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 املقدمة

 



 مقدمة عامة

 
 أ

 
في ظل الظروف االقتصادية الراهنة أصبح من الضروري تمكين األنظمة االقتصادية لجميع الدول لتتماش ى مع       

النظام العالمي الحديد، و تكريسا النضمام الجزائر القتصاد السوق املفتوح الذي جاء في مضمونه بضرورة تطبيق 

ز بيئة املؤسسات االقتصادية باعتبارها املرك الحديد ملواكب التطورات الحاصلة في ياملحاسبالنظام املالي و 

االقتصادي الهام، و الذي يسعى إلى تحقيق أهدافه و ضمان أحسن النتائج عن طريق جميع املعلومات الضرورية 

ي الذي أصبح يعاني من نقائض عديدة نعن التغيرات الحاصلة في محيطه الخارجي، و ذلك كبديل للمخطط الوط

خاصة به ابتداءا من املبادئ العامة التي يقوم عليها إلى غاية القوائم املالية املقدمة مرورا تمس مختلف الجوانب ال

ونظرا  2007اإلشارة إليه أن الجزائر قررت تطبيقه في سنة  وما يجببقواعد التقييم و تصنيف الحسابات. 

، ليصبح هذا النظام 2000نة التي واجهتها بعض املؤسسات االقتصادية التي تأخرت في اعتماده إلى س للعقبات

متفوقا مع املعايير املحاسبية و التقارير املالية الدولية يتالئم مع مستعملي املعلومة املحاسبية على املستوى الوطني 

 و الطولي،

و  ل حسابات النتائج،دو جف املالية التي تشمل امليزانية، و شالنظام تتولى املؤسسات إعداد الك وحسب هذا 

رى التي تعتمد بشكل كبير وواضح على التحليل املالي. و باعتبار أن املحاسبة هي تقنية كمية ملعالجة خالقوائم األ 

نة، حيت و ذلك طيلة الس بريريةحركة األموال املعدة عن طريق تسجيل كل العمليات التي تكون مشة بالوثائق الت

دفتر األستاذ و أحيرا إلى ميزان املراجعة قبل تكون في جداول محاسبة انطالقا من اليومية العامة، تم ترحل إلى 

الجرد، غير أن هذا األخير ليس دليال قاطعا على صحة املبالع و العمليات فقد تكون هناك أخطاء بالزيادة أو 

كد اميع و األرصدة، لذا تقوم املؤسسة بالتأجبالنقصان يصعب اكتشافه بالرغم من تحقيق شرط التوازن في امل

ت و اكتشاف األخطاء تم تححيحها من خالل قيام املؤسسة بعملية الجرد الشاملة، التي تعمل من صحة التسجيال 

على مراجعة الوثائق و الدفاتر املحاسبية من جهة، و من جهة أخرى إحصاء عناصر امليزانية و التأكد من وجودها 

ين ما هو موجود فعال و ما هو مسجل نوعا وكما و قيمة و قياسا، باإلضافة إلى قيود التسوية الالزمة للمطابقة ب

لتسوية بعض حساباقا، التعدد بعدها ميزان املراجعة بعد الجرد لتقوم أحيرا بإعداد القوائم املالية التي تتضمن 

قائمة الدحل وامليزانية الختامية التي تظهر من حاللها نتيجة السنة املالية و تحديد املركز املالي الحقيقي للمؤسسة 

العمليات السالفة الذكر تعرف بأعمال هاية الدورة التي تتطلب عمال منظما و تحليال كافيا للمعلومات. و كل هذه 

 و بناءا على تقدم ذكره تتبادر إلى أذهاننا اإلشكالية التالية:

  االقتصادية؟ي الجديد في املؤسسة بهاية الدورة طبقا للنظام املالي املحاسنكيف تتم أعمال  

 

 



 
 ب

 :معالجة هذه اإلشكالية قمنا بتقسيمها إلى األسئلة الفرعية التالية ومن أجل

 واملحاسبي الجديد؟ما هي األسس التي جاء ها النظام املالي  

  والتسوية؟ما هي مختلف اإلجراءات املتبعة للقيام بأعمال الجرد  

  واملحاسبي؟ما هي الفروقات بين الجرد املادي 

 الفرعية يمكن أعطاء الفرضيات التالية:  على هذه األسئلة ابة جولل    

 و الفرضيات املحاسبية املتعارف عليها دوليا. املبادئاألسس و *   

 حاسبية املالية.امل ئلمبادلالتعبير املتسلسل و املنظم للعمليات التي تقوم بها املؤسسة وفقا  *    

 هو التسجيل الحاس ي للعمليات التي املحاسبيوالجرد ودات املؤسسة جالجرد املادي هو التسجيل الفعلي ملو  * 

 تقوم بها املؤسسة. 

 :دوافع اختيار البحث

 تيار هذا البحت هناك عدة أسباب تذكر منها: خال      

 . واملحاسبي الجديدللغموض الذي جاء به النظام املالي  اظر *ن      

في النظام املالي و الحاس ي الحديد. األعمال غاية الدورة التي قامت بما املؤسسة  األبحاثنقص الدر اسات و  *     

 خالل الدورة. 

 للمؤسسة.  والوضعية املاليةاية الدورة تساعد على تحديد النتيجة املالية نهكون أن أعمال  *    

 أهمية البحث:

ل يتضمن كل أعما بحيثهناك أهمية جوهرية حول هذا البحت الذي يعتبر أحد أهم املواضيع املحاسبة املالية  

رة عن باية كل دورة مالية من أجل تحديد نتيجة صحيحة و معنهتقوم املؤسسة بإعدادها في  والتسوية التيالجرد 

 للمؤسسة.الوضعية املالية 

 اهداف الدراسة:

املحاسبي و التي حاء كما النظام املالي  واإلجراءات واملراحل املتسلسلةالبحت إلى إبراز العمليات من خالل هذا  نهدف

التي تقوم بها املؤسسة لتساهم في تحقيق أقص ى  وتسوية وإقفالاملتعلقة بأعمال غاية الدورة من جرد  الحديد

 كفاءة تسييرية من حالل تحليل إطارها العام وتحديد أهدافها. 

 

 



 
 ج

 صعوبات البحث :

 لقد تعرضنا إلى صعوبات عند قيامنا هذا البحت منها: 

 نقص املراجع املتخصص في الحاسبة املالية.*          

 صعوبة إيجاد املؤسسة تطبق النظام املحاسبي املالي الجديد. *       

 ص تطبيقي. بصعوبة إيجاد مؤسسة إلجراء تر *        

 : املنهج املستخدم

ت تستعين وصفي والتحليلي، حيال جهنرضيات تم االعتماد على املفال وملحاولة اختيارملعالجة اإلشكالية املطروحة 

 الوصفي في الجانب النظري و التطبيقي، و إسقاط الجانب النظري على التطبيقي. هجباملن

 ۔ اإلطار العام للبحث

 تم تقسيمه إلى تالتة فصول:  

 و واملحاسبي الجديد والنظام املاليمن خالله املؤسسة االقتصادية  زبناهيم عامة الذي ف: مالفصل األول * 

 حاسبة املالية.امل

 ية الدورة وتتطرق فيه إلى كل عمليات الجرد و التسوية. نهاأعمال  : الثانيالفصل  *

والذي تعرفنا فيه على هذه " متيجي للمطاحنحالة مؤسسة  ": دراسة حالة في أعمال غاية الدورة الفصل الثالث* 

 .وتسويةأهم املراحل واإلجراءات تقوم بها من جرد  والتطرق إلىاملؤسسة 



 

 
 

 

 

 

 املؤسسة ةيــــماه املبحــــث األول:  

 ماهية املحاسبة املالية املبحث الثانـــــــي:
 النظام املحاسبي املالي الجديد ةماهي املبحث الثالث:

 الفصل االول 
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 تمهيد:

حاولت الجزائر ومنذ تخليها عن االقتصاد املوجه وتبنيها القتصاد السوق القيام بإصالحات اقتصادية، والتي مست 

ان النظام  املحاسبة الدولية، كماعدة جوانب من بينها إصالح النظام املحاسبي باعتباره مشروع يتوافق مع املعايير 

املحاسبي املالي هو تقنية كمية ملعالجة حركة رؤوس االموال املعدة عن طريق تسجيل كل العمليات التي تكون مثبتة 

بوثائق تبريرية، وذلك طيلة السنة حيث تكون في جداول املحاسبة انطالقا من اليومية العامة ثم ترحل الى دفتر 

زان املراجعة قبل الجرد، غير أن هذا االخير ليس دليال قاطعا على صحة املبالغ و االرصدة ، لذا االستاذ ثم الى مي

تقوم املؤسسة بعمليات الجرد لتبين املبالغ الصحيحة والكتشاف االخطاء وتصحيحها. وكل هذه العمليات السابقة 

، تقوم ملسيريها وعمالها واملتعاملين معهاتعرف بأعمال نهاية السنة والجرد التي تبين الوضعية املالية للمؤسسة 

املؤسسة إعداد ميزان املراجعة النهائي، والقوائم املالية لتحديد نتيجة الدورة وبالتالي فمجمل األعمال التي تريد 

من خاللها املؤسسة تحديد النتيجة الصافية في نهاية نشاطها، وعليه تكون أعمال نهاية السنة والجرد وهو موضوع 

 هذا وألهمية املوضوع في النظام املحاسبي. بحثنا
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 املبحث األول: ماهي املؤسسة 

 وتطور تاريخها املطلب األول: مفهوم املؤسسة

 :املؤسسة أوال: تعريف 

تتمثل املؤسسة في مجموعة من الطاقات البشرية واملوارد املادية )طبيعية كانت أو مالية والتي تكون فيها بينها    

تركيب معين وتوليف محدد منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة وأداء املهام املنوطة بها من طرف املجتمع وتتجسد 

ن اجل إتباع حاجات املستهلكين بصورة عامة ومباشرة هذه املهام بصورة عامة في إنتاج السلع وأداء الخدمات م

أو غير مباشرة( وذلك بطبيعة نشاط املؤسسة مع العمل على تحقيق أفضل تشغيل ممكن في سياق التوليف أو 

املؤسسة بعدة تسميات حسب طبيعة نشاطها أو  محدودة. تسمىالدمج املحكم بين عوامل اإلنتاج في لحظة زمنية 

 أو حسب مركزها االقتصادي ومرحلة التشغيلية التي وصلت إليها أو مدى تعاملها مع املستهلكين.إطارها القانوني 

قد تكون صغيرة الحجم تقتصر فعاليتها على القيام بعملية اإلنتاجية قد تكون متوسطة الحجم تشرف على    

و كبيرة الحجم تشرف على عدة مشاريع أ وقد تكون مشروعين أو أكثر تسمى حينئذ باملؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية 

مؤسسات أو وحدات إنتاجية قسمي حينئذ باملؤسسة أو الوحدة اإلنتاجية وقد تكون كبيرة الحجم تشرف على 

 ترنا منها       ماـخـعدة مشاريع أو مؤسسات أو وحدات إنتاجية فسمى باملؤسسة أو املقاولة وهناك عدة تعاريف ا

 يلي:

 :األول  التعريف 

املؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خالل الجمع بين عوامل إنتاح معينة 

تم تولى بيعها في السوق لتحقيق الريح املتحصل من فرق بين اإليراد الكلي الناتج من ضرب سعر السلعة في الكمية 

  1املباعة منها وتكاليف اإلنتاج".
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 الثاني: فيالتعر -

املؤسسة االقتصادية هي الوحدة اإلنتاجية التي تقوم على أساس العمل الجماعي للعاملين فيها باملوجودات املادية 

مل على في االقتصاد الوطني وتعاملادية( والتي تعود ملكيتها للشعب واملؤسسة تكون الوحدة األساسية  )األصول 

نتاج دف إلى مزاولة اإلنتاج وإعادة اإل من خطة الدولة العامة والتي ته تةاز املهمة املخصصة لها وفق خطتها املنبانج

يتم إقامتها و  يقوم بتزويد املواطنون باحتياجاتهم تراكي الذيا أن تقوم بدور املتح السلعي االشاملوسع، كما أنه عليه

 1من قبل الدولة إال أنما تتمتع باستغاللها من الناحية الحقوقية واالقتصادية."

من خالل ما قمنا به من تعريفات تخلص إلى هذا التعريف: املؤسسة هي مجموعة العناصر املادية والبشرية 

واملالية، ألداء غرضا معين من اجل إشباع رغبة معينة في فترة زمنية معينة، وباعتبارها منظمة اقتصادية 

 ى مزج مختلف عوامل اإلنتاج، وكذا تبادلواجتماعية مستقلة ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين، فهي تعمل عل

االقتصادية تختلف  ومن الشروطالسلع وخدمات مع أعوان اقتصاديين أحرين بغرض تحقيق قيمة مضافة 

 باختالف الزمان واملكان تبعا لنوع والنشاط املمارس. 

 

  :االقتصاديةالتطور التاريخي للمؤسسة  ثانيا

التي نراها اليوم لم تظهر بشكلها الالئق في أول مرة، بل كانت نتيجة التغيرات  إن املؤسسات االقتصادية املختلفة

والتطورات املتواصلة والتي هي متوازية مع التطورات التي شهدها النظم االقتصادية واالجتماعية والحضارات 

ي البسيط األسر  باإلنتاجومنذ أن سادت الحياة البدائية البسيطة في املجتمعات القديمة والتي مرت      البشرية. 

ومع تطور  2.والحدادة.... الخوكذا االكتفاء بالفالحة تم ظهرت الوحدات الحرفية التي كان أقدمها حرقة التجار 

تي تعتبر لاألدوات واتساع األسواق من جهة أخرى أثر على تراكم الثروة وزيادة املواد األولية أدى إلى ظهور املصانع ا

ع االسم م الحرفيينلي للحرف الذي جعل االقتصادية، ويعدها ظهر النظام املنز خ املؤسسة ا حاسما في تاريمنعرج

 . ل نز ار ذو نفوذ على الحرفيين في املوتزويدهم باملواد اإلنتاج سلع معينة ومع مرور الوقت أصبح التج

سمالي من جهة وفي تاريخ التي أثرت في املجتمع الرأ MANIFACTORاكورة تغيرات التي شاهدتها ظهرت املانيفومع ال

ة مثلها متل اطاملؤسسة االقتصادية من جهة أخرى، حيت أدى بقاء مستوى التقنية املستعملة فيها على درجة البس

                                                           

 .59، ص1884املطبوعات الجامعية، الجزائر،صمويل عبود، اقتصاد مؤسسة، ديوان 1 

 .10، ص1998ناصر دادي عدون، اقتصاد املؤسسة، الطبعة الثانية، دار املحمدية، 2 
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لفترة طويلة أمام  MANIFACTORاملانيفاكورة لية. لكن العوامل التي ساهمت في صمود مستوى الحرف املنز 

ع التطورات السريعة والحوت العلمية ظهرت املؤسسات الصناعية النشاطات الحرفية الحرة وهو االنضباط وم

ونظرا لألسباب التقنية والتكاليف  األسواق،حجم اإلنتاج الصناعي واتساع  مضاعفةاأللية التي ساهمت في 

واألسعار واملراقبة. ظهرت الشركات التجارية ونشوء املؤسسات املالية الحديثة. كما زاد اتساع األنشطة خاصة مع 

 1املعيش ي.النمو الديموغرافية وتحسن املستوى 

ق صناعات حربية، وتطبيكما كان للحرب العاملية األولى دور هام فيما يتعلق بالتطور الصناعي خاصة في ال 

نظيم وتسير إعادة النظر في تباإلضافة إلى  الثانيةالعاملية  لوجيات في الصناعة املدنية، كذلك خالل الحربالتكنو 

االقتصادية مع تكثيف اإلنتاج وإعطاء حطوط حديدة والتوسيع نحو السوق الخارجية. فاضطرت إلى  املؤسسات

 .ية في الخارجاقسام إنتاج ها الهيكلي من اجل إنشاءتغيير تنظيم

 ومع انتشارهاالى شركات متعددة الجنسيات  والشركات الوطنيةكل هذه العوامل أدت الى تحول املؤسسات 

لها دور في مختلف املعامالت الدولية التجارية االقتصادية، بالتالي فاملؤسسات االقتصادية  وتطورها أصبح

 2على املجاالت األخرى. والتي تضفيل االقتصادي بصفة عامة لها دور هام في تطور املجا أصبحاملختلفة 

 واهداف املؤسسة خصائص  الثاني:املطلب 

 املؤسسة:خصائص  أوال:

 تتميز املؤسسة االقتصادية بمجموعة من الخصائص أهمها:

 ا.هومسؤولياتتها *املؤسسة شخصية قانونية مستقلة من امتالكها الحقوق والصالحيات أو من حيت واجبا    

 * القدرة على اإلنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من اجلها.   

* أن تكون املؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة، كافية وقادرة    

 على تكييف نفسها مع الظروف املتغيرة. 

رامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهداف محددة تسعى إلى *. التحديد الواضح لألهداف والسياسة وال   

 للوصول إليها.

                                                           

 .23ناصر دادي، مرجع سابق ،ص1 

 .30ناصر دادي، مرجع سابق ،ص2 
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الكلية أو  ااالعتمادات وإما عن طريق إيراداته * ضمان املوارد املالية لكي تستمر عمليتها ويكون ذلك إما عن طريق   

 عن طريق القروض. 

 * البيئة التي تكون فيها املؤسسة ال بد أن تكون مواتية.  

  1االقتصادي.* املؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في املجتمع   

 :اهداف املؤسسة االقتصادية ثانيا:

اب تالف أصحتي تحقق أهداف تختلف وتعدد حسب اخنعي املؤسسات االقتصادية العمومية منها والخاصة ال 

 ألهداف:ا تلخيص هذه أهداف املؤسسة ونستطيعاملؤسسات وطبيعته وميدان نشاطها، ولهذا تتداخل وتتشابك 

 االقتصادية: هدافاأل  – 1

تحقيق الريح: إذ أنه ال يمكن استمرار املؤسسة في الوجود إال استطاعت أن تحقق مستوى أدني من الريح  *   

 يضمن لها إمكانيات ترفع رأس مالها وبالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام املؤسسات األخرى.

 من خالل تحقق نتائجها.  املجتمع: تسعى املؤسسة إلى تغطية متطلبات تحقيق متطلبات املجتمع * 

ق بواسطة التخطيط الحيد والدقي نتاجهالرشيد لعوامل اإلنتاج ورفع إذلك باالستعمال ا يتم :اإلنتاجعقلنة  *

 2مراقبة عملية تنفيذ الخطط والبرامج.لإلنتاج والتوزيع، باإلضافة إلى 

من األرباح  همنحرماتصادية ومالية تعكس على أصاحبها باق كللتجنب في الوقوع في مشاوهذا تسعى املؤسسة    

 3 "تمع بعدم تلبية حاجاتهوعلی املج

 :داف االجتماعيةاأله –2

 األوائل من نشاطها حيتيدين : يعتبر العمال في املؤسسة من بين املستفاألجور ضمان مستوى مقبول من  * 

خفاض واالرتفاع حسب طبيعة املؤسسات وطبيعة نوحجم هذه األجور تتراوح بين اال ور مقابل عملهم يتقاضون أج

تمع وحركة سوق العمل وغيرها من العوامل، وغالبا ما تحدد الدولة يشة في املجالنظام االقتصادي ومستوى املع

 . توى من األجر يسمح لها بتلبية حاجياتهقانونا يضمن للعمال مس

                                                           

 .25عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص1 

 .31، مرجع سابق، صعمر صخري  2 
 .19ذكره، صناصر دادي، مرجع سبق 3
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إن التطورات السريعة التي شاهد قا املجتمعات في امليدان التكنولوجي وظهور  ال:عیشة العم* تحسين مستوی م

تمرار، هذا ات تتزايد باسوتحسينها، جعل العمال في حاجة أكثر إلى تلبية رغباملنتجات الجديدة وتغير أذواق العمال 

ة أكثر فأكثر مكانيات مالية وماديما دعا إلى تحسين وعقلنة االستهالك الذي يكون بتوسيع وتحسين اإلنتاج وتوفير إ

 للعامل وللمؤسسة.

تصادية عادة بالتصرف في العادات االستهالكية ملختلف تقوم املؤسسات االق :إقامة أنماط استهالكية معينة * 

م منتجات جديدة أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق اإلشهار والدعاية سواء طبقات املجتمع، و ذلك بتقدي

 ت قديمة أو منتجات حديدة غير موجودة.املنتجا

ماعية بين أشخاص قد تختلف تهنية واج: توفر داحل املؤسسة عالقات مالدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال * 

م االجتماعية والسياسية التي ساعدت في تطوير العالقات والتعاون لضمان الحركة مستوياتهم العلمية انتماءاته

 . "1املستمرة وتحقيق أهدافها

: تعمل املؤسسات على توفير بعض التأمينات مثال التأمين الصحي والتأمين ضد توفير تأمينات ومرافق العمال *

منها أو العادية لعمالها أو املحتاجين منهم  وظيفيةالعمل وكذا التقاعد، كما أنما تحصص مساكن سواء  الحوادث

باإلضافة كما أما تحصص مساكن سواء وظيفية منها أو العادية لعمالها أو املحتاجين منهم باإلضافة إلى املرافق 

 ".العامة مثل املطاعم........الخ

 الثقافية والرياضية:األهداف  3

هذا الجانب ل املؤسسات على توفير وسائل الترفيه والثقافة للعمال نظرا وثقافية: تعملير وسائل ترفيهية ف*تو  

 على مستوى العامل الفكري والرضا بتحسين مستواه ال يحسسه من نتائج ذلك في معامالته مع تأثيرمن 

 عام.األفراد، وفي إطار أداء حور. في الحياة بشكل 

فإن  قيدها،تعوسائل اإلنتاج وزيادة  تشهدهسريع الذي الور مع التط*تدريب العمال املبتدئين ورسكلة القدامى:    

 2م تضطر لتدريبهم على الطرق الحديثة.مالقدامى عمالها على تدريب  مجبرةاملؤسسة تحد نفسها 
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 ةطريقة في العمل تسمح للعمال بمزاولباتباع  منهاة ثة الحديخاصؤسسات تعمل امل الرياضة:تخصيص أوقات  *

مل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من امللل الذي الل يوم العمل، مما جعل العاخ محدد نشاط رياض ي في رمنال

 1كامال في اإلنتاج. هلتأدية دور  هذاو  يصيبه في مختلف املناصب

 األهداف التكنولوجية:-رابعا

 الطرق و خاصة بعملية تطوير الوسائل  سسات حملت على توقير إدارة أو مصلحةمع تطور املؤ  : البحث والتنمية

 حجم - بحس-نسبة عالية من األرباح، وهذا الى مبالغ قد تزداد أهمية لتصل  وترصد لهذه العمليةاإلنتاجية علميا 

الوطني في الدول  دخلعالية من ال و يتمثل هذا النوع  من البحت نسبةطرديا معها،  يتناسباملؤسسة الذي 

 . املردودية وصول لتطوير اإلنتاج ورفعال الىها بيناملؤسسات فيما  تتنافسيرة إذ السنوات األخاصة في ختقدمة و امل

لوجي ال البحت والتطور التكنو دورا مساندا للسياسة القائمة في البالد في مجاالقتصادية تؤدي  املؤسسةن ا کما

 2خاصة الضخمة منها.و 

 املطلب الثالث: وظائف وأنواع املؤسسة االقتصادية

 وظائف املؤسسة: أوال:

 الذي تمارسه املؤسسة وفي على النحو التالي:  وظائف تختلف مع طبيعة النشاطللمؤسسة عدة  

اعها التي تالف أنو املؤسسة وهذا باخ عليها نشاطف الرئيسية التي تعتمد من الوظائ : كثيراالستغاللة * وظيف

ؤسسة وتمتل في التشغيل املداف املتعلقة بالعملية البرامج واألهم في تنفيذ لق بعملية االستغالل والتي تساهتتع

 وين اإلنتاج والتسويق.التم

ونوعيات  كميات وتكاليفاصة باملخزون املحصل عليها من الخارج بتعمل على توفير عناصر الخ : التموينوظيفة *

 منافسة طبقا لبرامج

ن ، وتخزينها في مخاز بشرائها من الخارجوفير املواد األولية أو البضاعة والخطط املؤسسة أي تقوم بعملية ت

 املؤسسة.

                                                           

 .22ناصر دادي، اقتصاد مؤسسة، مرجع سبق ذكره، ص1 
 22نفس املرجع السابق، ص 2



 املالية مفــــــــاهيم حول املؤسســـــــة واملحـــاسبـــــــــة                                                 الفصــــــــــــــل األول:

 
9 

تعتبر من الوظائف املهمة في املؤسسة الصناعية وهي تختلف باختالف املنافع الشكلية للمواد  وظيفة إنتاج: *

 بتحويلها إلى سلع تشيع حاجات ورغبات املستهلكين. والخدمات وذلك

التي تبذل عند انتقال السلع من مراكز اإلنتاج إلى مراكز : تنطوي هذه الوظيفة بكل األنشطة ت. وظيفة التسويق

 البيع واالستهالك.

 وطائف توفير عوامل اإلنتاج وتمتل فيما يلي:

تتعلق هذه الوظيفة بالحصول على القوة العاملة في املؤسسة حيت تقوم على حزب وهيأت أفراد  وظيفة األفراد *

 القوة العاملة وتنمية

 1م على جهودهم، وتحقيق التكامل في محيط عملهم وصيانتهم من مخاطر العمل. افأتهمواهبهم وكفاءاتهم ومك

: هي عبارة عن وضيفة حيوية في املؤسسة وتتمثل في كيفية تدبير األموال وصرفها بطريقة رشيدة الوظيفة املالية *

سهر محيطها املالي، وهي تار البحت عن األموال من مصادرها املمكنة بالنسبة للمؤسسة في إط دف إلىة وتهوفعال

ورد يحقق لها أحسن م الخاصة والديون بمختلف استحقاقاتها والذيمالئما من األموال  املالي في اختيار املزيج

 بتكاليف أقل ما يمكن.

: تتمثل في جمع البيانات املالية وتسجيلها وتدوينها وتلخيصها ومراجعتها، وعليه نجد أن هناك الوظيفة املحاسبة *

 ".2املالية واملحاسبية عمليا وأن اإلدارة املالية قتم بأنشطة الوظيفتين تداخل بين الوظيفة

 :املؤسسات أنواع-ثانيا

 خذ فيويتعملية دراسة املؤسسات  والتصنيف يسهل، ومتعددةتأخذ املؤسسات االقتصادية اشكاال مختلفة 

 عملية التصنيف عددا من املعاير منها:

 القانوني:املعيار  تصنيف املؤسسات حسب

 طبقا لهذا املعيار فأنه يمكن تقسيم املؤسسات إلى:

                                                           

 .312سبق ذكره، ص ناصر دادي عدون، مرجع 1 

 .490، ص1986جميل احمد توفيق، إدارة االعمال، دار النهضة العربية للطباعة و النشر2 
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اريع موعة من األشخاص كاملشتفعل ملكيتها إلى شخص واحد أو مج وهي تلك املؤسسات التي :املؤسسات الخاصة *

وشركات ذات املسؤولية املحدودة، وشركات التضامن وشركات املساهمة على أن كل  األشخاص،الفردية وشركات 

 1.نوع من هذه الشركات يحكمه نمط قانون معين يحدد طرق وإجراءات تسييرها

. املؤسسات الفردية: تنشأ هذه املؤسسات عن جمع شخص يعتبر رب العمل أو صاحب رأس املال لعوامل اإلنتاج *

 الشخص رأس املال املكون للمؤسسة باإلضافة إلى عمل اإلدارة أو التنظيم أحيانا. األخرى ويقدم هذا 

مؤسسات الشرکات: في هذا النوع من املؤسسات تتميز بان التنظيم أو التسيير ورأس املال يتوزع على أكثر من 

 .... الخ.ةشركات األموال، شركات ذات املسؤولي األشخاص،شخص وهي تنقسم إلى عدة أنواع منها شركات 

املؤسسة املختلطة: وهي تلك املؤسسات التي تشترك الدولة أو إحدى هيئاته مع األفراد أو املؤسسات األحرى في 2

 3ملكيتها مع العلم تنظيم هذا النوع من املؤسسات يخضع كذلك لعدة ضوابط تحددها تشريعات وأحكام خاصة.

وهي املؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فال يحق بيعها أو إغالقها إال إذا وافقت الدولة  :املؤسسات العمومية*

ون عن الحكومة في التسيير وإدارة املؤسسات العامة مسؤولين عن أعمالهم هذه وبعلى ذلك واألشخاص الذين ين

ق ا االقتصادي إلى تحقينشاطهوقدف املؤسسات العمومية من خالل ة وفقا للقوانين العامة للدولة. تجاه الدول

أقص ى  إنما تعمل من اجل تحقيقتمع وغيره وليس هناك أهمية كبيرة للربح فرعا تريح أو تحسر أيضا. و مصلحة املج

 4إنتاج.

 :جم املؤسسات حسب معيار الح تصنيف ثالثا:

الحجم قد يقاس بعدة يعتبر حجم املؤسسة من العناصر التي غالبا ترتب على أساسها املؤسسات إال أن هذا 

شكل الذي يطرح في اختيار املؤتمرات هو إمكانية استعمالها في املقارنة بين أكبر عدد ممكن من مؤتمرات وامل

 تالف القطاعات االقتصادية.مكن أن نستعمل مقايس مختلفة حسب اخاملؤسسات، لهذا في

 * حجم األرض أو املحل العادي:

 استعماله وخاصة في املؤسسات الزراعية يمكنيعتبر هذا العنصر سهل القياس واملقارنة حيت 

                                                           

 .20، ص2002احمد طرطار، تقنيات املحاسبة العامة في املؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر 1 

 .59ناصر دادي عدون، اقتصاد مؤسسة، مرجع سابق، ص 2 

 .20ع سابق،صاحمد طرطار،مرج3 

 .29عمر صخري، اقتصاد مؤسسة، مرجع سابق،ص4 
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 رأس املال: يمكن أن يأخذ هذا العنصر عدة أشكال: *

الها بواسطة رأس املال القانوني: وهو رئس املال املؤسسة عند التأسيس، وقد ترفع املؤسسة من رأس م -     

 1.االحتياطات املختلفة

وهو يتكون من مجموع رأس املال الذي تأسست به املؤسسة باإلضافة إلى كل  :رأس املال املالي )الدائم( –

 االحتياطات والديون ألجل طويل.

 رأس املال التقني. هذا النوع من رأس املال يبدو أحسن مقياس لحجم املؤسسة االقتصادية. - 

القياس الحقيقي حيت نستطيع أن نقيسه بالقيمة القدية  العمل. فرغم بساطته السطحية وهو يتميز بصعوبة - 

 لكن لن يعطي املعنى الحقيقي ألن العمل يختلف طبقا لنوعيته.

د تصنيف املؤسسات االقتصادية إلى متوسطة لقد أخ :توسطة واملؤسسات الكبيرةاملؤسسات الصغيرة وامل *

 2.املجتمعاتعمال في مختلف وصغيرة من جهة ومؤسسات كبيرة من جهة أخرى اتساعا في االست

 :عيار االقتصادياملؤسسات حسب امل رابعا: تصنيف

يعتمد هذا التصنيف على قاعدة التقسيم االجتماعي للعمل ومع تطور الصناعة والتجارة، أصبح كل مجتمع  

 "الفالحة، الصناعة، الخدمات" :وهيقطاعات رئيسية  3ينشط في 

افة إلى أنواعها ومنتجاتها وتربية املواش ي بإض الفالحية. وتجمع املؤسسات املتخصصة في الزراعة بكل املؤسسات .*

 الطبيعية. رى كالصيد البحري وغيره من النشاطات املرتبطة باألرض واملوارد األنشطة األخ

ا إلى واد أساساملؤسسات الصناعية: في قطاع الصناعة تتجمع مختلف املؤسسات التي تعمل على تحويل امل*

  3منتجات قابلة لالستعمال أو االستهالك النهائي۔

                                                           

 .66ناصر دادي عدون، اقتصاد مؤسسة، مرجع سابق، ص1 

 .69ناصر دادي عدون، مرجع سابق،ص2 

 .71ناصر دادي عدون، اقتصاد مؤسسة، مرجع سابق،ص3 
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غية تلبية حاجيات املستهلكين تي تناط هما مهمة تقديم الخدمات بي املؤسسات ال"املؤسسات الخدمية. و *

كاملؤسسات التجارية ومؤسسات التامين وغيرها فهي تضطلع هي األخرى هذه املهمة بواسطة وسائل مختلفة تغذ 

 .وى بشريةيق

  

 املبحث الثاني: ماهية املحاسبة املالية

 مفهوم املحاسبة املالية األول:املطلب 

 التعاريف.أوال:

: املحاسبة املالية هي مجموعة من الفروض املنطقية واملبادئ العلمية املتعارف عليها، والتي تحكم التعريف األول 

املتعلقة بوحدة محاسبية في مجموعة من الدفاتر والسجالت تسجيل وتبويب وتحليل العمليات ذات القيم املالية 

خالل مدة معينة ومراكز األموال في نهاية هذه  بقصد تحديد نتيجة حركة األموال في املشروع من ربح أو خسارة

 1املدة 

ا وعرضها مما ه: املحاسبة املالية هي علم الذي يبحث في املعامالت املالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصالتعريف الثاني

يسمح بتوفير املعلومات ملتخذي القرارات سواء داخل املؤسسة أو خارجها عن نتيجة نشاطها ومركزها املالي مما 

 2 .يساعد على اتخاذ القرارات

وانطالقا من هذه التعاريف يتضح لنا أن املحاسبة املالية توفر لنا معلومات مالية التي تلعب دورا أساسيا ورئيسيا 

عملية اتخاذ القرارات فال يمكن اتخاذ قرارات علمية ومرشدة بمعزل عن هذه املعلومات لذلك هناك مجموعة في 

 :نذكر ومن بين هذه الشروط يستخدمها،ملن  من الشروط الواجب توفيرها في املعلومات املالية حتى تكون مفيدة

        والوضوح.* الدقة 

 .* املالئمة

 .* املوضوعية 

 .الوقتية*  

                                                           

 .21،ص2009السيد عطا هللا، املفاهيم املحاسبية الحديثة، دارالنشر و التوزيع باألردن، سنة 1 

 .2007نوفمبر  25بتاريخ  74الجريدة الرسمية العدد 2 
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 .* قابلية املقارنة

 4وطبقا للمادة  74من الجريدة الرسمية عدد  11- 7( حسب قانون رقم 1مجال تطبيق املحاسبة املالية ) حيث

 يلي:التي تنص على ما 

 

 الشركات الخاضعة للقانون التجاري.  -

 ۔  التعاونيات -

األشخاص الطبيعيون أو املعنويين املنتجون للسلع والخدمات التجارية والغير تجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات  -

 متكررة.اقتصادية مبنية على عمليات 

  تنظيمي.األشخاص الطبيعيون أو املعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو  - 

نصت على أنه يمكن للكيانات الصغيرة التي ال يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد  5أما املادة 

 1املعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة. 

 :املاليةوظائف املحاسبة ثانيا:

 منها:ينتج عن العمل املحاسبي الدقيق مجموعة من األغراض والوظائف  

 النقدية.جميع العمليات التجارية ذات األثر املالي بقيمتها  تسجيل-1 

  حسابات.العمليات املسجلة على شكل  تبويب-2 

 وكشوفات.تلخيص العمليات املسجلة على شكل قوائم -3

 خسارة.استخراج نتيجة عمل املشروع للسنة املالية من ربح أو -4 

 التقدم.قارنته بالسنوات السابقة وتحديد نقاط املركز املالي للمشروع في نهاية العام وم بيان-5 

 ما لدى املشروع من أصول وما له من حقوق. معرفة-6 

 واجبات.معرفة ما على املشروع من خصوم وما عليه من -7

                                                           

 الجريدة الرسمية العدد .مرجع سابق.1 
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 .مراقبة مصروفات املشروع و ايراداته و اجراء الدراسة عليها لتحقيق اكبر قدر من األرباح -8 

 اتخاذ القرارات املالئمة. وللمساعدة فيومقارنتها لغرض الدراسة القوائم املالية  اعداد-9 

  :ة املاليةاملحاسبروض فال:ثالثا

حدات تائج العمليات للو نة التقيس املحاسب)قرض الوحدة املحاسبية املستقلة(  روض الشخصية املحتويةف*

االقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها، فاملحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة 

حيث توجد ثالث وحدات محاسبية املنشأة الفردية وشركات  املحاسبية.تنظيمية ترتبط فيها التسجيالت 

 للمنشاة فإنها تعتبر وحدة محاسبية ويتم فصل األشخاص وشركات األموال وبصرف النظر عن الشكل التنظيمي

عملياتها عن عمليات وأموال أصحابها ويؤدي إلى تطبيق هذا االفتراض عمليا إلى الفصل بين عملية تحقيق الربح 

 حيثما يؤول إلى فرض الشخصية املعنوية املحاسبية في املشروع(فالربح يتحقق من وجهة نظر  توزيعية،وعملية 

وجد طريقتان ت .املالكيجة ممارستها ألنشطتها املختلفة وليس عند توزيعه على فية في أصولها والنتصورة زيادة صا

 املحاسبية:وية لتعريف الشخصية املعن

إلدارية ا تتطلق من تعريف الشخصية املعنوية االقتصادية املسئولة عن النشاطات االقتصادية وعن الرقابة -   

خضع إلدارة ت منشئاتمثل في نشاط فرع داخل املنشأة أو قد تشمل على مجموعة فقد تت املعنوية.لهذه الشخصية 

وفق  قومية.الوقد تتسع لتشمل االقتصاد القومي في مجموعة كما في املحاسبة  والتابعة(واحدة شركات القابضة 

من الربح  رهذا التعريف تختلف الشخصية املعنوية املحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق أكبر قد

 1للريح.وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف 

 يجب:ينطلق من املصالح االقتصادية املختلفة للمستخدمين لذلك -   

 املصالح.األشخاص ذات  تحديد-أ    

 األشخاص.طبيعة مصالح هؤالء  تحديد-ب   

مع ان مشكالت تطبيق قرض الشخصيات املعنوية )عندما ال تتطابق الشخصية املعنوية املحاسبة مع الشخصية 

املعنوية القانونية فقد تنقسم الشخصية املعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية محاسبية 

                                                           

 .87،ص5200،دار املسيرة للنشر،عمان، 2حسام الدين مصطفى الخداش،أصول املحاسبة املالية،الجزء  1 
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عدة شخصيات معنوية قانونية  )األقسام والفروع ( وقد تتضمن الشخصية املعنوية املحاسبية الواحدة إلى

 وشركات القابضة والتابعة ( 

التعارض بين الشخصية املعنوية القانونية للمشرع االم الشخصية املعنوية " :والفروعكذلك بين األقسام 

املحاسبية األقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويالت بين األقسام أو الفروع املختلفة بما في ذلك املركز 

فإذا تم تقييم هذه التحويالت الداخلية بثمن التكلفة فان نتيجة أعمال املشروع ككل تكون مقبولة  الرئيس ي.

محاسبيا دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال األقسام والفروع املختلفة ال يمكن اعتمادها في تقييم أداء إدارتها. أما 

ض ي يزيد عن سعر السوق فان النتيجة أعمال املشروع إذا قومات هذه التحويالت يسعر لبيع أو السعر االفترا

ككل يجب أن تستبعد الريح الداخلي غير املحقق بين األقسام فالريح بالنسبة للقسم يتم بمجرد التحويل أما 

بالنسبة للمنشاة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير وهذا ما يجعل الربح محققا على مستوى الشخصية املعنوية 

فيما يتعلق بحسابات الفروع في الخارج " .سم أو الفرع وغير محقق على مستوى املشروع ككلاملحاسبية للق

املمسوكة بالعمالت األجنبية فيجب قبل دمج القوائم املالية فتحويل بنودها إلى العملة الوطنية وتعد عملية 

ذا تغير سعر رة طويلة نسبيا. أما إالتحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر الصرف بالثبات النسبي وامليل إلى التوازن فت

الصرف ارتفاعا وانخفاضا لعدم الثبات السياس ي واالقتصادي فان كثيرا من الشركات ذات الفروع الخارجية عاليا 

 1ما تستبعد النتائج فروعها الخارجية من القوائم املالية املحددة.

من قيمة رأس املال  % 50لتي تملك أكثر من الشركات القابضة والشركات التابعة: الشركات القابضة هي تلك ا 

األسهم في الشركة التابعة وبذلك تسيطر عليها تكشا املشكلة عند تصميم واعد ال القوائم املالية موحدة تعكس 

النتائج املوحدة واملركز املالي العالم لكل الشركات ضمن املجموعة كما لو كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية 

 لكن: .لةمعنوية مستق

 ال يجوز أن تكون هذه القوائم املالية بديلة عن القوائم املالية لكل شركة من الشركات.- 1    

أن هذه القوائم تخدم اإلدارة العليا في الشركة القابضة فقط، أما القوائم الفردية هي مفيدة ألغلب - 2    

 .ملستخدمين

 هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم املالية لشركة ذات مركز مالي جيد تؤدي-3   
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 فرض استمرار املشروع:

تقوم التطبيقات املحاسبية على افتراض ان املشروع سوف يستمر في متابعة   نشاطه األساس ي لفترة زمنية طويلة  

 ، تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروعهبالتزاماتتحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء  بهدفنسبيا 

م املالية يتم اختياره استنادا إلى فرض االستمرارية ويعني فرض لتقويم املعتمد في القوائوبالتالي ان أسلوب ا

 االستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين:

 املنظور.يتوقع تصفية املشروع في املستقيل  ال-أ    

 زمنيا.شاطه العادي ملدة غير محددة في ممارسة نإن املشروع سيستمر -ب  

وبالتالي يعد أسلوب تقويم األصول على أساس التصفية أو على أساس األسعار الجارية أسلوب غير مالئم وأن  

 1املناسب.التقويم على أساس التكلفة التاريخية هو أساس 

 :املشروعمشكالت تطبيق فرض استمرار    رابعا:  

سجاما انلفة )"إن األصول تقوم ويحدد امتالكها وفق تكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر املدة يقوم بسعر التك 

ر التكلفة تعتمد القيمة األدنى انسجاما مع سياسة الحيطة مع هذا الغرض( فإذا كان سعر السوق أقل من سع

 منهج التكلفة التاريخية : عتماديقدمه فرض االستمرارية في اوبالتالي أن املبرر الذي والحذر ، 

آخر املدة  فمخزون .القائمةم يتم تعويضها في األعوام األخطاء الناتجة في علم من األعواإن املشروع املستمر وان 

سيصبح في العلم التالي مخزون أول مدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن املشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة 

 املالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سوف يؤدي إلى :

 آخرين.حرمان املالك واملساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو مالك ومساهمين  1  

  األرقام(أخطاء في التقارير الدورية قصيرة األجل )عدم دقة بعض  2  

خ مختلفة التي حدثت في التواري لألسعارإن القياس املحاسبي باإلسناد إلى قرض استمرارية املشروع يمثل تجمعات 

قيم  اعتمادوهذا سيؤدي تشويه القوائم املالية لذلك البد من  والتي غالبا ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقة

 2.واقعيالقوائم املالية لتحديد أرباحها بشكل  خل بياناتها فيداقتصادية واقعية ت
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فمن غير املنطقي أن ينتظر هؤالء املستخدمين حتى ينتهي عمر املشروع كي يعرقوا صافي دخله لذلك تم اقتراض  

تقسيم عمر املشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميالدية بحيث يتم من خاللها إعداد 

كفاءة إدارة املشروع ومدى النجاح والنمو الذي  التقارير وبيان نتائج العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى

ة هذا الغرض أهمي )تبريرومعالجة جوانبه السلبية اإليجابية حققه املشروع بهدف تطويره وتنمية وتعزيز نقاطه 

 .املساهمة(في شركات 

 الدورية:مشكالت فرض  

م هذه تؤدي ترات املختلفة وعملية التقسيأن مهمة املحاسب تتركز في تقسيم جهد املنشأة وانجازاتها فيما بين الف-  

إلى تجزئة الكثير عن الصالت والعالقات الحقيقة مما يجعل القوائم املالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات 

  نهائية.أو نتائج ال يمكن اعتبارها قوائم 

 ال وتصوير املركز املالي للوحدةواإلجراءات املحاسبية التي تحكم تحديد نتائج األعم املبادئأن الكثير من  -

ال تناقص و او امل الثابتطريقة القسط  املحاسبية تجد مبررها في فرض الكورية خفي املدى الطويل ال يهم إتباع

تقويم املخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية او املتغيرة و لكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة او  يهم

 بالنقصان حسب الطريقة املتبعة في كل منها.

 املبادئ املحاسبية:خامسا:

يتم  انون عامانها قصة البناء الفكري فهي جوهر النظرية، و املبدأ هو ق عموما:املبادئ املحاسبية املقبولة   

 التوصل اليه من خالل الربط املنطقي بين األهداف و الفروض و املفاهيم.

لى العلمية( التي تستخدم للتوصل ا )الفروضبادئ نوعان: مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة و مبادئ أولية و امل   

مي مما سبق نجد أن املبدأ عالقة تمثل ثمرة البحث العلالعلمية و ترتبط صحتها بصحة مبادئ الناتجة عنها.  املبادئ

ال جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان 

بقدر  1أن يكون مقبوال قبوال عاما في التطبيق العلمي و أن يحظى العلمي،للظروف والحدود التي تحكم البحث 

ملحاسبة ا املبادئأهم  املحاسبة.من التأييد الرسمي من قبل الجهات املسؤولة عن التنظيم وتطوير مهنة  ملحوظ

 املتعارف عليها 
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 مقابلة النفقات باإليرادات.  أدمب 

 بدأ اإلفصاح التام م  

  النسبية.بدأ األهمية م    

 والحذر.بدأ الحيطة م    

 املوضوعية.بدا م    

 تحقق مب   
ً
 اإليراد.دا

 :ميدا مقابلة النفقات باإليرادات -

ينبغي تكلفة املبيعات والنفقات العائدة للدورة املالية باملبيعات واإليرادات العائدة لها وفق عالقة سببية مع تحديد 

فقات والن واملصروفاتنقطة فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من املخزون السلعي 

وااللتزامات وبالتالي فالنفقات التي ال تخص الدورة املالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام 

اما  ق،االستحقامستحقة أي يجب مراعاة أساس  ليجب إظهارها في قائمة املركز املالي باعتبارها نفقات مقدمة أو

 بشكل مباشر فلنه و فقا لطبيعتها: يرادلإل بالنسبة للنفقات التي يمكن تخصيصها 

 يتم تحميلها على قائمة الدخل في املرحلقة . -

 .التأسيسمؤجلة توزع على السنوات املستفيدة مصاريف  إيراديهيتم اعتبارها نفقات  -

 تضاف الى تكلفة األصل الثابت املعني. رأسماليةيتم اعتبارها نفقات  -

 مبدا التكلفة التاريخية :

ألصول و الخصوم على أساس العر النقدي املعادل لتلك املوارد و االلتزامات و دلك في تاريخ اقتناء أي تقويم ا  

أي ان االثبات يتم وفق التكلفة و ليس حسب القيمة. فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية ملقدار اصل و قيام االلتزام 

تصادي و ال يتم االعتراف بالقيمة اال عند الخدمات املتوقع الحصول عليها عن األصل خالل سنوات العمر االق

 1تحقيقها ) يتحقق االيراد  او البيع(.
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 العام: اإلفصاحمبدا  

حيث تتضمن القوائم املالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم، أي أن مبدأ 

يستفيد منها املستخدم في اتخاذ القرار  اإلفصاح التام يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن

 وبالتالي يجب أن تشمل السياسيات املحاسبية املستخدمة وتفاصيل املخزون وطرق االمتالك...الخ وهناك نوعان:

يهدف إلى أن تكون املعلومات املالية على أعلى درجة من املوضوعية حتى ال يساء استخدامها  :اإلفصاح الوقائي -    

ى ذلك استبعاد كثير من املعلومات التي قد تكون مالئمة ويدخل ضمن هذا اإلفصاح  ما يلي: السياسة ولو ترتب عل

  املحاسبية والتغيير في التطبيقات املحاسبية وتصحيح األخطاء في القوائم املالية ۔۔۔الخ۔

اإلفصاح عن املعلومات مالئمة ألغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات املستقبلية  التثقيفي: أياإلفصاح -     

والقصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم املالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط إنتاج وعلى 

 لعيواملخزون الس ةالثابتمكونات األصول  واإلفصاح عن أساس خطوط اإلنتاج وعلى أساس املناطق الجغرافية

 1.وربحية األسهم واملخطط ومصادر تمويليةالحالي  الرأسمالياالنفاق  واإلفصاح عن

 : ميدا املادية )األممية النسبية(

أي التقرير املالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة إنها تؤثر على التقديرات والقرارات وبالتالي أن مفهوم املالية 

 ض من البيانات املحاسبية وحسب الفئة املستفيدة من تلك البیانات ۔يجب أن تختلف حسب الغر 

 : ميدا الحيطة والحذر

أي تجاهل األرباح التي لم تحقق واخذ كل الخسائر املتوقعة في الحسبان و عدم تسجيل املكاسب املحتملة حتى  

 تتحقق بالفعل.

 مبدا املوضوعية: 

ملالية و املستندات املؤيدة لصحة العمليات ا اإلثباتاتو تقديم  وفحصها نعني االخذ بعين االعتبار جميع الحقائق  

للوصول الى معلومات صحيحة و موثقة الستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة. لذلك يجب ان تكون هذه البيانات 
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املعلومات ان تقاس  وبالتالي يجبخالية من االحكام و االهواء الشخصية.  وادلة قائمة على أساس موضوعية 

 م محاسب اخر بإعادة عملية القياتكفل الوصول الى نفس النتائج بينما لو قااملالية بطريقة 

 مبدأ قياس ي وتحقق اإليرادات

توافر شرطين التاليين: االكتتاب أي ان جميع العمليات الزمة الكتتاب  لإليراداتيتطلب اإلثبات املحاسبي  –    

 السلعة املباعة أو تقديم الخدمة . اء االنتهاء كإنتاجالدخل قد تمت او على وشك االنته

التحقق هو تحويل األصول غير النقدية إلى نقدية أو على ما هو في حكم النقدية ،  التحقق:التحقق أو قابلية -   

 . أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر اإلنتاج

 التطبيق العلمي في مجموعتين:يمكن حصر أهم أسس اإليراد الشائعة االستخدام في   

أسس تعترف باإليراد على أنه تيار متدفق من اإلنتاج املشترك فيما بين األنشطة والفترات املحاسبية املختلفة • 

 وهي تشمل أساس االستحقاق الدوري، أساس نسبة اإلتمام، أساس إعادة التقدير. 

ا أداء النشاط الرئيس ي مثل أساس تمام اإلنتاج ، أساس أسس تعترف باإليراد كامال في نقطة عن الزمن يتم عنده• 

 تمام البيع ، أساس التحصيل النقدي . الختيار أساس التحقق املناسب ينبغي التمييز بين مصادر اإليراد التالية:

 إنتاج وتوزيع السلع :القاعدة هي أن يتم االعتراف باإليراد عند تمام عملية البيع . 1    

يم الخدمات : القاعدة هي أن يتم االعتراف باإليرال عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل أداء وتقد   2   

 مرحلة من مراحل النشاط الخدمي ، أساس تمام اإلنتاج.

السماح للغير باستخدام األصول :القاعدة أن يتم االعتراف باإليراد على أساس االستحقاق الدوري عبر - 3    

ة كاإليجار الدائن والقوائد الدائنة ...الخ والقاعدة العامة التي تحكم االختيار بين أسس التحقق الفترات الزمني

 1 البديلة وبغض النظر عن مصدر اإليراد في أقرب وقت ممكن طاملا أنه قد تم اكتساب اإليراد .

في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات، القاعدة أن ال يتم االعتراف  4   

 باإليراد إال عند اكتسابه يكتمال عملية اإلنتاج )أساس إتمام اإلنتاج( مثل دفع العربون .

 ذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف اإلنتاجفي حالة العقود طويلة األجل يمكن إتباع طريقة نسبة اإلتمام و  5  

 اج.اإلنتقديرات فيجب االعتراف باإليرادات على أساس تمام <يمكن اعتماد عليها، أما إذا لم تتوافر هذه الت
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في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم االعتراف باإليراد طبقا  6   

 .قضائية()ربح دعوى  ألساس النقدي

 :عالقة املحاسبة بالعلوم األخرى سادسا:

 عالقة املحاسبة باإلدارة:

اإلدارة نشاط يتعلق باهتمام األعمال عن طريق التخطيط للمشروع والتصميم الهيكل التنظيمي لفصل عمل 

الهيئة اإلدارية وإرشاد املرؤوسين في تنفيذ أعمالهم، والتحقق من أن ما هو مطابق ملا خطط له وذلك باتخاذ 

علومات من الوسائل املهمة التي تزود اإلدارة باملالقرارات املناسبة املبنية على البيانات املحاسبية وتعد املحاسبة 

تعد  عالقة املحاسبة بالقانون  واملراقبة.الرقمية والبيانات االقتصادية التي تساعد على التخطيط والتنظيم 

املحاسبة املالية أكثر فروع املعرفة املحاسبية تأثرا بالقانون، حيث توجد من النصوص القانونية ما يلزم املحاسب 

راءات معينة في شان تصميم النظام املحاسبي أو في شان التقارير والقوائم املالية لتحديد نتائج أعمال املنشئة بإج

وبيان مركزها املالي ،وال بد من أن تكون هذه القوائم منسجمة مع القوانين واألنظمة والتشريعات التي تصدرها 

  1الدولة .

حاسبي ألي مشروع أن يراعي النصوص القانونية املتعلقة به سواء كان وال بد على املحاسب عند تصميم النظام امل

 متعلقا يقانون التجارة أم قانون الضريبة أم أي قوانين أخرى كقانون الضمان االجتماعي

وترتبط املحاسبة بعلم االقتصاد ارتباطا وثيقا حيث يختص كل منها بالتعلمل مع املوارد  عالقة املحاسية باالقتصاد

ادية التي تتصف يندرتها ،فاالقتصاد هو ذلك العلم الذي يدرس السلوك اإلنساني كعالقة بين األهداف االقتص

والوسائل النادرة ذات استعماالت املختلفة وعليه فاالقتصاد يبحث عن أمور عدة كاملنفعة ، األسعار ، التضخم 

 كل فعال.بش القتصاديين على انجاز أعمالهم... وهنا يظهر دور املحاسية في عرض البيانات املالية التي تساعد ا

:تستعين املحاسبة بالعديد من األساليب الرياضية واإلحصائية في شان القياس  عالقة املحاسبة باإلحصاء 

املحاسبي والتحقق من دقة وصدق ما ينتج عنه من معلومات، فجميع العمليات املحاسبية والحسابات والقوائم 

بويب املعلومات تاملالية يكمن التعبير عنها في صورة معادلة رياضية كما تستمد قواعد وأسس التصنيف املحاسبي و 

من األسس والقواعد اإلحصائية وتبرز وثاقة الصلة بين الرياضيات واإلحصاء واملحاسبة في مجاالت محاسبة 
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التكاليف واملحاسبة اإلدارية ، حيث أصبحت النماذج واألساليب الرياضية واإلحصائية من األدوات الهامة في مجال 

  .1املاليةالقياس املحاسبي وكذلك في مراجعة القوائم 

 

 املطلب الثاني: مفهوم القوائم املالية 

 املاليةطبيعة القوائم  اوال 

القوائم املالية هي وسائل أساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية، ألنها تعتبر مصدرا أساسيا  

للمعلومات املالية الصادرة عن املؤسسة، والتي تعكس وضعيتها املالية ونتائجها املحققة " وقد حدد مجلس املعايير 

ر أساسية وهي: امليزانية، حساب النتائج، جدول تغيرات الدولية للمحاسبة محتوى هذه القوائم في خمسة عناص

 رؤوس األموال الخاصة، جدول تدفقات الخزينة، امللحق.

أهداف املعلومات املالية : " تهدف القوائم املالية ذات االستخدام العلم إلى التزويد باملعلومات عن املركز املالي،  2

في حقوق امللكية املعلقة بمؤسسة معينة ملستخدمي هذه القوائم ألجل  واألداء املالي، التدفقات النقدية، والتغيرات

بما يلي 2اتخاذ القرارات االقتصادية، ولتحقيق هذا الهدف فان القوائم املالية تزود بمعلومات عن املؤسسة تتعلق 

: 

 

 األصول .• 

 * االلتزامات.

 حقوق امللكية . • 

 والخسائر .* الدخل واملصاريف، بما في ذلك املكاسب 

 التغيرات األخرى في حقوق امللكية. •  

 * التدفقات النقدية.
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 :  الفرضيات األساسية للمحاسبةثانيا:

يتم إعداد القوائم املالية للمؤسسات وفق املعايير الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية بناءا على فرضيتين 

املحاسبة بااللتزام ) التعهد ( : حسب  3-1ل في املستقبل . أساسيتين هما : املحاسبة بااللتزام واستمرارية االستغال

هذا املبدأ يتم تسجيل اثر التعامالت واألحداث محاسبيا وقت حدوثها، وليس عند إتمام عملية الدفع أو أستالم 

النقدية املقابلة لها، أي عند استحقاقها بصرف النظر عن تحصيلها أو سدادها، بحيث تسجل في املستندات 

( استمرارية االستغالل ) النشاط 2- 3 . " "حاسبية وتقدم في القوائم املالية للدورات التي ترتبط بها هذه األحداث امل

: يقترض بان ال تكون للمؤسسة عند إعداد قوائمها املالية أي رغبة أو ضرورة إلنهاء أنشطتها أو التقليص في حجمها، 

وإذا توفرت هذه الرغبة أو الضرورة فان املؤسسة تعد قوائمها املالية بطريقة مختلفة ينبغي اإلشارة إليها في امللحق. 

 برز أالنظام املحاسبي املالي على عدة ترتيبات تخص القوائم املالية يمكن  نص املالية:الترتيبات الخاصة بالقوائم 

 :أهمها كما يلي

يجب أن تعرض القوائم املالية بصفة وافية للوضعية املالية واألداء للمؤسسة، وكل تغيير يطرا على حالتها  * : » 

عامالت املؤسسة وأثار األحداث املالية، بحيث تعكس هذه القوائم مجمل العمليات واألحداث الناتجة عن ت

 املتعلقة بنشاطها. 

الدورة املالية  اقفال( أشهر من تاريخ 04* تضبط القوائم املالية تحت تصرف املسيرين، وتعد في اجل أقصاه أربعة )

 .وتعرض بالعملة الوطنية واملحاسبية،

 األموال الخاصة إشارة إلى املبلغ * يجب أن يتضمن كل قسم من أقسام امليزانية، حساب النتائج وجدول تغيرات

املتعلق بالقسم املوافق له في السنة املالية السابقة، وعندما يصبح من غير املمكن مقارنة أحد األقسام العددية 

من الحد القوائم املالية مع املركز العددي من القوائم املالية السابقة، بسبب تغير طرق التقييم أو العرض، يكون 

كييف مبالغ السنة املالية السابقة لجعل املقارنة ممكنة، ويتم الشرح الوافي في امللحق لكل الترتيبات من الضروري ت

والتعديالت التي أدخلت على املعلومات العددية للدورة املالية السابقة حتى تصبح قابلة للمقارنة، ويتضمن امللحق 

 1،شکل سرد و صفي و عددي كذلك معلومات مقارنة تأخذ
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 مستخدمو القوائم املالية ثالثا:

تستخدم القوائم املالية من قبل املستثمرين الحاليين واملحتملين، والعاملين واملقدمين، واملوردين والدائنين  

التجاريين االخرين، واملستهلكين والحكومات و وكالئهم، والجمهور في الوفاء ببعض احتياجاتهم املختلفة من 

القرارات االقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم  املعلومات الالزمة لصنع قراراتهم االقتصادية، ومن أمثلة

 املالية " :

 ( اتخاذ القرار بشأن توقيت شراء أو بيع أو االحتفاظ بأحد االستثمارات.1 

 ( تقييم مقدرة الوحدة على الدفع وتقديم مراحل اخرى للعاملين.2 

 ( تقييم الضمانات املقدمة للمبالغ التي تفرضها الوحدة.3 

 السياسات الضريبية. ( تحديد4 

( إعداد واستخدام إحصائيات الدخل القومي. ويمكن أن نبين مختلف املستعملين للقوائم املالية وكذا نوع 5 

املعلومة التي يحتاجونها املستثمرون الحاليون واملحتملون: املعلومات التي تحتاجها هذه الفئة تتمثل في املعلومات 

 التي تساعد املستثمر فيما يلي:

 * اتخاذ قرار الشراء أو بيع أسهم الشركة. 

 * املعلومات التي تعين على تقييم قدرة املشروع، وتوزيع األرباح، وأي تغير في أسعار السهم الشركة. 

 تقييم كفاءة إدارة الشركة.• 

 مدى املخاطرة املالزمة لالستثمارات . •  

 العائد املتحقق من هذه االستثمارات. • 

 1تقييم سيولة الشركة ومستقبلها، وتقييم سهم الشركة باملقارنة مع أسهم الشركات األخرى .• 

 / املوظفون :2

 يحتاج املوظف في الشركة إلى :
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 معلومات تتعلق بمدى األمان الوظيفي، ومدى التحسن الوظيفي املتوقع في املستقبل .•  

 معلومات تساعد في تعزيز مطالب املوظفين بتحسين أوضاعهم املهنية .•  

معلومات تمكن من تقيم قدرة املنشاة على رفع املكافئات وتعويضات العاملين، وكذا كل منمنافع التقاعد وتوفير •  

 فرص العمل .

ا انت الشركة ستكون عميال جيدا قادر معلومات تساعدها في ما إذا ك / املوردون والدائنون: تحتاج هذه الفئة إلى :3 

 على تسديد ديونه .

/ العمالء: يهتمون باملعلومات املتعلقة بإمكانية الشركة على االستمرارية عند وجود عالقة طويلة األجل أو وجود 4

 رباط أستراتيجي .

 بة عنها.ئد املترتوافسترداد ديونهم والملقترضون : يهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تقدير املكانية ال 5

تساعدها في تقدير الضرائب املختلفة على الشركة، وتحديد  *ى معلومات : تحتاج هذه الفئة إل / إدارة الضرائب :6 

 مدى قرة الشركة على تسديد هذه الضرائب، ومدى املساهمة العامة للشركة في االقتصاد الوطني .

 / الجمهور :7 

 1نماء املؤسسة و تنوع نشاطها. تقدم القوائم امللية معلومات حول  

 املطلب الثالث: عرض القوائم املالية

ة تتضمن هي: قائم يمكن تعريف امليزانية بأنها كشف باألرصدة التي ال تزال مفتوحة في تاريخ معين بعد إغالق

 معين.الحسابات الحقيقية املتعلقة باألصول وااللتزامات وحقوق امللكية في تاريخ 

 ( :قائمة املركز املائي )امليزانية مزاياأوال:

 تعتبر قائمة املركز املالي من أهم القوائم املالية التي تقوم املنشأة بإعدادها حيث تحقق امليزات التالية :

 بيان املركز املالي للمنشأة في تاريخ إعداد امليزانية حيث تتضمن ما للمنشأة من حقوق وما عليها من التزامات ۔ -1 

القدرة االئتمانية للمنشاة من خالل مقارنة التزاماتها بحقوق ملكيتها وفقا ملا يعرف بنسبة التغطية والتي  تقيم -2

 زاماتها.ستعني مدى تغطية حقوق ملكية املنشأة اللت
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التعرف على مدى قرة املنشأة على سداد التزاماتها املستحقة الدفع ، ويتم قياس ذلك بنسب التداول والسيولة  -3

.1 

التعرف على مدى اعتماد املنشأة على التمويل الذاتي بقيمة األرباح التي يتم احتجازها، أو التمويل الخارجي  -4 

 بنسبة االلتزامات إلى حقوق امللكية .

مدى قرة اإلدارة على القيام بواجباتها ووظائفها وذلك من خالل التعرف على تجاه نمو الشركة من ناحية  تقييم -5 

 إجمالي أصولها وكذلك حقوق ملكيتها.

القيام بعمليات التحليل املالي مثل تحليل درجة الرفع املالي أو النسب املتعلقة بالهيكل املالي ونسب التداول  -6"  

 وغيرها .

 الدولية.بيان مدى التزام املنشأة بالقوانين والتشريعات املحلية واملعايير املحاسبية -7 

 التصفية.الوقوف على استمراريه املنشأة، أو أن ميزانيتها تم إعدادها على أساس -8 

اصر نمعرفة سياسات الشركة تجاه استثماراتها املالية . تصف امليزانية بصفة منفصلة : عناصر األصول وع-9 

 ود عمليات تتعلق بهذه الفصول :على األقل الفصول األتية : عند وج الخصوم وتبرز بصورة منفصلة

 في األصول:

 التثبيتات املعنوية -  

 التثبيتات العبنية -    

 االهتالكات -     

 املساهمات  -    

 األصول املالية -     

 املخزونات-      

 ب املؤجلة(.أصول الضريبة )مع تمييز الضرائ *

 * الزبائن واملدينين األخرين واألصول األخرى املماثلة )أعباء مثبتة مسبقا( . 
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 :في الخصوم

رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقرة أو املقترحة عقب تاريخ اإلقفال ، مع تمييز رأس املال الصادر •  

 والنتيجة الصافية للسنة املالية والعناصر األخرى .  واالحتياطاتفي حالة شركات( 

 الخصوم غير الجارية التي تتضمن فائدة . • 

 * املوردون والدائنون األخرون.

 خصوم الضريبة )مع التمييز للضرائب املؤجلة(.•  

 املرصدات لألعباء وللخصوم املماثلة )منتوجات مثبتة مسبقا( .•  

 عادالت الخزينة السلبية .خزينة األموال السلبية وم•  

 املساهمات املدرجة في الحسابات حسب طريقة املعادلة.•  

الفوائد ذات األقلية يبرر عرض األصول والخصوم في امليزانية التمييز بين عناصر جارية وعناصر غير جارية و •  

 معلومات أخرى تظهر في امليزانية أو في امللحق. 

 من االحتياطات. وصف طبيعة وموضوع كل احتياط • 

 حصة ألكثر من سنة للحسابات الدائنة والحسابات املدينة . • 

* مبالغ للدفع واالستالم الشركة األم ، الفروع ، الكتابات املساهمة في املجمع، جهات أخرى مرتبطة )مساهمين، 

  .1مسيرين ...(. في إطار شركات رؤوس األموال، ومن أجل كل فئة أسهم

 رخصة، الصادرة غير محررة كليا". عدد األسهم امل -

 القيمة االسمية لألسهم أو الفعل إذا لم تكن لألسهم قيمة أسمية. -

 تطور عبد األسهم بين بداية ونهاية السنة املالية. - 

 املشاركة.عند األسهم التي يمتلكها الكيان، فروع والكيانات  - 

 األسهم في شكل احتياطات لإلصدار في إطار خيارات أو عقود البيع. - 
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 حقوق وامتيازات وتخفيضات محتملة متعلقة باألسهم. - 

مبلغ توزيعات الحصص املفتوحة، مبلغ حصص االمتياز غير املدرجة في الحسابات )في السنة املالية وفي املجموع(  - 

 ساهمين في الدفع أو االستالم(. )وصف التزامات مالية أخرى إزاء بعض امل

تجمع ميزانية البنوك واملؤسسات املالية املمائلة األصول والخصوم من حيث الطبيعة وتقدمها في ترتيب موافق 

نظيمات والخاصة بالتلسيولتها واستحقاقاتها النسبية أكثر من ذلك املعلومات املذكورة في النقاط السابقة 

 لقطاع من النشاط وتظهر على األقل ما يلي : الخصوصية املتعلقة بهذا ا

 في األصول : 

 وضعية سندات الخزينة اتجاه البنك املركزي.  -

 مبالغ سندات الخزينة واألثار األخرى املمكن تثبيتها اتجاه البنك املركزي. -

 سندات الدولة وسندات أخرى ممتلكة بعنوان التوظيف. - 

 روض و التسبيقات املمنوحة للبنوك األخرى.التوظيف لدى البنوك األخرى، الق - 

 التوظيفات النقدية األخرى.  - 

 سندات التوظیف -

 ۔ في الخصوم ". 

 الودائع املستلمة من البنوك األخرى. -

 الودائع املستلمة األخرى للسوق النقية.  - 

 املبالغ املستحقة من املودعين األخرين شهادات إثبات الودائع.  -

 الخصوم األخرى املثبتة في ملف، أموال مقرضة أخرى. ،السفتجة ـ ،مر السندات األ  -

قائمة الدخل )حساب النتائج( حساب النتائج هو بيان ملخص لألعباء واملنتوجات املنجزة من الكيان  الفرع الثاني :

خالل السنة املالية واليأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة 

 ساب النتائج هي األتية:املعلومات الدنيا املقدمة في ح الريح الكسب أو الخسارة. املالية
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تحليل األعباء حسب طبيعتها الذي يسمى بتحديد مجاميع التسيير الرئيس ي األتية: الهامش اإلجمالي، القيمة • 

 1املضاقة، القائض اإلجمالي عن االستغالل .

 منتجات األنشطة العادية.• 

 املنتوجات املالية واألعباء املالية.• 

 أعباء املستخدمين.• 

 ب والرسوم والتسديدات املماثلة.* الضرائ

 املخصصات لالهتالكات وخسائر القيمة التي تقصد التثبيتات العينية.• 

 املخصصات لالهتالكات وخسائر القيمة التي تخص التثبيتات املعنوية.• 

 نتيجة األنشطة العادية.• 

 العناصر غير العادية )منتجات وأعباء(.• 

 التوزيع.النتيجة الصافية للفترة قبل • 

 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة الى شركات املساهمة.•

 ميزات قائمة الدخل:ثانيا:

  خسارة.* التعرف على نتيجة أعمال املنشأة من ريح أو 

* التمييز بين صافي الربح التشغيلي وصفي الدخل بسبب وجود مكاسب أو خسائر من العمليات غير املستمرة. * 

 كفاءة اإلدارة في أدائها املالي، ويستخدم الربح كمقياس لقياس األداء. التعرف على

 * معرفة ربحية السهم الواحد وذلك كأساس من األسس التامة التي يرتكز عليها اتخاذ القرارات االستثمارية. 

 * معرفة ملكانية توزيع الرياح للمالك.  

* تعتبر نتيجة األعمال التي تتضمنها قائمة الدخل من املؤشرات الرئيسية في تحديد أسعار األسهم. التعرف على 

 نتيجة األعمال املتعلقة بنشاطات املنشأة غير املستمرة وكذلك نشاطاتها غير العادية. 

                                                           

 .95مؤيد راض ي خنفر،مرجع سابق،ص 1 



 املالية مفــــــــاهيم حول املؤسســـــــة واملحـــاسبـــــــــة                                                 الفصــــــــــــــل األول:

 
30 

 * التعرف على مقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها. 

 وتركيبة املصروفات التي قامت بإنفاقها. * التعرف على نشاطات املنشأة

 * معرفة فيما إذا تم إعداد قائمة الدخل بناء على استمرارية املنشأة أو بناء على تصفيتها.  

 * احتساب بعض النسب املالية مثل نسب الربحية.

 () جدول سيولة الخزينة الطريقة املباشرة و غير املباشرة :تدفقات النقديةلئمة اقا   ثالثا:

لقائمة التدفقات النقدية ، حيث تم تخصيصه فقط لهذه القائمة ويتطلب عرض  LAS7لقد تطرق املعيار -

معلومات عن التغيرات التاريخية في النقدية والنقدية املعادلة للمنشاة ما عن طريق قائمة التدفقات النقدية التي 

 واستثمارية وتمويلية .تصنف التشققات النقدية خالل قترة معينة إلى نشاطات تشغيلية 

الهدف من جدول سيولة الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساسا" لتقييم مدى قدرة الكيان على  -

 توليد األموال وتطورها وكذلك املعلومات بشأن استخدام هذه السيولة املالية . 

أثناء الستة املالية حسب منشئها  يقدم جدول سيولة الخزينة مداخيل ومخارج املوجودات املالية الحاصلة-

 1)مصدرها( .

التدفقات التي تولدها األنشطة العملياتية أي )األنشطة التي تتولد عنها منتوجات وغيرها من األنشطة غير  -

ون نتيجتها تغيير شطة تكاملرتبطة ال باالستثمار وال بتمويل( . ته التدفقات الناشئة عن أنشطة تمويل االستثمار )أن

 نية األموال الخاصة أو القروض ( .وبحجم 

)عمليات سحب أموال عن اقتناء وتحصيل األموال عن بيع أصول  االستثمارالتدفقات املالية التي تولدها أنشطة  -

 طويل األجل( . 

تدفقات أموال متأتية من فوائد وحصص وأسهم تقدم كال " على حدى وترتب بصورة دائمة من سنة مالية إلى  -  

 سنة مالية أخرى في األنشطة العملياتية لالستثمار أو التمويل . 

رة شتقدم التدفقات لألموال الناتجة عن األنشطة املعلوماتية إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فالطريقة املبا -

 املوص ى بها تتمثل فيما يلي :
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تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج األموال اإلجمالية )الزبائن ، املوردون ، الضرائب( قصد إبراز تنفق مالي  -

صافي . " كذلك تقريب هذا التنفق املالي الصافي إلى النتيجة قبل ضريبة الفترة املقصودة . والطريقة قير املباشرة 

 يح النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ بالحسبانتتمثل في تصح

* التفاوتات أو السيوالت الضرائب مؤجلة( . التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة األستثمار أو التمويل )قيمة التنازل 

 الزائدة أو الناقصة .. ( وهذه التدفقات تقدم كال " على حدى ، أما املوجودات املالية فتتمثل في :

السيوالت التي تشمل األموال في الصندوق والودائع عند اإلطالع وتتضمن املكشوفات املصرفية القابلة •      

 للتسديد بناء على الطلب وغير ذلك عن تسهيالت الصندوق .

شبه السيوالت املختارة قصد الوفاء بالتزامات ذات األجل القصير مثل التوظيفات املالية ذات األجل القصير •      

والبالغة السيولة ، أي تكون هذه السيوالت سهلة التحويل إلى سيوالت والخاضعة لخطر هين بتغيير قيمتها . ويمكن 

يرا" السيوالت أو شبه السيوالت املجتازة لحساب الزبائن ، وأخ -تقديم التدفقات املالية األتية على أنها مبلغ صافي : 

 1ملرتفعة واالستحقاقات القصيرة . العناصر سريعة وتيرة الدوران مثل املبالغ ا

  النقدية:ومن مزايا قائمة التدفقات 

 للمنشاة.معرفة املركز النقدي  1

 املتوفرة.بيان مدى قرة املنشأة على سداد االلتزامات املستحقة من خالل السيولة  2 

 والتمويلية.بيان التدفقات النقدية املتعلقة بالنشاطات التشغيلية واالستثمارية  3 

 الوقوف على الفرق بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية املحققة من النشاطات التشغيلية- 4

 املستقبل.قدرة املنشأة على توليد تدفقات نقدية في  تقييم- 5

 بها.التنبؤ بالتشققات النقدية املستقبلية ودرجات عدم التأكد املحيطة - 6

 8املنشأة.التعرف على النقدية والنقدية املعلة املقيدة وغير املتاحة لالستخدام في - 7

مقارنة املراكز النقدية وفقا لقائمة التدفقات النقدية بين املنشآت املختلفة وفي املنشأة ذاتها بين الفترات املالية  

 املختلفة.
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 املالي الجديد ماهي النظام املحاسبي :املبحث الثالث

 األول: مفهوم النظام املحاسبي املالي الجديداملطلب    

يعتبر مشروع النظام املحاسبي املالي الجديد أفضل خيار حسب مجلس املحاسبة الوطني، لتحسين النظام 

املحاسبي الجزائـري والذي يندرج في إطار تحديث اآلليات التي تصاحب اإلصالح االقتصادي حـيث يحتوي هذا 

املنصوص عليها في إطار  IFRS/IAS يقه على جـزء مهم من معـايير املحاسـبة والتقارير املالية الدوليـةالنظـام في تطب

إن النظام الجديد يقر بإنتاج معلومات عن الوضعية املالية للمؤسسات الجـزائرية، إلى جـانب  .عرض القوائم املالية

تسهيل عملية مراقبة الحسابات، كمـا يـهدف إلى جمع تقـييم الوضع املالي من أجل الحد من املخاطر واألخطاء و 

معلومات مالية متطابقة مع القواعد املالية الدولية وتقديم املعطيات املصرفية الدقيقة للمؤسسات ذات الصلة 

وللمستثمرين، كما يسمح بالتكفل بالعمليات املتعلقة بالعمالت األجنبية غير املدرجة في مخطط املحاسبة الوطني 

  .يمالقد

 2008جويلية  26ولقد أصبح النظام املالي املحاسبي هو النظام املطبق في الجزائر، وذلك حسب القرار املؤرخ في

،حيث نجد أن هذا القرار يبين قواعد التقييم واملحاسبة  2009مارس 25بتاريخ  19الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

ات وقواعد سيرها، وتشير مواد القرار إلى أنه يهدف إلى ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذلك مدونة الحساب

تحديد كيفية تطبيق بنود القانون املتضمن النظام املحاسبي املالي، السيما تعريف املفاهيم التي تشكل أساس 

إعداد وعرض الكشوف املالية والخصوصيات النوعية للمعلومة املالية بكل شفافية، وتفسير املعايير املحاسبية 

قة فهم العمليات، ويهدف النص أيضا حسب الحكومة، إلى تطوير املعايير واملساعدة على تحضير الكشوف وطري

كل التجاوزات التي كانت تحدث خالل  املالية والسماح بإجراء مقارنة دورية للمعلومة املالية، والقضاء نهائيا على 

 .1تطبيق املخطط الوطني املحاسبي القديم

  * :املالي الجديد إلى تحقيق أهداف رئيسية نذكر منها ويرمي مشروع النظام 

 إيجاد حلول محاسبية لعمليات لم يعالجها املخطط املحاسبي الوطني؛ 

تبنـي تطـور املعـايير والتقنيـات املحاسبية قصد تقريب ممارساتنا املحاسبية من املمارسات الدولية املصادق عليها  * 

 قتصادية والتجارية وعلوم التسيير من جامعة الوادي كلية العلوم اال
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تمكين املؤسسات االقتصادية من تقديـم معلومات مـالية ذات نوعية، كـاملة، أكثر شفافية، تسـهل القواعد  * 

 املحاسبية؛

االستجابة الحتياجات اإلعالم املالي ملختلف املستعملين، مسيرين، مستثمرين حالـيين أو محتملين األعـضاء  * 

 ين، مقرضين، دائنين، زبائن، جمهور، مدققين والدولة؛ املـستخدم

 تمكين عملية تقييم املمتلكات على أساس السوق؛ * 

  .ضمان مقروئية أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين األجانب في إطار عملية الشراكة * 

  :نذكرولعل من أهم املزايا الرئيسية للنظام املحاسبي املالي الجديد     

وجود إطار تصوري للمحاسبة يحدد بوضوح االتفاقيات واملبادئ األساسية للمحــاسبة واألصــول والخـصوم -    

 ورؤوس األموال الخاصة واألعباء وكذا املنتجات؛

توضيح قواعد تقييم وحوسبة كل العمليات، بما فيها تلك التي لم يعالجها املخطط املحاسبي الوطني مثل القرض  - 

 متيازات والعمليات التي تتم باالشتراك؛اإليجـاري اال 

وصف ملحتوى كل الوضعيـات املـالية التي ينبغي أن تقدمـها املؤسسة : الحصيـلة، حسـاب النتيجة، جـدول  - 

 تـدفقات الخزينة املالية وتقديمه وفق املعايير الدولية؛

 لنفس سلطة القرار؛وجوب تقديم حسابات موحدة وحسابات مشتركة لكل املؤسسات الخاضعة  - 

ي ظاهرة هتبني القواعد العصرية املتعلقة بتنظيم املحاسبة والسيما مسك املحاسبة عن طريق اإلعـالم اآللي و -  

 1.شائعة بـدون تنظيم
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 : نطاق تطبيق واسباب انتقال الى النظام املحاسبي املالياملطلب الثاني: 

 {:1الكيانات التالية بمسك محاسبة مالية } 04حسب املادة رقم  11/07ألزم القانون 

 الشركات واملؤسسات الخاضعة ألحكام القانون التجارية - 

 التعاونيات ؛-

األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية، إذا كانوا يمارسون 

ص الطبيعيين أو املعنويين الخاضعين لذلك بموجب نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة؛ كل األشخا

 نص قانوني أو تنظيمية .

يستثنى من مجال تطبيق املحاسبة املالية األشخاص املعنويين الخاضعون لقواعد  02و وحسب املادة رقم 

ها خدمييمكن للكيانات الصغيرة والتي ال يتعدى رقم أعمالها وعدد مست 03املحاسبة العمومية، وحسب املادة رقم 

ونشاطها الحد املعين خالل سنتين ماليتين متتاليتين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة وهذا حسب مضمون ونوع 

أسباب االنتقال إلى النظام املحاسبي املالي: أصبح املخطط املحاسبي الوطني، في ظل التوجهات   النشاط. 

 : رين، وذلك ألسباب خارجية وأخرى داخلية وهياالقتصادية الجديدة، ال يستجيب ملتطلبات املهنيين واملستثم

ضمام إلى األوروبي ومشروع االن االتحاد: يعتبر تبني املعايير املحاسبية الدولية استجابة ملتطلبات الشراكة مع 

املنظمة العاملية للتجارة؛ ظهرت في عدة بلدان احتياجات إضافية في التمويل من القطاع الخاص وذلك بعد ما 

البحث عن موارد مالية جديدة، أصبحت  عندة الدولة، من راعية لهذا القطاع إلى مشرفة عليه؛ تحولت مهم

املؤسسات ال تقتصر على األسواق املحلية فقط بل أصبحت تلجأ إلى األسواق املالية الدولية؛ يتطلب تطور 

 ؛ يعترف بالحدود الجمركيةاملؤسسات احتياجات معتبرة من املوارد املالية في إطار االقتصاد العالمي الذي ال

يشترط عند طلب االستفادة من أية خدمة كانت من األسواق املالية الدولية، االمتثال باملعايير املحاسبية الدولية؛  -

يستلزم التفتح االقتصادي، استعمال معلومات صحيحة، وموثقة، وموحدة ومعدة وفق معايير محاسبية دولية، -

 1.ياتالجنسجميع املحاسبي للمؤسسات املتعددة وذلك تسهيال لنقل املعلومات االقتصادية والعمليات الت

 األسباب الداخلية: 

 تحول دور الدولة في امليدان االقتصادي والتجاري من طرف فعال إلى دور منظم؛ -

                                                           

 .16-12،ص 2002سوقي،اساسيات املحاسبة املالية،الجزء األول،دار وائل للنشر ،األردن،سنة عبد السميع الد1 
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 .والتوجه االقتصادي الحالي للبالدأصبح املخطط املحاسبي الوطني ال يتماش ى  - 

ام مؤسس ه بأنه نظيستجيب املخطط املحاسبي الوطني بالدرجة األولى إلى املستلزمات الجبائية، وتم وصف - 

 ة.لتحديد الضريب
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 خالصة الفصل األول:

يعتبـــــــــر النظـــــــــام املحاســـــــــبي املـــــــــالي الجديـــــــــد ضـــــــــرورة حتميـــــــــة للمؤسســـــــــات االقتصـــــــــادية بصـــــــــفة عامـــــــــة خاصـــــــــة     

ألجـــــــــل االنـــــــــدماج فـــــــــي الســـــــــوق العـــــــــالمي، حيـــــــــث أنـــــــــه جـــــــــاء فـــــــــي إطـــــــــار االســـــــــتجابة الســـــــــتراتيجية توحيـــــــــد القواعـــــــــد 

األوروبــــــــــــي املحاســــــــــــبية علــــــــــــى املســــــــــــتوى العــــــــــــالمي وال ســــــــــــيما إبــــــــــــرام الجزائــــــــــــر التفاقيــــــــــــة الشــــــــــــراكة مــــــــــــع االتحــــــــــــاد 

 .وانضمامها املرتقب ملنظمة التجارة العاملية

نظــــــــــــــــــام محاســــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــالي ســــــــــــــــــيؤدي إلــــــــــــــــــى التغيــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــادات واملمارســــــــــــــــــات املحاســــــــــــــــــبية   إن تطبيــــــــــــــــــق    

الســـــــــــــــــــابقة ويـــــــــــــــــــؤثر علـــــــــــــــــــى الوظيفـــــــــــــــــــة املاليـــــــــــــــــــة واملحاســـــــــــــــــــبية فـــــــــــــــــــي املؤسســـــــــــــــــــات بســـــــــــــــــــبب غيـــــــــــــــــــاب التكـــــــــــــــــــوين 

فـــــــــــــال يمكـــــــــــــن أن يعطـــــــــــــي النظـــــــــــــام والتـــــــــــــدريب علـــــــــــــى النظـــــــــــــام املحاســـــــــــــبي الجديـــــــــــــد إال أنـــــــــــــه مـــــــــــــن ناحيـــــــــــــة أخـــــــــــــرى 

هـــــــــــو يطبـــــــــــق فـــــــــــي مؤسســـــــــــات تفتقـــــــــــر إلـــــــــــى كـــــــــــوادر بشـــــــــــرية مختصـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــذا النـــــــــــوع املـــــــــــالي املحاســـــــــــبي ثمـــــــــــاره و 

ون األهميـــــــــــــــة طـــــــــــــــمـــــــــــــــن املحاســـــــــــــــبة ومؤهلـــــــــــــــة لتطبيـــــــــــــــق هـــــــــــــــذا النظـــــــــــــــام وال ســـــــــــــــيما افتقارهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى مســـــــــــــــيرين يع

البالغـــــــــــــة مـــــــــــــن شـــــــــــــفافية ودقـــــــــــــة واإلفصـــــــــــــاح عـــــــــــــن املعلومـــــــــــــات املحاســـــــــــــبية املقدمـــــــــــــة، باإلضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى نقـــــــــــــص 

 .ائل تكنولوجيــــــــــــــــا املعلومــــــــــــــــات واالتصــــــــــــــــال الحديثــــــــــــــــةلوســــــــــــــــا وقــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون انعــــــــــــــــدام فــــــــــــــــي بعــــــــــــــــض املؤسســــــــــــــــات

لـــــــــــــذا وجـــــــــــــب االهتمـــــــــــــام أكثـــــــــــــر بتهيئـــــــــــــة املحـــــــــــــيط الـــــــــــــذي يطبـــــــــــــق فيـــــــــــــه النظـــــــــــــام املحاســـــــــــــبي املـــــــــــــالي فـــــــــــــي بـــــــــــــادئ      

األمــــــــــــــر والــــــــــــــذي بــــــــــــــدوره ســــــــــــــوف يجلــــــــــــــب للمؤسســــــــــــــات املزيــــــــــــــد مــــــــــــــن الشــــــــــــــفافية واملصــــــــــــــداقية فــــــــــــــي حســــــــــــــاباتها 

 ودوليا.محليا 

 

 

 

 



 

 
 

 اإلطار العام ألعمال نهاية السنة والجرد املبحث األول:

 رد وتسوية حساباتهجميزان املراجعة قبل ال املبحث الثاني:

 تحديد نتيجة الدورة املبحث الثالث:
 

 الفصل الثاني
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 اإلطار العام ألعمال نهاية السنة والجرد املبحث ألول:

تحتوي أعمال نهاية الدورة على جميع األعمال املحاسبية و التي تتم لتحديد النتائج و إعداد امليزانية الختامية،    

ية ، بو للوصول إلى ذلك البد من القيام بأعمال الجرد و تسوية بعض الحسابات التي أجريت خالل الدورة املحاس

و التي تحتاج بعضها إلى تعديل أو تكملة، و ال يمكن القيام هذه األعمال إال في نهاية السنة، كما أن هناك عمليات 

تعود إلى الدورة و تسجل أو عمليات سجلت و لم تعود إليها، كما قد توجد أخطاء ارتكبت أثناء التسجيل و هدف 

رد و الدي تعتبر نتائجه مؤقتة، و يجب إعادة النظر فيها تصحيحها ، و هذا يضطر ميزات املراجعة قبل الج

للوصول إلى الصورة الحقيقية من خالل عمليات الجرد و تصحيح األخطاء و من تم إعداد ميزان املراجعة بعد 

 الجرد.

ومنه نستطيع أن نعرف أعمال نهاية السنة على نأها في إجراءات تصوير صافي املركز املالي، وسنتطرق في هذا 

الفصل أوال إلى التعرف على أعمال الجرد تم ميزات املراجعة قبل الجرد، وبعدها نتعرف على أعمال التسوية 

إضافة إلى األخطاء املحاسبية وكيفية معالجتها في املبحث األخير نقوم بتحديد نتيجة الدورة وإعداد ميزان 

 املراجعة بعد الجرد وإعداد القوائم املالية.

 

 وأهدافهافهوم اعمال نهاية السنة م املطلب األول:

 مفهوم اعمال نهاية السنةأوال:   

اعمال نهاية السنة ما هي اال تجسيد ملبادئ النظام املحاسبي املالي حيث تقوم املؤسسة بمراجعة عملياتها     

ية، على و التسو املحاسبية و جرد مختلف ممتلكاتها و التزاماتها  اتجاه الغير او ما يعرف محاسبيا بأعمال الجرد 

امتداد دورة االستغالل تمتد أشغال التسجيل املحاسبي ملختلف العمليات الجارية للمؤسسة ، والتي يتم 

تسجيلها بدفتر اليومية وهذا حسب السندات املبررة لها وتحليلها ، وترجمتها حسب زمن وقوعها مثال ، ثم نقلها 

عة ، وهي إجراءات بمراحل األعمال الروتينية للمحاسبة حيث يبذل إلى دفتر األستاذ كي تراجع بعدها بميزان املراج

املحاسب قصار جهده من حيث التنظيم والدقة واملوضوعية )وجود مستندات .) ترتیبها ، دراستها ، تسجيلها ، 

 1واالحتفاظ بها کما يجب في األرشيف.
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 دور وأهداف أعمال نهاية السنة" ثانيا:

 :ة/ دور أعمال نهاية الدور 1

ومفصل  . املطابقة بين قواعد الجباية والقواعد املحاسبية التي تفرض على املؤسسة. تحضير وتقديم جرد كامل*

 (.N/12/31ألمالكها في نهاية الدورة بتاريخ )

 الالزمة.. وضع املوافقة على األرصدة املحاسبية وضبط كل التصحيحات *

 1طاء ختم املصادقة.. تحديد الحسابات السنوية الوثائق امللحقة واع*

 :/ أهداف أعمال نهاية الدورة2

 . تبرير كل العمليات املسجلة واملقيدة محاسبيا.*

 الثابتة.. التأكد من وجود القيم *

 فةواملخزونات التال. التأكد من مصداقية وجود املخزونات من أجل تحديد التجهيزات غير الصالحة لالستعمال *

 زات.للتجهي واالستهالك االستثنائي

 .واملخزونات. إنجاز املقارنات املادية والبطاقات املتعلقة بالتجهيزات *

 . ربط التكاليف والنواتج بالدورة.*

فاديا تيحتم على املحاسبين القيام بأعمال نهاية الدورة في املؤسسات وذلك  إن القانون وعليه نستطيع القول       

 املؤسسات التي البد لها من محاسبة سليمة. وهذا لضمان سالمة سير تظهر،التي قد  لألخطاء

 مفهوم اعمال الجرد ثالثا:

 :أوال: تعريف الجرد 

                                                           
لوم ع منيعي رحيمة،اعمال نهاية السنة وفق النظام املحاسبي املالي ،املحسبة و الجباية،مذكرة اليسانس،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و1 

 .21،ص 2015التسيير،جامعة بسكرة،دفعة



   اعمـــــــال نهاية الدورة املحاسبيـــــــة                                                     الفصل الثـــاني:

 
40 

عند تاريخ الجرد  ونوعا وقيمةعينا  وخصوم الكيانهي مجموعة العمليات التي تتمثل في حصر كل األصول 

هرا عشر ش اثنيواحدة كل  مرة وعلى األقل، االثباتيةاستنادا إلى عمليات الرقابة املادية وإحصاء املستندات 

  (.)عادة عند قفل السنة املالية

أو هو مراجعة كميات املخزون األصناف املختلفة وليس فقط من داحل املحازن بل تم املتابعة إلى غاية موقع       

االستخدام أو هو مختلف األنشطة التي تتعلق بحصر أو عد أو قياس الكميات املوجودة في املؤسسة من أصناف 

ل لذلك من أحل تسهي والنماذج املخصصةهذا الحصر أو قياس في السجالت  وتسجيل نتائجاملواد املختلفة 

 نوعة للجردومتعملية اتحاد القرارات فيما يتعلق بالنتائج التي تسفر عنها تالك العملية. وهناك تعاريف عديدة 

 ومن بينها:رد املحال الدي تعمل فيه تقنية الج وذلك حسب

 .لدى املؤسسة في وقت معين هو حسن وسلبي والقيمة وكل ماالعملية التي تقع في الحساب الكمية  أ. هي  

 و مراجعة الكميات الحرية من األصناف املختلفة والتي تتم بطريقة منظمة أو على فترات.ب. الجرد ه 

 1نتائجه.  يم وإثباتوالتقيت. هو مراجعة الكميات الحرية من األصناف املختلفة عن طريق العد والقياس  

 ها هو من تم يمكن وضعنهذه التعاريف ستنتج أن عملية الجرد تستطيع ما املؤسسة معرفة مخزو  ومن خالل     

 ملة من الخطوات للتأكد من صحة معلومات السجالت منها: ج

 ا الدفتري.هنة من املخازن مع رصيدة املوجود الفعلي من املواد املخز مقارن-    

 .بتحديد فرضيات التنبؤ وإجراءات التعامالتم نظاال يد نقاط القوة والضعف فيتحد -     

 اهداف الجرد ثانيا:    

ل و ية التي تعد في النهاية النقدية لألصزانالل امليخأ. إعطاء صورة حقيقية واضحة عن املركز للمؤسسة من     

 الجرد. الواقع في تاريخ والخصوم تمثل

ق واإلرادات تتعل وأن املصروفات ومطابقة للواقعلتي يظهرها ميزان املراجعة صحيحة ب. التأكد أن األرصدة ا 

 2بالفترة املحاسبية.

                                                           
 .377عالوي لخضر،مرجع سبق ذكره،ص1 

 .12،ص2007، دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان،5،الطبعة2،الجزء بادئ المحاسبة و تطبيقاتهارضوان محمد العناتي،م2 
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 فاتر األخرى والددفترية في اليومية قيود  والتي تمثلري تسويات الجرد الفعلي بالجرد تجت. بناء اعلي التحقق  

 الجانب املحاسبي من الجرد.  وهدا هو

 سارة. نتائج أعماله السوية من ربح أو خ ي للمشروع بصورة صحيحة واستخراجت. تحديد املركز املال

ي املوقف النهائ وذلك ملعرفةرنة من أرصدة وما تحمله السجالت املخود فعال في املخازن مطابقة ما هو موج .ج

 واد.البدا في شراء جديد للمضوء ذلك قبل  والتصرف علىللمواد 

لسرقة أو االختالس أو التالعب إلى جانب اكتشاف التالعب، فإن مجرد وجود  ح. اكتشاف أو تدارك أية محاولة

مشروع في املواد املخرنة خوفا من  والتصرف الغيرنظام الحرد يجعل األفراد يتردون في إقدامهم على التالعب 

 1وجود رقابة أو الجرد مستمر أو مفاجئ.

من و الضعف فيها،  وصرف ومعرفة نقاطاستالم  اتوالرقابة وإجراءخ. فحص سالمة وصالحية أنظمة املخزون 

 ون أو تقادمه.أكثر فعالية يكشف ال تراكم املخز  معالجة ذلك لتكون  تم

 ول رد يعتبر أصال األصجون الفعلي بعد الادي للوحدة اإلنتاجية إذ أن املخز امل يعتبر وسيلة لضبط املركز د.

 املتداولة.

 

 لجرداأنواع  ثالتا:

اديا ( جردا موالديون ، املخزونات، الحقوق، األموال الخاصة امليزانية )االستثماراترد عناصر تج :املادي الجرد 1  

 من موجود فعال وما هوالناتجة عن املقارنة ما هو موجود في الدفاتر  وتستخرج الفروقمرة في السنة على األقل 

 هذه الفروق نذكر:

 استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها عادت للمؤسسة.  .أ

 مسجلة في الدفاتر.  ومستعملة ولكنها غيرودة ستثمارات صنعتها لنفسها موجا .ب

 الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.  ولكنها فيبالدفاتر  وديون ظاهرةحقوق   .ت

 2صالحة لالستعمال أو البيع. وأفسدت وأصبحت غيرزونات أتلفت . مخ .ث

                                                           

 218ص ، 2011 بوعريريج، برج ، ،األولى الطبعة المالي، المحاسبي النظام وفق المعمقة المحاسبة ،عطية الرحمان عبد 1

 .146نفس المرجع السابق،ص ،عطية الرحمان عبد2  1
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 يجب. م کماتاهتالکات االستمارات املسجلة لم تج  

 االعتبار. وتأخذ بعينصول اال  بعضیم ق ح. تدهور  

 رى.خأ بمبالغدت في الحساب أو أخ في الحساب خ.  خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ

النسبة ب عود إلى الدورة ولكنها دفعت وسجلت، ونفس الش يءت ونفقات ال ولم تدفع،. نفقات تعود إلى الدورة د

 رادات.يلل 

 هدف منهوالرد في صورة قيود بدفتر اليومية. مجموعة من تسويات الج)الدفتري( يشمل  الجرد املحاسبي –ثانيا 

 1. وال أقلمده الفترة فقط ال أكثر  والتكاليف املتعلقةللرادات  هو أن ترحل للحسابات الختامية

 

 

 األصول املطلب الثاني: جرد عناصر 

 جرد القيم الثابتة العينية  :ول اال الفرع 

بتكلفة اإلنتاج إذا أنتجت هذه القيم بواسطة املؤسسة ذاتها , أو  األصليةقيمتها تحسب القيم الثابتة العادية ب

دم القيم من الغير , فتتقا اقتنائهابتكلفة الشراء )ثمن الشراء مضاف إليه مصاريف الشراع عند اللزوم ( في حالة 

 الستعماللة القيم الثابتة عندما تشتري املؤسس واالستغالل االستعمالالثابتة العادية و تتدنى قيمتها بفعل 

وات وحتى تستغل هذه كأداة عمل ملدة سنوات معينة ,فإنه ال بد من متابعة حالة هذه القيم طيلة هذه السن

 بد من تخصيص بطاقة لكل عنصر من عناصر القيم الثابتة تتضمن :املتابعة لال 

 الثابتة.تاريخ حيازة القيم  -1

 قيمة حيازته -2

 معدل اهتالكه -3

 السنوي  قسط االهتالك -4

 املوجود.بعملية جرد مادي أي مقارنة البطاقات مع  ةوفي نهاية كل لسنة تقوم املؤسس

                                                           
 .17ي، مرجع سبق ذكره، ص رضوان محمد العنات1 
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إن العناصر املعنوية املتمثلة في موجودات قابلة للتحديد و غير نقدية دون مادة ملموسة يحتفظ بها 

ن رية . فيجب أن تظهر ضملالستخدامها في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات والتأجيرها للذخرين أو لألغراض إدا

قيم الثابتة * ال املحاسبة.أصول امليزانية بسعر الشراء أما إذا أنشئت من أموال اإلستغالل فإن قيمتها ال تظهر في 

في حالة إمتياز أحيانا قد يكون األصل املستخدم غير مملوك للشركة املستخدمة وإنما ممنوح لها في شكل إمتياز 

ئة أخرى كمانح لهذا الحق وتسمى بمانح التوكيل أو مانح اإلمتياز. وقد تكون القيم موكل إستخدامه من طرف هي

الثابتة محل إمتياز كلها ممنوحة في إطار توكيل حسب املتطلبات أنواع الحسابات املستعملة في هذا النوع من 

 يلي: ونذكر ماالحديثة  االقتصاديةاملعامالت 

 التوكيل.أراض ي تحت  221 -

 التوكيل.وتهيئة أراض ي تحت  تنظيم 222 -

 الجرد املادي لالستثمارات: -

يجب القيام بجرد عناصر االستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر املحاسبية و تتمثل هذه االستثمارات 

 في:

التدني تراف ب: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من االستثمارات، و عند الجرد البد من االعاألراض ي و املباني -1.1

 الحاصل في قيمة األراض ي و املباني.

 1: ال بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:املعدات و األدوات، األثاث -2.1

 تاريخ الحيازة -

 رقم الحساب -

 قيمة الحيازة -

 املطبق االهتالكمعدل  -

 قسط اإلهتالك السنوي  -

                                                           
 .8،ص1998منصور عبدالكريم/ محاسبة عامة اعمال نهاية المدة،الطبعة الثالثة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر1 
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 ورة.دم تسوية كل استثمار  في نهاية الو يت

: ال بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر األصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل املعنويةالقيم  -3.1

املستغل ال تدرج قيمتها في املحاسبة ) إال عند التصفية لغرفة التجارة ( و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين االعتبار 

 (1)في نهاية الدورة.

 الجرد املادي للمخزونات: -2

الدائم للمخزون بمتابعة املوجودات باملخازن بصفة مستمرة تستطيع املؤسسة القيام بالجرد الدوري  يسمح الجرد

في نهاية السنة املالية ثم تقوم باملقارنة مع املوجود الفعلي باملخازن و لكي نتجنب األخطاء يجب تفادي السرعة في 

  (2)العمل و تحدي الدقة فيه.

أدق و أهم مرحلة من الجرد املادي ألنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ و يعتبر جرد املخزونات أطول و  -

 بعين االعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر األخرى التي تكون املخزونات.

 لكن البد من قيام بـ :  

 تحضير -

 تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن األخرى. -

 د بعاملين على األقل، األول يحص ي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج مالحظاته.يجرى الع -

 أما الثاني فيسجل املعلومات على أوراق الجرد.

التأكد من أن كل البضائع و اللوازم املوجودة في املخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم  -

 الجرد قيم البضائع لدى الغير. فواتيرها من املوردين، كما تظهر في

 * و لكن هناك مخزونات ال تجرد تتمثل في :

 اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في املحاسبة. واللوازم التيالبضائع  -

 البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير. -

                                                           
 .3، 2ص  -تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا للدليل المحاسبي الوطني –األستاذة صوام جمعة  (1) 

 .183، 180، 917ص  –نفس المرجع  –عبد هللا بوغابة  (2) 
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 بعد.م ترسل البضائع املباعة و التي سجل بيعها و ل -

 الجرد املادي لعناصر الحقوق: -3

خالل السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا األخير أي  :الصندوق  -1.3

، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة املوجودة فعال في الصندوق تساوي مبلغ رصيد املخرجاتاملدخوالت و 

 في الكشف. حساب الصندوق املسجل

: يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد املحاسبي لألموال املودعة في البنك تساوي رصيد كشف البنك -2.3

 املقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى باملقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد. 

لفرق. ت من أجل التفسير و تبرير او في غالب األحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابا

 يجب القيام بنفس العملية بالنسبة لألموال املودعة في الحسابات البريدية.

البد من إعداد قائمة باألوراق التجارية للتحصيل و املوجودة في حقيبة األوراق التجارية،  :األوراق التجارية -3.3

ابق بين القيم االسمية مع الرصيد املدين لحساب أوراق بتاريخ استحقاقها... الخ. و البد أن يكون هناك تط

 (1)القبض.

: األوراق املالية )السندات، األسهم، االلتزامات(، البد أن تكون محل تعداد شبيه األوراق املالية السندات -4.3

 .نكبتعداد املخزون مع األخذ بعين االعتبار حساب السندات في دفاتر املؤسسة و حساب اإليداع لدى الب

و السندات املسجلة في املحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد البد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم 

 الذي يسجل في املحاسبة هو:

 سعر الجاري في البورصة، للشهر األخير للسندات املرقمة. -

 القيمة املحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير املرقمة -

التقييم اكبر من تكلفة الشراء ال تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة * إذا كانت قيمة 

 (2)الشراء.

 : البد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:ديون على الزبائن -5.3

                                                           
 .4ص  -2002تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا للدليل المحاسبي الوطني  –األستاذة صوام جمعة  (1) 

 .5ص  -نفس المرجع  –األستاذة صوام جمعة  (2) 
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 املدينون العاديون  -

 مدينون مشكوك فيهم )سداد جزئي( -

 مدينون معدمون. -

 رد عناصر الخصوم املطلب الثالث : ج

 فيما يخص عناصر الخصوم يجب:

بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون  وذلك استناداالتحقق من ديون املؤسسة اتجاه املوردين  -

 .. إلخوالدولةاتجاه املستخدمين، الهيئات االجتماعية 

 (1)مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها. -

 رد وتسوية حساباتهجل الالثاني، ميزان املراجعة قب ثاملبح

تقوم املؤسسة بجملة من اإلجراءات في حالة اعتمادها على ميزان املراجعة قبل الجرد لتحديد النتيجة )كقيود  

تصحيح األخطاء أي إحصاء أصول املؤسسة مقارنتها بما هو مسجل محاسبيا(، وذلك بمجرد االنتهاء  التسوية،

ما يسمى بميزان املراجعة بعد الجرد الن هذا األخير يعتبر أداة  إعدادوتقوم ب 12/31من التسجيل املحاسبي في 

. أما عند االنتهاء من الجرد املادي تقوم املؤسسة بمقارنة نتائج والحساباتصحة املعلومات  والتأكد منللرقابة 

إن  حاسبية(، واملسجلة بالدفاتر امل )األرصدةالجرد املادي )األرصدة الفعلية لحسابات( مع الجرد املحاسبي 

وجدت فورقات تسوى محاسبيا. لذا فعملية التسوية لها أهمية في تسوية بعض الحسابات التي ال تظهر في 

 هاية الدورة. نالقوائم املالية في 

 وتصحيح األخطاءحول ميزان املراجعة  هيمافاملطلب األول: م

 حول ميزان املراجعة مفاهيمالفرع األول:  

 ملراجعة.ميزان ا تعريفه-أوال 

بصفة عامة يعرف ميزان املراجعة إنه " هو وثيقة تجمع جميع الحسابات املفتوحة بدفتر األستاذ مرتبة، و     

تأخذ بالنسبة لكل حساب مجموع املبالغ املستحقة في الجانب املدين و املبالغ املسجلة في الجانب الدائن و 

مبدأ القيد املزدوج في كل مراحل املعالجة املحاسبية: الرصيد"، أو هو أداة املراقبة و مراجعة مدى تطبيق 
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التسجيل، الترحيل، الترصيد، و يكون في شكل جدول يظهر فيه كل مجاميع طرفي الحسابات ) الطرف املدين و 

يثي، هاية فترة معينة( )شهر، ثالناألرصدة هذه الحسابات في  الطرف الدائن لكل حساب املوجود بدفتر األستاذ أو

 1أو سنة مالية( مع الترتيب العناصر تصاعديا حسب أرقام حساباقا.سداس ي، 

 :داف ميزان املراجعةهأ –ثانيا  

 يستخدم ميزان املراجعة لألغراض التالية: 

كذلك و العمليات املالية بدفتر اليومية،  وسالمة تسجيلأ. أداة لقياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة       

الحسابات من دفتر اليومية إلى الحسابات املختصرة في دفتر األستاذ العام.  ل هذهونقمن صحة ترحيل  التأكد

 مما يساعد ذلك على التحقيق من صحة أرصدة هذه الحسابات.

ب. التمهيد إلعداد الحسابات الختامية للمنشاة هدف معرفة نتائج أعمال املشروع من ربح أو خسارة،      

  املحاسبية.ية الفترة هاناملالي لها في  وتصوير املركز

 ا هي ميزان املراجعة من الشروط الواجب توفرها في ميزان املراجعة هي:هر فتو  الواجب الشروط-ثالثا

أ. مجموع ميزان املراجعة بالنسبة للمبالغ مجموع اليومية، ألن املجموع العام سواء في اليومية أو في ميزان  

 حية مضاف إليها التسجيالت الجديدة. املراجعة يتشكل من أرصدة امليزانية االفتتا

 ع الحسابات في الجانب الدائن.و مجم و املدین في الجانبسابات لحب. مجموع ا

 الدائنة. مجموع األرصدةو  ت. مجموع لألرصدة املدينة

 امتقاملساواة يعني أن كل العمليات التي  وتحقق هاتهمجموع األرصدة مجموع أقل املبالغ.  –ث. مجموع املبالغ  

وإذا حدث و كان الجانب املدين ال يساوي الجانب الدائن سواء في املبالغ أو األرصدة، فانه   املؤسسة صحيحة. بها

 مما يلي: التأكد يجب

 . إذا كان الفرق يساوي مبلغا في اليومية معناه لم يرحل من اليومية إلى دفتر األستاذ. 1    

 ومية معناه املبلغ مرحل مرتين. . إذا كان نصف الفرق يساوي مبلغا في الي2   
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سوء ترتيب أرقام املبالغ املسجلة أي قلب األرقام املشكلة للمبالغ.  ومعناه حدث. الفرق من مضاعفات العدد 3  

 .1800وهو  9الفرق من مضاعفات العدد  1300كتاب  3100فمثال بدل كتابة 

 

 إعداد ميزان املراجعة فترة-رابعا 

هاية كل عام ألنه يعتبر كخطوة تمهيدية إلعداد الحسابات الختامية، ناجعة يشكل دوري في ال بد أن ميزان املر    

هاية السنة املالية، و من املمكن إعدادها في فترات دورية أقل من عام كان يعد نو التي تعد عادة في  وامليزانية 

 ".ل و البنوكأسبوعيا أو شهريا لتحقيق األغراض التي ذكرناها و خصوصا في شركات األموا

 الفرع الثاني أنواع ميزان املراجعة

 املراجعة بطريقتين: نميرا جر خيست

 الطريقة األولى. ميزان املراجعة باملجاميع

ا أن جميع عة، و ممجان املراز ملي والخانة الدائنةة انة املدينخال فيوالدائنة اميع كل الحسابات املدينة جيظهر به م

ن موع قيمة قيود اليومية، و مما أجفال بد أن يتساوى م ننبيبالجاقيم متساوية لت في اليومية يجقد س القيود

اميع جموع املجس القيمة فان منفتاذ في طرفين مختلفين بهذه القيود رحلت يقيمتها إلى حسابين بدفتر األس

 عة.جان املراز إعداد مي خموع دفتر اليومية حتى تاريجاملدينة لكل الحسابات البد أن تساوي م

مع جان املراجعة تم تز ملي املدينب انالج فيويثبت انب املدين لكل حساب، ججمع اليميران املراجعة  وعند إعداد

الل خة يبحاس، فإن تساوي الحاتين كان هذا دليل على صحة ما ورد بالدفاتر املوالدائنةاملدينة  املجاميعخانة 

 1الفترة املالية، 

 

 األرصدة الطريقة الثانية: ميزان املراجعة ب

تساويين انيين املجحيت تستبعد الحسابات ذات ال باملجاميععة جيران املرامة باألرصدة هو مختصر ميران املراجع

 ل رصيدوينقبين غير املتساويين ناجأي الحسابات التي ليس لها رصيد هو تقتصر على نقل الحسابات ذات ال

ن املراجعة حسب طبيعتها أو ليس على زايبمصدة تظهر الحسابات سواء كانت مدينة أو دائنة. و يالحظ أن األر 

                                                           

 .122ص ، سابق مرجع عطية، الرحمان عبد1 



   اعمـــــــال نهاية الدورة املحاسبيـــــــة                                                     الفصل الثـــاني:

 
49 

ن إنما ب املدين في حيجانة الخانأساس املكان الذي ظهرت به الحسابات , فاألرصدة املدينة طبيعتها تظهر في 

 ظهرت بالحسابات في الجانب الدائن 

 ومعالجتهاالفرع الرابع، األخطاء املحاسبية 

 حاسبية يرجع وقوعها إلى عدة أسباب أهمها: أسبابه ارتباك األخطاء امل –أوال  

أ. الجهل باملبادئ املحاسبية املتعارف عليها الواجب إتباعها في تسجيل أو ترحيل أو تبويب أو تلخيص أو عرض 

 البيانات املحاسبية املختلفة.

 .مواجباتهبب. السهو أو عدم العناية أي اإلهمال من موظفي قسم املحاسبة في أداء أعمالهم و القيام  

و املشروع أ موجوداتت. هناك الخطأ العمدي و يرتكبه الشخص عن سابق إصرار و تصميم في اختالس بعض  

محاولة تغطية عجز الحزينة أو اختالس سابق أو التهرب من الضرائب أو محاولة اإلدارة التأثير على القوائم  

 .ملالية لخدمة أغراض معينة ا
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 :واألرصدةباملجاميع عة جان املراز مي جدول  مایليوفي 

 /ن:12/31 ميزان املراجعة( 2-1رقم ) :ل و دج                                         

رقم 
الحساب

البيان

األرصدةالمبالغ

دائنمديندائنمدين



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أموال جماعية

 أموال شخصية

 أراض ي

 

 بضاعة

 و االستثماراتمدين

 

 ديون استثمار

 

 بضاعة مستهلكة

 مواد ولوازم  مستهلكة

 

 مبيعات بضاعة

 

 إنتاج مباع



 
 املجموع

 76، ص 2004صر، محسام الدین حس ى، مبادی الخامسة االلیة، دار الکتاب الصریة، املصدر:                    
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  :األخطاء املحاسبية طرق اكتشاف –ثانيا    

ألخطاء كما أن بعض هذه ا بعدها،يمكن أن نكشف األخطاء املحاسبية في نفس السنة املالية التي وقعت فيها أو    

ال يؤثر عليه، كما أن جزءا من هذه األخطاء قد يكشف في دفتر  املراجعة، وبعضها األخرقد تؤثر على توازن ميزان 

 وعموما يمكنذ العام أو من خالل إعداد ميزان املراجعة. اليومية العام. كما قد يكشف جزءا آخر في دفتر األستا

 اكتشاف األخطاء نتيجة عدة إجراءات منها:

 يقوم هما املحاسب واملدير املالي داخل املؤسسة. والرقابة اللتينأ. التدقيق     

 ب. التدقيق والرقابة اللتين يقوم هما مدقق الحسابات أو مقدر الضريبة.    

 .املراجعةاألرصدة املدينة مع األرصدة الدائنة في ميزان  مجموعت. عدم تطابق    

 املدينة والدائنة في دفتر اليومية العام.غ البامل مجموععدم تساوي ث    

 ك.بنالنك مع الكشف الوارد من بعدم تطابق الرصيد الدفتري لحسابات ال ج

 هم.  ل بالدفاترجما هو مس والدائنين مععدم تطابق حسابات املدينين  ح

 1عن طريق الصدفة أو مطالعة الدفاتر املحاسبة. ج 

 أنواع اخطاء املحاسبة -ثالثا

 منها: كرنذطاء خمن األ  عديدةهنالك أنواع 

 تصنيف األخطاء املحاسبية حسب سنة اكتشافها:  .أ

 طاء: خمن األ  نموعتيمج نجد فالتصني هذا ضمن 

   :تكتشف في سنة حدوثها، و يكون تصحيحها سهال  التي وهي األخطاءأخطاء تكتشف خالل السنة املالية

أعمال املؤسسة إذ يتم تصحيحها قبل إعداد الحسابات الختامية و امليزانية  رقم نتيجةو ال يؤثر على 

 العمومية. 
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   :التي تكشف في سنة مالية الحقة لسنة وهي األخطاءأخطاء تكشف خالل السنة املالية الالحقة 

اطئة في سنة حدوت هدا خة أعمال جطاء يترتب عليه التوصل إلى نتيخن األ النوع م ومتل هذاحدوتها، 

 .وامليزانية العموميةالخطأ إذ إن اكتشافه كان بعد إعداد الحسابات الختامية 

 

 :ونوع الخطأتصنيف األخطاء املحاسبية حسب طبيعة  .ب

  طاء السهو )النسيان(. خأ 

  طاء االرتباكية.خاأل 

  نية. فطاء الخاأل 

 :واكتشافهااألخطاء املحاسبية حسب موقع حدوثها  ت. تصنيف

 هر في دفتر اليوميةظطاء تخأ     •       

 األستاذ. هر دفترتظطاء خ. أ       •       

   ميزان املراجعة فيهر ظطاء تخ. ا. 

 

 تصنيف األخطاء املحاسبية حسب تأثيرها على ميزان املراجعة: –ث

عل انبين املدين و الدائن مما يججالتي تؤثر زيادة أو نقصانا على ال وهي األخطاءة: أخطاء ال تؤثر ميزان املراجع -     

طاهما و مثال ذلك نسيان عملية مالية و عدم خموع األرصدة الدائنة رغم جموع األرصدة املدينة مساويا ملجم

 يلها بالكامل. جتس

دائنة والاكتشافها عند جميع األرصدة املدينة األخطاء يتم  ومثل هذهأخطاء تؤثر على توازن ميزان املراجعة:  - 

د ي القيبانجيادة أو القصان في أحد ز اطئا بالخا غكان يسجل املحاسب ميل وعدم تساويهاعة. جاملرا مليزان

 1املحاسبي.
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ن ازن ميزاال يؤثر على تو  والدائن هذاين املدين نباجال بلغيشمل م طأخالاألخطاء املحاسبية إذا كان  تصحيح-ابعار  

اصة خ التوازن، ويكون ذلكانب واحد يختل جعة، إما إذا كان الخطأ في جالخطأ باملرا ويمكن اكتشافعة، جاملرا

 1في القيود املركبة.

 غير املباشرة(:  )الطريقةطريقة القيد العكس ي  .أ

املدين دائما  انبجبان يجعل ال الخاطئ: حيت يتم عكس القيد الخاطئاألول يسمى قيد إلغاء القيد                

 طائه.خبأمع مراعاة عكس القيد كما هو  والدائن مدينا

 الصحيح وفقا للمسند املرفق بها. العملية يشكلها إثبات: يتم التصحيحالثاني یسمى قید              

 امليزانية تالثاني. تسوية حسابا باملطل

رد جال علية للحسابات( معفرد املادي )األرصدة الالج جقارنة نتائبمرد املادي تقوم املؤسسة جبعد االنتهاء من ال 

 يا. بإن وحدت فروقات تسوي محاس املحاسبية(. وة بالدفاتر جلي )األرصدة املسباملحاس

  حول التسويات مفاهيم رع األول: فال    

 :التسويات  تعريف-اوال

ملالية بقصد التحقق من القيمة تامية تتم في غاية الفترة اخعملية و محاسبية  بإجراءاتهو عبارة القيام  

ن ريح شروع مة الحقيقية ألعمال املجالصحيحة للحسابات االسمية و الحقيقة و الشخصية و ذلك ملعرفة النتي

 ه املالي. ز کأو خسارة و بيان مر 

 :التسويات هدافأ-ثانيا  

 التالية:  األهدافتقوم التسويات على  

 . ودقيقةل كل سنة مالية بصورة صحيحة أ. معرفة ريح املشروع أو خسارته خال    

 . ودقيقة وحقيقيةاملالي للمشروع في غاية كل مسة مالية بصورة صحيحة  زب. معرقة املرك  

ي والتالتسويات الجردية الالزمة  وعمل قيوداملراجعة  ميزانيةت. التحقق الفعلي من أرصدة الحسابات في   

 2راجعة.امل بميزانهرة ظااألرصدة ال تعديل بموجبها
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 انز ص السنة املالية عن طريق مقارنة األرصدة الظاهرة في ميخت واملصروفات ث. التأكد من أن اإليرادات  

 القيم الحقيقيةعة مع جاملرا

  :موعد التسويات ثالثا

 ةميران املراجعة مباشرة وليس بالضرور  وبعد إعدادرد في غاية السنة املالية للمؤسسة جعادة يكون موعد ال     

أن تكون غاية السنة امليالدية. فكل مشروع حسب طبيعة عمله يختار بداية سته املالية، ,و يفضل أن يكون له 

 رد إرباكا و تعطيال لعملجموعد الجرد عندما يقل العمل في املؤسسة إلى اقل حد ممكن حتى ال تسبب عملية ال

 1املشروع

 :الجردية ت التسوياتالتي تحكم  ئادبامليم و فاهامل -رابعا ".

ي محملها . التي تشكل فواملبادئ املحاسبية. تقوم التسويات الحردية على قاعدة نظرية أساسها بعض املفاهيم    

وع وفي الصلة املباشرة هذا املوض واملبادئ ذاتاهيم فللتسويات الحردية. لذلك فان هذه امل سبيةحاالفلسفة امل

 :رديةجبموضوع التسويات ال اهيم املرتبطةفهذا الشأن نستعرض تالك امل

 ا. أساس االستحقاق واألساس النقدي.

  .ومفهوم النفقاتهوم اإليراد ف. مب

 .ا تحقيق اإليراداتبدم ج

 مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات.ت 

 إعداد التسويات الحردية: ةجنتيالتي قد تحدت  ومن االحتماالت

 مساوي للقيمة املستحقة املالية.  ين املراجعة األولاز . أن يكون رصيد الحساب الدفتري الظاهر في مي1 

 املالية.يكون رصيد الحساب الدفتري أكثر من القيمة املستحقة عن السنة  أن-2

 رع الثاني، تسوية األصول الثابتة فال

 كما يلي:  تثبيتاتالنقوم بتسوية حساب   

                                                           
 .75، ص2013و التسوية حسب النظام المحاسبي المالي الجديد،مذكرة ماستر، جامعة المدية،كروش صبرينة، اعمال الجرد 1 
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 بيتات غيرتثخاصة باملصروف املتعلقة بالقسط اإلطفاء ال اء: يسجلفاإلطاملحاسبي لقسط  التسجيل-أوال    

 (ةاالستثنائي ةاريجال وأعباء التسيير 657ادية )املعنوية( في حـ/امل

ل يتم إعادة تسوية حساب خسارة القيمة لنهاية ك :التسجيل املحاسبي ملؤونة تدني قيمة القيم الثابتة –. ثانيا 

إلغاءها، في حالة النقص في املؤونة أو تخفيضها أو  ا وهذماديا  29دائما مع جعل حـ/ 68X/ سنة مالية تجعل ح

  68X/صصات باستعمال حخصصت له املؤونة يرصد حساب املخفي حالة التنازل عن األصل التي  اما

  :الكهتاملحاسبي لقسط اال  التسجيل-ثالثا

 سابات حالقابلة لالهتالك حيت جعل ال للتثبيتاتبالنسبة  للتثبيتاتل قسط االهتالك بالنسبة جيس

  ارية.جالعن األصول غير  واملؤونات وخسائر القيمةلالهتالكات  مخصصات-681حـ/

  الجارية.عن األصول  واملؤونات وخسائر القيمةلالهتالكات  مخصصات-685حـ/

 دائنة 29عل حـ/جالعناصر املادية، مدينة مع  واملؤونات وخسائر القيمةلالهتالكات  مخصصات-686حـ/

 1سارة.خبقيمة ال

 ت املحاسبي للتثبيتا التسجيل-رابعا

 هانجاز إاملعنوية الجاري  لتثبيتاتا 237ها أو حـ/ز انجالعينية الجاري ا ثبيتاتالت 232نجاز سواء كان حـ/ال قيد ا

 :از للغيرنجتجد حالتين: الحالة األولى: حالة إسناد عملية اال 

بت جاري االنتهاء منها في غاية السنة املالية في شكل تث والتي يتميتم اقتناءها من الغير  التيتثبيتات الل جتس      

 :التالي القيدونسجل  4 نفازه في مقابل األطراف األحرى املعينة حسابات الصنجا

                                                                                      31/12/N 

  23X                                                                                         ح/ التثبيتات الجاري إنجازهاXXX 

                          5X                                                                                                                              ح/النقديات  XXX 

 XXXح/ دائنو االستثمارات                                                                                                        404او                          

 مدينا    التثبيت املادي. 21Xدائنا مع ح/ 23Xوعند االنتهاء من عملية االنجاز يرصد ح/ 

                                                           
 .79،مرجع سابق،ص ةكروش صابرين 1 
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 لثانية: حالة انجاز املؤسسة لنفسها تثبيتاتالحالة ا

ملا تنجز املؤسسة تثبيتات بواسطتها الخاصة ولم يتم االنتهاء منها عند نهاية الدورة في شكل تثبيت جاري       

إنجازه في مقابل اإلنتاج املثبت بالنسبة الى تكلفة انتاج العناصر الجاري انتاجها )بعد تسجيل األعباء في حسابات 

 كمايلي: وقيود التسوية (. 6نفالص

                                                                                  31/12/N 

 XXXح/ التثبيتات املادية الجاري إنجازها                                                                          232 

 XXX                                         العينيةح/ االنتاج املثبت لألصول                                                 732                          

 حالة استثمار عيني                                                                         

 XXXح/ التثبيتاث املعنوية الجاري إنجازها                                                                              237

 XXXح/ االنتاج املثبت لألصول املعنوية                                                                                   731                         

 حالة استثمار معنوي                                                                      

 

 

 :. تسوية األصول املتداولةخامسا

 رد املحاسبي )الجرد الدائم( إذا كان هناك فرق نقوم بالتسوية. جنقارن الجرد املادي مع ال املخزونات: تسویة-1

 ت:أ. تسوية حسابات املشتريا             

 . واللوازماستالم الفاتورة دون استالم البضاعة أو املواد  *  

: إن هذه الحالة تعني بقاء حساب املشتريات دون للمخزون ياملحاسبرد جرد املادي أكبر من الجال-1الحالة  

من  اتهالبد على املؤسسة اعتبار مشتريا بامليزانيةيرصد ألنه ال يظهر  38ترصيده فهناك و على اعتبار أن حـ/

دائنا  38ات الخارجية( مما جعل حـ/خزون) امل 37فهنا يجعل حـ/ ،جار خبالالبضاعة أو املواد و اللوازم قد حرصت 

 التسجيل املحاسبي كالتالي: ,و يكون 

                                                                                     31/12/N 

 XXXح/ املخزونات الخارجية                                                                                                     37   

 XXX                ح/ املشتريات املخزنة                                                                                                38                         
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     .37ح/   30وفي نهاية الدورة املحاسبية وعند الحصول على البضائع نجعل ح/         

ل جتتم تسوية الغارق بتسجيل قيد معاكس للقيد املس ونخز للمي برد املحاسجرد املادي أقل من الج. ال2الحالة 

 أعاله.

 :والجرد املحاسبيخزون بين الجرد املادي . تسوية الفارق غير العادي في امل2      

 ون فرقا غير عاديا، فإن النظام املالي املحاسبي ينعس على تسوية كما يلي:خز في حالة اعتبار الغارق في امل 

اري جللتسيير ال ةاستثنائيأعباء  657: الجرد املادي أقل من الحرد املحاسبي: في هذه الحالة تجعل حـ/1الحالة    

 نا.ائي دنون املعخز ارق , و حساب املفمدينا بال

اب وحسي مدينا نون املعخز ون أكبر من الجرد املحاسبي: في هذه الحالة تجعل املخز رد املادي للمج. ال2الحالة  

 ييرالتس عمليات عن ةاستثنائي منتوجات 757

وعمال بمبدأ الحيطة و من النظام املالي الحاس ي  5 – 123املادة  تنص .39خسائر قيمة عن املخزونات حـ/. 2 

ة في قيمة سار خها الصافية )سعر البيع الصافي( وتدرج أية ز انجونات تقيم بتكلفتها أو قيمة اخز الحذر، فان امل

ون ، ز خهذا امل إلنجازر من القيمة الصافية بون ما اكز ة مخفعندما تكون كل جتائنفي حساب ال ءونات كعبخز امل

 نون املعني بسعر يقل عخز رة قد تحقق إذا ما تم في السنة املوالية بيع املساخطية أية غو إن هدف املؤونة هو ت

مخصصات اهتالك و مؤونة و خسائر القيمة لألصول  685ون يجعل حـ/خز تكلفته و لتكوين خسارة قيمة امل

 إلى:  39و يتم تقييم حـ/. ةنون أواحد فروعه دائخز خسائر قيمة امل 39الجارية مدينا و حـ/

 ضائع.بون الز ائر القيمة عن مخسخ: 390*   

 ون املواد األولية. ز سائر القيمة عن مخخ: 391*  

 1رى. خ: خسائر القيمة عن التوريدات األ 392* 

 

ذلك بوصول السلعة دون فاتورة في هذه الحالة يجب  ويكون  :ورةت. استالم البضاعة أو املواد دون استعمال فا3

أن 31/12 خاتورة قيد االستالم بتاريفل 408بـ حـ/ 401يستبدل حـ/  حساب مقابل في هذه الحالة 38ترصيد حـ/

 يكون التسجيل التالي:

                                                           
 .65كروش صبرينة ،مرجع سابق،ص1 
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                                                                                       31/12/N  

 XXX                                                     ح/ مشتريات مخزنة                                                          38

 XXXح/ موردو الفواتير لم تصل الى أصحابها                                                                             408                      

  

 وعند وصول الفواتير يكون التسجيل كمايلي:

                                                                                     31/12/N 

 XXXح/ موردو الفواتير لم تصل الى أصحابها                                                                           408  

 XXXح/ موردو املخزونات                                                                                                          401                           

 

 تسوية الفروقات الجردية: .ب

بحيت نجد الفارق العادي أي املخزوم بين الجرد يجب تسوية الفوارق بين الجرد املادي و املحاسبي 

 ان تسوية الفارق تتم كالتالي:املادي و الجرد املحاسبي في نهاية السنة ف

                                                                        31/12/N 

 XXXح/ مخزون البضاعة                                                                                                         30         

 XXXلوازم                                                                            موردوح/                                         31        

 XXX           ح/تموينات أخرى                                                                                                    32       

 XXXح/ منتجات                                                                                                                           35       

 XXX             يات بضاعة مباعة                               ح/ مشتر                                                         600                              

   XXX             ح/ مواد أولية مستهلكة                                                                                             601                              

 XXX     ح/ تموينات أخرى                                                                                                                602                            

 XXX                                                 ح/ انتاج مخزون                                                                         72                           

 XXX                                   ح/ نقل السلع و النقل الجماعي                                                          624                           
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 1: والسلع املنتجةتقييم سلع املشتريات  .ت

تقيم بتكلفة شرائها هذا في حالة املواد األولية  اةونات من السلع املشتر خز : املاةالسلع املشتر  . تقييم 

 من: مكونةونات خز تكلفة الشراء للم ن. إذوكذلك البضائع والتموينات األحرى 

والتخفيضات غير مسترجعة بعد الحسم  وكذا الضرائبمارك جحقوق ال احتسابمع الشراء  سعر*      

 . املماثلة وكذلك العناصر والحسومات املنظمةنزيالت الت، التجارية

األولية  واد واملاملسندة إلى شراء املنتجات التامة  والتفريغ والتكاليف املباشرة* كذلك مصاريف النقل     

ون ونات من السلع املشتراة تكخز يل املجلتكاليف التكوينات املقدمة. أما تس الشراءف تکالیو  الخدمات

 لي:كما ي

ائع , و هو يقدم بضونات و التموينات و كذا الخز يرات املغل فيها تجرات املنتجات( تسغي)ت 603حـ/ *

ونات من التموينات و البضائع مع غاية التطبيق و بين قيمة غاية التطبيق خز تالف بين قيمة املخاال 

 ة.جار خلة و الخونات النهائية الداخز تالف بين قيمة املخالسابق، مما يعنى اال 

حساب نموذج ون يمثلون ن( يمكن أن يكون املقرضون أو املدي6037، 6032، 603أرصدة حساب )* 

 خرى.التموينات األ  ومن جهةى أو بأعلى مشتريات البضائع من جهة نمثل حسابات املصححين بأد النتيجة

 ات."جتنون املز القيمة عن مخ خسائر- 395حـ/*         

                                                                                     31/12/N 

 XXXح/مخصصات اإلهتالكات واملؤونات                                                                                 685

                           39X                                 القيمة من الحساب املعني                                              ح/ خسائرXXX   

 

 ث. تسوية املبيعات:

عل ات يججتناية الدورة و عندما ال يتم تسديد البضاعة أو املنه في املبيعات:حالة تسليم الفاتورة دون  1 

إذا تعلق األمر بـ )الضائع، املواد األولية،  مدينا بتكلفة الشراء في حالة ما 600يجعل حـ/ دائنا(32،31، 30حـ/)

( داننا 35، 34جازه يجعل حـ/)نات أو اإلنتاج الجاري اجتنرى(، أما في حالة ما إذا تعلق األمر باملخالتموينات األ 

يعات املب جراخي حيت ينبغي إباملحاس جراخاإلنتاج و يسمى هذا اإل  ةتكلفبا دينم 624عل حـ/جاإلنتاج مع  ةتكلفب

 ا حتى ال يتم اللبس عند القيام بالحرد الدائم للسلع والخدمات.جنبووضعها  ن از خى املإل
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عدم  ات دون فاتورة تقتض يجتنإن حالة تسليم البضاعة أو امل :ة أو املنتجات دون فاتورةحالة تسليم البضاع 2 

         ل لحالة فقط استبداات ,و في هذه اجتنتحويل امللكية، حيت يتم فقط تسجيل قيد استالم البضاعة أو امل

 رها بعد(، توافات لم تعد جاملنت – نائزب: ال418حـ/ ب بائنز ال 411حـ/ 

 

                    :يد التاليقوفق ال

                                                                                    31/12/N 

 XXXاملنتجات التي لم تعد فواتيرها بعد                      –ح/الزبائن                                       418 

 XXXح/ مبيعات البضائع                                                                                                              700                            

 XXXXح/ بضاعة مستهلكة                                                                                                             60  

 XXXX                ح/مخزونات البضائع                                                                                                30                          

 XXXXت من املواد األولية                                         ح/ مخزونا                                                         31                          

 XXXXح/ التموينات األخرى                                                                                                                  32                        

 خروج البضاعة من املخزن                                                                        

 XXXXXح/ تغيير املخزونات من املنتجات                                                                                   724

 XXXXXح/ انتاج السلع إنجازه                                                                                                              33                       

 XXXXXح/ مخزونات املنتجات                                                                                                              35                      

 

باء، لكنه يقدم إشارة من بين األع نتيجةفي الحساب  ويصور يمثل الرصيد الدائن أو املدين  603ذن حساب إ

 .نقوسي ينة أو ببسال

اليف املباشرة و تتضمن التك جتانها في حالة اإل جة إنتافتقيم السلع املستحة بتكل املخزونات عن السلع املنتجة:   

 جتنونات من السلع املخز ل املجتس تامة.ات نتجاملواد األولية إلى م تستوجب تحويلو املصاريف العامة التي 

وبين بيق ن في غاية التطخز بين قيمة اإلنتاج امل املوجودل االختالف ثات( تمجتنامل جتانونات )إخز تغير امل 713حـ/

 .ن دائما أو مديناأن يكو  ومنه يمكن خسائر قيمة. خذال يأ 71والحساب اية التطبيق السابق، ي نهن فخز امل اإلنتاج

 حسابات الغير: انيا: تسويةث
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للصعوبات املالية لبعض الزبائن تجد املؤسسة مشاكل في تحصيل الديون  : نتيجة411ا.  تسوية الزبائن ح/  

 بحيث تكون امام حالتين تتمثل فيما يلي

 * حصول املؤسسة على جزء من ديونها.    

 ي فهي ديون معدومة. بالتالتحصل على ش يء من الزبائن  * ال   

 لذا يجب تسويتها في نهاية الدورة:     

 عند تكوين مؤونة لجزء من الديون املشكوك في تحصيلها او الزيادة في املؤونة.-           

                                                                                  31/12/N 

   XXXمخصصات االهتالك و املؤونة و خسائر القيمة                                                                68

 XXXخسائر القيمة من حسابات الزبائن                                                                                  491                      

 

ب على املؤسسة الغاء املؤونة او تخفيضها او تحصيل جزء من هذه الديون ، وذلك وعند استرجاع الديون يتوج

 وفق القيد التالي:

                                                                                     31/12/N 

 XXX                                       خسائر القيمة عن حسابات الزبائن                                    491  

 XXXاسترجاعات االستغالل عن خسائر القيمة والتموينات                                                    785                       

 

 :ويكون التسجيلهذه الحالة عندما تتأكد املؤسسة من عدم تحصيلها للديون   -

                                                                                  31/12/N 

 XXXخسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل                                                        654

 XXXن                                                                                            الزبائ                                              411                     
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 411الى  ح/  654وعند حدوث ديون معدومة جديدة عند الجرد يتم أيضا تحميله بنفس القيد:  من  ح/

 و يتم اقفال الديون املعدومة كاملة بالقيد:

                                                                                     31/12/N 

 XXXالزبائن                                                                                                                                       411 

 XXX                                  خسائر عن حسابات دائنة غير قايلة للتحصيل                    654                           

 وعند تحصيل جزء من هذه الديون املعدومة يكون التسجيل املحاسبي كالتالي:

                                                                                      31/12/N 

 XXXالبنك                                                                                                                                          51 

 XXX                         الصندوق                                                                                                  53او

 XXXخسائر عن حسابات دائنة غير قايلة للتحصيل                                                                                   654

 XXXبائن                                                                الز                                                                    411                         

 

 كالتالي: 496ونقوم بإلغاء مؤونة الديون املحصلة بترصيد ح/

                                                                                  31/12/N 

 XXXح/ خسائر القيمة عن حسابات مدينين مختلفين                                                   496    

 XXXح/ استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة والتموينات                                          785                          

 

ال توجد خسائر  ألنه 654ماعدا ح/ و اذا قامت املؤسسة بتحصيل كل الديون فيتم تسجيل القيدين االخرين  

 قيمة.

يون الد إثباتالقبض غير مسددة بسبب اشهار افالسه، فيتم  ألوراقيجة و في حالة وجود ديون معدومة نت     

 .654املعدومة و تخفيض قيمة الورقة التجارية بالقيد املوالي وبعدها يقفل ح/

                                                                                      31/12/N 

 XXXح/ خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل                                                     654

 XXX                                                   ح/ أوراق القيض                                                                   413                       
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 :491تسوية حسابات الزبائن الدائنون ح/ 3

تسوى حسابات العمالء التي لها رصيد دائن معناه ان هذا الحساب قد تحول من أصول الى خصوم  ، وعليه    

نون ، اذن في نهاية الدورة نجعل عمالء دائ 491يجب اظهار هذا الحساب ضمن الخصوم، وهذا بعد دمجه في ح/

ا ددائنا ،و في بداية السنة املوالية نجعل قي 419حسابات العمالء ذات الرصيد الدائن مدينة،و هذا يجعل ح/

الذي نقول عنه انه حساب تسوية يفتح في نهاية السنة املالية ليرصد في بدلية السنة  419معاكسا لترصيد ح/

 املوالية.

 

 بات املاليةالحسا تسويةسادسا:

 ا. السندات:  

سندات التوظيف القابلة للمفاضلة حاال ة املقيمة بالقيمة السوقية في تاريخ االقفال: و الفرق  بين  حالة-1      

 هذه القيمة و القيمة املحاسبية للسندات يسجل كمايلي:

  50/فرعيا حيجعل حساباX    ائنة.القيمة الزائدة لسندات التوظيف د 765 وحساب مدينا 

 /50يجعل حX القيمة الناقصة لسندات التوظيف مدينا. 665و ح/  دائن 

: يجعل مدينا و يجعل سعر التنازل دائنا مقايل  50Xحالة التنازل عن السندات التوظيف فان رصيد ح/ -1

 مدين في حالة الخسارة و يجعل إيرادات مالية دائنا في حالة الربح. 667جعل األعباء املالية .حساب 

 البنك: –ب 

املساهمات البنكية الجارية الذي يمكن ان يظهر رصيده دائنا، وفي حالة  519تسوية البنك تكون بحساب      

علما  الجانب الدائن عند التسديد وينقص فيالسحب بأكثر من الرصيد البنكي، فعند تحصيل يزيد في الجانب 

دائنا مع جعل حساب البنك مدينا باملبلغ  519/ يمكن ان يكون دائنا، و تتم معالجة هذه الوضعية ح 518ان ح/

 1الدي كان به دائنا.

يمثل السيولة الظاهرة لذا يقوم املحاسب بمقارنة الجرد املادي أي محتويات الصندوق مع ما هو  الصندوق:ت 

 يستدعى لنا بتسويته. تمسجل محاسبيا حيث بوجود فروقا

 

 

                                                           
 .65كروش صبرينة،مرجع سابق،ص 1 
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 نسجل القيد املوالي:

                                                                                      31/12/N 

 XXXح/الصندوق                                                                                                                          53

 XXXح/ منتجات استثنائية عن عمليات التسيير                                                                     757                         

 

 تطرأ: ويسجل هذا الحساب جميع الخسائر في القيمة التي 591خسائر القيم على األصول املالية الجارية ح/-ت

بنك و ما شابهه او الصندوق، و اذا حدثت على األصول املالية الجارية املتمثلة في قيم التوظيف املنقولة او ال

 خسارة في القيمة الحد الحسابات السابقة الذكر يسجل القيد املحاسبي كالتالي:

 الحالة االولي: تكوين او الزيادة في املؤونة    

                                                                                   31/12/N 

 XXX                   وخسائر القيمح/ مخصصات االهتالك املؤونات                                      686

 عن العناصر املادية                                         

 XXX                                     ح/ خسائر القيم على األصول املالية الجارية                             591                          

 وتأكيدهاالحالة الثانية: حالة وقوع الخسارة 

                                                                                     31/12/N 

 XXXية                           ح/ خسائر القيم على األصول املالية الجار                                    591 

                        5X                                                                                                                             ح/ النقدياتXXX 

 

 غ تلغى املؤونة املحصل كمايلي:املبال وتحصل كليا او جزئيا  وقوع الخسارةاما في حالة عدم 

                                                                                 31/12/N 

 XXXح/خسائر القيم على األصول املالية الجارية                                                            591

  XXX                              واملؤونات ح/ استرجاعات االستغالل على خسائر القيمة              785                       
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 من املؤونة أكثرالحالة الثالثة: حالة تكون فيها الخسارة 

 فيسجل الفارق على النحو التالي:  

                                                                                      31/12/N 

 XXX            واملؤونات وخسائر القيمة اإلهتالكاتح/ مخصصات                                      685

 لألصول الجارية                                             

 XXXح/خسائر القيم على األصول املالية الجارية                                                                  591                           

 

 والديون : تسوية حقوق امللكية سابعا

 : تسوية حقوق امللكية1

فقد تلجا املؤسسة الى رفع أموال   101مع ح/ 108ة يرصد ح :  في نهاية السنة املالي108/املستغل حا   حساب   

)عينية او نقدية( ، او من خالل إضافة للربح املحقق الى  رأسمالهاستغاللها، و ذلك بإضافة أموال جديدة الى 

 ن أموال استغالله بمقدار الرصيد الدائن.دائن يزيد م 108راس ماله، و كذلك عندما يكون لرصيده ح/ 

 

 :109ملكتسب غير املستعان به ح/ا رأسمال .ت

 النظامية كمايلي: وقيد التسوية N/31/12ويكون عند تخصيص راس مال في  

 

 XXXح/رسمال املكتسب                                                                                                                109

 XXX                                                 رأسمال الصادر / حسابح                                            1011                        

 

 :وتشمل 106االحتياطات في الجانب الدائن ل ح/ : تقيد106االحتياطات ح/ .ث

  من راس املال( %10 وال تتجاوز  % 5)القانونية االحتياطات 

 ألساسية)العادية(االحتياطات ا 
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  عبارة عن أرباح مخصصة  املبدأحيث  وهي منمجلس اإلدارة االحتياطات االختيارية تحدد شبها حسب

الجزء املدمج  106الجانب املدين ح/ ويقيد في مخالف،بشكل دائم للمؤسسة ما لم يصدر قرار 

  1الخسائر. اهتالكيتم اقتطاعه من اجل  االشركاء. ومما لم يتم توزيعه على  برأسمال

 ونسجل في نهاية الدورة القيد التالي:  

 )احتياطات(  106)نتائج مالية صافية(                            ح/     12من ح/               

 :11من جديد ح/ الترحيل-ث

 ئن فيسجل اجله الجمعية العامة تخصصه إلى قرارات الحق يكون دا والذي جزء من النتيجة لريح أو خسارة   

يكون  12حالة ترحيل جديد )ريح( و الرصيد مدين في حالة ترحيل من جديد )خسارة(، و من هنا نقول أن حـ/

 : كانتسويته إذا 

 دائن.  12حا ویکون  التكاليفمن  أكبر اإليراداتحالة  ي* ربح ف

 دین. م 12و یکون ح/ التكاليفاکبر من  اإليراداتحالة  يف خسارة* 

 حسب القرار النهائي لتخصيص النتيجة املتخذة.  12حـ/في شركات بصفة  *

( ما لم تحقق قرارا يخالف 1في اليوم األول من السنة املالية )ن + 101يحول إلى حـ/ 12في الشركات الفردية حـ/ *

 ذلك. 

 

 ":131ج. إعانات من جهة وصية "حـ/

 يلي:يتم في غاية كل سنة مالية بإعادة النظر في هذه املؤونات كما 

 )بقيمة الرفع(.  15Xحـ/ 68Xح/ دعل القیجعنا۔ رفع املؤونات ن *

 )قيمة التخفيض(.  786حـ/ 15Xما عند تخفيض أو إلغاء املؤونات نجعل حـ/*

 ": 16"حـ/ والديون املماثلةح. االفتراضات     

                                                           
 .153عطية عيد الرحمن،مرجع سبق دكره،ص  1 
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عباء الفوائد( مع جعل )أ 661مدينا مع ح/  164هاية السنة املالية تجعل القيد ح/نعند تسديد أحد األقساط في   

 1( دائنا. )البنك 5 12حا

  الديون  تتسوية حسابا 1

هاية السنة املوالية قد يظهر رصيد حساب املوردون مدينا و ن": في 401حـ/»واملخزونات موردو الخدمات  .أ

ا من مرة مثال( فتكون أرصدها مدينة، و هذ رلهؤالء أكثهذا يحث استثناءا لسبب أو آخر )كالدفع 

 : هم كاآلتيبيخالف القواعد العامة، و بالتالي يجب تسوية حسا

                                                                                    31/12/N 

5X                                                                ح/ حسب وظيفة الحسابات املدينة االصلية   XXX 

 XXX                                                          والخدمات ح/ موردو املخزونات                                  401                       

 

 القيد.وفي بداية السنة املوالية يقلب 

 :403اوراق الدفع ح/ .ب

نك . وفي حالة كشف البموردها ألمرحررتها املؤسسة ية التي دناال  تشمل أوراق الدفع الكمبياالت او السندات    

معلومة جردية تفيد بان البنك سدد كمبيالة الحد املوردين مما يجعل قيد التسوية الجردية لكل حسابي البنك و 

 أوراق الدفع كمايلي:

                                                                                       31/12/N 

 XXXح/ أوراق الدفع                                                                                                                403

 XXX                                                                 ح/ البنك                                                               512                           

 

                                                           
 105ص عطية عبد الرحمن، مرجع سابق،1 
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": إن من صالح التثبيتات أن تحدد كافة التعبيئات لديون التثبيتات 404ـ/بالتثبيتات ت. الديون املتعلقة 

ها دادمعرفة كافة املعلومات املتعلقة بتسجيالت االستحقاق لس وكذلكمن كل سنة،  12/31املحصلة لغاية 

 قيود التسوية. يحتم على املؤسسة إجراء وهذا ماعند حلول األجل. 

 :الشراءث. الديون املتعلقة بعملية 

| )موردو  408 ح وکذا ( مخزونات)موردو  40ل الوصول إلى توضيح حـ/جن التطرق إلى هذه املهمة هو من اإ

 ر، وهذا التبادل للمعلوماتخأ شخصعلما من در إليه هو أن املؤسسة أكثر جفواتير لم تصل إلى صاحبها( و ما ت

رى خ)الحسابات األ  467يؤدي إلى إظهار قيود محاسبية، وفي نفس اإلطار فانه يتم فحص محتوى الحسابين حـ/

 ب دفعها(.ج)األعباء الوا 448الدائنة و حـ/

و  التسديدات و رى خ)الضرائب األ  447هذا الحساب حـ/ ويضبط في املستخدمين:الديون املتعلقة بتسيير ج 

دمين( و في هذا اإلطار و الفحص بحسب خ)املست 427)الضمان االجتماعي( و حـ/ 431الرسوم( و كذلك حـ/

 على الدخل اإلجمالي، و حالة االقتطاعات املتممة من قبل املؤسسة.ضرائب تحديد الوضعية الحقيقية لل

 441لون(، باإلضافة إلى حـ/وأحور مستحقة )العام 421فمن الضروري وضع اتفاق حول رصيد حا  

 (. جتائن)الضرائب علی ال

و  اتصانتقايالت و نز تسبيقات و دفعات مدفوعة على الحساب تخفيضات و ت «:409/املدنيون ح. املوردون 

 على الحساب املدفوعة بناء على طلبيات تالتسبيقاعليه يجب أن ترد  املاليةغيرها من الديون عند قفل السنة 

  49.1و ليس في حـ/ 238عموما محتسبة ضمن حـ/ لتثبيتات ملوازنة تحت عنوان افي ا التثبيتات

ة التي تكون موضوع مؤونة، تقيد التكاليف ف": عندما تتحقق التكل481الخصوم الجارية "حـ/ –خ. األرصدة

ن لحساب مالي ( عن طريق القيد في حاسب الدائ48لع املؤونة )القيد في حاسب املدين لـ حـ/بفي م باشرةاملطابقة م

 : يليماك، 481ح/ و يتم تصفية أو حساب الغير.

                                                                                    31/12/N 

 XXX             ح/الخصوم الجارية املرصدة                                                                                481

 XXXوالتموينات                                         ةح/ استرجاعات عن خسائر القيم                               78                        

                                                           
 .123عبد الرحمان، مرجع سابق،صعطية  1 
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 دائنا. 481مع جعل ح/  مدينا 68وعندما تكون املؤونة غير كافية يجعل ح/

 ييرتسوية حسابات التس الثالث:املطلب 

ية، و عند بية في يومية املؤسسة على أساس الوثائق املحاسبخالل الدورة املحاس جيل األعباء و النواتجيتم تس

ة الذي يقض ي باستقاللية Fالبد من تسوية بعض حسابات التسيير. وفقا ملبدأ املحاس ،N/12/31لق الدورة في غ

الوضعية الحقيقية  و ة الدورةجل أن تعكس نتيالدورات املالية لكل دورة تحمل أعباءها و نواتجها من اح

 . تجوانللمؤسسة، لذلك البد من القيام بتسوية الحسابات األعباء و ال

 فرع األول: تسوية املصروفاتال

لي النقص في ( تعريف للمصروفات حاء فيه بأغا إجماFASBقدم مجلس مبادئ املحاسبة األمريكي ) 1970في عام  

ية بية عن الوحدة املحاسجار خة التدفقات املالية الجمعا نتي لكليهماصوم أو خدة في الياز األصول أو إجمالي ال

رة تفا على أساس العالقة بين التهة من مصروفابنصيب كل فترة محاس تحديد ي معينة. ويجر ة بخالل فترة محاس

حقق فيها ية التي يتنمز ة الظية و اسناد املصروف بمعنى انه يتوقف االعتراف باملصروفات تحديد اللحباملحاس

أن يتضح للمحاسب أن هناك منافع  مجردفتتحقق املصروفات. يشكل عام يتم  امحاسبي إثباتهاملصروف و 

لها مما يتطلب معالجة املصروفات املدفوعة مقدما واملصروفات املستحقة منها جاد من افاقتصادية قد تم است

 قيود محاسبية تسمى بقيود التسوية. موجبب

ءا زجاملصروف املدفوع مقدما عندما يدفع املشروع مصروفا ,و يكون  : يظهرمقدمااملدفوعة  صروفاتامل-أوال 

ة القادمة ، فعند عملية الجرد و طبقا ملبدأ االستحقاق يجب استعادة هذا املصروف املدفوع نالس يخصمنها 

ع اب وسيط باسم املصروف املدفو تح بالدفاتر حسفمقدما و عدم تحميله على الفترة املالية الحالية، ولهذا ي

التأمين املدفوع  ،الرواتب املدفوعة مقدما ،ار املدفوع مقدمايجو من األمثلة على ذلك مصروف اإل  مقدما,

 1يا بطريقتين.بمقدما...الح، و قد جرت العادة على معالجتها محاس
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عة خالل الفترة كأصل يجري ب هذه الطريقة تعتبر جميع املصروفات املدفو جو بم كأصل:أ. إثبات املصروف  

 التالي: القيدويعتبر مدينا و لتوضيح هذه الطريقة نعرض  ،مدفوع مقدما ا تحت اسم املصروفتهباثإ

                                                                                      31/12/N 

 XXXXمحل مدفوع مقدما                                              ح/ ايجار                                             613

 XXXXح/ النقديات                                                                                                                         53                             

ذا القيد يتضح ان مصروف االيجار املدفوع من قبل الشركة عم مدة سنتين اعتبر بالكامل أصل وعند تحليل ه

 من أصول الشركة يظهر في نهاية السنة في دفاتر األستاذ.

 

 داتراتسوية اإلي الثاني:الفرع 

ي إجمالي يادة فز إلى ال ة املحاسبية، و التي تؤديلة إلى الوحدخنه إجمالي التدفقات املالية الدايعرف اإليراد بأ     

 وعادة تنتح اإليرادات من كليهما،صومها أو في خقص في إجمالي نأموالها أو ال

  ية.ببيع السلع التي تتحها أو تناحرها الوحدة املحاس 

   .بيع أصول املشروع 

  مارية مختلفة. ثاالستثمار في أوجه است 

تعارف عليها لالعتراف باإليراد و التعبير عنه بالقوائم امل اإلجراءات ةاملحاسبي ادئباملو قد حددت املفاهيم و 

قتراب ت االكتتاب أو االاملالية وفق قاعدتي التحقيق و االستحقاق، إذ يعتبر اإليراد مستحقا بمحرد إتمام عمليا

لقيد ا باتإثارية، و بموجب الشرطيين السابقين يجب جة معقولة أو عند االنتهاء من عملية املبادلة التجمنها بدر 

ي الذي يؤكد اكتتاب اإليراد سواء قبض فعال أو لم يقبض واعتباره من إيرادات الفترة، ولتحقق ذلك باملحاس

ية، راء محاسبي يحقق قاعدة االستحقاق املحاسبجية قيود السنوية كإبهاية الفترة املحاسندم املحاسب في خيست

اللها ، و هذا يؤدي إلى حالتين : خفي كل ما سجل  و حتى يتم تحديد ما يعود للدورة بالضبط يجب إعادة النظر

  الحالة األولى )اإليرادات املستحقة( :

ا ذکاملها(، لبزء منها أو ی جحسب طبيعتها و لكنها ال تعود إلى الدورة )ب:  7لت في حسابات الصف جإيرادات س

 أي إنقاص اإليرادات .  هافحذب يج
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مة فعال أقل من اإليرادات املستل ةاملحاسبيهاية الفترة نملحاسبية في عندما تكون اإليرادات املكتسبة للوحدة ا

فيها و يحب  باكتسحقيقته أصال متداوال يخص الفترة التي  وهو فيغير املستلم بإيراد مستحق،  غلبسمي هذا امل

 التالي:تسويته، وفق القيد 

 1.نياإليراد املع 7xإلى ح_/                استالمها( ب جب دفعها و املستحات الواجرى الوا)األعباء األح468حـ/

ها مة الوحدة االقتصادية التي استلمتذل بجر األ ي:و تمثل إلزاما ماليا قص الحالة الثانية )إيرادات مقيدة سلفا(

، و  يزانيةاملاية إعداد الحسابات الختامية و غدمات لم تقدم أو لم تستنفد لخير عن قيمة غها تمثل حقوق للنلكو 

 حالتين : ظفترة مالية الحقة, و نالح خصي حقيقة أمرها تهي ف

 مقيدة سلفا ألكثر من سنة مالية إيرادات-أوال 

 التالي:يتم تسوية هذه اإليرادات من حالل القيد                 

 ( املؤجلةرى خعباء األ )الحواصل واأل  138حـ/ الى                                 ي( ناملع)اإليراد  7xمن حـ/              

 :من سنة مالية ألقل: إيرادات مقيدة سلفا ثانيا

 الحواصل املعينة سلفا. 487هذه اإليرادات من خالل الحساب ح/ يتم تسوية 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52وليد ناجي الحيالي، مرجعسبق ذكره،ص 1 
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  تحديد نتيجة الدورة الثالث:املبحث 

دول ج الية تقوم بإعدادة املناية السنهنشاطها في  نتيجةلكي تستطيع املؤسسات االقتصادية التعرف على 

وهي يزانية تظهر فيه عناصر امل وتنظيم جدول يتم إعداد  املاليةالصافية للسنة  وتحديد النتيجة جحسابات النتائ

 على تحديد املركز املالي للمؤسسة. والتي تعمل الختامية، امليزانية

 وتحديد النتيجةرد جميزان املراجعة بعد ال األول:املطلب  

 ردجاملراجعة بعد الميزان : أوال 

  الجرد:ميزان املراجعة بعدد  تعريف-1

من اليومية العامة  وترحيل الحسابات N/31/12الدورة محاسبيا في  وتحديد نتيجةبعد القيام بعمليات التسوية 

 رد(جعة العام )قبل الجان املراز عة بعد الجرد، وهو يختلف عن ميجان املراز د ميإلى دفاتر األستاذ تقوم بإعدا

 يثحعة بعد الجرد جان املراز ة مليبسن(، إما بالواتجنوال والخصوم األعباءجميع حسابات األصول  الدي يحتوي 

ُيعرف ميزان املراجعة بأنه أداة قياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة التسجيل في الدفاتر املحاسبية )اليومية 

اليثي بصفة دورية )كل شهر أو كل ث ويتم إعداده. ي األخطاءوتفاد( بمعنى احترام مبدأ القيد املزدوج ودفتر األستاذ

حجم عمليات ونشاط املؤسسة. وفي حالة عدم توازن ميزان املراجعة يقوم  وذلك حسبأو كل سداس ي( 

 1املحاسب بما يلي على سبيل املثال ال الحصر: 

   .مراجعة عملية الجمع لخانات ميزان املراجعة 

  يواألرصدة ف ووضع املبالغدفتر األستاذ إلى ميزان املراجعة  ألرصدة منوامراجعة عملية نقل املبالغ 

 الجانب الصحيح. 

  دفتر األستاذ.  والترصيد لحساباتمراجعة عملية الجمع 

  .مراجعة عملية التسجيل في اليومية 

 في ميزان املراجعة مراقبة صحة ما يلي:
ً
 يجب دائما

ابات في الجانب املدين تساوي مجموع املبالغ املسجلة في الحسابات في مجموع املبالغ املسجلة في كل الحس -      

 الجانب الدائن.

                                                           
 .93عطية عبد الرحمان،مرجع سبق ذكره، ص1 
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 مجموع األرصدة املدينة لكل الحسابات تساوي مجموع األرصدة الدائنة لكل الحسابات.  -       

عة قبل الجرد، أما إن ميزان املراجعة الذي ُيعّد قبل إجراء أعمال الجرد )أعمال نهاية السنة( يدعى بميزان املراج

ميزان املراجعة بعد الجرد و قبل تحديد النتيجة فهو امليزان الذي ُيعّد بعد إجراء الجرد و مختلف قيود التسوية 

و املصاريف اإلعدادية واملؤونات و حالة التقارب و تسوية حسابات األعباء و  اإلهتالكاتالتي تعود للدورة مثل 

جميع حسابات ميزان املراجعة قبل الجرد سواء الحسابات التي تعرضت للتسوية النواتج ...الخ، فهو يحتوي على 

 :وهي كاالتيفتظهر جميع الحسابات في ميزان املراجعة  و ارصدتها الجديدة او. مبالغهاب

 ( بعد تسويتها.5،4،3،2،1انية )ز حساب املي-

 1عة بعد الجرد.جاملرا ناز هر في ميظحساب التسوية ت-

ة نة السجإال صافي نتي وال يظهرة الدورة جها رصدت عند تحديد نتين( أل7، 6والنواتج )ت األعباء ال تظهر حسابا -

 املالية.

 ردجال ميزان املراجعة بعد جدول  –2

 /ن12/31 ميزان املراجعة( 2-2رقم ) :جدول                                                   

 االرصدة الحساب رقم الحساب

 دائن دينم

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 رؤوس األموال الخاصة        

 التثبيتات املادية واملعنوية

 املخزونات

 ت الغير او الحقوق حسابا

 الديون 

 االعياء او التكاليف

 النواتج

 

 

 

 XXXXXX XXXXXX املجموع 

 .99ص، 2009عبد الرحمان املحاسبة العامة وفق النظام املالي واملحاسبي الجديد، املصدر: عطية                       

                                                           
 .153عطية عبد الرحمان،مرجع سابق،1 
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 د النتيجةيدحت :ثانيا

 :النواتج تعريف-1

ير أو غال دمات التي قدمتها املؤسسة إلىات و الخجتنو التي ستحصل مقابل املالنواتج هي املطالع املالية املحصلة أ 

( 73-72)الحسابات  جموعة على حسابات تكاليف اإلنتاجنات املستلمة(, كما تشمل هذه املمقابل متل اإلعا بدون 

 .(.و هذه الحسابات ال تمتل مقبوضات نقدية78سائر القيمة و املؤونات )حـ/خاع عن جاستر  وحساب

و الخاص بتطبيق قانون  156–08من املرسوم  25في املادة  جواتنالحديد عرف ال ياملحاسبأما النظام املالي و      

ل السنة في الخايد املزايا االقتصادية التي تحققت ز ( سنة مالية في تج)أي نوات توجاتنماملالي :" تتمثل  امظنال

 سارة في القيمة وخات استعادة جتو نصوم . كما تمثل املخالزيادة في األصول أو انخفاض في  يل أوخشكل مدا

 1ار من الوزير املكلف باملالية". ب قر جمو  ةاملؤونات( املحدداالحتياطات )أي 

 :لنتائجب حسا فيملقدمة ا املعلومات- 2

 و التي تتمثل في :

جمالي. القيمة اإل  تية: الهامشاميع التسيير الرئيسية األجتحليل األعباء حسب طبيعتها و التي تسمح بتحديد م *

  الل.غاإلجمالي عن االست ضائفافة. الضامل

 ات األنشطة العادية. جتنم *

 املالية و األعباء.  توجاتنامل*

 دمين. خأعباء املست *

 . املماثلةالضرائب و الرسوم و التسديدات  *

 .املعنويةالتثبيتات  صالتي تح القيمةوخسائر صصات لالهتالكات خامل -

 ة األنشطة العادية. جنتي* 

 العناصر غير العادية )مستحات أعماء(. *

 ة الصافية للفترة قبل التوزيع. جالنتي *

                                                           
 .316،ص2005،دار المسيرة النشر،عمان،سنة 1المالية،الجزءأصول المحاسبة حسام الدين خداش،1 



   اعمـــــــال نهاية الدورة املحاسبيـــــــة                                                     الفصل الثـــاني:

 
75 

 سهم بالنسبة لشركات املساهمة. ة الصافية لكل جالنتي 

 وامليزانية الختاميةل دخة المائقإعداد  املطلب الثاني:

 (جقائمة الدخل )جدول حسابات النتائ : إعداداوال

 : ريف قامة الدخلتع-1

ة عمل املؤسسة من األرياح أو الخسائر عن فترة مالية جهي عبارة عن قائمة مالية الهدف من إعدادها بيان نتي 

وقوال  ثر مالئمةو هي أك معينة.و تعتبر قائمة الدحل بديال للحسابات الحتمية باعتبارها تحقق نفس األهداف.

 الل فترة مالية.خاإليرادات و املصروفات املحققة  ودهر يسظت املؤسسةأعمال  جألغراض نشر نتائ

السنة  اللخة من الكيان نجز ( املجات )النواتجص لألعباء و املتو خو قد عرف النظام املالي الحديد بأنه بيان مل 

مثل الية التي تة املنة الصافية للسجالنتي وبتمييزالسحب  خالتحصيل أو تاري خفي الحساب تاري يأخذاملالية. و ال 

 باءها.رق بين نواتجها و أعفال

  النتائجت صيلية لعناصر جدول حسابا فالدراسة الت -ثانيا 

 أ. إنتاج السنة املالية :

 ( و هي : جيدخل في حسابه أربع حسابات )حسابات اإلنتا

 ضائع و املستحات امللحقة و هو يتفرع إلى الحسابات التالية :ب: املبيعات من ال 70حـ/

 .الضائعببيعات من : امل 700حـ/

 ات التامة الصنع. جتو ن: املبيعات من امل 701حـ/

 ات.جتو نمن امل املبيعات- 702حـ/

 طية.يت الوسجاتن: املبيعات من امل703حـ/ 

 يعات األشغال.مب:  704حـ/ 

 يعات الدراسات. ب: م 705حـ/ 

 ری۔ خم الخدمات األ ي: تقد 706حـ/

 ات األنشطة امللحقة.جتو ن:م 708حـ/
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 وحة.منيالت والحسومات املنز فيضات والتخ: الت 709حـ/ 

رج رون ويتدخا أي حسب التغير في املبا أو سالجبتقص من املخزون أي يمكن مو نزن أو املخامل اإلنتاج: 72حـ/ 

 724و حـ/ 723تحته حسابين : حـ/ 

 . 732و حـ/ 731ت وهو يتفرع إلى حال ثب:اإلنتاج امل 73. حـ/

 .748و حـ/ 741رع إلى حـ/ فو حساب يتهستغالل. و : إعانات اال  74حـ/

  فان:ق سب ومم 

لحقة + املنتوجات امل ضائع و املنتجات املصنعة و الخدمات املقدمة وبإنتاج السنة املالية : املبيعات من ال ا           

 + إعانات االستغالل.ثبتن + اإلنتاج املو ر خزن أو املنتقص من املخاإلنتاج امل

 . 74+ حـ/ 73+ حـ/71+ حـ/ 70ة املالية = حـ/نتاج السإن       

 

 هي :ل في حسابه تاالت حسابات و خو يد املالية:استهالك السنة ب 

 حيت يشمل كل من الحسابات املستهلكة: : املشتريات60. حـ/1.  

 609،  ح/608، ح/  607، ح/  605ح/ 604 /ح. 603ح_/c602_/ح 601ح_/600 ح_/ 

 (.  619... حـ/611مات الخارجية :أي الخدمات املسلمة من الغير، وتشمل )حا.: الخد 61حـ/- 2  

 (. 628وحـ/ 628.... حـ/612الخدمات الخارجية األخرى : وتشمل )حـ/ :62. حا3  

 :ق فإن بم سم    

     ى. ر + االستهالكيات الخارجية األح الخارجيةة املالية = املشتريات املستهلكة + الخدمات ناستهالك الس    

 (62+ حـ/61+ حـ/60الية = ) حـ/استهالك السنة امل

 ة املاليةنرق بين إنتاج السفعبارة عن ال وهي  املضافة:القيمة  .ت

 استهالك السنة املالية. –املالية  املضافة لالستغالل = إنتاج السنة وعليه القيمة   

 (.62+ح/ 61+ح/60)ح/ –( 74+ ح/ 73+ ح/ 71+ ح/ 70القيمة املضافة= )ح/    

هو عبارة عن القيمة املضافة لالستغالل مطروح منها أعباء املستخدمين  االستغالل:إجمالي فائض  .ث

 لةثاملما والرسوم واملدفوعاتوالضرائب 

 . 64/حـ-63حـ/-االستغالل = القيمة الضافة لالستغالل  ضئإجمالي فا أي:  
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 الي يختلف عن الخطط الوطني القدم. ي املبو أن فائض االستغالل في النظام املحاسهواملالحظ 

 . 78+ حـ/68حـ/ - 65حـ/ -75تساوي إجمالي قائص االستغالل + حـ/ العملياتية: وج. النتيجة   

رق فة التي تم تحقيقها من خالل العمليات املالية التي تم القيام بها حيت تمتل الجح. النتيجة املالية : هي النتي 

 عباء املالية.ات املالية و األ جتو نبين امل

  66حـ/ - 76النتيجة املالية = حـ/                        

ة مثاببة املالية، وتعتبر جة العملياتية و النتيجموع كل من النتيجهي م الضرائب: وت. النتيجة العادية قبل    

 ة. يبم إال أنما تخضع مباشرة للضر ينتيجة االستغالل بالنسبة للنظام القد

ذالك بعد طرح الضرائب الواجب دفعها عن السائح العادية والضرائب  العادية: ولصافية لألنشطة ت. النتيجة ا

 لة عن النتائج العادية.جاملؤ 

    

+ 692) ح_/ –( 698و حـ/ 695)حـ/ –ة العادية قبل الضرائب جالصافية لألنشطة العادية = النتية جالنتي 

 693ح_/

تيجة الصافية لألنشطة العادية نمع أو طرح )حسب الحالة( العبارة عن ج العادية: وهيالنتيجة غير  .ث

  .تيجة غير عاديةنوال
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 جدول حسابات النتائج:وبالتالي نعرض 

 ج( جذول حسابات النتائ2-3:رقم)جدول                                              

 

 .114ص، 2009عطية عبد الرحمان املحاسبة العامة وفق النظام املالي واملحاسبي الجديد، املصدر:                 

 

 

N-1 N

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى 

البيان 

إعانات االستغالل 

المشتريات المستهلكة 

2 -استهالك السنة المالية  

3 -القيمة المضافة لالستغالل (2-1)

 7 - النتيجة العادية قبل الضرائب (6+5)

تغيرمخزونات المنتجات المصنعة والمنتجات قيد الصنع

 4- الفائض اإلجمالي عن االستغالل  

اإلنتاج المثبت 

1 -إنتاج السنة المالية                                                  

أعباء المستخدمين

العناصر غير العادية- المنتوجات (يطلب بيانها) 

استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات

المنتوجات المالية 

 6  -النتيجة المالية 

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 9 - النتيجة غير العادية

األعباء العملياتية األخرى

مجموع منتجات األ نشطة العادية

المخصصات لالهتالكات و المؤونات

 5 - النتيجة العملياتية  

األعباء المالية 

الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

11  -النتيجة الصافية للمجموع المدمج (1)

مجموع إعباء األنشطة العادية

8 - النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

العناصر غير العادية-األعباء (يطلب بيانها)

 10  -النتيجة الصافية للسنة المالية 

حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية

المنتجات العملياتية األخرى

الضرائب المؤجلة (تغيرات) حول النتائج العادية

رقم األعمال 
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 الختامية: امليزانية  ثالثا

 تعريف امليزانية:- 1

 و تبرز بصورة مفصلة   على األقل الخصوم  وعناصر الخصومامليزانية هي هيكل يكشف جميع عناصر األصول      

ات، أصول ونز خاملساهمات األصول املالية، امل اإلهتالكاتيتات العينية. ثبيتات املعنوية. التثبالت األصول:أ. في 

 . املماثلةرى خو األصول األ  رينواملدنيين األخالضريبة 

رأس املال الخاص و االحتياطات و  زرؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة )مع تميي الخصوم:ب. في 

م صو خ. األخرونوالدائنون ارية. املوردون جصوم غير الخرى(. الخة الصافية للسنة و العناصر األ جالنتي

 ة السلبية.نيخز ال املماثلةصوم خالضريبة. املؤونات لألعباء وال

 خصائص امليزانية: – 2

 التالية: بالخصائصانية االفتتاحية ز نية الختامية عن امليزاتتمير املي     

      قاق. االستح خصوم حسب تاريخحسب درجة السيولة وال األصول وترتيب ي األصول والخصوم. ب. أ. توازن حان      

 ة.بالضريغ ية في أحد الحاسبين بعد طرح مبلب. تسجيل نتيجة الدورة الصاف

 .امليزانيةألرياح عند إعداد  ت. األحد بعين االعتبار الضرائب املستحقة على ا 

 تمع لكل السنوات.جت اإلهتالكات. املؤونات ث 

 ".املؤسسة استراتيجيةفي الدورة املقبلة حسب  خصصت النتيجةج. 
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 ختامية.زانية اليللم جدول  :رابعا

 األصول 

 ختامية لجانب االصول لا ةيناز يمول د( ج2-3)جدول: رقم                                             

 

 .104ص، 2009،واملحاسبي الجديدالعامة وفق النظام املالي  الرحمان املحاسبةعطية عبد  املصدر:            

 

 

 

N-1  صافي N  صافي N اهتالكات N اجمالي أصول
أصول غير جارية

فارق بين االقتناء (ou goodwill( المنتوج اإلجابي او السلبي                   -

تثبيتات معنوية                   -

تثبيتات عينية                   -

أراضي                   -

بناءات                   -

تثبيتات عينية أخرى                   -

تثبيتات ممنوح امتيازها                   -

تثبيتات عينية يجري إنجازها                   -

تثبيتات مالية                    -

سندات موضوعة موضع معادلة  (المؤسسات المشاركة)                   -

مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها                   -

سندات أخرى مثبتة                   -

قروض وأصول مالية أخرى غير جارية                   -

ضرائب مؤجلة علي اآلصول                   -

مجموع األصول غير الجاري  (1)                     -                 -                   -                   -

أصول جارية                   -

مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ                   -

الزبائن                   -

المدينون اآلخرون                   -

ضرائب ورسوم  وتسديدات وماشابهها                   -

حسابات دائنة أخرى واستخدما ت مماثلة                   -

الموجودات و ما شابهها                   -

األموال لموظفة واألصول المالية الجارية األخرى                     -

الخزينة                    -

مجموع األصول الجارية   (2)                     -                 -                   -                   -

مجموع عام لألصول    ( 2 +1)                     -                 -                   -                   -
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 الخصوم:

 امليزانية الختامية لجانب الخصومول د( ج2-3)جدول: رقم                     

 

 .104،ص2009العامة وفق النظام املالي و املحاسبي الجديد، ةالرحمان، املحاسبعطية عبد  املصدر:     

   

 

 N-1  N خصوم
رؤوس األموال الخاصة

رأس مال تم  إصداره

رأس المال المكتتاب غيرالمطلوب

عالوات واحتياطات- (احتياطات مدمجة    (1)

فوارق إعادة التقييم

فارق المعادلة (1)

نتيجة صافية ـ نتيجة صافية حصة المجمع   (1)

رؤوس أموال خاصة أخرى ـ ترحيل من جديد 

حصة الشركة المد مجة (1)

حصة ذوي األ قلية (1)

المجموع (1)                                -                                   -

الخصوم غير الجارية 
قروض وديون مالية 

ضرائب (مؤجلة ومرصود لها)

ديون أخرى غير جارية 

مؤونات ومنتوجات  ثابتة  مسبقا

مجموع الخصوم غير الجارية (2)                                -                                   -

الخصوم  الجارية
موردون وحسابات ملحقة

ضرائب 

ديون  أخرى 

خزينة  سلبية

مجموع الخصوم الجارية (3)                                -                                   -

مجموع عام للخصوم          (2+3 +1)                                -                                   -
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  تالحسابا وإعادة فتحلق غ الثالث: باملطل

 الحسابات.  فتحوإعادة سنتناول في هذا املطلب كيفية غلق 

 لق الحساباتغ :اوال

سابات لحه افی جعلیقید مرکب ت ويتم إقفاللعام بعد إعداد امليزانية يقوم صالح املؤسسة بإقفال دفاتره لذلك ا

ما تزال  يالحسابات الوحيدة الت )االلتزامات و رأس املال( مدينة و الحسابات املدينة )األصول( دائنة ألنها الدائنة

 الختامية،بعد إعداد الحسابات ذ مفتوحة في دفتر األستا

 الحساباتتح ف :ثانيا

 وحساباتيتم في العام الجديد فتح الدفاتر بقيد عكس ي قيود االقفال أي تجعل حسابات األصول مدينة 

 دائنة. الخصوم
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 خالصة الفصل:

 جعةومراحاسبي لعناصر األصول ملاملادي وا وذلك باإلحصاءالجرد  الفصل إلى أعمال لقد تطرقنا من خالل هذا

حسابات  سويةوكذا ت الحقيقية،تظهر األصول بقيمتها  يزاماها بإضافة أعمال التسوية التتثبت الت يالوثائق الت

 ا معوتطابقه ذر األستالتأكد من صحة حسابات دفتعة بهدف اجراكما تقوم بإعداد ميزان امل والنواتج،األعباء 

لتي تظهر دول حسابات النتائج اجلية التي تشمل كل من امليزانية، املا الكشوفاتاعداد  في والتي تستعملاليومية 

نستخلص مما درسناه انه مهما كان نوع املؤسسة فان القانون يرغم  املالي للمؤسسة. وتحديد املركزنتيجة الدورة 

لتي مرة على األقل في السنة بعملية جرد املمتلكات ا وكذلك قيامهااصة باملحاسبة، جميع مسيريها بإمساك دفاتر خ

إظهار و بتسديدها. فاملحاسبة العامة تعتبر القاعدة األساسية للتحليل املالي للمؤسسة  والديون امللزمةتملكها 

، كما أنها هذه الحركات ومعاينة جميعفي متابعة  واملضبوط يهتمحكم ملالحقيقية. فهي فن التسيير ا وضعيتها

 العنصر األساس ي للتحكم في االقتصاد.

و من هذا املنطق فان املنهج السليم الذي يهتم بالدقة و يهدف إلى التنظيم الصحيح، من شانه أن ييسر من 

 التعقيدات للعمل املحاسبي، اكثر من ضرورة التفهم النظري.

ئما في االتجاه الذي يزيد من فعالية الخدمات التي توفرها السمات الرئيسية للمحاسبة أنها تتطور دا ومنه من

هذه السمات من كونها علم اجتماعي يفترض بها أن تتفاعل دائما مع الظروف البيئية  وتكتسب املحاسبةللمجتمع، 

 اسية. االجتماعية، االقتصادية و السي

 



 
 

 

 

   " نظرة تاريخية على بداية مجمع " متيجي املبحث األول:

 رةوتحديد نتيجة الدو  و تسويتهاجردالحسابات  املبحث الثاني:

غلق وفتح حسابات امليزانية الختامية في يومية  املبحث الثالث:

 املؤسسة
 

الثالثالفصل   
 

 



 GMDدراسة حالة مؤسسة متيجي                                                                                  :الثالثالفصل 

 
85 

 "   نظرة تاريخية على بداية مجمع " متيجي: املبحث األول 

طور اآلن " تمتيجيبعد استثمارات ضخمة في مجال املعدات اإلنتاجية وفي توظيف الخبرات املكافئة.  مجموعة "

 منتجات تجمع بين املهارة العالية والتكنولوجيا الحديثة  

 ئية وتضم أربعة شركات:  تتخصص اليوم في مجال الصناعة الغذا متيجي"مجموعة "

املطاحن الكبرى للظهرة: مطحنة جد متطورة متخصصة في إنتاج مختلف أنواع الدقيق والسميد من  -

  قمح منتقى بعناية فائقة 

  مطاحن سيق: مطاحن للتدقيق والسميد تمتاز بقدرتها التخزينية العالية. -

  الوكالة املغاربية: شركة الستزاد املنتجات الزراعية.  -

مل نشاء مغنية: مؤسسة تحويل الذ رة إلى مشتقاتها األساسية السيما النشاء شراب الغلوكوز الديك مع -

 سترين ولغلوتن  

 

 املطلب األول: تأسيس املجمع   

" املجموعة الصناعية التي اسمه إذ ولج ميدان صناعة الحبوب في التسعينات بإنشاء متيجيأسس السيد حسين "

 ة في مجال الصناعات الغذائية تحت اسم الوكالة املغاربية.  شركة للتعامالت التجاري

وقد أصبحت هذه املؤسسة في ظرف قصير شريكا ال يمكن االستغناء عنه في مجال املنتجات الزراعية في الجزائر  

 وحتى في الخارج بفضل إدارة رشيدة وتتبع دقيق لألسواق العاملية. 

ستثمار في مجال تكنولوجيا تحويل الحبوب وإنشاء مؤسسة جديدة " بصفة أكثر باال متيجيثم تدعمت مجموعة "

تسمى املطاحن الكبرى للظهرة. هذا املجمع الضخم الذي يضم مطحنة ومصنع للسميد من  2001سنة  بمستغانم

أحدث طراز يتمتع بقدرة تحويل هائلة كما إن منتجاته ذات جودة عالية مع تكلفة إنتاج تنافسية تجعل منه من 

 هم وأكبر املجمعات للصناعة الغذائية في البالد.  بين أ

" ميدانا جديدا في توسعها بالحصول على فرعين سابقين ملجموعة متيجياقتحمت مجموعة " 2005ومع بداية سنة 

سيدي بلعباس بعد مفاوضات طويلة وهما: مصنع النشاء ملغنية ومطاحن سيق وذلك في إطار  –الرياض 

 االقتصادية العمومية التي قررتها الحكومة.  الخوصصة التامة للمؤسسات

يعد مصنع النشاء ملغنية املختص في تحويل الذرة إلى مشتقاتها األساسية مجمعا صناعيا فريدا من نوعه في 

الجزائر.  كما تمثل مطاحن سيق والتي تحتوي على مطحنة ومصنع للسميد ومجموعة من صوامع الحبوب 

 غطية جميع حاجيات الغرب الجزائري " التي تطمح إلى تمتيجياما ملجموعة "ذات قدرة تخزين هائلة مكسبا ه

 في أقرب اآلجال.  الحبوب ومشتقاتهامن 
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" يوما بعد يوم مكانتها الرائدة في مجال تحويل الحبوب في الجزائر بفضل عمل دؤوب لعدة متيجيأثبتت مجموعة "

 تاج واملوارد البشرية.  سنين باإلضافة إلى استثمارات هائلة من حيث أجهزة اإلن

    GMDالفرع األول: املطاحن الكبرى 

 املطاحن الكبرى للظهرة كقطب هام في الصناعة الغذائية وظفت منذ إنشائها وسائل بشرية  وتقنية تقديم :

  هامة جعلتها اليوم من بين أكبر املطاحن في الجزائر.

ن مائة عامل مسيرين من طرف فرق متعددة الخ برات وتوظف أكثر م مستغانمتقع في الغرب الجزائري في مدينة 

تتميز بالتركيز على النوعية الطبيعية ملواردها األولية واملحافظة على البيئة خالل جميع  عالية كماذو حيوية وكفاءة 

 عمليات التحويل القمح اعتمادا على خبرة عدة أجيال في مجال زراعة القمح. 

ق والسميد تغطي املطاحن الكبرى للظهرة قسطا كبيرا من حاجيات الغرب الج بإنتاجها املركز خاصة على الدقي

زائري من هذه املنتجات مع الطموح للوصول على تزعم السوق الوطنية ثم التصدير إلى بلدان إفريقيا في املدى 

 املتوسط.  

 ة العاملية ييس الدولي: منتجات املطاحن الكبرى للظهرة نابعة من أساليب صناعية تتماش ى مع املقااملنتجات

  تقدم للمستهلك تشكيلة عريضة تستجيب الحتياجاته.

 هذه املنتجات تتمثل في:  

: إذا كانت جميع أنواع الدقيق مستخلصة من طحن لوزة حب القمح املنقى فان دقيق الخبز للخبازين *

تج ودية. إن الدقيق الذي يندقيق الخبز يستوحي اسمه من أهليته إلعطاء خبز جيد من ظروف عادية للعمل واملر د

في املطاحن الكبرى للظهرة يتصف بجودة عالية تعبر عن العناية املتواصلة أثناء مراحل صنعه وهو يتماش ى مع 

هذا الدقيق هو أيضا طبيعي  O.J _1996واملقاييس القانونية املعمول بها في الجزائر  ISO 9001-2000مقاييس 

 خالي من كل  كيميائية زائدة. 

: يستوحي اسم دقيق البسكويت من أهليته إعطاء بسكويت لذيذ وجميل في ظروف ق البسكويتدقي *

عادية للعمل واملردودية. إن الدقيق الذي ينتج في املطاحن الكبرى للظهرة يتصف بجودة عالية تعبر عن العناية 

انونية املعمول بها في واملقاييس الق ISO 9001-2000املتواصلة أثناء مراحل صنعه وهو يتماش ى مع مقاييس 

  هذا الدقيق هو أيضا طبيعي خالي من كل كيمائية زائدة. O.J _ 1996الجزائر 

: هو دقيق خضع للمراقبة وتصفية كاملة خالل تصنيعه ستجد ربات البيوت فيه كل ما الدقيق الرفيع *

ومع  ISO 9001-2000س ترغبين من جودة وصفاء إن الدقيق الرفيع للمطاحن الكبرى للظهرة يتماش ى مع مقايي

 وهو دقيق طبيعي خال من كل الزوائد الكيماوية   O.J _1996املقاييس القانونية الجزائرية 
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: ينتج السميد الرفيع الخشن بطحن القمح الصلب وتنقيته بواسطة نحال من السميد الرفيع الخشن *

عتها لخشن خال من الزوائد أيا  كانت طبيشوائب النخالة وهنا كذلك نالحظ جودة املنتج ونقاوته فالسميد الرفيع ا

 . O.J _1996ومع املقاييس القانونية الجزائرية  ISO 9001-2000وهو يتماش ى مع مقاييس 

: ينتج السميد املتوسط بنفس الطريقة التي تستعمل للسميد الرفيع الخشن السميد الرفيع املتوسط *

زايا غذائية متنوعة هذا السميد هو كذلك خال من باالستعمال منخل أكثر رقة وهو سميد ذو جودة عالية وم

 . O.J _1996ومع املقاييس القانونية الجزائرية  ISO 9001-2000الزوائد وهو يتماش ى مع مقاييس 

: ينتج السميد الرفيع بنفس الطريقة التي تستعمل في إنتاج السميد الرفيع السميد الرفيع الدقيق *

ة. عنده مزايا غذائية عديدة وجودة ال غبار عليها خال من كل الزوائد الخشن  واملتوسط ولكن بمنحل أكثر دق

 الكيمائية مثله مثل كل املنتجات السابقة. 

يظهر السميد العادي ميزة عالية للنقاوة خال من كل الشوائب يستجيب  : ’‘ ’‘ Ss f السميد العادي *

 للمقاييس 

2000-9001 ISO  1996و مع املقاييس القانونية الجزائرية-O.J   . 

 السميد العادي ذو جودة صحية وخال من الشوائب.  :’‘الصنف األول  ’‘ السميد العادي *

 رواسب املطاحن:  

: مستخرجة من مطحن القمح النخالة متفرعة أساسا من أغلفة حبة القمح وتحتوي كذلك بعض النخالة

عالية  القمح غنية باملواد املعدنية ونسبالكميات من الدقيق التي تكون ملتصقة بهذا األساس البروتيني. أغلفة 

من املواد الروتينية والذهنية وتحتوي كذلك على الصبغ الذي يعطي للحب لونه الخاص وتحتوي كذلك على كميات 

 معتبرة من الفيتامين. 

B1  وB12  2000النخالة املنتجة في املطاحن الكبرى للظهرة ذات نقاوة عالية خالية من كل الشوائب. للمقاييس-

9001 ISO   ' 1996– 1996، ومع املقاييس الجزائريةJO    3511ومقياس املخبزة الحديثة . 

: إن مراحل التصنيع دائمة املتابعة حسب قواعد جدية بالفعل. فبعد استقبال الشاحنات املعبأة مراحل التصنيع

 احن الكبرى للظهرة. بالحبوب , يتم التأكد من جودة القمح حسب املقاييس املعمول بها داخل املط

ثم يتم تخزينها داخل اهراء حسب خاصيتها ونوعيتها، بعد هذا يتم تهيئتها قبل طحنها( تنقيتها، ترطيبها، ثم جعلها 

 في الخاليا للراحة) 

في هذه املرحلة األخيرة، يتم سحق ودق القمح بواسطة عمليات إلية محضة، ومراقبة لضمان جودة عالية نظرا 

  لتنوع املنتج.
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املنتجات النهائية توضع في الختام في اهراء أين تبقى بعض الوقت (بالخصوص الدقيق) ثم تعبا داخل أكياس 

 مختلفة األنواع و األحجام , ثن توضع تحت تصرف املصالح التجارية  لتقديمها للزبائن.  

جات لظهرة لزبائنها منت: بفضل سياسة بيئية مطورة بعناية: تقدم اليوم املطاحن الكبرى لالجودة والنوعية

تستجيب ملتطلبات العصر في مجال األمن الغذائي واملظهر البيولوجي، املميزات الغذائية الخ ........    وتظهر املهارة 

التقليدية في هذا املجال. من اقتناء القمح إلى تعبئة الدقيق و السميد,   تخضع عملية التحويل ملراقبة صارمة لكي 

توج ذو جودة عالية تحترم البيئة, مسعى اإلتقان هذا يفسر اإلتقان الذي تتلقاه منتجات نعطي للمستهلك من

 املطاحن الكبرى للظهرة و االستحسان الكبير لدي املحترفين و الجمهور العريض. 

 مطاحن سيق:  الثاني: املطلب

اجية ي، إذ أن قد رتها اإلنتتقع مطاحن سيق في املنطقة الصناعية ملدينة سيق وتمثل فرعا هاما ملجموعة متيج 

والتخزينية تجعلها تلعب دورا هاما في سلسلة إنتاج مجموعة متيجي كما تبرهن عن ذلك إمكانيتها الصناعية   الهائلة 

 والتي تتمثل في:  

 طن في اليوم   400* مطحنة إلنتاج الدقيق ذات قدرة تحويل القمح اللين تقدر ب 

 طن من الحبوب   125.000رة تخزين تقدر ب *مجموعة من صوامع الحبوب ذات قد

كما تملك مطاحن سيق حظيرة معتبرة من الشاحنات تمكنها من التزود باملواد األولية ومن  تسويق منتجاتها على 

 الغرب الجزائري  

شخص بمطاحن سيق مؤطرين بفريق يتمتع بكفاءة عالية وإملام بتكنولوجيا تحويل الحبوب  200يعمل أكثر من 

 قاتها  ومشت
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 :  : الوكالة املغاربيةاالول الفرع 

أسست هده الوكالة منذ أكثر من عشرة سنوات، عند دخول الجزائر إلى سوق اقتصاد السوق. الوكالة املغاربية  

 مؤسسة استيراد وتصدير يوجد مقرها في مدينة مستغانم بالغرب الجزائري. وهي متخصصة في التعامالت التجارية

في ميدان املنتجات الغذائية. الوكالة املغاربية معترف بها االن في أكثر املوانئ الدولية مع حجم التعامالت التجارية 

 في ارتفاع مستمر. 

تستخدم الوكالة املغاربية عشرين شخصا من بينهم مختصون في التجارة والقانون الدولي و هي م زودة بوسائل 

 تقنية و لوجيستيكية معتبرة. 

مع االقتناء لرافعة قنطريه من أحدث طراز لتفريغ البواخر على مستوى ميناء مستغانم    برهنت الوكالة عزمها 

 على االستقاللية التامة في مجال أعمالها بتطوير قدراتها إلى أقص ى حد. 

ربي وحتى في غرب العمع رقم أعمال في تزايد تعد الوكالة املغاربية من بين أهم الشركات للتصدير واالستيراد في امل

 إفريقيا الشمالية. 

 : مصنع النشاء ملغنية  الفرع الثاني

يقع مصنع النشاء لنغنية في املنطقة الصناعية بمغنية في أقص ى الغرب الجزائري , و يعد هذا املصنع املجمع  

 ونات التالية:  الوحيد لتحويل الذرة بالجزائر , إذ يقوم أساسا بتحويل الذرة بالطريقة الرطبة إلى املك

 النشاء ,   شراب الغلوكوز  ,  الدكسترين , و املنتجات الثانوية  

شخص مؤطرين بطاقم تقني مؤهل  200هكتا رات ويعمل به حوالي 10يتربع مصنع النشاء ملغنية على أكثر من  

 ومتخصص للغاية 

بفضل  هي متوفرة عبر كامل التراب الوطنيإن املنتجات املصنوعة باملصنع بالحاجيات املتزايدة املستعملة لها،    

طن من الذرة في اليوم إلنتاج النشاء    200شبكة التوزيع املهيأة تتمثل اإلمكانيات للمصنع في قدرته على تحويل 

شراب الغلوكوز و الدكسترين   كما يتوفر على قدرة تخزين معتبرة بواسطة صوامع تخزين الذرة و التي تتسع ل 

 طن 5000افة إلى مساحات تخزين املواد الكاملة بسعة  طن باإلض 12000
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 التنظيمي للمؤسسة: سنعرض الهيكل  وبالتالي 

 ( الهيكل التنظيمي للمؤسسة:3-1الشكل )                                   

 
 حناملصدر: املديرية العامة ملؤسسو متيجي للمطا                                    

 

 التعريف بمديريات املؤسسة: طلب الثالث:امل

 يلي:وتظهر مهام مكونات هذا التنظيم قي ما 

 :التنفيذياملدير 1

 ق بينوالتنسي املناسبةاألوقات  فيالالزمة  واتخاذ القراراتوتقنيا وهو مكلف يحسن تسيير املؤسسة إداريا 

 مختلف مصالح املؤسسة.

ة العمل ين وضبطها مختصة بتسيير شؤون العمال من بداقوانيتحرص على تطبيق ال. اإلدارية العامة مديرية-2

 تسيير شؤون العمال من بداية العمل إلي نهاية العقد وتدرج تحتها املصالح التالية:إلي نهاية العقت مختصة 
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 مصلحة تسيير املستخدمين.   

 مصلحة األجور .

 مصلحة العالقات العامة.

  اجمديرية اإلنت   3 

 بنتاج وتتمثل قية اللون الحقيقي ال بتاج خصوصا من ناحية الجودة ومراقتشرف على اإلن

 بسياسة املنتج. التعريف-1 -     

 . تحديد أهداف املؤسسة على املدى الطويل والعمل على تقليص وقت التسليم وكلفة اإلنتاج.2       

 ة، واملنتج النهائي.. املشاركة في تكوين خصوصيات املادة األولي3        

 . تأمين إنتاج مادة خاصة وفقا لنظام النوعية.4       

 تقوم بمراقبة عل العمليات الحسابية واملالية للمؤسسة وتساهم في تطبيق ونشام :واملاليةاملحاسبية  مديرية-4 

 رع عنها:فالبرنامج التجاري وتت

  واملاليةمصلحة املحاسبية العامة  - 

 املوادمصلحة محاسبة  -

  امين الصندوق  -

يتم التنسيق بين مصلحة التجارة ومصلحة اإلنتاج، حيث يتم إرسال املخزونات لهذه املصلحة لتم توزيعها 

حسب األولوية كون أن الطلب أكبر من اإلنتاج، حيث تقوم هذه املصلحة بدراسة الطلبية وترتيبها حسب 

 األولوية.

 مديرية الوسائل العامة:6

ديرية على تموين مصالح املؤسسة باملستلزمات املختلفة )وسائل نقل ، عتاد، معدات ..( وكذا تعمل هذه امل

 مراقبتها باستمرار، واستقبال فواتير املوردين والقيام باألشغال الخاصة باملؤسسة، وتتدرج تحتها املصالح

 :مصلحة الصيانة – 

 األمن.مصلحة  –

 .مصلحة النقل –
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 وتحديد نتيجة الدورة لحسابات و تسويتهاجردا املبحث الثاني:

 املطلب األول: اهتالك التثبيتات

 يوضح الجدول التالي اهتالك التبيتات الخاصة باملؤسسة. أوال:

 (   :  جدول اهتالك التثبيتات الخاصة باملؤسسة.   3-1الجدول رقم)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 برى مؤسسة متيجي للمطاحن الك   املصدر:        

 

وبعد ذلك تقوم املؤسسة املعالجة املحاسبية وذلك بعد حساب أقساط االهتالك لكل تثبيت يعمل املحاسب على 

 تسجيلها محاسبيا وفق القيد التالي:

                                                                                     31/12/2016 

 59. 103118588مخصصات االهتالك و املؤونات                                                                                681

 546690اهتالك اعمال ترتيب و تهيئة األراض ي                                                                             2812                         

 133566606اهتالك املباني                                                                                                                  2813                         

 6526624.58ينية األخرى                              اهتالك التثبييتات الع                                                     2815                    

 

 

 ثانيا: جرد وتسوية  املخزونات

من خالل املعلومات املقدمة فان املؤسسة تعتمد على طريقة الجرد الدائم حيث قامت املؤسسة من خالل سنة 

 بتسجيل الفوارق الظاهرة كاالتي: 2016
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                                                                                   31/12/2016 

 1587369أعباء استثنائية للتسيير الجاري                                                                                     657

 1587369الولية                                                                امخزون املواد                                                  311                       

 57387,18أعباء استثنائية للتسيير الجاري                                                                                     657

 68307منتوجات نصف مصنعة                                                                                                              351                   

 10919.82               منتوجات تامة الصنع                                                                                               355                     

 

 

 

 املطلب الثاني: جرد وتسوية حسابات باقي األصول 

 الزبائن وفق الحاالت التالية:     411تتم تسوية ح/

                                                                                31/12 /2016  

 2081289و املؤونات                                                 اإلهتالكاتمخصصات                                685

 1955274خسائر قيمة عن الزبون احمد                                                                                               4911                

                                      

 تسجيل استرجاع املؤونة

                                                                                     31/12/2016 

 2122159خسائر القيمة عن الزبون احمد                                                                                      4911

 2881154استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة                                                                     785                           
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 نتيجة الدورة للمؤسسة : تحديدالثالثاملطلب        

 لنتائج لتحديد من خاللها نتيجة الدورة:جدول حسابات ا بإعدادانتهاء املؤسسة من التسويات نقوم  دأوال: بع

 (: جول حسابات النتائج للمؤسسة3-2الجدول )          

LIBELLE DEBIT CREDIT 

      

Chiffre d'affaires    917 180 174 

Variation stocks produits finis et en cours   39 890 647 

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

I ‐ PRODUCTION DE L'EXERCICE   957 070 821 

      

Achats consommés 711 702 343   

Services extérieurs et autres consommations 85 057 116   

II ‐ CONSOMMATION DE L'EXERCICE 796 759 459   

III ‐ VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I 

‐ II)   160 311 363 

Charges de personnel 46 683 068   

Impôts, taxes et versements assimilés 10 603 881   

IV ‐ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION   103 024 414 

Autres produits opérationnels  52 007 655 

Autres charges opérationnelles 11 347 860   

Dotations aux amortissements,provisions et 

pertes de valeur 66 888 356   

Reprise sur pertes de valeur et provisions   0 

V ‐ RESULTAT OPERATIONNEL   76 795 853 

Produits financiers  30 389 800 

Charges financiers 38 173 706   

VI ‐ RESULTAT FINANCIER 7 783 906   

VII ‐ RESULAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS 

(V + VI)   69 011 947 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires     

Impôts différés (variations) sur résultats 

ordinaires 8 158 130   

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES 

ORDINAIRES   1 039 468 276 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES 

ORDINAIRES 978 614 457   

VIII ‐ RESULTAT NET DES ACTIVITES 

ORDINAIRES   60 853 820 

Elements extraordinaires (produits)     

Eléments extraordinaires (charges)     

IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE     

X ‐ RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0 60 853 820 

 يجي للمطاحن الكبرى مؤسسة مت املصدر:
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     الختامية:ثانيا: امليزانية  

 جانب االصول        

 (:امليزانية الختامية لجانب االصول 3-3جدول)                  

 

 مؤسسة متيجي للمطاحن الكبرى  صدر:امل   

ACTIF 
MONTANT 

BRUT 

AMORTIS  & 

PROVIS. 
NET 

           

ACTIFS NON COURANT 1 706 656 841 439 399 969 
1 267 256 

872 

Immobilisations incorporelles 464 322 611 737 403 463 585 208 

Immobilisations corporelles 1 054 752 494 438 662 566 616 089 928 

Immobilisations en cours 187 581 736   187 581 736 

             

Immobilisations financières 964 295   964 295 

  Titres mis en équivalence       

  
Autres participations et créances 

rattachées 
      

  Autres titres immobilisés       

  
Prêts et autres actifs financiers non 

courants 
519 180   519 180 

  Impôts différés actif   445 115  445 115 

TOTAL ACTIFS NON COURANT 1 707 621 135 439 399 969 
1 268 221 

167 

           

           

ACTIFS  COURANT 601 920 258 761 234 601 159 024 

Stocks et encours 101 041 245   101 041 245 

Créances et emplois assimilés 488 443 082 761 234 487 681 848 

  Clients 179 590 888 761 234 178 829 654 

  Autres débiteurs 297 401 019   297 401 019 

  Impôts et assimilés 11 451 175   11 451 175 

  
Autres créances et emplois 

assimilés 
      

Disponibilité et assimilés 12 435 931 0 12 435 931 

  courants       

  Trésorerie 12 435 931   12 435 931 

TOTAL ACTIFS  COURANT 601 920 258 761 234 601 159 024 

           

TOTAL GENERAL ACTIF 2 309 541 393 440 161 203 
1 869 380 

190 
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 *جانب الخصوم:

 (: جدول امليزانية الختامية لجانب الخصوم.3-4جدول )                              

PASSIF 
MONTANT 

NET 

       

CAPITAUX PROPRES   

       

  Capital émis 875 672 000 

  Capital non appelé   

  Primes et réserves 117 455 058 

  Ecarts de réévaluation   

  Résultat net 60 853 818 

  
Autres capitaux propres ‐ Report à 

nouveau 
  

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 053 980 876 

          

       

PASSIFS NON‐COURANTS     

  Emprunts et dettes financières 111 521 747 

  Impôts (différés et provis ionnés ) 8 020 629 

  Autres dettes non courantes   

  Provisions et produits constatés d'avance   

TOTAL PASSIFS NON‐COURANTS 119 542 376 

       

PASSIFS COURANTS     

  Fournisseurs et comptes rattachés 82 884 085 

  Impôts 1 864 290 

  Autres dettes 238 439 785 

  Trésorerie Passif 372 668 778 

TOTAL PASSIFS COURANTS 695 856 939 

       

TOTAL GENERAL PASSIF 1 869 380 190 

 املصدر: مؤسسة متيجي للمطاحن الكبرى                                                           
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 يومية املؤسسة امليزانية الختامية في: غلق وفتح حسابات الثالثاملبحث 

 غلق الحسابات االول:املطلب 
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 للسنة املالية الجديدةاملطلب الثاني إعادة فتح لحسابات 

يزانية و حسابات امل وتسوية كلتقوم املؤسسة في بداية كل سنة مالية جديدة بفتح الحسابات بعد ان قامت بغلق 

 و يكون التسجيل بقيد عكس ي لقيد االغالق.
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 :خالصة الفصل

، ويتم نهاية السنة ألعمالة تولي اهتمام كبير خالل اجرائنا لهذا التربص هو ان املؤسس استخالصه من نما يمك

مهام كل املصالح خاصة  وأوامر لتنظيمخالل اصدار تعليمات  وذلك منالتحضير لها على عدة مستويات، 

 للمؤسسة.إعطاء صورة حقيقية  واملالية قصدمصلحة املحاسبة 

 



 

 
 

 الخاتمة
 

 



 الخاتمة العامة

 
 د

ار النظام التي تقوم بها، و باعتب محاسبيةاية کل دورة في نهاعمالها  جنتائ تحقيقاملؤسسة االقتصادية إال  تهدف 

ائرية جز لاملؤسسات االقتصادية اة املطبقة في بديد الذي أظهر عدة تغيرات التي تخص املحاسجي الباملالي املحاس

ما عليها وضع جديد يسمح بتطبيق املحاسبة املالية بغرض إعداد القوائم املالية سليمة و صحيحة و موافقة ز مل

للمعايير املحاسبية الدولية، و الي تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسة، بإضافة إلى مقارنة وضعها املالي مع 

 .هاتلتنافسية، وكذا تساعد األطراف املتعاملة مع املؤسسة على اتخاذ قرار ا ازتهمؤسسات أخرى إلظهار مي

و يعتبر التسجيل املنطقي و الصحيح و املتسلسل للعمليات املالية يعطى مصداقية و شرعية للنتيجة التي         

فعلي مع ابقة الجرد الا كبيرا من حياة املؤسسة، و كذا مطز د حيذرد التي تأجم املؤسسة على القيام بعمليات الز تل

 تالفات و هذا ألسباب التالية:خي لكل الحسابات و التي قد ينتج عنها فروقات وابالجرد الحاس

 يل بعض االستثمارات رغم وجودها ماديا باملؤسسة أو العكس.جعدم تس *       

 بمبالغ زائدة أو ناقصة ومؤونات غير مبررة. اهتالکاتهناك  *       

 ذ بعين االعتبار في بعض الحسابات.خالقيم لم تأسائر خ *      

 صعوبة تحصيل بعض الديون أو استحالة تحصيلها. *     

 .واملحاسبيةتسجيل نفقات أو إيرادات ال تختصر الدورة املالية  *   

 ة أو العکسں.ئنبطبيعتها دا وهي وجود بعض الحسابات مدينة  *   

 حيث متيجي بمستغانم،و من أجل الوقوف على الحقائق فقد دعمنا الحاسب النظري يدراسة حالة مؤسسة    

رد إلى جبل الان املراجعة قز من مي ابتداءا ها،ية دورتنهااستطعنا التعرف على مختلف العمليات التي تقوم بما في كل 

يرا خدول حسابات النتائج و أجراجعة بعد الجرد و ان املز تلفة، و يعدها ميخرد تم تسويات الجردية املجعمليات ال

 وتعكس نتيجة الدورة . تبينتي انية الختامية الز املي

 النتائج املتعلقة بالجانب النظري:

 ة اساسیة في أي دولة ما.ز تعتبر املؤسسة رکي*   

 ة الدولية.يباملعايير املحاس معی ش النظام املالي و الحاسبي الحديد يستجيب للتطورات االقتصادية ویتما * 

عة قبل الجرد ال يعتبر أساس يأخذ عليه إلعداد القوائم املالية من أجل إعطاء مصداقية الوضعية جان املراز مي*

 للمؤسسة.  املالية

م و الحديد تصنيعا جديدا مير فيه بين األصول الجارية و غير الجارية و بين الخص واملحاسبي قدم النظام املالي  *     

 ير الجارية. غارية و جال

 ، ولم يطرأ تغيير في كل حساب.والصنف الخامسالتعبير في أرقام معظم حسابات الصنف الرابع، *   



 الخاتمة العامة

 
 ه

 افية حتی تكون التقارير املالية مقبولة.فشبإعطاء القوائم املالية  *   

تعتبر النتيجة عن الصورة الحقيقية للمؤسسة من خالل القيام بأعمال الجرد الفعلي ملمتلكاتما و مقارنته مع  *   

 الحرد املحاسبي، و تسوية تلك العروقات املوجودة بينهما و هذا اإلعداد الكشوقات املالية. 

 :ىقة بالجانب التطبيقالنتائج املتعل

انب التطبيقي لترسيخ املعلومات التي تناولها في الجانب جالنظري على الانب جحت هو إسقاط الباهدف ال *  

 الطري. 

افية و مصداقية من خالل عمليات الجرد الدقيقة ملمتلكات املؤسسة، فتتطلب عملية القوائم املالية الش *

ر املالي. قة املركية و التعبير عن حقيباملحاس لدورةة اجرا الوصول إلى نتيخيباإلضافة إلى عمليات التسوية وأ

 : تالفرضيااختبار 

 املبادئ و الفرضيات املحاسبية هي املتعارف عليها دوليا و تطرقنا إلى ذلك في الفصل األول.*    

 صوم وتطرقنا إلى ذلك في الفصل الناي. خالقيام بالجرد و التسوية لجميع عناصر األصول و ال *    

ي ية و وتطرقنا إلى ذلك فبمقارنته مما هو مسجل في الدفاتر املحاس ودات املؤسسة وجللمو  ليلفعاالجرد  *    

 الثالث.الفصل 

 :االقتراحات

 ديد في املعاهد و الجامعات.جي البم املالي و املحاساإلسراع إلى محاولة تدريس العال *

 ي الجديد. بضرورة تنظيم ملتقيات و محاصرات تحص ی النظام املالي واملحاس *  

 ائرية. جز ية في املؤسسات االقتصادية البحاسضرورة إجراء تريصات لصالح العمال املصلحة امل *  

 تطبيق النظام املالي الحديد في الحرائر للتوافق دوليا مع املعايير الحاسية الدولية.*  

 دى و القواعد التي حاء بها هذا النظام.ببيان املابمحاولة ت* 

 :الدراسة قااف

ام املالي املواضيع التي تحص ی النظض وانب و لها تقترح بعجاملوضوع لم تستطع الوقوف على كافة الالتساع هذا  

 الحاس ي الجديد.

 ديد. جي البدراسة األصول الثابتة في النظام املالي املحاس *        

 ية تقيد نظام املعلومات في الحاسة املالية. فكي*        

 ائر. جز اسبي الحديد على الجانب الضريبي في الانعكاس النظام املالي و املح*  
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 :امللخص

 

هي علم قائم يحد ذاته له منهجيته الخاصة وأهمية قصوى ودور مميز جدا في املحافظة  الحديثةة باملحاس

على كيان أي مؤسسة اقتصادية أو غيرها من املؤسسات، وهذا إذا أمسكها املسيرون بمعاييرها األساسية 

 .املتعارف عليها

حيت تهتم هذه األخيرة بالتسجيل الرقمي لجميع العمليات املالية التي  باملحاسبة وثيقةللمؤسسة عالقة 

ي نهاية كل دورة مالية، ويتمثل هذا فتقوم بها وهذا لضمان معرقة املركز امللي الذي تحققه املؤسسة 

ات األموال، جدول حسابات جدول حرك و تر األستاذفداملحاسبية )دقر اليومية،  قئالوثاالتسجيل في جل 

 .النتائج، امليزانية(

بعد التسجيل لجل العمليات على دفتر اليومية وفي نهاية ل سنة مالية يقوم املحاسبي يما يسمى بأعمال    

الجرد) املادي و املحاسبي ( و التسوية ، تم تحديد نتيجة الدورة املحاسبية من اجل إعداد امليزانية الختامية 

كز املالي الجديد للمؤسسة، فنقوم بإعداد ميزان املراجعة بعد الذي يبين الحركات الحقيقية التي تصور املر 

، ثم نقوم بحساب النتيجة الصافية وهذا بخصم ما يجب أن يخصم من النتيجة اإلجمالية  لألموال

 ةالتي صورها ميزان املراجعة بعد الجرد، تم تغلق الحسابات املتعلقة بالدور  لألعمال

 استقالل السنوات املاليةفة وهذا حالجاري
ً
 .اظا على ميدا

 


