألثاث:االمعدات األدوات  /-ب 

 الدورة )عند الشراء، أو عند التنازل(، ويتم تسوية كل استثمار في نهاية الدورة.

 إذا تم شراءلفة الالمعنوية: ال بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر األصول بالتك القيم 

تجارة( فة الإنشائها من قبل المستغل ال تدرج قيمتها في المحاسبة )إال عند التصفية لمعر

 يؤخذ تدني أموال التجارة بعين االعتبار في نهاية الدورة.

رة : إن عملية جرد المخزون تمثل عمال هاما في نهاية الدوالجرد المادي للمخزون .2

 التامة نتجاتتعداد السلع المواد، المنتجات نصف المصنعة، المالمحاسبية وال بد من قيام ب

ألقل اعلى  الموجودة عند الجرد كذلك المنتجات قيد التصنيع، يتم جرد المخزون مرة واحدة

 خالل السنة المالية، وذلك عند إقفال هذه األخيرة.

الخطوات  ومن أجل الوقوف على الوجود المادي والقيم النهائية للمخزون نتبع في ذلك

 1التالية: 

 فا إليهء مضاتقييم البضائع، المواد األولية واللوازم بتكلفة الشراء التي تشمل سعر الشرا /-أ
ت مصاريف النقل، الشحن، الرسوم الجمركية، وكل المصاريف المدفوعة إلى الغير إليصاال

 المنتوجات إلى المؤسسات.

 فة شراءتامة( بتكلفة اإلنتاج التي تشمل كلتقييم المنتجات )نصف مصنعة، قيد الصنع،  /-ب 

 العناصر الداخلة في الصنع مضافا إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

مل زء يشجتقييم الفضالت والمهمالت بالقيمة المحتملة لبيعها مطروح منها عند االقتضاء  /-ج

 مصاريف التوزيع المتعلقة بها.

 

 

نه خزون فإية للمللشراء أو اإلنتاج أعلى من التكلفة الحقيقعندما يتضح أن التكلفة الحقيقية 

 يجب على المؤسسة تشكيل مخصصات لذلك.

( 37ح./)ؤسسة عند تقييم المخزون ال بد أن تدرج السلع المراسلة أو المخزنة خارج مخازن الم /-د

سلع لهم ال تسلم أو تلك التي ما زالت قيد التصنيع كذلك السلع التي أرسلت فواتير إلى الزبون، ولم

 بعد، وتلك السلع التي استلمتها المؤسسة لتخزينها للغير.
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( تقييم تصنيعبالنسبة للمؤسسة الصناعية فإن المنتجات الصناعية )التامة، نصف مصنعة، قيد ال

 بتكلفة إنتاجها المحددة من قبل المحاسبة التحليلية.

المخزون األغلفة المرسلة كأمان لدى ال بد من جرد األغلفة المسترجعة مثل السلع وإدراج  -
الزبائن، على العكس ال بد من طرحها من مخزون األغلفة التي استلمتها المؤسسة، كأمان 

 1.من مورديها

ة نظرا لتعدد عناصر المخزون، من حيث الكمية ومن حيث السعر، ترى ما هي الطريق -

 كلفة الحقيقية؟ المثلى للتسعير المخزون في حركته، وبالتالي الوقوف على الت

 2هناك عدة طرق تحاول كلها االقتراب من التقويم األمثل للمخزون نذكر منها: 

  طريقة نفاذ المخزون: /1

 خالت : يتم وفق هذه الطريقة التدرج في تثمين المدطريقة الوارد أوال الصادر أوال

ذلك ثم نية كغيرها ثاوكمياتها، حيث أن الكميات الواردة أوال هي المؤهلة للخروج منه قبل 

 الثالثة....الخ.

  ترتيب : حسب هذه الطريقة فإن اإلخراجات تقييم وفقأوالطريقة الوارد أخيرا الصادر 

 زون.عكس لإلدخاالت أي ما دخل أخيرا يخرج أوال، ثم الذي قياسه إلى أن ينفذ المخ

 عالقةوفق ال: وفق هذه الطريقة يتم تقييم المخرجات طريقة التكلفة الوسطية المرجحة 

 التالية: 

 

 

  

 

 فهذه الطريقة تصلح للمخزونات التي تخزن طويال وحركة بيعها بطيئة.

ابت، وحد وثم: بموجب هذه الطريقة تقيم اإلخراجات خالل الفترة بسعر طريقة التكلفة النظرية /2

ترة حة للفالسعر الفعلي، ويمكن الحصول عليه باالعتماد على التكلفة الوسطية المرجقريبا من 

لفة ين التكبفرق  السابقة مع األخذ بعين االعتبار تقلبات األسعار لفترة المقبلة، أو في حالة وجود

 النظرية والتكلفة الوسطية للمرجحة، تتم تسوية اإلخراجات أو مخزون نهاية المدة.

قا، حدد مسبتيرية بموجب هذه الطريقة يتم تقييم االدخاالت بتكلفة تقد لتكلفة النموذجية:طريقة ا /3

لمدة انهاية  ، وفيوذلك باالعتماد على الفترة السابقة، بعد تعديلها وفقا لتقلبات األسعار المتوقعة

 تقارن أسعار اإلدخاالت الفعلية بالتكلفة التقديرية بحيث نحسب الفارق.
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ها، بن تقيم روض أ: معناه أننا قيمنا االدخاالت أقل من التي كان من المفإذا كان الحقيقي التقديري

 وبالتالي الفرق يضاف إلى االدخاالت.

 1: معناه قيمنا التكلفة التقديرية حسب نفس المبدأ السابق مع المالحظة أن:إذا كان التقديري الحقيقي

 

 2: وتتمثل في: الجرد المادي لعناصر المديونية .3

 عة في: المقصود بجرد الصندوق هو الجرد العملي لألموال النقدية المودجرد الصندوق 

طابقة لك لمخزانة المؤسسة في نهاية الدورة التجارية أو في نهاية فترة زمنية معينة، وذ

ن الموجود فعال على رصيد حساب الصندوق، كما يظهر بدفتر األستاذ، ويجب أن يكو

 لنقديةوبعد معرفة مجموع الية الجرد الفعلي، الرصيد الصندوق الحقيقي الناتج عن عم

ي، الموجودة في الصندوق قد تجد المؤسسة أن نتيجة الجرد مطابقة للرصيد المحاسب
ين وينتهي األمر في هذه الحالة عند الحد، وإما وجود عجز طبيعي، وهنا يتحمل أم

دة جود زياالصندوق مسئولية هذا العجز أيا كانت صفة صاحب المؤسسة أو موظف إما و

رباح في الصندوق إذا لم يتم معرفة مصدره يقفل رصيده في نهاية السنة في حساب األ

 والخسائر، وعند معرفة كصدره يقيد في حسابه األصلي.

 عادة يرسل البنك كشف بالحساب للمؤسسة لديه بتاريخ الجرد، وتشرعجرد البنك : 

صيد كشف الحساب الدائن، من رالمؤسسة بإعداد حالة التقارب البنكي في حالة رصيد 

 حساب البنك المدين، في دفاتر المؤسسة.

 :ي حقيبةودة فال بد من إعداد قائمة باألوراق التجارية للتحصيل والموج األوراق التجارية 

 األوراق التجارية بتاريخ استحقاقها...الخ.

القبض  حساب أوراقال بد أن يكون هناك تطابق بين القيم االسمية مع الرصيد المدين ل      

 .479ح./

 ون د أن يكب( ال : "السندات" األوراق المالية )السندات، األسهم، االلتزاماتاألوراق المالية

اتر محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع األخذ بعين االعتبار حساب السندات في دف
ند اء علشرالمؤسسة وحساب اإليداع لدى البنك، السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة ا

 ة هو: محاسبالجرد ال بد من القيام بتقييم هذه السندات، وقيمة التقييم الذي يسجل في ال

  السعر الجاري في البورصة للشهر األخير للسندات المرقمة 

  القيمة المحتملة البيع بالنسبة للسندات غير المرقمة 

ذا عكس من ذلك إل فائض قيمة على الإذا كانت قيمة التقييم أكبر من تكلفة الشراء، ال يسج        
طرح ائية ويالنه كانت أقل من تكلفة الشراء يسجل التدني في قيمة السندات الذي يندرج في الميزانية

 من تكلفة الشراء )مئونة تدني(.

 ال بد من إعداد الكشف العام للزبائن وإعداد وضعية: ديوان على الزبائن : 

 المواد غير محصلة كلية ) أسماء المدينون ومبلغ الدين (  -

                              
 .2: األستاذ هوام جمعة / مرجع سابق / ص 1
 .3: األستاذ هوام جمعة / مرجع سابق / ص 2
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 الديون المشكوك فيها ) أسماء المدينون ومبلغ الدين(  -

 الديون التي ستحصل ) أسماء المدينون ومبلغ الدين( -

 عدومة مديون  694بالنسبة للديون التي لن تحصل تحويل إلى ديون معدومة وتسجل في ح./ -

( ثم غ الدينن مبليها نقوم بتقييم تقريبي لتدني )عامة نسبة مئوية مبالنسبة للديون المشكوك ف -

 مخصصات استثنائية. 699تسجل التدني في الجانب المدين ح./

 

 الفرع الثاني: الجرد المادي لعنصر الديون 

ال بد من إعداد باألوراق للدفع الموجودة في الدوران )القيم االسمية وتواريخ االستحقاق(        
النسبة للموردين والديون المتنوعة ال بد من إعداد مراجعة الكشوف الموافقة، بدون أن ننسى كذلك 

األعباء التي لم تسجل بعد نظرا لعدم وصول الفواتير من أصحابها والتي لم تسجل في الحسابات 

 1الديون المعنية.

 الفرع الثالث: دفتر الجرد 

القانونية، وهذا حسب القانون التجاري الجزائري، المحاسبية هو السجل الثاني من سجالت       

منه، وال بد من إدراج ميزانية وجدول حسابات النتائج في دفتر الجرد الترقيم  11و 10المادتين 

المفصل لالستثمارات، المخزون، النقديات والديون، ال تنسخ في هذا الدفتر، بل ال بد من االحتفاظ 

 2تثبت دقة حسابات الميزانية.بالوثائق والدفاتر الملحقة التي 

 : المطلب الثالث

ية سابية في اليومتكتفي المؤسسة خالل الدورة المالية أو المحاسبية بتسجيل العمليات الح          

ون تى تكودفتر األستاذ ثم تحليلها ومراجعتها عن طريق إعداد ميزان المراجعة قل الجرد، وح

لك ت، وذالمعلومات الواردة فيه صحيحة ومعبرة عن الواقع فإنه ال بد من إحصاء كل الموجودا

رد ق الجام بعملية الجرد المادي، تليها عملية إعداد ميزان المراجعة النهائي عن طريبالقي
حاسبية مقيود المحاسبي، وذلك إسناد إلى األرصدة الصحيحة للحسابات المختلفة، حيث يتم القيام ب

وية ود التسد بقيلمعالجة األخطاء أو االنحرافات أو العمليات التي لم تسجل أصال، وتسمى هذه القيو

لية تتم عم د ذلكوالتي من شأنها جعل الدورة المحاسبية تتحمل أعبائها وإيراداتها بصفة دقيقة، وبع

زان عداد مييتم إتجميع الحسابات الجزئية والفرعية في حساباتها الرئيسية عن طريق قيود اليومية، ل

ت سابااد جدول حالمراجعة بعد الجرد ثم يجري البحث عن نتيجة الدورة الصافية عن طريق إعد

 النتائج، ثم نختم األعمال بإعداد الميزانية الختامية.

 

 

 

 الفرع األول: تسوية حسابات الميزانية 
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ة رصدة الفعليبعد االنتهاء من الجرد المادي لعنصر الميزانية تقوم المؤسسة بمقارنة األ        

 تسوى محاسبيا.للحسابات مع تلك المسجلة بالدفاتر المحاسبية أن وجدت فروقات 

 1: تقوم المؤسسة بتسوية االستثمارات كاألتي: تسوية حسابات االستثمارات .1

 .682التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك ح./ /-أ 

 .699التسجيل المحاسبي لقسط اإلطفاء ح./  /-ب 

 .699التسجيل المحاسبي لقسط المئونة ح./  /-ج 

 28ح./  جازلالستثمارات قيد اإلنالتسجيل المحاسبي  /-د 

ل أو ستعمااالهتالك على أنه المبلغ الذي ينقص من قيمة نتيجة اال اهتالك االستثمارات: يعرف

 التطور التكنولوجي أو ألي سبب أخر.

كما يعرف أيضا على أنه التدني في قيمة االستثمارات بفعل االستعمال أو التقادم، حيث تسمح        

األموال المستثمرة، ويحسب من تاريخ الشراء المعبر عنه في هذه العملية من إعادة تكوين 
الفاتورة، الغرض منه هو توزيع تكلفة على عمره االنتاجي على أساس أقساط سنوية تعبر عن 

 2االهتالك السنوي.

 3ويحسب االهتالك بالطرق التالية: 

لمعني ألصل اامارات أو : يعني االهتالك الخطي أو الثابت قسمة قيمة االستثطريقة القسط الثابت  

 باالهتالك إلى أقساط متساوية بحسب مدة االستعمال ) العمر اإلنتاجي(.

انون ق: إن المعدات االنتاجية الخاضعة لهذه الطريقة محددة بموجب طريقة القسط المتناقض

 ، وهيالضرائب وبحسب معدل الهتالك المتناقض بضرب معدل االهتالك الثابت في المحدد لذلك

 الي: كالت

 1.5  سنوات. 3أو  4إذا كانت مدة االهتالك 

 2  سنوات. 6أو  5إذا كانت مدة االهتالك 

 205  سنوات. 6إذا كانت مدة االهتالك أكثر من 

لقيمة التالفي عدم انتهاء االهتالك فعندما يكون قسط المتناقض أقل من حاصل قسمة        

 نستعمل حاصل قسمة كقسط.المحاسبية الباقية على باقي عدد سنوات االهتالك 
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جموع واحد م ساسها: هذا النوع من االهتالك يتزايد وفقا لمتتالية حسابية أطريقة االهتالك المتزايد

 فإنه تاالهتالك، فمثال عدد سنوات االهتالك أربع سنواعناصرها يساوي مجموع أرقام سنوات 

 ، وبالتالي فإن:10التي مجموعها  4-3-2-1يخضع للمتتالية 

 من قيمة االستثمارات  10قسمة  1القسط األول =  -

 من قيمة االستثمارات وهكذا. 10قسمة  2القسط الثاني =  -

ديدها تم تح: من الصعب تحديد مدة استعمال األصل الثابت بشكل دقيق ومحدد، ويمعدالت االهتالك

 يا هي:عديدة تقريبية، ومدة االستعمال ومعدالت االهتالك المتعارف عليها عملحسب معايير 

 (.(%1-%2سنة، أي معدل  100إلى  50عمر المباني من  -

 (.%5 - %2سنة، أي معدل ) 50إلى  20عمر المباني الصناعية من  -

 (.%10سنوات، أي بمعدل )  10عمر المعدات واألدوات  -

 (.%20-%25سنة، أي معدل ) 5إلى  4عمر معدات النقل من  -

 (.%10سنوات، أي معدل )  10عمر تجهيزات المكتب  -

السنوي من تاريخ شراء االستثمارات إلى غاية الدورة  االهتالك ط: يحسب قسمدة حساب االهتالك

، لكن ما العمل إذا تم شراء 31/12إلى  /01/01المحاسبية، أي إذا تم شراء االستثمارات في 

 1وم أخر من أيام الشهر:االستثمار في أي ي

 

  امال.من أي شهر فيحسب له الشهر المعني ك 16إذا تم اقتناء أي استثمار قبل اليوم 

  ال يحسب له الشهر المعني. 15إذا تم اقتناء أي استثمار بعد يوم 

  ني.من أي شهر فال يحسب له الشهر المع 16إذا تم التنازل عن االستثمار قبل يوم 

  امال.كمن أي شهر فيحسب له الشهر المعني  15االستثمار بعد يوم إذا تم التنازل عن 

، 31/12سنة  : حيث يتم االثبات المحاسبي لالهتالك في نهاية كلالمعالجة المحاسبية لالهتالكات

نهاية ني، ووذلك بفتح حساب وسيط بين أول سنة مالية من سنوات العمل الستعمال االستثمار المع

بعد حيث ال ه، مناب اهتالك االستثمار المعني ليتم تجميع أقساط االهتالك فيأخر سنة مالية منها حس

ر عبر ستثمااالقتصادي فيتم تجميع قيمة االهتالك إلى كل دورة من سنوات العمر االستعمالي لال

 29x، ويجمع حساب اهتالك االستثمار المعني 682حساب من حسابات التكاليف وهو ح./ 

 لي: ة إلى أخر سنة من سنوات العمر االستعمالي على النحو التابصورة متدرجة من أول سن

 xxx               حصص االهتالكات  682من ح./ 

 xxxإلى ح./ اهتالك معدات النقل                               

 إثبات االهتالك االستثمار المعني              

: يحدث أن تغادر االستثمارات المؤسسة بسبب بيعها للغير، استبدالها، التنازل عن االستثمار

 1تقديمها، اتالفها، وعليه يجب أن تغادر دفاتر المحاسبة كذلك، ويكون ذلك كالتالي: 
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ب لجوانإللقاء نظرة عليها علينا اإلحاطة بمختلف ا :المصاريف االعدادية واالطفاءات .2

 التالية: 

 بحسب مكونات المجموعة –: هي في األصل مصاريف عادية تعريف المصاريف اإلعدادية
حدى بط بإالسادسة نفسها، تتحملها المؤسسة في سياق ممارسة نشاطها العادي، غير أنها ترت

 الحاالت التالية: 

 2عند إنشاء تأسيس ألي مؤسسة كانت. -

 عند الدمج أو التأسيس جديدة منبثقة عن اتحاد مؤسستين أو أكثر. -

 
 

 3نشاطات المؤسسة مستقبليا.عند تطوير  -

ين ساسيت: تتجلى اآللية للمصروف اإلعدادي في خطوتين أاإلثبات المحاسبي للمصروف اإلعدادي

 مجسدتين عبر قيدين محاسبيين نحو التالي:

 إثبات المصروف اإلعدادي بطبيعته: 

عادي : يتعلق األمر بإثبات استرجاع المصروف التحويل المصروف العادي إلى مصروف إعدادي

 ( كاألتي: 78أو ح./  75عبر حساب من حسابات النواتج ممثال في إحدى الحسابين )ح./

، إذا كان 75( فيسترجع عبر حساب 62-61-60ح./ )فإن كان المصروف المعني         

ه ط أن ال ترتبط هذ، ويشتر78( فيسترجع عبر حساب 68إلى  63المصروف المعني من ح./ )

 ة.( باإلنتاج أو االستغالل الحالي بقدر ما يرتبط بدورات الحق68إلى  60المصروفات )

بمجرد أن يتم هذا التحويل، بل يصبح المصروف اإلعدادي للتوزيع ألكثر من دورة مالية  اإلطفاء:

 4واحدة على أن يتحدد المعدل لهذا الغرض كالتالي: 

 سنتين إذا كانت مدة اإلطفاء المقررة  % 50 -

  ثالث سنوات. إذا كانت مدة اإلطفاء المقررة %  33.33 -

 إذا كانت مدة اإلطفاء المقررة أربع سنوات.     %  25 -

 إذا كانت مدة اإلطفاء لمقررة خمس سنوات. %  20 -

 قسمة المدة المقررةx 100 ( =100 .)قسمة المدة ( 1حيث أن معدل = ) 

 اإلطفاء = ) قيمة المصروف اإلعدادي( قسمة ) المدة المقررة(.أما قسط 

 المصروف اإلعدادي  xأو قسط اإلطفاء = المعدل 

 .x10وعليه فمعدل اإلطفاء = ) قسط اإلطفاء( قسمة ) قيمة المصروف اإلعدادي( 
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، لمقررةلمدة اقسط اإلطفاء يكون دائما ثابت ألنه يراعي التوزيع المتساوي للمصروف عبر ا       

  ألتي:ويعتبر من الحصص االستثنائية، ويتم تسجيله محاسبيا في نهاية كل دورة محاسبية كا

  بد منالملها االستعمال النهائي للمصاريف اإلعدادية: عندما تتم تغطية المصاريف اإلعدادية بكا

 ترصيد كل من حسابات المصاريف اإلعدادية بإطفائها المتراكمة كاألتي: 

 

 

قيمة  اليف أو النقصان فيالخسائر أو التك: هي مبالغ مالية تخصص لمواجهة تالمؤونا .3

خر األصول الحقيقية، وتصنف المئونات إلى قسمين أحدهما يتعلق بجانب األصول واأل

 بجانب الخصوم، وهي موضحة كالتالي: 

  مئونة تدني قيمة المخزون والحقوق: /-أ  .4

 1والحقوق:شروط تكوين مئونة تدني في قيمة المخزون  -

 ر يجب أن يكون التدهور محققا من حيث طبيعته، وأن يشخص العنصر المتعرض للتدهو

 بمفرده.

 قة.عندما يكون التدهور محققا يجب تكوين مئونة كذلك، ولو تعذر معرفة المبلغ بد 

 .يحدد المبلغ وبعد دراسته وبطرق إحصائية أو عشوائية في حالة تعذر ذرك 

  لتاريخالدورة تأخذ في الحسبان التدهورات المختلفة لهذا اتكوين المئونة في نهاية. 

 ديلها.جل تعيعاد النظر في المئونات المكونة مئونة بمئونة في نهاية كل دورة جديدة من أ 

 لتالي: نة كا: تسجل النفقة في حساب النفقة المناسبة ويقابله حساب المئونة المكوتكون المئونة
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لى يؤدي إ ، مما: يعاد النظر في المئونة المكونة في نهاية كل دورة مقبلةإعادة النظر في المئونة

 زيادة مبالغها، أو نقصها أو إلغائها أو تعديل المئونات في الجدول التالي: 

 (: القيود المحاسبية المتعلقة بإلغاء أو تعديل المئونة06جدول رقم )

 699 البيان 

   حصص

 استثنائية 

 796 

استرجاع 

 التكاليف

السنوية 

 السابقة

مخصص تدني  39 

 المخزون 

 دائن  مدين  دائن مدين     إلغاء

   xxx Xxx  

      xxx زيادة 

  xxx Xxx    نصان 

 

 .219شبايكي سعدان/ مرجع سبق ذكره / ص المصدر: 

 : تستعمل مئونة تدهور قيم المخزون، والحقوق ويرصد حسابها عند: استعمال المئونة

  للتدهور بالنسبة لمئونة تدهور قيم المخزون.بيع المخزون الخاضع 

 .قبض مبلغ ممكن من الزبون المشكوك فيه بالنسبة لمئونة هبوط قيم الزبائن 

 بيع األوراق المالية الخاضعة للتدهور بالنسبة لمئونة تدهور قيم األوراق  

 1خطوات استعمال مئونة تدهور قيم المخزون والحقوق: 

 خطوات استعمال مئونة هبوط قيم المخزون:  -

 .تسجيل عملية البيع بفاتورة ومذكرة إخراج 

 التي اع، وتلغى المئونة المكونة في الدورات السابقة لمواجهة هبوط أسعار المخزون المب

 أصبحت دون مقابل ودون مبرر.

 خطوات استعمال مئونات هبوط قيم المخزون على الزبائن:  -

 ائي المقبوض من الزبون إن وجد.لنهتسجيل المبلغ ا 

  ترصيد حسابات الزبون المعني بتحويل المبلغ الباقي أي الحق المعدوم من حقوق معدومة

 2حساب المئونة المكونة لذلك. 294وترصد ح./

 مئونات األعباء والخسائر:  /-ب 
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 .يجب تحديد الخسائر واألعباء المقدرة بدقة 

  ،العادي ستغاللفالخسائر تعد محتملة الوقوع فتنشأ خارج االالتفرقة بين األعباء والخسائر 

 سة.، أما األعباء فتعد محققة الوقوع، وتنشأ عن االستغالل العادي للمؤسللمؤسسة

 لك.عذر ذيحدد مبلغ الخسارة أو العبء بعد دراسة وبطرق إحصائية أو عشوائية في حالة ت 

 حدث بعدما ي الخسائر لهذا التاريخ، أماتكوين مئونة في نهاية الدورة، وتأخذ في الحساب و 

 ذلك فيهمل.

  يعاد النظر في المئونات المكونة مئونة بمئونة في نهاية كل دورة جديدة من أجل إلغائها أو

 1تعديلها.

 التسجيل المحاسبي:  -

  :تكوين المئونة: يتم تكوين المئونة، كالتالي 

 

 

 
 

ون المخز المتعلقة بمئونات تدني قيمة: نفس القيود المحاسبية إعادة النظر في المئونة -

 والحقوق.

 : تستعمل المئونة ويرصد حسابها عند: استعمال المئونة -

  حدوث الخطر بالنسبة لمئونة الخسائر المحتملة 

 .نهاية اإلصالحات بالنسبة للمئونات القابلة للتوزيع على عدة سنوات 

خزون أكثر في عمليات التعديل وتتجلى التسوية المحاسبية للم تسوية حسابات المخزون: /1

 2التي تواكب حسابات البيع على حد السواء، وتكون على النحو التالي: 

 : الغرض منها مضاعفة حسابات المشتريات ليظهر حسابا مرصداتسوية المشتريات 1.1

 لة: ي حافي جدول ميزان المراجعة في نهاية الدورة المالية، وتكون عملية التسوية ف

 يجري الفاتورة دون حصوله على البضاعة إلى غاية نهاية الدورة، ف حصول الزبون على

 تسوية وفق القيد الحالي: 

 
 

 

 ة هذهوهكذا يرصد حساب المشتريات المعنية وفق القيد التالي عند الحيازة على ملكي 

 المشتريات.

 

 تسوية حسابية الحقوق: والتي تشمل:  3.1
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ثناء حدث استأرصدة الزبائن أرصدة مدينة في العادة، إال أنه ي الحقوق على الزبائن: /-أ 

ائنة لسبب أو أخر )كالدفع أكثر من مرة( أن تكون أرصدة بعض هذه الحسابات أرصدة د

 بتاريخ نهاية الدورة.

وتفاديا إلظهارها بجانب الخصوم من الميزانية الختامية ترحل هذه األرصدة حسب المخطط       

حسابات األصول الدائنة يجعل حساب الزبائن مدينا وحساب  50ي إلى الحساب الوطني المحاسب

 1دائنا. 50

تسوية : يجب إعداد مذكرة التسوية الحسابات المصرفية والحساب الجاري البريدي /-ب 

لكل حساب جاري )مصرفي أو بريدي( مرة كل شهر على األقل بحيث تكون أرصدة 

 .ريديةرصدة الظاهرة على الكشوف أو الشيكات البالحسابات بدفاتر المؤسسة توافق األ

اك كن هنتيحدث أن يكون رصيد البنك رصيدا دائنا، وهذا دليل إذا لم  رصيد البنك دائن: -

ى ا يسممأخطاء على عدم وجود أموال للمؤسسة لحساب البنك واتفاقا مع هذا األخير على 

ابات الحالة إلى أحد الحس السحب على الكشوف مقابل فوائد، يحول رصيد دائن في هذه

 تسبيقات مصرفية حيث نسجل:  585الديون المالية ح./ 

دني تئونة : تقوم بتسوية حسابات السندات إذا كان هناك تدني في قيمتها بتكوين مالسندات ج./

 السندات.

حصلت لاألوراق التجارية: األوراق التي مازالت بحوزة المؤسسة عند الجرد، فلو خصمت  /-د

 سة على قيمها الحالية لذلك تقوم مئونة تدني.المؤس

ية : تجرد حسابات خصوم هي األخرى، حيث يعاد النظر في العملالديونتسوية حسابات  /-ه

د واكتشاف األخطاء بمختلف أنواعها، تصحيحها وتبرير الرصي 31/12المسجلة إلى تاريخ 

 النهائي، وذلك بإعادة النظر في: 

ون ر، تكهي أرصدة دائنة في العادة إال أنه يحدث استثناء لسبب أو أخ حساب الموردين: -

صول ب األأرصدة بعض هذه الحسابات مدينة بتاريخ نهاية الدورة، وتفاديا إلظهارها بجان

ابات حس 40في الميزانية الختامية تحول هذه األرصدة حسب المخطط الوطني إلى حساب 

 الخصوم المدينة على الشكل التالي: 

: حسب مبدأ استقاللية الدورات كل دورة تسوية حسابات النفقات وحسابات اإليرادات 4.1

بنفقاتها، وكل دورة بإيراداتها، هذا ما يعني أنه في نهاية كل دورة ومن أجل حساب 
النتيجة يجب تحديد نفقات الدورة وإيراداتها، من أجل ما يعود للدورة بالضبط يجب 

 2لها، وهذا يؤدي إلى أربع حاالت: إعادة النظر في كل ما سجل خال

 ات.ة النفقزياد : نفقات تعود إلى الدورة، لكنها لم تسجل يجب تسجيلها مما يؤدي إلىالحالة األولى

لدورة ابحسب طبيعتها، ولكن ال تعود إلى  6: نفقات سجلت في حسابات الصنف الحالة الثانية

 قاص النفقات.)جزء منها أو بكاملها(، يجب حذفها مما يؤدي إلى إن
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ى الدورة بحسب طبيعتها، ولكن ال تعود إل 7: إيرادات سجلت في حسابات الصنف الحالة الثالثة

 )جزء أو بكاملها( يجب حذفها أي إنقاص اإليرادات.

 دات.إليراا: إيرادات تعود إلى الدورة لكنها لم تسجل، يجب تسجيلها أي زيادة الحالة الرابعة

 

 الفرع الثاني: نتيجة الدورة 

بعد االنتهاء من عمليات التسوية يشرع في التسجيل المحاسبي لتحديد نتيجة الدورة         

نواتج( وحسابات  7المحاسبية، وذلك بالترصد المتتابع لحسابات المجموعة السابعة ) الصنف 

نتيجة الدورة الصافية )ح./ النتيجة، حتى تصل إلى  8األعباء في حسابات المجموعة  6المجموعة 

88.)1 

وقد رأينا فيما سبق األهمية البالغة لعملية الجرد والتسوية لحسابات األصول والخصوم،        

وكذلك التكاليف واإليرادات ومدى انعكاس ذلك على القوائم المالية بشكل عام المكانية تنظيم 

للمؤسسة، ونتائج الدورة المالية للوصول الميزانية الختامية بشكل صحيح وتحديد المركز المالي 

 2إلى ذلك يجب اتباع ما يلي: 

كد من ة والتأتسجيل مختلف قيود التسويبعد االنتهاء  إعداد ميزانية المراجعة بعد الجرد:  /-أ 

ركات ظهر حصحتها نستطيع تنظيم ميزان المراجعة العام قبل قيود التجميع، فهذا الميزان سوف ي

ة لمديناسابات عند نهاية السنة المالية، حيث يجب أن يكون مجموع األرصدة وأرصدة مجمل الح

 مساويا مجموع األرصدة الدائنة.

تجميع  إن أول عملية يقوم بها المحاسب في إطار البحث عن النتيجة هو قيود التجميع: /-ب 

مين( ذات رقالرئيسية )الجزئية والفرعية، كحسابات التكاليف واإليرادات في حساباتها الحسابات 

 وهذا معناه غلق هذه الحسابات في حساباتها األصلية.

اسبية المح : في إطار األعمال التي تقوم بها المؤسسة خالل الدورةالبحث عن نتيجة الدورة /-ج

 ينتج عنوئية، هناك بعض العمليات المتصلة بجدول حسابات النتائج، والتي تؤثر على النتيجة النها

ى ات إلبح أو خسارة وترحل مجمل الحسابات الرئيسية الخاصة، بالتكاليف واإليرادذلك إما ر

ابات بل حسحسابات النتائج وفقا لما ذكرناه سابقا، وتتكون مجموعة حسابات النتائج التي تستق
راستنا دا في التكاليف واإليرادات من عدة حسابات ما ورد في الدليل المحاسبي، وقد تطرقنا إليه

 سابات النتائج سابقا.لجدول ح

 الفرع الثالث: الميزانية الختامية 

بعد إعداد جدول حسابات النتائج وتحديد النتيجة الصافية للسنة المالية يتم إعداد وتنظيم         

موعة لمجموعة األولى إلى حسابات المججدول، تظهر فيـه عناصر الميزانية من حسابات ا

المراجعة بعـد الجرد بالمبالغ اإلجمالية ثم ترحل كل مبالغ االهتالك الخامسة، والمستقاة من ميزان 

األصول والخصوم مجموع  والمؤونات واالطفاءات إن وجدت، وبعد استخراج القـيم الصافية
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وترحيل النتيجة الصافية التي تمثل أما مورد جديدا )ربحا( يوضع في جانـب الخصوم أو خسارة 

توازن الميزانية الختامية تلقائيا، بعد إعداد الميزانية الختامية توضع في جانب األصول، فسوف ت

، يجب تسجيل القيود في اليومية للسنة السابقة لتسهيل التمييز بين xxxx 31/12للمؤسسة في 

مختلف الدورات والقدرة على المقارنة، وأن عملية توقيف التسجيل ال يقصد بها عدم التسجيل 

فصل بين الدورات بطريقة محاسبية، ويتم إقفال الحساب وإعادة فتحه من المحاسبي نهائيا، وإنما ال

جديد، وذلك بكتابة رصيده أوال في الجانب المدين إذا كان الرصيد مدينا، وفي الجانب الدائن إذا 

 1كان الرصيد دائنا.

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة الفصل الثالث

لدورة ان مراحل أاية الدورة نستنتج نه بعد أن تناولنا في هذا الفصل األعمال المحاسبية وأعمال   

  - :المحاسبية تتكون من مرحلتين

وحساب  المراحل اليومية وهي التسجيل في دفتر اليومية والترحيل إلى دفتر األستاذ       

دفتر  سة، أمالمؤسا تهااألرصدة، فدفتر اليوميـة وثيقة محاسبية يسجل فيها يوميا العمليات التي أنجز

 .األستاذ هو ذلك السجل الذي يضبط جميع حسابات المؤسسة

، لتسوية(امليات المراحل الدورية تتمثل في ميزان المراجعة قبل وبعد الجرد )ذلك بعد القيام بع - 

أكد من صحة يتم إعداد ميزان المراجعة قبل وبعد الجرد للت .وكذلك إعداد جدول حسابات النتائج

مية، الختا المحاسبي، وهذا يعتبر عمل تحضيري إلعـداد جدول حسابات النتائج والميزانيةالعمل 

ى ول إلكما أن عملية وضع أرصدة الحسابات في تطابق مع الواقع تعتـبر الخطوة األولى للوص

ل تسجيسسة بالالمؤ التحديد الصحيح لنتيجة الدورة المحاسبية، وبعد االنتهاء من قيود التـسوية تقـوم

 لنتائج،اابات المحاسبي لعمليات إعادة الترتيب، التي تسمح بترصيد حسابات التسيير إضافة إلى حس

مؤسسة ذا تكون الإو .(... ثم القيام بإعداد وثائق الحصيلة )جدول حسابات النتائج، الميزانية الختامية

 .قد انتهت من رسم كل القوائم المالية الضرورية
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: امةـة العـمتاخلا   

بعض  يف نياليملئات اآلالف بل وبعشرات امبؤسسات ملسنويا من طرف ا ةنجزملتعد العمليات ا

،األحيان  

نجزة من ملالوطن وحجم العمليات ا ربعتها ختلف وحدامبؤسسات الوطنية ملبعض ا يفولنتصور 

تقوم على مبادئ وقواعد أساسية تسجل من  يتستعملة الملأهم الوسائل واألدوات امن و ، كـخالل ذل

ات ا كل العمليهلخال  

قيق أهداف اقتصادية وسياسيةحتب إلزام بتطبيقه من اجل جي، يباسحم ينطط وطخماسبية وفق حملا  

 ميوتعمل على تقد، اليةملة عن العمليات اجتلبيانات الناة اجلعاملمن التقنيات الرقمية و نعتبر المحاسبة 

وتشمل باإلضافة ، شكل تسجيل وتلخيص للعمليات يفتتم  يتسابات الحلات الرقمية من خالل اـعلومملا

فظ وصيانة السجالت حب، ارجيةخلعلومات خدمة للرقابة الداخلية واملذلك التأكد من صحة هذه ا ىلإ

ستندات واختيار مدىملوا  

 دقتها وانتظامها

القواعد  يف ربا يتطلب توسيع اكممؤسسة ملاصل على مستوى احلاشيا مع التطور امتوهي تتطور 

بهدف  رتبطة بالعملية االستغالليةملتنوعة واملة وعرض كل األعباء اجلتتمكن من معا ىتـاسبية ححملا

  اعطاء صورة واضحة 

ؤسسةملللمسار الذي تنتهجه ا . 

: اتوصل إليهملالنتائج ا   

صحيحةـلعية اـنتيجة دقيقة تترجم الوض ىلاسبية يؤدي حتما إحملللعمليات اتسلسل ملنظم واملالتسجيل ا  

 .للمؤسسة

رافات من جهة واكتشافها من حننع وقوع االملاسبية حملة للمعلومات اجلعاملضمان ا ىلاسبة إحملف اتهد

ةـجه  

 .أخرى

زامي وإعداد كامل التقارير واجب إلنهايتها،  ىلاسبية من بدايتها إحملراحل الدورة املاحترام التسلسل 

  وذلك 

سابات حلالية واملاسبية والتقارير احملتلف الدفاتر اخمكما أن ، نتيجة صحيحة ودقيقة ىلالوصول إ بهدف

تاميةخلا  

  تهازاماتاجها للقيام بالتحتالية ملمعرفة وضعية ذمتها ا يفؤسسة ملتفيد ا نهاوذلك أل، واجبة اإلعداد

دفها ـؤسسة نظرا الن هملحياة ا يفية مهرحلة األكثر أملثل امترد جلية الدورة والقيام بعملية ااهاعمال ن

وـه  

اليةملقيقية للذمة احلتعكس الصورة ا يتديد نتيجة النشاط الفعلية الحت . 

اسبية نظرا لتعدد حملمن التركيز أثناء قيامه بعمله اليومي أثناء الدورة ا ريالكث ىلتاج إحياسب حملا

،اتـالعملي  

شاف ـوالكت، خالل الدورة يباسحملا رتكبة أثناء عملية التسجيلملوهذا ما يفسر وجود بعض األخطاء ا

ذهـه  

داول اليوميةجلوا ريالفوات يفاألخطاء عليه التحقيق  . 
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: االقتراحات والتوصيات  

ذا فإننا هلو،الية واالقتصاديةملؤسسة لوضعيتها املمعرفة ا يفاسب ال ينحصر حملن نعلم أن دور احن 

سـنف يفون ـذين يدرسـذا السبب نقترح على الطلبة الهلو، جزء من الكل ىلدراستنا إ يفتطرقنا   

ا هلنتطرق  مل يتامة للمحاسبة الهلل والتطرق لألدوار االمجاهذا  يفمتابعة البحث  ىلاالختصاص إ

:يفوتتمثل   

 يفألي مؤسسة تريد اختيار مشاريعها سواء  يلاملركز املا نيتب اسبةحملويل االستثمارات حيث أن امت

دىـملا  

توسطملوا ريدى القصملالطويل أو ا . 

ؤسسة ومدى ملآلت إليها ا يتتقريرين فيه الوضعية ال ميؤسسة بتقدملعمليات االقتراض حيث تقوم ا

 قدرتها

اسبة. حملوهذا التقرير يقوم اعتمادا على بيانات ا،  نهاعلى االلتزام بديو  

، الية للمؤسسةملبيع أسهمها فالزبون يطلب بيان مفصل على الوضعية ا ةمؤسسملحاولت اأيضا إذا 
دـويعتم  

اسبية للمؤسسةحملإعداد هذه التقارير على البيانات ا يف . 

اسبيةحملذلك على دفاترها ا يفتعتمد  هيالتقديرية فاتها  بإعداد موازن ةمؤسسملكذلك عندما تقوم ا . 
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 راجعـمة المـــقائ

 

 :راجع باللغة العربيةملقائمة ا

زائر جلا /امعة جلطبوعات املا ينديوان الوط /الطبعة الثالثة 

.2003 

اقتصاد مؤسسة 

/ 

 /عمر صخري  1.

 1984.زائرجلا /امعيةجلطبوعات املديوان ا /الطبعة الثالثة /اقتصاد مؤسسة /بودملصمويل  2.

 2002.زائرجلا/امعيةجلطبوعات املا /ؤسسةملا رياقتصاد وتسي /عبد الرزاق بن حبيب.د 3.

 2001. /عمان األردن  /دار الصفاء للنشر والتوزيع /اسبةحملأصول ا /سامر عدنان الشريف 4.

 كندريةـإلسا /دةـديجلة اـامعجلدار ا /يلاقتصاديات األعمال واالستثمار الدو /عبد السالم أبو قحف 5.

.2003 

ر النهضة القاهرة دا /قيق التنميةحت يفة ودورها رياقتصاديات الصناعات الصغ، صفوت عبد السالم 6.

 ،العربية

 .مذكور ريالتاريخ غ

النشر دار الفكر للطباعة و /ىلالطبعة األو /زء األولجلا /اسبةحملمبادئ ا /ابوعاصي

 /عـوالتوزي

 ريزة بشمح 7.

.1999 

 طبعة /عمان األردن  / ملمركز الكتب األرد /اسبة حملأصول ا /عبد اهللا وآخرون  نيخالد أم 8.

.1999 

طبعة  /زائر جلا /امعية جلطبوعات املديوان ا /ؤسسة ملا يفاسبة العامة حملتقنيات ا /د طرطار محا 9.

.1999 

 1999. طبعة /زائر جلا /امعية جلطبوعات املديوان ا /اسبة العامة للمؤسسة حملا / نيمد بوتحم

ديوان  / يباسحملا ينخطط الوطملاسبة العامة وفق احملأصول ا / ميبو يعقوب عبد الكر

 /امعيةجلطبوعات املا

.10 

.11 

 . 1999 /زائر جلا

 1999. /زائر جلا /امعية جلطبوعات املديوان ا /اسبة العامة حملأسس ا /إبراهيم األعمش 

 1992. /زائر جلا /ؤسسة الوطنية للكتاب ملا / -مدخل–اسبة العامة حملا / ميمنصور عبد الكر

النشر ودار هومه للطباعة  /الطبعة الثانية  /اسبة العامة حملا يف رينملا /بوعالم بوشاشي 

 /زائرجلا /والتوزيع 

.12 

.13 

.14 

. 1999 

 / 2003 /امعية جلطبوعات املديوان ا / -أصول ومبادئ  -اسبة العامة حملا /عاشور كتوش 

عة امعية طبجلعات اطبوملديوان ا /بادئ األساسية للمحاسبة العامة ملا / حلصا يفخالص صا

ديوان  / ينالوط يباسحملخطط املاسبة حسب احملتقنيات ا /شبايكي سعدان  /2003. 2

 زائرجلا /امعية جلطبوعات املا

.15 

.16 

.17 

.1997 

 /لطباعة دار الفكر ل / ىلالطبعة االو / ملزء الثاجلا /اسبة العامة حملا /ابو عاصي  ريزة بشمح

.2000 

 1998. /ديوان الوطن  /دة ملاية ااعمال  /اسبة عامة حم / ميمنصور بن عوف عبد الكر

.18 

.19 
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 :ذكرات والرسائلملا

ة ـترقي يفتها مهساـوم PMEطة ـتوسملة واريؤسسات الصغملا، هشام خالدي، مناصر ريشه 1.

 وجـنتملا

 2004.،ديةملا، ريمعهد علوم التسي /مذكرة لنيل شهادة الليسانس/ينالوط

ة مذكر /دية ملامعي باجلركز املا /ؤسسة ملا يفاسبة العامة حملا /ة مسريبركي ، كربكش ليلى 2.

 .ليسانس

 لـمذكرة لني /خلق مناصب الشغل يفتوسطة ملة واريؤسسات الصغملة امهمسا /فائزة بن شوشة 3.

 هادةـش

 2003.دية ملامعي باجلركز املفرع مالية ا /الليسانس

 

 :يةمسد الررائجلا

 77ية رقم مسريدة الرجلا 
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