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 ة :ـــقدمة العامـــامل

 

فاملؤسسة هي وحدة  سبة ملختلف املؤسسات االقتصاديةتعتبر املحاسبة املصدر األساس ي واملهم بالن      

 تنميةتجتمع فيها املوارد البشرية واملادية من اجل تحقيق أهداف معينة وبالتالي تعتبر الركيزة األساسية لل

ها ؤ في األداء ، الش يء الذي يضمن بقافعالية  مردودية أكبر و فها األسمى هو تحقيقاالقتصادية ،وهد

                .يتم تحقيق ذلك إال بالتسيير العقالني واالستغالل االمثل للموارد السالفة الذكر  وال ،واستمرارها 

 اال و هي إظهار حقيقتها و قياس أدائها  منوسيلة لتمكينها مما جعل كل هذه املؤسسات تنتهج      

هي ف ،في التسييرمن التقنيات الكمية  اساسية و تقنية ، في املؤسسةالبد منها  اداةاذن " ، فهي املحاسبة"

 تعالج البيانات الناتجة عن حركة األموال بين مختلف األعوان االقتصاديين .

   و مرجعا قانونيا للعدالة عند الحاجة لها .للمعلومات،  امصدر  العامة املحاسبة وتعتبر     

بصدد تسجيل  هيتم الرجوع و االسترشاد ب  مجموعة من املفاهيم التي تستخدم كإطار ىذ تعتمد عل ا   

  ،لدورة املحاسبيةلمختلف العمليات املالية التي تقوم بها هذه املؤسسة ، قصد تحديد نتيجة النشاط 

    وير املركز املالي في نهاية تلك الدورة .وتص

 

اإلجراءات املحاسبية ، فإن األمر يتطلب تصميم مجموعة دفترية متكاملة لتسجيل ولكي يمكن تطبيق      

ل مختلف العمليات املالية من واقع املستندات املؤيدة لها ، بإتباع طريقة  محكمة ومنظمة من شأنها تسهي

ة ملاليالبيانات اإعداد مختلف التقارير املالية التي تحتاجها اإلدارة والجهات املختصة التي تحتاج ملثل هذه 

   . 

 

ليتم  وقبل إعداد التقارير املالية ،يجب ترحيل كل العمليات التي تقوم بها املؤسسة الى دفتر األستاذ      

لي تعبيرا صادقا عن املركز املا برتخير ال يعوهذا اال  "أولي"فيما بعد تشكيل ميزان املراجعة بعد الجرد 

   نهاية السنة .  قيام بأعماللللمؤسسة ويعد انطالقة ل

  

تختلف تماما عن العمليات األولى وتكون في ولهذا فمن الضروري للمؤسسة القيام بعمليات  ختامية      

 في هذه املدة يجب ، لذالسابقة تعبر بصدق عن الواقعنهاية السنة املالية، والغرض منها جعل العمليات ا

من  وباإلضافة الى التأكد لتأكد منها كما ونوعا وقيمة ،على املؤسسة تجميع عناصر امليزانية ، حتى يمكن ا

 ي على عاتقها و مالها من حقوق االلتزامات التي هكل 

 

وصوال الى إعداد ميزان املراجعة بعد الجرد  ،ثم تليها مختلف التسويات وحساب مختلف املخصصات    

 ة الى املالحق .باإلضافمختلف القوائم املالية الشاملة  إلعداد مهديلذي بدوره وا
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 التالية: العامة اإلشكاليةوهذا كله يؤدي بنا  الى صياغة     

 

 ؟ املحاسبي املاليالنظام ؤسسة االقتصادية حسب املحاسبية الختامية في املت لعمليااتتم  كيف 

  

  :  التالية فرعيةالسئلة ال  و من أجل معالجة هذه اإلشكالية قمنا بتقسيمها الى

 

 راءات املتبعة للقيام باعمال الجرد و التسوية حسب النظام املحاسبي املالي ؟ما هي االج  

 ما هي الفروقات بين الجرد املادي و املحاسبي ؟  

  املؤسسة ؟في كيف تتم عملية تحديد نتيجة الدورة 

 

  : التالية الفرضياتذه األسئلة الفرعية يمكن إعطاء و لإلجابة على ه

      املحاسبية املالية . ي تقوم بها املؤسسة وفقا للمبادئنظم للعمليات التالتعبير املتسلسل و امل  -

سبي هو التسجيل املحاسبي الجرد املادي هو التسجيل الفعلي ملوجودات املؤسسة , و الجرد املحا   -

   التي تقوم بها املؤسسة . تللعمليا

رنة زانية و كذا حسابات التسيير ثم املقاييتم تحديد النتيجة بعد إجراء التسوية لعناصر حسابات امل  -

 .بها أو بين إراداتها و نفقاتها بين موجوداتها و مطال

 

 دواعي اختيار املوضوع:

     سباب التالية:ل يعود ل إن السبب الرئيس ي الختيار املوضوع                

 

 : يةا . السباب املوضوع  

 ذلك بالنسبة للمؤسسة.حساسية املوضوع وذلك ملشواري الدراس ي وك-

 قلة املراجع في هذا املجال إن وجدت فهي سطحية.-

 يعد هذا املوضوع من اهم املراحل األساسية إلعداد نتيجة الدورة بالنسبة للمؤسسة . -

 

 ب. السـباب الذاتـية: 

 ارتباط املوضوع بمجال تخصص ي .-

 املساهمة في إثراء رصيد املكتبة الجزائرية .-
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 :ملوضوعهمية اأ

 تخبر املتعاملين مع املؤسسة بصفة دورية عنتكمن أهمية هذا املوضوع في أنه خدمة إعالمية             

ين بنتيجة ملا قامت به املؤسسة خالل الدورة , أي يساهم في اإلستقاللية  , وهو الوضعية املالية الحقيقية

و كشف اإلختالسات , و هذا من خالل  اكتشافهاالدورات , و من جهة أخرى يمكن معرفة األخطاء و 

 مطابقة ما هو مسجل في الوثائق و ما هو موجود فعال في ذمة املؤسسة , كما تساهم هذه األعمال في توفير

 لوعاء الضريبة عن األرباح . معطيات من شأنها تحديد القاعدة الحسابية 

 

 : أهـداف الـموضوع

ت عمليابإبراز العمليات و اإلجراءات و املراحل املتسلسلة التي جاء بها النظام املحاسبي املالي و املتعلقة -

      نهاية الدورة من جرد و تسوية و إقفال 

 الرفع من كفاءتي في ميدان املحاسبة . -

 محاولة إبراز أهمية أعمال نهاية السنة بالنسبة للمؤسسة . -

 ري والتطبيقي ومدى تطابقهما النظالجانبين  معرفة مدى اهمية -

 

 منهج البـحث :

في  لإلجابة على التساؤالت املطروحة والتأكد من صحة الفرضيات اعتمدت على املنهج الوصفي                

 ري واملنهج التحليلي في الجانب التطبيقي اما أسلوب االستنتاج فكان من كال الجانبين .ظالجانب الن

 

 لبحث :هيكل ا

 : لقد تم تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي

 

       االطار النظري للمحاسبة و النظام املحاسبي املالي                : الفصل االول 

 ماهية املحاسبة                                                                  :املبحت االول 

 ة حول املحاسبة نشاتها و تطورها                                 مفاهيم عام : املطلب االول 
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 الفصل األول :  االطار النظري للمحاسبة و النظام املحاسبي املالي 

 

    : تمهيد الفصل

                           

لف ي تلعبه في مختو الدور الذ االقتصادي,ى املستوى همية الكبيرة التي تكتسبها املحاسبة علنظرا لل               

ل فتقد ملعرفة أصو ت االقتصاديةطراف خاصة و أن الكثير من األ  االقتصادية,ر املشاريع املجاالت في تطوي

 ر على املؤسسات و الشركات أداء وظائفها على أكمل وجه .يتعذ لهاذ ،املحاسبة

اق نحو إنشاء و تنشيط أسو  االتجاه في ل و العمليات و الزياداتعماأن التطورات املعاصرة في بيئة األ كما           

 القرارات عليها في اتخاذ االعتمادلتي يمكن األعمال أدى إلى زيادة الحاجة إلى املعلومات املالية املفيدة , و ا

تتماش ى مع ي جعل القواعد املحاسبية املطبقة هور النظام املحاسبي املالي , الذظ إلى أدىاالقتصادية , مما 

فقد  ,األعمالالحاصلة في بيئة  بالتطوراتمجال املالية و املحاسبة , بحيث اهتمت الجزائر املعايير الدولية في 

و    معايير املحاسبة الدوليةملحاسبي املالي الذي يتماش ى مع تبني النظام ا إلىتهدف  إستراتيجيةاعتمدت الجزائر 

الك من لنظام املحاسبي املالي و ذالنظري للمحاسبة و ا اإلطارالى  ا الفصلألجل هذا سوف يتم التطرق في هذ

  : خالل املباحث التالية

 

 ماهية املحاسبة                                                          : ول املبحث األ  

 

     النظام املحاسبي املالي                                                           : املبحث الثاني 

 

 املحاسبية الدورة إعمالاملحاسبية و  األنظمة : املبحث الثالث 
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 ماهية املحاسبة  : ول املبحث األ 

 مفاهيم عامة حول املحاسبة نشاتها و تطورها : ول املطلب األ 

 : املحاسبةتعريف  -1

لتوضيح مفهوم املحاسبة ، و سنحاول التطرق إلى بعضها و ذلك حسب ما جاءت  تعار يفلقد وردت عدة          

 به بعض الكتب و الجمعيات و املعاهد املتخصصة في املحاسبة ، و من هذه التعاريف نذكر ما يلي :

ئ و األسس ، تستعمل لتحليل و ضبط املحاسبة هي تقنية و علم يشمل مجموعة من املباد"( : 1تعريف )

                     العمليات املالية ، هي وسيلة ملعرفة نتائج و أعمال املؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها ، و تقييم

  1. "و تقييد و  احتساب و تنظيم الحركات املعبر عنها بمصطلح نقدي

املحاسبة نظام يختص بتحليل و تسجيل و تبويب ثم تلخيص العمليات املالية التي تحدث في "( : 2تعريف )

           الوحدة االقتصادية ، و ذلك بقصد تحديد نتيجة أعمال هذه الوحدة عن فترة مالية معينة ) عادة سنة ( ، 

 2. "زها املالي في نهاية هذه الفترةو تحديد مرك

مفهوم املحاسبة إذ أصبحت تعرف على أنها نشاط خدمي وظيفته األساسية توفير  و تطور بعد ذلك"        

معلومات كمية ) ذات طبيعة مالية أساسا ( عن املؤسسات االقتصادية ، و ذلك بقصد استخدام تلك املعلومات 

 3. "في اتخاذ قرارات اقتصادية تتمحور حول املفاضلة بين العديد من بدائل العمل املتاحة

املحاسبة هي نظام لتنظيم املعلومات املالية ، ترتيبها ، تقييمها و من ثم تسجيلها في قاعدة بيانات " ( :3) تعريف

معبر عنها بطبيعة مالية ، حتى تعكس هذه املعلومات املسجلة صورة صادقة عن الوضع املالي للمؤسسة و كذا 

و شفافة ألداء             ه فهي تعكس صورة صادقة أداء األصول و التدفقات لذات املنشاة في نهاية السنة ، و من

 4. "املؤسسة بعد اإلفصاح عن املعلومات التي تقوم بمعالجتها

و       يمكن القول أن املحاسبة هي التطبيق الفعلي لتسجيل و تبويب و عرض و تفسير  التعاريفو من هذه        

تمكنها من اتخاذ القرارات ل هذه املعلومات ألطراف معينة ترجمة و تحليل املعلومات للمؤسسة و األفراد و توصي

 .ها ئعلى ضو 

                                                           
 141، ص 2004الطبعة األولى ، عمان ، األردن ، كمال عبد العزيز النقيب ، مقدمة في نظرية املحاسبة ، دار وائل للنشر ، 1

  املرجع السابق , ص  1432

  
  6, ص 2011بن ربيع حنيفة الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية , الجزء األول , مطبعة دار هومة , الجزائر ,  3

4; office des publications  nouveau system comptable financier; la comptabilité general aux normes du  Benaibouch mohand cid

universitaires ; 2eme édition ; alger ; 2012 ; page 5 
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 : و تطورها نشأة املحاسبة -2

لقد ظهرت حاجة اإلنسان للمحاسبة منذ القدم ، و تطورت هذه الحاجات بمرور العصور ، ففي العصور             

قطيعه و رقابته ، فعند املطابقة بين  األولى قبل اكتشاف الكتابة كان اإلنسان يستعين بالحص ى لتعداد رؤوس

ني زيادة في املاشية بسبب حالة ععدد رؤوس املاشية للقطيع و عدد الحص ى يمكنه استنتاج كل زيادة في الحص ى ت

 والدة مثال ، و كل نقص في الحص ى يعني ضياع أو افتراس للماشية .

 ، و بقيد منفرد تجسدت في جداول حسابية و بظهور الكتابة كانت املحاسبة في بدايتها مرادفة للحساب و العد  

إحصائية عكست األحداث الجارية حين ذاك من عمليات تبادل و مقايضة بين األفراد و الجماعات،و ظهرت 

 ق.م. 4000-3500بين  يحمو راباآلثار األولى من شكل هذه املحاسبة في شرائع 

املالية ذات اثر على الغير فقط ملدة طويلة ، لكن عند بقيت املحاسبة على هذا النحو تسجل العمليات           

تطور التجارة و اتساعها و مع تعدد و تنوع العمليات املالية لم تعد املحاسبة بشكلها األول تلبي حاجة أصحاب 

من كتب في املحاسبة  أول  أنم ، ويتفق الباحثون  11نذ القرن املشاريع ، فتصاعد االهتمام بتطوير املحاسبة م

و "  loca pacioli" لوكا باسيولي م من طرف الراهب و أستاذ الرياضيات في جامعة ميالنو االيطالي  1494ن في كا

   ذلك في كتابه تحت عنوان:

« summa de arithmatica geometric proportioni de compuieset proportionaalita » 

 5 :أهم ما جاء في هذا الكتاب :        

، إذ يعود ابتكاره إلى نهاية ب ذكر الكاتب ( كان يمارس من قبلالقيد املزدوج الذي ) حستفسير أسلوب  -

اآللة  ، لدرجة أن البعض يشبهه تماما بدور انقالبا كبيرا في ميدان املحاسبةم و الذي يعتبر 14القرن 

 .البخارية في عالم الصناعة

: املذكرة ، اليومية ، و دفتر ية ثالثةذلك بتحديد سجالت محاسب تنظيم العمل املحاسبي ألول مرة و -

 األستاذ .

ألول مرة إعداد حساب األرباح و الخسائر بقياس الربح الدفتري للمؤسسة في نهاية الفترة كملخص تقفل  -

 فيه جميع البنود التي ال تنقل أثارها للفترة املالية املوالية ) املصاريف و اإليرادات(.

 و                   بهذا كان الهدف من املحاسبة هو حماية أصول املؤسسة و تحديد املسؤولية و حل النزاعات ،          

 ،18 قعية في النصف الثاني من بقيت املمارسات املحاسبية على ما هي عليه إلى غاية ظهور الثورة الصنا

التي أحدثت تقدما هائال في الفكر االقتصادي بصفة عامة نظرا لتطور و تعقد التكنولوجيا الذي أدى إلى تنشيط 

حركة النقل البري و البحري ، و تطور حجم الوحدات االقتصادية فتقدمت بذلك التجارة العاملية التي أفرزت 

تقال امللكية من امللكية الفردية للمشروع إلى نشاطا موازيا للمؤسسات التمويلية ، إضافة لتقسيم العمل و ان

 أنواع جديدة كشركات التضامن ثم شركات األموال ، هذه األخيرة أدت بدورها إلى انفصال 

 

 

                                                           

  » tionaalitaroporsumma de arithmatica geometric proportioni de compuieset p « " , في كتابه   loca pacioli"لوكا باسيولي  5   
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 و          ملكية املشروع عن إدارته ، بهذا كله انتقلت أغراض املحاسبة من الرقابة و الحماية إلى أغراض القياس 

 تقييم األداء.
 

و ال يهمل املؤرخون مساهمة املسلمين في تطوير املحاسبة بالتحول إلى نظام العد العشري بإدخالهم   "        

الصفر على النظام الهندي و ما كان لذلك من أهمية في تسهيل الحسابات باإلضافة إلى إدخال الكثير من 

 و                  ملوازنة العمومية ،و مبادئ استخدام ا النظريات و املفاهيم كالفترة املالية التي كانت تسمى "الحول"  ،

و         ان  ) أصول متداولة( ،) األصول ( إلى عروض فنية ) أصول ثابتة ( و عروض التجارة و األثم التقسيم امل

 و           ) الواردات ، الصدقات ، الخراج ( التي كانت تطبيق مبكر ملا يعرف حاليا باليوميات املساعدة نالدواوي

 غيرها من األفكار التي كان لهم السبق في ممارستها .

إلى يومنا هذا لم تتوقف األبحاث بغرض تطوير املحاسبة و جعلها أكثر فعالية في تلبية حاجة  18منذ القرن          

م في بريطانيا 1853ة مستعمليها و هذا نظرا ملا لعبته و تلعبه الهيئات املحاسبية الدولية التي ظهرت ألول مرة سن

ثم تبعها الكثير من الهيئات في الواليات املتحدة األمريكية و غيرها من الدول ، غير أن أكثرها تأثيرا على املمارسة 

م بموجب اتفاقية جمعت 1973لجنة املعايير املحاسبية الدولية التي تشكلت سنة  IASCاملحاسبية هي هيئة   

الدولية     مجلس املعايير املحاسبية  IASBهيئات مهنية محاسبية للدول املتقدمة ، و هي التي تحولت إلى 

الدول تجاوبا مع املسؤولة عن نشر املعايير املحاسبية و اإلفصاح املالي الدولي الذي تلتزم بمبادئها مختلف 

الحاجات التي رافقت العوملة و الناتجة عن تحرير التجارة العاملية، انتقال رؤوس أموال املستثمر ، ظهور 

ظهور املعايير املحاسبية الدولية و العمل على  ،انفتاح الدول لالستثمار الدولي التكتالت االقتصادية الكبرى ، و

الضرورة ذلك و وضع األسس النظرية للمحاسبة و تحسين مستوى  تطويرها و تعديلها املستمر كلما اقتضت

 6."اإلفصاح للمعلومات املحاسبية

 مبادئ و انواع املحاسبة  و فروضها : املطلب الثاني

 مبادئ املحاسبة1-

حاسبية امل املبدأ املحاسبي هو عبارة عن قاعدة أو قانون عام يجب االلتزام به التطبيق العملي ، و املبادئ              

 مشتقة من الفروض املحاسبية التي سنتطرق إليها الحقا ، و من أهم املبادئ املحاسبية ما يلي : 

 مبدأ املوضوعية :  -أ

 يستمد هذا املبدأ جذوره من خواص املعلومة املحاسبية املتمثلة في : 

ية مفاد هذا املبدأ أن كل عمل متها التخاذ القرار ، وءيها ، قابليتها للمقارنة ، و مالإمكانية االعتماد عل

يجب أن تسجل استنادا إلى دليل ) وثيقة أو مستند ( موضوعي يؤيد وقوع هذه العملية ، مما يمكن من 

مراجعة و تدقيق العمليات املالية ، و يبعد عن البيانات املحاسبية عوامل الذاتية و التحيز و بذلك 

 قائم بالتسجيل أو التدقيق و املراجعة .يمكن الوصول لنفس النتائج مهما تغير الشخص ال

 

                                                           
 2، ص 2011حنيفة ، الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية ، الجزء األول ، مطبعة دار هومة ، الجزائر ، بن ربيع   6
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إال أن  هذا املبدأ ال ينفي وجود التقدير و الحكم الشخص ي في بعض الحاالت كتحديد فترة اهتالك أصل 

ما ) عمره اإلنتاجي ( ، اختيار طريقة االهتالك ، احتمال عدم تحصيل الحقوق ، سعر السوق املحتمل و 

 غيرها....

 خية : مبدأ التكلفة التاري  -ب

هو مبدأ مشتق من مبدأ املوضوعية ، و من فرض وحدة القياس النقدية ، و بناءا عليه تقاس            

التضحيات االقتصادية التي تنفقها املؤسسة على أساس فعلي كما هو مثبت باملستندات الدالة على 

ا كل األصول في امليزانية تظهر ذلك مع تجاهل كامل للتقلبات التي تطرأ على األسعار بمرور الزمن ، و لهذ

 ،راء و هي القيمة السوقية العادلة في تاريخ الشالتكلفة التاريخية بتكلفتها بتاريخ شرائها : 

و رغم االنتقادات العديدة املوجهة لهذا املبدأ لعدم مراعاته ألثر التقلبات في األسعار ، أو تغير القوة 

، إال أن ميزة وجود الدليل املوضوعي للقيم املسجلة اوجد لهذا  الشرائية للنقود في األصول و االلتزامات

 املبدأ الكثير من املدافعين .

 مبدأ ثبات الطرق :  -ت

يسمى أيضا مبدأ االتساق ، و يعني أن الوحدة املحاسبية عليها استخدام نفس الطرق املحاسبية           

ألخرى يسمح ملستخدمي املعلومات املحاسبية لقياس و تقديم املعلومات ، و عدم تغير الطرق من فترة 

 باملقارنة الزمنية و تفسير كل أسباب التغيرات في املركز املالي و النتائج .

حالة  ، أو فية أحسن باملقارنة بالطرق الجاريةتوفر معلومات ذات صفات نوعي دث طرق عندما تستح

أثارها على  في امللحق و توضيح كل ، ينبغي اإلفصاح عن هذه التغيراتتغير الطرق بموجب قانون ما

 .املعلومات املحاسبية

وحدة محاسبية ، و بالتالي يمكن لوحدات  ى مبدا الثبات هذا يطبق على مستو  أنمع التنبيه          

محاسبية أخرى تابعة لنفس القطاع أن ال تتبع نفس الطرق ، فال يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين 

 القوائم املالية ملختلف وحدات القطاع : املقارنة املكانية .

 : مبدأ الحيطة و الحذر -ث

، و أن يختاروا لسليميرات املحاسبين على املنطق ا، ينبغي أن تعتمد تقدفي ظل ظروف عدم التأكد          

 :قيمة ربح الفترة املحاسبية و ذلكاألساليب املحاسبية التي ال تبالغ في 

 بعدم التقييم الناقص لعناصر الخصوم و عناصر املصاريف . -

 .لزائد لعناصر األصول و اإليراداتبعدم التقييم ا -

، إليرادات فتسجل إذا تحققت فعال، أما ااملحتمل وقوعها تكاليف الفعلية و، تحمل الدورة بكل اللهذا -

 أما ما يحتمل تحقيقه فال يسجل حتى يتحقق.

 و تطبيقا لهذا املبدأ يتم :  

 .ا اقل في تقييم بعض عناصر األصول ، أيهمإتباع قاعدة التكلفة أو السوق  -

 .وك في تحصيلها بسبب اإلفالس مثالتشكيل مخصصات للحقوق املشك -
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يسجل حتى يتحقق بيع  ، أو ارتفاع قيمة األوراق املالية للمؤسسة الق أسعار املخزون في السو ارتفاع  -

 .هذه العناصر

 مبدأ األهمية النسبية :  -ج

في            يكون عنصر ما ذو أهمية نسبية إذا كانت معرفته من طرف مستخدمي القوائم املالية تؤثر      

ية معين هي مسالة نسبية ، فما يكون مهما بالنسبة لوحدة محاسبقراراتهم املتخذة ، و أهمية عنصر 

ة لوحدة أخرى ، فأهمية عنصر ما ال تقدر بقيمته أو مقداره و لكن معينة قد ال يكون كذلك بالنسب

 أيضا بطبيعته .

مثال: دباسة األوراق و سلة املهمالت في املكتب ، هل تسجل في حسابات األصول ، كل على حدا ثم 

 ها على مدى عمرها اإلنتاجي ألنها تستعمل ألكثر من سنة ؟الكتاه

طبعا ، ال ألن هذا يصبح مكلفا بينما يكون تأثيره على النتائج معدوم ، و لهذا تعتبر هذه العناصر 

 كمصروفات تطبيقا لهذا املبدأ ، فيمكن جمعها في بند واحد.

 مبدأ مقابلة اإليرادات باملصاريف :   -ح

تصرف من اجل تحقيق قدر معين من اإليرادات ، لذلك فان كل اإليرادات املحققة  إن كل نفقة         

ترتبط بعالقة سببية مع تكلفة الحصول عليها ، بغض النظر عما تدفع فعال من النفقات ألن ما دفع 

 ة .فعال قد يكون تسديدا ألعباء وقعت في فترة سابقة ، و تتعلق بأعباء ستقع في الدورة املحاسبية املقبل

 :ا بإيرادات الدورة ي ثالث فئاتيمكن تقسيم مصاريف الدورة التي يجب مقابلته          

 ، مثل تكلفة البضاعة املباعة .مصاريف ترتبط مباشرة باإليراد -

 .ستكمال تحقيقه مثل مصاريف األجور ، و لكنها ضرورية ال رتبط بعالقة غير مباشرة باإليرادمصاريف ت -

 باإليراد ، إذ ال يترتب على حدوثها أي إيراد ، فتعتبر قيمتها بالكامل خسارة أو عبءمصاريف ال عالقة لها  -

 يجب إقفاله بحساب النتائج ، أو يؤدي إلى تخفيض األموال الخاصة .

 مبدأ استقاللية الدورات املالية :   -خ

         له عالقة كبيرة مع املبدأ السابق الذكر ، و مفاده اعتبار نتيجة كل دورة  ،هذا املبدأ            

محاسبية مستقلة عن نتيجة الدورات السابقة لها أو الدورات التالية لها ، فكل دورة تحمل بمصاريف 

 و إيرادات األحداث الخاصة بهذه الدورة ، و عليه يمكن أن نميز ما يلي : 

، تحمل بالكامل على حسابات نتائج هذه الدورة في إنتاج إيرادات الدورة الحاليةت املصاريف التي ساهم -

 ، أو لم تدفع بعد.لدورة السابقة، أو في اهذه املصاريف في الدورة الجارية سواء دفعت
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إن املصاريف املتعلقة بالدورات املحاسبية املقبلة تعتبر مصاريف مؤجلة و يجب تحميلها على حسابات  -

النتائج على دفعات سنوية بما يتناسب مع املنافع التي يمكن أن يتم الحصول عليها خالل فترة استثمار 

 األصل ، و عمال بذلك يجرى اهتالك األصول الثابتة بنسب مدروسة لتحميلها على حسابات النتائج .

 7كنتيجة ملا سبق : 

 .ي خصوم امليزانيةر التزام يظهر ف، تعتبريف الدورة الحالية غير املدفوعةمصا -

، و يجب طرحها و املتعلقة بإيرادات دورات الحقة، تعتبر مصاريف مدفوعة مسبقا، املصاريف املدفوعة -

  من مصاريف الدورة الجارية و تظهر في أصول امليزانية .

          :أنواع املحاسبة-2

، ظهرت متعددة من البيانات و املعلومات نظرا للتطور االقتصادي و حاجة املؤسسة ملجموعة               

، و من أنواع اسبة ملواجهة تطورات عوامل النمومجموعة من الفروع و التخصصات الجديدة في املح

  :املحاسبة نجد ما يلي

 املحاسبة املالية :  -أ

و                      و يطلق عليها البعض مصطلح " املحاسبة العامة " ، و تعني مجموعة من اإلجراءات "          

  هسنة املالية الواحدة ، قصد تقويمو املستندات املوجهة ملسايرة نشاط املؤسسة على امتداد ال  الوثائق

و إثبات أثره على مكونات الذمة املالية للمؤسسة استنادا إلى نظام محاسبي موحد يكفل تجانس 

، و من هنا كانت تسميتها و وضعيتها من حين آلخر  املعالجة املحاسبية بين جميع املتعاملين االقتصاديين

، و هي لمؤسسة على امتداد السنة املالية، و هي محاسبة عامة ألنها تسري على تقويم النشاط العام ل

محاسبة معمقة ألنها تقوم بكل هذه األمور ، بمعنى تعميق آليات املعالجة املحاسبية ملجريات أحداث 

 8. "نصوص و محتويات النظام املحاسبيالنشاط العام للمؤسسة وفق 

 املحاسبة التحليلية " محاسبة التكاليف " :   -ب

، و تطور حجم املؤسسات لم تعد املحاسبة املالية تكفي لتلبية حاجة بظهور الثورة الصناعية           

مخرجاتها  ، و تستخدموير محاسبة تهتم بتحليل التكاليف، فتم تطتاإلدارة للمعلومات التخاذ القرارا

 : ن طرف املستخدمين الداخليين بهدففقط م

 

 

 

 

 .تحديد أسعار تكلفة املنتجات -

                                                           
 بن ربيع حنيفة،  الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية ، الجزء األول ، مطبعة دار هومة ، الجزائر ، 2011 ، ص31-  357  

 26، الجزائر ، ص 2002أحمد طرطار ، تقنيات املحاسبة العامة في املؤسسة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الطبعة األولى ،   8
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 طها .بر التكاليف بقصد التحكم فيها و ضمراقبة عناص -

 وضع معايير لعناصر التكاليف ، تفيد في التخطيط و الرقابة و قياس األداء . -

 توفير املعلومات املالئمة التخاذ القرارات . -

، و تحديد تكلفة املثبتات عناصر األصول في املؤسسة، تكلفة إدخال املنتجات للمخازن ييم بعض تق -

 .ة من قبل املؤسسة لحاجتها الخاصةاملنجز 

لية و ، نستنتج أن هناك تبادل خدمات بين كل من نظام محاسبة التكاليف و نظام املحاسبة املاو بهذا              

 :يذلك على النحو التال

                           

 

 لتكاليفتبادل الخدمات بين نظامي املحاسبة املالية و محاسبة ا   ( :I-1)الشكل رقم                              

  

 

 بة التكاليف نظام محاس                    نظام املحاسبة املالية                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 12، ص2011، الدولية، الجزء األول، مطبعة دار هومة، الجزائربة املالية وفق املعايير الواضح في املحاس: بن ربيع حنيفة املصدر                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املحاسبة اإلدارية-ت

 مدخالت معالجة مخرجات مدخالت معالجة مخرجات

 معلومات : المصاريف بيانات : المصاريف

 معلومات : التكاليف
بيانات : تكاليف عناصر 

 األصول         



اإلطار النظري للمحاسبة و النظام املحاسبي املالي                                    األول:الفصل   
 

16 
 

، فاملحاسبة التي كانت تسمى املحاسبة ه من عالقة وطيدة بعملية اإلدارةسمي هذا النوع كذلك ملا ل        

حاجة و طلب اإلدارة للمعلومات التحليلية تقوم بإعداد تقارير لإلدارة تختلف فتراتها و محتوياتها حسب 

 :ي تساعدهم في أداء مختلف وظائفهماملالئمة الت

 .الخطط الطويلة ) اإلستراتيجية (، املتوسطة و القصيرة األجل صياغة -

 .ه و اإلشراف أثناء القيام بالخطةالتوجي -

التي تتطلب املزيد ل ، و تحديد املشاكقياس مدى النجاح في تنفيذ الخطط الرقابة و تقييم األداء بهدف -

 .من االهتمام

اتخاذ القرارات في كل عملية من العمليات السابقة و ذلك بتحديد أساليب العمل البديلة و االختيار من  -

 بين البدائل املمكنة ما يحقق أهداف املؤسسة بنجاعة اكبر.

حاسبة املالية أو محاسبة تستخدم املحاسبة اإلدارية بيانات كمية مالية ، مصدرها يمكن أن يكون امل"       

التكاليف أو غيرها من املصادر ، كما تستخدم بيانات كمية غير مالية مثل عدد العمال ، عدد املنتجات املعيبة ، 

و بيانات كيفية غير كمية كظهور منافس جديد ، ملعالجة هذه البيانات تستعين بعدة تقنيات : كتقنيات التنبؤ 

 9."تخاذ القرار للوصول للمعلومات املالئمة ال

 املحاسبة العمومية :-ث

، أو املؤسسات و أغراض املؤسسات غير االقتصاديةو هي تلك املحاسبة املوجهة خصيصا لغرض أ       

سميها ، الوالية ، الوزارة ...( ، و ية أو هيئاتها القاعدية ) البلديةذات الطابع اإلداري التي تعود إلى الدول

املوازناتية ألنها تنبني على املوازنة بين اإليرادات و النفقات ، فهي بالتالي محاسبة البعض باملحاسبة 

متميزة تقوم على تسيير اإليرادات املوفرة من طرف الدولة في شكل نفقات موزعة على اإليرادات العامة ) 

 القطاع الحكومي ( ، لذلك تحكمها إجراءات و ميكانيزمات خاصة .

 :  املحاسبة الوطنية -ج

و هي تلك الحسابات القومية ) الوطنية ( املجمعة عند كل األعوان االقتصاديين كتتويج لنشاط   "    

ينة ، على أن املجتمع املمثلين له ) الدولة ( ، في غضون السنة املالية الواحدة أو مجموع سنوات مع

سات االقتصادية ، أهم تقاة في املحاسبة العامة خاصة على مستوى كل املؤسشتشكل املعلومات امل

مورد معلوماتي لهذه الحسابات باإلضافة إلى صافي املعامالت من الخارج ، و غيرها من األمور املتعلقة 

 10. "بحسابات الناتج الوطني الخام و الصافي و القيمة املضافة و غير ذلك

 

 

 

 املحاسبة الضريبية :-ح
                                                           

 . 12  -11، ص 2011الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية ، الجزء األول ، مطبعة دار هومة ، الجزائر ،  بن ربيع حنيفة ،  9

 
  29، ص 2002تقتيات املحاسبة العامة في املؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة االولى، أحمد طرطار ،  10
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يختص هذا الفرع للمحاسبة بتحديد الوعاء الضريبي ملختلف الضرائب و الرسوم املحددة بموجب          

و على رأسها     أحكام القوانين و التشريعات الضريبية املعمول بها في الدولة ، ثم تقديم مقدار الضرائب 

 ضريبة الدخل .

 فروع حديثة للمحاسبة :-خ

للمحاسبة تعرف " باملحاسبة البيئية " ، تهتم بتتبع أثر نشاط ملؤسسة ظهرت مؤخرا فروع جديدة "        

على البيئة كتكاليف التلوث البيئي مثال ، كما تهتم بقياس التكاليف التي تتحملها املؤسسة لحماية البيئة 

 ضمن السعي إلى التنمية املستدامة .

لى دور االجتماعي للمؤسسة كالقضاء ع، التي تهتم بقياس النشاط أو الكما ظهرت املحاسبة االجتماعية

هوم املساءلة االجتماعية ، و هذا تماشيا مع ظهور مفاآلفات االجتماعية، و املساهمة في التدريب و غيرها

 11."للمؤسسة

 : الفروض املحاسبية  -3

تبر ، و تعالتقاريرلهم البيانات املالية و تعتبر الفروض املحاسبية التي يضعها املحاسبون أساسا                 

مقبولة قبوال عاما حيث تتصف بالصحة و السالمة كإطار تمهيدي لحقائق علمية مؤكدة ، و تتطور هذه 

 الفروض تبعا للتطورات االقتصادية و القانونية و االجتماعية التي تتأثر بها املحاسبة و النظم املحاسبية ، و

 تبنى املحاسبة على أربعة فروض أساسية : 

 وحدة املحاسبية : فرض ال -أ

                  بما أن الوحدة االقتصادية و القانونية هي التي تقوم باألنشطة االقتصادية فانه يتم القياس "       

أو           و تلخيص النتائج املالية بالنسبة لهذه الوحدات ، و قد تكون منشآت فردية أو شركات أشخاص 

شركات مساهمة عامة ، بصرف النظر عن الشكل القانوني و التنظيمي للنشأة فهي تعتبر وحدة ذات 

استقالل تنفصل عملياتها و نشاطاتها و أحوالها عن نشاط و أموال أصحابها  ، فالربح يتحقق عن زيادة 

ها عن شخصية أصولها عن التزاماتها ، و على ذلك فإن الوحدة االقتصادية تتصف باستقالل شخصيت

 12."مالكيها و تكون التزاما على هذه الوحدة 

 

 

 

 

 

 فرض االستمرارية :   -ب

                                                           
 15  -14، ص  2011الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية ، الجزء األول ، مطبعة دار هومة ، الجزائر ،  ، بن ربيع حنيفة  11
 72، ص 2000مبادئ املحاسبة املالية ، الجزء األول ، دار امليسرة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ،  عليان الشريف/فائق الشقير ، 12
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و يقصد باالستمرارية االفتراض بأن املشروع مستمر ما لم يثبت عكس ذلك ، حيث يقوم  "           

تحت هذا االفتراض بإعداد قوائمهم املالية ، مما يعني إبراز و تقييم األصول الثابتة ---املحاسبون 

من سنة مالية إلى أخرى طاملا املنشأة مستمرة في استخدام هذه  بامتالكهابكلفتها التاريخية و االستمرار 

د نية لبيع هذه األصول ، لذا يلجأ املحاسبون إلى تقييم األصول الثابتة بقيمتها السوقية طاملا توج

 13. "األصول أو نية لتصفية املنشأة ، و بالتالي التخلص من أصولها املختلفة

 فرض القياس النقدي : -ت

يعتبر هذا الفرض املحاسبي حجر األساس في القياس املحاسبي ، حيث ينص على اعتبار وحدة النقد        

و بدون وحدة قياس هذه ال يمكن  الوسيلة الوحيدة للتعبير عن األحداث االقتصادية و قياسها ،

للمحاسب تقييم البنود املختلفة في القوائم املالية ، حيث ال يمكننا القول بأن املنشأة تمتلك األصول 

 سيارات ، مبنى واحد ، بينما يمكننا التعبير عنها كلها بوحدة قياس واحدة و هي  5التالية : 

القياس املحاسبي ، و سهولة تطبيقه و فهمه ، و شيوع النقود ، و على الرغم من أهمية هذا الفرض في 

استخدامه ، فانه ال يخلو من بعض نقاط الضعف التي يتوجب على املحلل املالي أن يأخذها بعين 

 14االعتبار عند قيامه بالتحليل ، و التي يمكن أن نستعرضها على النحو التالي : 

حيث ال يتعامل هذا الفرض املحاسبي إال مع تلك  نطاق الفرض و الذي يقتصر على العمليات املالية ، -

العمليات التي يمكن ترجمتها أو التعبير عنها بالنقود ، في حين يتجاهل الكثير من اإلحداث األخرى ذات 

التأثير املهم على مجمل األنشطة في املنشآت ، و التي ال يمكن قياسها بالنقد كعالقات العمال ببعضهم 

 إلدارة ..الخ...البعض أو عالقاتهم با

 و                  االفتراض بان وحدة القياس النقدي هي وحدة ثابتة مثلها مثل وحدات القياس األخرى كاملتر  -

، بل هي وحدة قياس غير ثابتة األرقام املحاسبية بين الفترات املالية الكيلوغرام، و هي ليست كذلك

ل ، و هذا ال يستوجب مع املحلي الحصول على نتائج غير دقيقةتالاملتالحقة و الفترة املالية الواحدة ، و بال

  .من دقة التحليل و صحة استنتاجاتهاخذ نقاط الضعف هذه باالعتبار و التعامل معها بما يض

 فرض الفترة الزمنية :    -ث

 و      بما أن الوحدة املحاسبية مستمرة في أعمالها ، و أن حياتها غير محدودة بفترة زمنية معينة ،          

م ألن األطراف املعينة بأمر الوحدة املحاسبية يحتاجون ملتابعة نتائج عملياتها و نتائج مركزها املالي ، فه

نسبيا ، متساوية و تشكل حلقات يحتاجون ملعلومات محاسبية تقدم لهم على مدى فترات زمنية قصيرة 

في عمر واحد ، يتم في نهاية كل فترة منها توقف افتراض ي لنشاطها بقصد القيام بالجرد الدوري ، تحديد 

 االهتالك ، حساب النتيجة و إعداد القوائم املالية .

            

 

                                                           
، دار امليسرة للنشر و التوزيع ، عمان األردن ، الطبعة األولى ،  -مدخل نظري و تطبيقي–مؤيد راض ي خنفر/غسان فالح املطارنة ، تحليل القوائم املالية  13

 22، ص 2006
  23-22لمطارنة ، مرجع سبق ذكره ، صمؤيد راضي خنفر/غسان فالح ا 14
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ارة هي و تسمى الفترة الواقعة بين الفترة و بين نهايتها " الدورة املحاسبية " ، و عادة الفترة املخت          

السنة الكاملة بتتالي فصولها األربع ، و كذا ألن الضرائب تفرض على األرباح املحققة سنويا ، و هذا ما 

ندما تقل الفترة عن السنة أو ع –اعتمده النظام املحاسبي املالي الذي يفرض في الحاالت االستثنائية 

تزيد عنها بسبب تمديد فترة اإلقفال عند إنشاء املؤسسة خالل السنة ، أو بسبب تصفية الوحدة أثناء 

 جب في هذه الحاالت توضيح الدورة املعتمدة ي –الدورة 

 :فرض املحاسبة على أساس االستحقاق  -ج

اللتزام أن العامل املولد لتسجيل العمليات هو يقصد باملحاسبة على أساس االستحقاق و ا"          

حدوث العمليات و نشأة االلتزام بين الطرفين ، و ال ننتظر حتى حدوث التدفقات النقدية املوافقة لها 

تسجل مثال عملية البيع عند حدوثها و ال يهم إن  ا هذل ،ودفاتر املحاسبية لنقوم بعملية التسجيل في ال

  15."كان الدفع نقدا أو ألجل

 املحاسبة  أهداف و  أهمية: املطلب الثالث

 :املحاسبة أهمية -1

تعتبر املحاسبة مركز تجمع أعصاب املشروع ، فهي العقل املفكر و املسيطر على املشروع ، و ذلك بسبب       

سليمة ، كما أهمية املعلومات التي تقدمها اإلدارة و التي بدونها ال يمكن لإلدارة اتخاذ قراراتها بصورة علمية 

أن القانون التجاري الجزائري فرض مسك املحاسبة ملا لها من أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة و كل من 

 16يتعامل معها :

تخدمهم املحاسبة ألنها تبين لهم أوضاع مؤسستهم ، باإلضافة لنتائج أعمالها : بالنسبة ألصحاب املشروع

 من ربح أو خسارة .

تساعدهم املحاسبة في الحكم على الوضع املالي للمؤسسة ، و بالتالي  :املشروعبالنسبة لدائني و موردي 

 الحكم على مدى قدرتهم على السداد أو تحمل ديونهم .

، لضرورية التخاذ القرارات السليمةتزود املحاسبة اإلدارة باملعلومات االقتصادية ا :بالنسبة إلدارة املشروع

 ني ملوارد املشروع املتاحة ) مادية كانت أو بشرية (.و خاصة املتعلقة باالستعمال العقال

تساعد البيانات املحاسبية املستخرجة من دفاتر املنشأة موظفي دائرة  :بالنسبة للمؤسسة الضريبية

 ، و بالتالي في تحديد حق الدولة في أرباح املشروعات.الربح الخاضع للضريبةالضرائب على تحديد 

تقدم املحاسبة معلومات مالية متعددة عن املشروعات ، يستعملها املحلل  :بالنسبة للمحللين املاليين 

 كأساس لتقديم النصيحة و اإلرشاد للمستثمرين .

 

 

                                                           
 31-30، ص  2011الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية ، الجزء األول ، مطبعة دار هومة ، الجزائر ،  بن ربيع حنيفة،  15

 
المحاسبة الدولية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير، تخصص محاسبة شرقي منال ، النظام المحاسبي المالي الجديد و معايير  16

  15-14، ص 2008/2009، جامعة يحي فارس بالمدية ، 
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تعتبر املعلومات التي تقدمها املحاسبة بمثابة مصادر أساسية يستفاد منها  :بالنسبة للدارسين و الباحثين

 .ث االقتصادية و املالية املختلفةللقيام بالبحو 

و بالتالي ، و مما سبق يتضح بان مهنة املحاسبة تنحصر أساسا في تقديم مختلف املعلومات املالية        

للمنشآت االقتصادية ، و تتركز مهمتها األساسية في تبيين جل التغيرات التي تمس الوضع املالي للمؤسسة 

  خالل فترة محددة و املدونة في قوائمها املالية .

 اسبة :أهداف املح -2

 17يمكن تلخيص أهم أهداف املحاسبة في ما يلي :    

تنظيم عالقة املؤسسة مع كافة األطراف الداخلية و الخارجية باملحافظة على حقوقها و تحديد  -

 االلتزامات بدقة على أساس موضوعي .

 .و تحديد املركز املالي للمؤسسة  قياس نتيجة النشاط االقتصادي من ربح أو خسارة ، -

رقابة و ضبط داخلي على استخدام املوارد االقتصادية املستخدمة داخل املؤسسة ، لتفادي  تحقيق -

 الوقت الضائع ، و تخفيض هدر و تلف املوارد .

رفع كفاءة اإلدارة في القيام بوظائفها : التخطيط ، التوجيه ، الرقابة و تقييم األداء ، و ذلك بما  -

 لقرارات .للمعلومات املحاسبية من دور في اتخاذ ا

خدمة الهيئات الحكومية في تحديد األوعية الضريبية و تقدير مبالغ الضريبة املستحقة على املؤسسة ،  -

 كما تساعدها في جمع البيانات إلعداد الخطط على مستوي الدولة .

في  مساعدة املستثمرين الحاليين و املحتملين ، املؤسسات املالية و املقرضين بصفة عامة و كذا املوردين -

  تقدير مدى املخاطرة في التعامل مع مؤسسة معينة و اتخاذ القرارات املناسبة .

 النظام املحاسبي املالي : املبحث الثاني

 .ملحة حول معايير االبالغ املالي الدولي  : املطلب االول 

 و       إلى النطاق الدولي ، إن هدف املحاسبة الدولية "كتطوير الفكر املحاسبي من النطاق املالي أو اإلقليمي         

و    ذلك كمبادرة لحل املشاكل املحاسبية املطروحة على املستوي الدولي" ، هو إصدار معايير محاسبية موحدة 

 مقبولة على املستوى الدولي بهدف إحكام املمارسات املحاسبية ، أي توحيد املعايير املحاسبية دوليا .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

                                                                       10، ص ، الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية، الجزء األول، مطبعة دار هومة، الجزائر بن ربيع حنيفة 17
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 مفهوم املعايير املحاسبية الدولية :  -1

 هي الضوابط إلنتاج معلومات شفافة و كاملة حول :

 الوضع االقتصادي للمؤسسة ، أي عن أدائها . -

البيئة االقتصادية ، و باألخص املعلومات املتعلقة باملخاطر التي تواجه املؤسسة ، بهدف حماية الدائنين  -

 ، املصالح العامة إعالم األسواق.

من  2000و حتى تصبح املعايير مقبولة دوليا يجب أن يعترف بها من طرف سلطات البورصة ، و هذا ما تم في سنة 

هيئة بورصة في  158، و املمثلة لـ  « IOSCO « international organisation of Securities commissionقبل 

، بينما نجد بلدان  2002بموجب قانون صدر في  2005العالم ، و هذا ما أخر تعميم املعايير في أوروبا إلى سنة 

، و في الجزائر تعتبر سوناطراك من أول املؤسسات  1996كاملغرب و تونس بدأت في تطبيقها قبل ذلك في سنة 

 .2006ابتداءا من جانفي  GAAPاملستعملة للمعايير املحاسبية الدولية باعتماد 

 18دولية هو ما يلي : و ما يجب معرفته حول املعايير املحاسبية ال

 أن هناك نوعين من املعايير :  -

، و هي كل املعايير الصادرة قبل   « IAS  « international accounting standardمعايير محاسبية دولية 

 ، و تفسيراتها تسمى: IASBإلى  IASCاي قبل تحول  2001افريل 

 SIC « standard interpretation comite » . 

IFRS    « international financial reporting standard »   2001و هي املعايير التي صدرت بعد افريل   ،

 و تسمى تفسيراتها :

IFRIC « international financial reporting interpretation comite » . 

و           ملعاييرأن املعايير املحاسبية ليست ساكنة ، بل هي موضوع لبحث مستمر ، و هذا ما يجعل عدد ا -

 . IFRSمعايير  8، و  IASمعيار  41محتواها قابل للتعديل في أي وقت ، و لحد اآلن يوجد 

  نستنتج مما سبق ، أن ملعايير تهدف لتوحيد املعلومات املالية و ليس املحاسبة ككل. -

 التطورات التاريخية للمعايير املحاسبية الدولية :  -2

    1904 عموما ترجع فكرة التوحيد املحاسبي العاملي و ضرورة التنسيق بين املعايير املحاسبية إلى سنة "19            

و هو تاريخ انعقاد أول مؤتمر دولي للمحاسبيين ، و هذا بمدينة سانت لويس بأمريكا ، بحيث تمت مناقشة مقارنة 

كبرى في العالم ، و منذ ذلك التاريخ تم عقد املبادئ املحاسبية و حتى املمارسات املحاسبية في البلدان ال

خبرات ووجهات اجتماعات و مؤتمرات عديدة لتنمية مهنة املحاسبة و أدائها و مناقشة املشكالت و تبادل ال

يق دائرة الفوارق في يليل من االختالفات بين معايير املحاسبية التي تطبقها الشركات و تضقالنظر ، من اجل الت

 . معايير املحاسبة

 

 

                                                           
 21-20، ص الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية، الجزء األول، مطبعة دار هومة ،بن ربيع حنيفة   18

  131-129ايير املحاسبية الدولية صشعيب شنوف محاسبة املؤسسة طبقا للمع 19
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اليا حيث اتخذت فيه قرارا انعقد املؤتمر الدولي للمحاسبين في سيدني بأستر  1972و في سنة              

 ذلك بإنشاء هيئتين يمكن أن تكون لهما املقدرة على التعامل مع املشكالت املحاسبية الدوليةو  هاما

 .ه البلدان املتعددةو االختالفات بين املحاسبة التي تستخدم 

 .IFACو كذا االتحاد الدولي للمحاسبين  1973عام IASC يس لجنة معايير املحاسبي الدوليةتأس و تم

و تم إلقاؤه سنة  1975وقد تم إصدار أول معيار محاسبي للجنة معايير املحاسبية الدولية في جويلية 

محاسبي و أكثر من  معيار 41و استبداله بمعايير القوائم املالية ، و إلى حد اآلن فانه تم إصدار  1988

 " تفسير لتلك املعايير . 33

 أهمية املعايير املحاسبية الدولية : -3

 20نظرت اللجنة في إصدار املعايير الدولية أهمية تتلخص في :   

 جاءت املعايير الدولية لكي تالئم ظروف املحاسبة  في كل بلد من البلدان املشاركة في العضوية. -

  املنظمات املحاسبية من خالل :جاءت لكي تقرب وجهات النظر  -

 توحيد الطرق التي تم بها تحديد و قياس األحداث املالية املتشابهة . 

 إيصال النتائج إلى مستخدمي القوائم املالية الداخليين و الخارجيين . 

مل تي يعأوصت اللجنة االلتزام باملعايير الدولية و إذ لم  تكن تتالءم فان املعايير املحاسبية القطرية هي ال -

 بها .

 .إن االلتزام باملعايير املحاسبية الدولية سوف تساعد في فهم القوائم املالية املعلنة خارج القطر  -

 و        االستفادة من املعايير املحاسبية الدولية بغرض البحث و املقارنة من قبل االستشاريين االكادميين  -

 املهتمون في هذا املجال .

تساعد الدول القطرية إلي اخذ بما يالئم تلك الدول و القيام من قبل تلك الدول إلى إصدار املعايير التي  -

  الئم وضعها املحاسبي .ت

          ماهية النظام املحاسبي املالي مبادئه و مميزاته                                       :املطلب الثاني

 : املاليماهية النظام املحاسبي  /1

            انهاسبي و املسمى باملحاسبة املالية، النظام املح 2007نوفمبر  25املؤرخ في  11-07عرف القانون          

نظام لتنظيم املعاملة املالية التي تسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية و تصنيفها و تسجيلها و عرض كشوف "

ممتلكات الكيان و نجاعته و وضعية خزينته في نهاية السنة املالية تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و 

."21 

 

 

 

                                                           
 55-54، ص 1995أحمد الراوي ، المحاسبة الدولية ، دار الحزين ، مكتبة الفالح ، الطبعة الثانية ، االردن ، حكمت   20

   
 5، ص 2009بن حاج علي ، النظام المحاسبي المالي الجديد ، دار النشر و التوزيع الدار البيضاء ، الجزائر ،  21
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و يتضمن النظام املحاسبي املالي إطارا تصوريا للمحاسبة املالية ، و معايير محاسبية و مدونة في حسابات " 

 22."إلعداد كشوف مالية على أساس املبادئ املحاسبية املعترف بها عامة 

 :  املحاسبي املاليمبادئ النظام  /2

 :محاسبة الدورة )محاسبة اإللزام(-أ

 حتى تحقق القوائم املالية أهدافها، فإنها تعد طبقا ألساس االستحقاق. وطبقا لهذا األساس، فانه يتم           

يتم  كمااالعتراف بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حدوثها )ليس عند استالم أو دفع النقدية وما يعادلها(،  

 .إثباتها بالدفاتر املحاسبية واإلبالغ عنها في القوائم املالية في الفترات التي تخصصها

 :استمرارية النشاط-ب

ترض يجري إعداد القوائم املالية بافتراض أن املنشأة مستمرة وستبقى عاملة في املستقبل املنظور. وعليه،  يف        

فان القوائم املالية يجب أن تعد على أساس مختلف. وفي مثل هذه الحالة أنه ليس لدى املنشآت النية والحاجة، 

 املؤسسة مجبرة باإلفصاح عن ذلك .

 :مميزات النظام املحاسبي املالي /3

 يمتاز النظام املالي الجديد بثالث ميزات : 

اختيار البعد الدولي ملطابقة املمارسة املحاسبية مع املمارسة العاملية لضمان التكيف مع االقتصاد  -

املعاصر و إنتاج معلومات مفصلة تعكس بصدق الوضعية املالية للمؤسسة ، و من بين ثالث مرجعيات 

 ، اختار هذه األخيرة . IAS/IFRSمحاسبية : أوروبية ، أمريكية ، 

و طرق التقييم و إعداد القوائم ،  و واضحة ملبادئ و قواعد التسجيل وص صريحة احتوائه على نص -

 هذا ما يحد من التأويالت الخاطئة اإلرادية و الالإرادية .

يوفر معلومات مالية واضحة ، و متوافقة ، قابلة للمقارنة و أخذ القرار ، و هذا تلبية لحاجة املساهمين  -

 املستقبليين .خاصة الحاليين منهم أو 

 و لهذا فإن النظام املحاسبي املالي يحتوي على :       

 الذي يقدم مفاهيم متمثلة في : IFRSاإلطار التصوري و أملفاهيمي ، و هو نفسه اإلطار التصوري لـ  -

 االتفاقات املحاسبية .  -

 الخواص النوعية للمعلومة املالية . -

 املبادئ املحاسبية األساسية . -

فهذا النظام يسهل و يساعد على شرح القواعد و املعالجة لبعض األحداث غير املدرجة في النظام لذا ،       

 املحاسبي املالي .

 

 

 

                                                           
 4، ص 06، المادة  2007لسنة  74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  22
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إعطاء نماذج للقوائم املالية : امليزانية ، حسابات النتائج ، جدول تغيرات األموال الخاصة ، جدول  -

 تدفقات الخزينة ، و امللحق .

 تقديم قائمة الحسابات . -

 د سير الحسابات .قواع -

 النظام املحاسبي الواجب تطبيقه في الكيانات الصغيرة جدا . -

 .. مدى توافق النظام املحاسبي املالي مع معايير االبالغ املالي املطلب الثالث

النظام تظهر مشكلة تعامل ˓ على ضوء التغيرات التي مست معايير اإلبالغ املالي الدولية و ما نتج عنها من أثار         

 املحاسبي مع املتغيرات للمحافظة على أداء النظام املحاسبي املالي.

:وقف النظام املحاسبي املالي من معايير االبالغ املالي الدولي م –أ   

و      ˓ و عموما فان العملية تعتبر في غاية األهمية˓ خرى أل يختلف تبني و تطبيق معايير اإلبالغ املالي الدولية من دولة           

و الجزائر كباقي الدول لها  ˓ هذا فهي تتطلب تخطيط محكم من خالل االهتمام بالجوانب املتعلقة بالتبني و التطبيق ل

:موقف من معايير اإلبالغ املالي الدولية )الجدول أدناه(  
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             درجة تبني معايير اإلبالغ امللي الدولية ꞉( I-1)الجدول رقم                                            

 

 رقم املعيار  اسم املعيار   درجة التبني 

                           املؤرخة 02ليمة الوزارية رقم مطابقة بما ورد في التع          

       و التي حددت كيفيات و إجراءات تنفيذ االنتقال   2009أكتوبر   29 في

 نالحظ˓ املخطط املحاسبي الوطني إلى النظام املحاسبي املالين  م

ر إن النظام املحاسبي املالي التزم باملعيا فيما يتعلق بتطبيق معايير        

 املحاسبة الدولية ألول مرة.

 

 تطبيق معايير اإلبالغ  

 ةاملالي الدولية ألول مر 

  

IFRS01        

    

 

 

مقارنته بما جاء في القرار املؤرخ فيمن خالل هذا املعيار و   

املحدد لقواعد التقييم و املحاسبة و محتوى  2008جويلية 26

الكشوف املالية و عرضها و مدونة الحسابات و قواعد يمكن  القول إن 

 النظام املحاسبي املالي التزم بما نص عليه هذا املعيار  

             املدفوعات على أساس 

  األسهم

 IFRS02     

 

 

   

 

عالج  النظام املحاسبي املالي تجميع الكيانات في حالة السيطرة 

باستخدام طريقة التكامل الشامل)تجميع املصالح( و بالنسبة لفارق 

فالنظام ˓ االقتناء أو الشهرة و التي ال تنتج إال باستخدام طريقة الشراء 

و أمر بان املحاسبي املالي اعترف بالشهرة املوجبة كأصل غير ملموس 

تخضع الختبارات نقص القيمة مرة على األقل في السنة و هو ما اقره 

إال إن النظام املحاسبي املالي على ˓معيار اإلبالغ املالي الدولي الثالث

عكس ما نص  عليه هذا  املعيار اعتبر الشهرة أصل قابل لالهتالك يتم 

لسالبة و التي إما الشهرة ا˓ تحديد عمرها و القسط السنوي الهتالكها 

ال يعترف بها معيار اإلبالغ املالي الدولي الثالث نص النظام املحاسبي 

املالي على إن تسجل ضمن األصول غير الجارية تحت عنوان منفصل في 

 شكل تخفيض للصل .

 اند  

 اندماج األعمال       

 

IFRS03 

 

املالية لعقود لم يتطرق النظام املحاسبي املالي إلى كيفية إعداد التقارير 

التامين من قبل شركة التامين الن في الجزائر مثل هذه األنشطة تعامل 

بصفة خاصة وفق قواعد و إجراءات قانونية و تنظيمية تتعلق بتنظيم 

 نشاطها .

 

 عقود التامين      

 

IFRS04 
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يختلف النظام املحاسبي املالي في معالجة األصول غير املتداولة 

حيث لم ينص على ˓ املتحفظ بها برسم البيع و العمليات املتوقفة 

ضرورة إدراجها كبنود مستقلة في امليزانية وجدول حساب النتائج و 

تعامل مثل باقي األصول الغير متداولة فال يتم التوقف عن اهتالكها إال 

أما األصول املستغنى عنها فتخرج من امليزانية ˓ ريخ الفعلي للبيع عند التا

بتاريخ إقرار االستغناء عنها الن الكيان لم يعد ينتظر منها إن تعود عليه 

كما نص النظام املحاسبي املالي على إن ˓ بمنافع اقتصادية مستقبلية

 تدرج تكاليف التخلص من األصل ضمن قيمته لدى اإلدراج األولي إذا

 أمكن تحديدها بشكل موثوق. 

 

األصول غير املتداولة 

                    املحتفظ بها للبيع

 و العمليات 

 

IFRS05 

 

اقر النظام املحاسبي املالي على أن تدرج مصاريف تنمية حقل منجمي 

و      ˓موجه لالستغالل التجاري ضمن األصول و تعتبر تثبيتات معنوية 

 املالي التزم بهذا املعيار.  عليه فالنظام املحاسبي

 

استكشاف و تقييم 

 املوارد املعدنية

  

IFRS06 

 على ضوء هذا املعيار و مقارنته بما جاء في القرار املؤرخ في  

-09حول عرض الكشوف املالية وما جاء في النظام رقم 2008جويلية  26

املتضمن إعداد الكشوف املالية للبنوك و  2009جويلية  23املؤرخ في  04

املحاسبي املالي التزم بهذا  نالحظ إن النظام ˓ املؤسسات املالية و نشرها

 املعيار .                               

 األدوات املالية  

 )اإلفصاح( 

  IFRS07 

  
  رفيق يوسفي، النظام املحاسبي املالي  بني االستجابة للمعايري الدولية ومتطلبات التطبيق، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة : املصدر 

  9011.املاجستير، غري منشورا، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ام البواقي،                                                  
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:تحديث النظام املحاسبي املالي -ب  

من     ي باالطالع على تاريخ التجربة الجزائرية في مجال املحاسبة يظهر جليا عدم االهتمام بهذه النقطة املهمة و الت          

 و هذا لتلبية  من أداء دوره من حيث نوعية و كمية املعلومات املالية و الواجب إنتاجها لنظام املحاسبي لدونها ال يمكن 

رغم ما شهده  PCNمن اعتماد  سنة 30في فترة  هاالية حيث ال نجداملتطلبات املستجدة ملستخدمي املعلومات امل

  ꞉  إضافة بسيطة كان أهمهااالقتصاد الوطني من تغيير إال تعديالت أو 

ت العملية كما تكرر   1990مارس  27بتاريخ الصادر  103- 90إدخال عملية إعادة التقييم و فق املرسوم رقم  - 

  2007من اعتماد  سنة  23وفق ملراسيم تنفيذية عبر عدد من السنوات كان أخره

صدر هذا ˓ تكييف املخطط املحاسبي الوطني لنشاط الشركات القابضة و تجميع الحسابات و املجمعات -

. 1999أكتوبر  09التعديل وفق القرار املؤرخ في   

ال وتحسين املمارسات املحاسبية إ˓ جاء النظام املحاسبي املالي من اجل التقارب مع معايير املحاسبية الدولية      

في حين أن املعايير  2010بينما تم تطبيقه في جانفي  2006عليه هو أن املشروع اعد في جويلية  انه ما يالحظ

فمنذ تطبيق هذا النظام لم يشهد أي متابعة ملستجدات املعايير ˓ املحاسبية الدولية دائمة التغيير و التحديث 

للمحاسبة مباشرة بتطبيق االنتقال الدولية حيث ارتبطت التعليمات و التوجيهات الصادرة عن املجلس الوطني 

 لنظام املحاسبي املالي.

نظام لاالنتقال ل وو التي تهدف إلى التسيير 2009أكتوبر  29ن املجلس الوطني للمحاسبة في التعليمة الصادرة ع -

رى فهي خإما التعليمات األ ˓ و التي تعتبر مكملة للولى 2010أكتوبر  19املحاسبي إضافة إلى التعليمة الصادرة في 

 ꞉في عملية االنتقال و نذكر منها تخص بعض املسائل التقنية

هجية التي تخص منافع املوظفين .املذكرة املن-      

املذكرة املنهجية التي تخص اإليرادات و املصاريف خارج االستغالل و كيفية معالجتها عند عملية االنتقال من  -    

 املخطط املحاسبي.

طرق التقييم فيما  يح املعالجة املتعلقة باالعتراف فية باملمتلكات و املعدات و تم فيها توضاملذكرة املتعلق -   

 يخص االهتالكات و  املعدات املهتلكة إضافة إلى االستثمارات املقتنيات و فق التمويل االيجاري. 

 و                   تطبيق جيد لالنتقالإن صدور مثل هذه اآلراء و التوجيهات يعتبر أمر ضروري من ناحية تفعيل          

 ملمارسات و املعالجة اإضافة إلى توحيد ˓ هذا من خالل تذليل الصعوبات التي قد يلقاها املحاسبين 

سنوات تطبيق املخطط حيث يمكن اعتبار املبادرة بااليجابية كثقافة كانت غائبة في ˓  املحاسبية لهذه العمليات 

꞉وجتهي نظر متابعة مستجدات معايير اإلبالغ املالي الدولية فيمكن أن تأخذ   من حيثأما ˓ الوطني  املحاسبي  

مما يفرض االهتمام بتحقيق ˓ من الصعب التأقلم معه ئاالنتقال الفوري من املخطط إلى النظام خلق عب -  

 االنتقال السلس كأولوية .

كون لها اثر اكبر على الدول التي تتبنى املعايير بتلك التي إن التحديثات التي تمس معايير اإلبالغ املالي الدولية ت-  

حيث إن التبني مرتبط بأجندة دولية حددها مجلس املعايير الدولية إما التكيف فهو شان ˓تقوم بتكييفها 

 داخلي مرتبط من اإلجراءات و القرارات الداخلية الدولية.
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:الغ املالي الدولي متطلبات التوافق مع مستجدات معايير اإلب -ج  

ستوى املعلى  أمايعتبر النظام املحاسبي املالي نقلة نوعية للممارسات املحاسبية على مستوى النظري          

ن اجل عدم تكرار خطأ  عدم تطوير املخطط مفهو يحتاج إلى جهود على عدة مستويات و هذا  يالتطبيق

 سبي رغم التغير الكبير الذي شهده االقتصاد الوطني خالل العقود املاضية.املحا

            ꞉من اجل توافق اكبر مع املعايير الدولية ال بد من             

˓ في إطار برامج توجيه و املساعدة التقنية ية الفاعلة في هذا املجال و هذالفتح قنوات االتصال مع الهيئات الدو - 

 وكذا التعاون مع الدول ذات التجارب السابقة و االستفادة منها مما يقلل تكاليف الجهد و الوقت .

خاصة و إن ˓ تابعة املستجدات و املشاركة في إثراء التعليقات على مسودات أو املعايير الجديدة إنشاء لجنة مل- 

و     إضافة إلى دراسة التأثير املرتقب من هذه التعديالت˓ ولية يفتح النقاش للمهتميندال مجلس معايير املحاسبة

 إمكانيات التطبيق و اآلثار املحتملة.

الشروع في دراسة إمكانية التطبيق و هذا من خالل وضع خطة تضمن  تقليل  األضرار املمكنة على مستوى كل - 

سبة و التدقيق و كذا اآلثار االقتصادية على أصحاب املصالح. خدمات املحا˓ من جودة القوائم املالية   

ادمج التغيير على مستوى ˓ العمل املبكر  على مشاركة كل املعنيين من خالل اللقاءات و الدورات التكوينية - 

 برامج التعليم و التكوين املحاسبي .

لتحسيس بأهداف هذا التغيير و التكوين و ضع خطة إلدماج هذه التعديالت أو املعايير الجديدة تنطلق من او  - 

 اتصال واضحة وفق أساليب عدة و االستشارةاتنتهي بمرافقة أثناء التطبيق مع ضمان املس

 املحاسبية  املحاسبية و اعمال الدورة االنظمة : املبحث الثالث

 ماهية الدورة املحاسبية : املطلب االول 

 : تقييد العمليات في سجل اليومية  -1

مسك من القانون التجاري الجزائري على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم ب 9نصت املادة          

ليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات املقاولة أو أن يراجع على األقل نتائج العمليات شهريا بشرط أن ادفتر 

 تلك العمليات يوميا.يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة 

 و النموذج التالي يمثل صفحة سجل اليومية :           

                                                         

 

 

 

 

 

 (: نموذج عن سجل اليومية .I-2الشكل رقم )                                                 
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 رقم القيد رقم الحساب
رقم صفحة 

 االستناد
 ن/1/1التاريخ              

 ح/ تجهيزات املكتب

 دوق ح/ الصن                                        

                     و دفع قيمته  4000شراء أثاث بمبلغ 

 نقدا

 مدين 
 دائنــا

 

245 

487 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

18 

 

4000 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 
 

 . 2013- 2012املصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على كتاب السنة الثالثة من التعليم الثانوي في التسيير املحاسبي واملالي ،                      

 

هذه           التسجيلتسجل في سجل اليومية كافة العمليات املحاسبية يوما بيوم و يجب أن تعزز عمليات           

باملستندات حيث أن هذه املستندات هي الدليل املادي الذي يؤيد وجود عملية تمت فعال و املستندات مختلفة 

 ملدينة.اأو               األنواع منها اإليصاالت )قبض أو دفع( القوائم )بيع أو شراء( عقود اإليجار، اإلشعارات الدائنة

 : ستاذ الترحيل إلى دفتر األ  -2

إضافة إلى الدفتر املذكور هناك دفتر ثاني لم ينص عليه القانون إال انه من الضروري جدا مسكه و هو سجل        

 األستاذ حيث تفتح فيه صفحة ) أو اكثر( لكل حساب.

 من املمكن أن يأخذ دفتر األستاذ الشكل التالي:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 .عن دفتر االستاذ (: نموذجI-3الشكل رقم)                                                          
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 البيان التاريخ
رقم صفحة 

 اليومية

 دائن

 دينار
 البيان التاريخ

رقم صفحة 

 اليومية

 م

 دينار

 

 

 

 

 

 

       

 

 . 2013- 2012كتاب السنة الثالثة من التعليم الثانوي في التسيير املحاسبي واملالي ،املصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على                     

 

 كما يمكن أن يخطط الحساب بالصورة التالية :    

 

 البيان التاريخ       
رقم صفحة 

 اليومية

 الدائن

 دينار

 املدين

 دينار

 الرصيد

 دينار

 

أثارها على الحسابات املختلفة في الوحدة  طابلتبويب العمليات املحاسبية الضط الترحيل هو وسيلة             

العمليات ذات الطبيعة  االقتصادية و الحساب كما هو موضح أعاله عبارة عن جدول يحتوي على مجموعة

صيد الواحدة، أن تجمع العمليات في حساب واحد يساعد على تحديد اثر هذه العمليات على الحساب و معرفة ر 

 الحساب في أي لحظة.

 إن عملية الترحيل تتم وفقا للخطوات التالية:        

 يفتح لكل حساب يظهر بدفتر اليومية صفحة أو عدة صفحات في سجل األستاذ. -

يسجل املبلغ في حقل املبالغ املدينة إذا كان الحساب في دفتر اليومية مدينا، و يسجل في حقل املبالغ  -

 اب في دفتر اليومية دائنا.الدائنة إذا كان الحس

يكتب في حقل البيان الطرف اآلخر للعملية أي الطرف املعاكس، و إذا كان الطرف اآلخر للعملية يتكون  -

على احتواء           بيان األستاذ كلمة )مذكورين( للداللة حساب واحد فعندئذ يكتفي حقل من اكثر من 

 الطرف املعاكس على اكثر من حساب واحد.

 

 

 

  ة و كما هو مثبت في دفتر اليوميةحقل التاريخ يذكر تاريخ حدوث العملي في -



اإلطار النظري للمحاسبة و النظام املحاسبي املالي                                    األول:الفصل   
 

31 
 

 في حقل صفحة اليومية يذكر رقم صفحة اليومية. -

 : ترصيد الحسابات و تنظيم ميزان املراجعة  -3

بعد إكمال ترحيل الحسابات عن فترة معينة، قد يصبح كل حساب في دفتر األستاذ يحتوي على مبالغ " 23        

مدينة في الجانب املدين و مبالغ دائنة في الجانب الدائن و لكي نتوصل إلى تحديد رصيد الحساب نجمع طرفي 

 الحساب و نطرح الجانب األصغر من الجانب األكبر و الفرق يمثل رصيد الحساب.

 من           مالها إن الغرض من ترصيد الحسابات هو معرفة نتيجة عمليات الوحدة االقتصادية مع الغير و          

أو           من التزامات، إضافة إلى استعمال األرصدة في استخراج نتائج أعمال الوحدة من ربحديون و ما عليها 

 خسارة.

         يتم مباشرة بعد ذلك إعداد ميزان املراجعة و هو عبارة عن كشف أو جدول يشمل على أسماء          

 و     تظهر األرصدة املدينة في الجانب املدين، جاميع التي تظهر في سجل األستاذ.امل الحسابات و صافي أرصدتها أو

 " األرصدة الدائنة في الجانب الدائن و يكون مجموع األرصدة املدينة يساوي مجموع األرصدة الدائنة

 مفاهيم حول االنظمة املحاسبية  : املطلب الثاني

ذه الطريقة األساسية التي تعتمد على الترحيل من دفتر األستاذ ثم مراجعتها في ميزان املراجعة ، و ه إن           

العمليات  اليومية و التي تحتاج إلى تركيز محاسب واحد فقط يمكن استعمالها في املؤسسات الصغيرة و التي ال 

، هعدد موظفي إدارتها ال يستهان ب ها كبير وتستخدم عدة محاسبين. أما في املؤسسات الكبيرة التي حجم معامالت

اهم أن يس  ، لذلك توجد عدة طرق للتسجيل و التي يمكن تجدي في هذا النوع من املؤسساتفان هذه الطريقة ال

 لين .فيها عدد من املحاسبين املستق

هذه الطريقة نسبت إلى الدول التي عم فيها االستعمال كالطريقة االيطالية ) هي الطريقة األساسية (             

                                الفرنسية )هي الطريقة املركزية ( .االنجليزية )يومية العمليات املختلفة ( ، الطريقة األمريكية 

 دفتر األستاذ (. –)اليومية العامة 

 الكالسيكي ) الطريقة االيطالية ( : النظام -1

لى ع            اعتمدت املؤسسة في التسجيل املحاسبي للعمليات اليومية على النظام الكالسيكي الذي يعتمد          

ي ف                     دفترين وحيدين عامين هما دفتر اليومية العامة و دفتر األستاذ . يستخدم النظام الكالسيكي 

ؤسسات الصغيرة الحجم ،و لكن هذا النظام أصبح ال يتماش ى و حاجيات املؤسسات الكبيرة و التي تتمتع امل

 بالتنوع في عملياتها و تكرارها ، باإلضافة إلى متطلبات التسيير الحديث أدى إلى اللجوء إلى استعمال دفاتر أخرى 

 استعمال الوسائل التكنولوجية .مما يسمح بتقسيم العمل و إعطاء تفاصيل ضرورية للتسيير خاصة ب

 

 عيوب النظام الكالسيكي : -

                                                           
   

 

إلى  23، من ص 1997، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر املبادئ األساسية للمحاسبة العامة و املخطط الوطني املحاسبيالدكتور صالح خالص، 23 

  . 25ص
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 .كل العمليات خاصة إذا كانت كثيرةإن النظام الكالسيكي ال يسمح بالتتبع ل 

ا يتعلق إن استعمال اليومية الواحدة و لدفتر األستاذ الوحيد يحد من قدراته خاصة عندم 

 .األمر باملؤسسات الكبيرة

 :لطريقة األمريكية (األستاذ ) ادفتر  –نظام اليومية  -2

بخالف الكالسيكي و الذي يتم فيه مسك الحسابات في اليومية و دفتر األستاذ في سجلين مختلفين ، فان نظام      

اليومية لدفتر األستاذ يسمح بالحصول على وثيقتين جنبا إلى جنب في نفس الشكل على اليومية ، يتم مسكها على 

 ليسار ، نجد دفتر األستاذ حيث يتم وضع الحسابات في األعمدة. الشكل الكالسيكي على ا

في هذا النظام يتم الترحيل عند التسجيل في جزء اليومية و تسجيل القيم املدنية و الدائنة في نفس السطر   

 للحساب املدين أو الدائن .

 مزايا اليومية لدفتر األستاذ : -

 هذا النظام بسيط ألنه يسمح بإجراء عمليات الترحيل مباشرة من اليومية إلى دفتر األستاذ  

 إن مقابلة اليومية مع الحسابات يعطي نظرة شاملة على العمليات التي قامت بها املؤسسة.  

إن املجامع التي تحسب في كل صفحة مدين و دائن بالنسبة للحسابات تعطي وضعية صحيحة  

 .ة و بالتالي تسهل عملية املراقبةنسبة للمؤسسو دقيقة بال

 عيوب اليومية لدفتر األستاذ : -

 .تاذ املساعدة للموردين و الزبائننظام غير كامل ألنه يتطلب استعمال دفاتر األس 

إن ترحيل املجاميع في كل صفحة يتطلب دقة و حيطة كبيرين ، ألنها في الغالب مصدر كل  

 األخطاء .

لدفتر األستاذ يتطلب استعمال سجل كبير الحجم غير عملي . كما أن  إن استعمال اليومية 

إلى عدم  وذلك يؤديلى تجميع بعض الحسابات ، عدد األعمدة يبقى محدودا ، مما يضطر إ

 الوضوح .

 :لطريقة الفرنسية (النظام املركزي ) ا – 3

 و    ،      دفتر يطلق عليه اليومية العامة يرتكز النظام املركزي على طريقة التسجيل الدوري عامة الشهر في          

وهي متعددة وفقا لعدد  نم تسجيلها في اليوميات املساعدة لكن قبل تركيز العمليات في هذه اليومية العامة يت

العمليات من نفس النوع مثال كل املدفوعات  كل يومية مساعدة تسجل،بها املؤسسة  تقوم العمليات التي

في اليومية      النقدية تسجل في اليومية املساعدة للمدفوعات النقدية و في نهاية الشهر يتم تجميع العمليات

 العامة و باملوازاة تمسك دفاتر األستاذ املساعدة .

 

 

 

 

 مبدأ النظام املركزي : -
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 24. :من نوعين من التسجيالت املحاسبيةنقول بان النظام املركزي يتضنستطيع أن                           

إلى       املحاسبة املساعدة و التي ترتكز على تسجيل العمليات في اليوميات املساعدة و الترحيل  

 .دفاتر األستاذ املساعدة

تر األستاذ املحاسبة العامة أين تتم عملية تركيز العمليات في اليومية العامة مع ترحيل إلى دف 

  العام و إعداد ميزان املراجعة العام .

  عمال الدورة املحاسبية قبل الجرد و بعد الجردأ : املطلب الثالث

 :لجردااعمال الدورة املحاسبية قبل  -1

هذه  ، و يمكن تلخيصاملالية و خاللها أي قبل نهايتهاهي كل األعمال التي يقوم بها املحاسب في بداية السنة          

 األعمال كالتالي : 

 في البداية يقوم املحاسب بالعمليات االفتتاحية املتمثلة في ما يلي :  -1

 تحويل عناصر امليزانية الختامية إلى امليزانية االفتتاحية دون أي تغيير ، ماعدا إدراج النتيجة 

إلى بند  مجموع الخصوم و املحصل عليها في امليزانية الختامية بالفرق بين مجموع األصول 

 الخاصة  األموال

نقل امليزانية االفتتاحية لدفتر اليومية بجعل عناصر األصول في الجانب املدين ، و عناصر  

 الخصوم في الجانب الدائن .

، ألن و ترحيل أرصدتها من دفتر اليومية، دفتر األستاذ العامفتح كل حسابات امليزانية في  

، فكل سنة تضاف آثار العمليات املالية إلى رصيد ات تراكميةبات امليزانية هي حسابحسا

 .لسابقة للحصول على الرصيد الجديدالحساب للسنة ا

يتم إعداد ، عند ذلك تي ستكون موضوع التسجيل املحاسبي، الالتأكد من حدوث العملية املالية -2

 .املستندات املؤيدة لها

ب التسلسل الزمني تسجيلها في دفتر اليومية حس ، ثمملية إلى طرفيها املدين و الدائنتحليل كل ع -3

 .لحدوث العمليات

 ما                ، و هذاابات الخاصة بدفتر األستاذ العامنقل كل مبلغ مسجل في اليومية العامة إلى الحس -4

 .املالية كل في حسابها الخاص بها التي تعتبر تبويبا للعمليات ،ترحيليصطلح عليه بعملية ال

 

 

 

                                                           

 52-23، ص 1997املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، صالح خالص ، املبادئ األساسية للمحاسبة العامة و املخطط الوطني املحاسبي ، ديوان  24 
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، يتم تلخيص العمليات شهر أو ثالثي أو كأقص ى تقدير سنة، مثال نهاية كل فترة زمنية معينةفي  -5

باستخراج أرصدة كل الحسابات في دفتر األستاذ العام بغرض إعداد ملخص لهذه األرصدة املتمثلة في 

 .اجعة لتلك الفترةميزان املر 

     بتسجيالت تصحيح األخطاء إن وجدت.ثم تقوم  -6

                                                                       :                                                            الدورة املحاسبية بعد الجرداعمال  -2

 : األعمال التي يقوم بها املحاسب قبيل إقفال الدورة املحاسبية ، و هي متمثلة في  هي تلكو 

 تجرى عمليات الجرد املادي و املحاسبي .في البداية  -1

 .ثم ترحيلها لدفتر األستاذ العام ، في دفتر اليوميةإجراء قيود نهاية السنة، و كذا قيود التسوية -2

 استخراج أرصدة الحسابات من جديد . -3

 إعداد ميزان املراجعة بعد الجرد . -4

 ذ .تسجيل قيود اإلقفال في اليومية العامة ثم ترحيلها لدفتر األستا -5

 يمكن إعداد ميزان املراجعة بعد اإلقفال.  -6

 .إعداد القوائم املالية -7

 25: ينالتالي ينفي الشكلو اعمال نهاية الدورة   أعمال الدورة املحاسبيةكل من كن تلخيص و يم            

  ةاملحاسبي : أعمال الدورة(I-4)الشكل رقم                                                              

                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 91ص،  2011الجزء االول، مطبعة دار هومة، الجزائر،  ،الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدوليةاملصدر: بن ربيع حنيفة ،               

 

                                                           

  25 حنيفة ، في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية، الجزء االول، مطبعة دار هومة، الجزائر، 2011 ،  ص 91-90

 السند و االجراء المحاسبي خطوات المعالجة

 المستندات التجارية جمع و قياس العمليات

 تحليل العمليات

 تبويب العمليات

 تلخيص العمليات

 التسجيل في اليومية

لدفتر األستاذالترحيل   

 ترصيد الحسابات 

ميزان المراجعة  
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 املحاسبية : أعمال نهاية الدورة(I-5الشكل رقم )                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   

 91، ص   2011الجزء االول، مطبعة دار هومة، الجزائر،  ،في املحاسبة املالية وفق املعايير الدوليةاملصدر: بن ربيع حنيفة ،                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

 

 الجرد المادي

و  المحاسبي   

قيود نهاية السنة    

 الترحيل لدفتر األستاذ و التسوية

ميزان المراجعة          

 بعد الجرد

 قيود اإلقفال

 

 

المراجعة النهائي  ميزان

 الملخص

 القوائم المالـــية
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    من خالل استعراضنا للفصل االول تعرفنا على مدى أهمية املحاسبة , و كذا الدور الكبير الذي تلعبه              

في ضمان حسن سير أعمال املؤسسة كونها تحتفظ بجميع املعلومات املؤرخة و املتعلقة بالعمليات التي تقوم بها 

تبر خطوة هامة في التنظيم املحاسبي , و ذلك عن طريق حاسبي املالي الذي يعاملؤسسة , ثم تطرقنا الى النظام امل

بعد ذالك على مختلف األنظمة املحاسبية و مختلف أعمال الدورة  الضوءاملعايير املحاسبية الدولية , لنسلط 

تستطيع املؤسسة معرفة الوضعية املالية الحقيقية لها , و  بفضلهااملحاسبية , و كذا أعمال نهاية الدورة التي 

 التعرف على نتائج اعمالها خالل دورة محاسبية . كذا 
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 الفصل الثاني :  اعمال نهاية الدورة و عمليات التسوية املحاسبية 

 

 تمهيد الفصل

 

ية الختامية امليزان إعدادعلى جميع األعمال املحاسبية التي تتم لتحديد النتائج و  تحتوي أعمال نهاية الدورة          

الل الدورة خ مستبعض الحسابات التي لالتسوية  ذالك البد من القيام بأعمال الجرد و إلى, و للوصول 

ما أن ك ،في نهاية السنة إالذه األعمال تكامل , وال يمكن القيام به أوتعديل  إلىاملحاسبية , و التي يحتاج بعضها 

أثناء  ارتكبتعمليات ال تعود للدورة و سجلت , كما قد توجد أخطاء  أوالدورة و تسجل  إلىهناك عمليات تعود 

و يجب  مؤقتةالتسجيل و يجب تصحيحها , و هذا ما يحدده ميزان املراجعة قبل الجرد و الذي تعتبر نتائجه 

الصورة الحقيقية و ذالك من خالل عملية الجرد و تصحيح األخطاء و من ثم  إلىالنظر فيها للوصول  إعادة

 ميزان املراجعة بعد الجرد . إعداد

صل الي , و سنتطرق في هذا الفتصوير صافي املركز امل اتإجراء أنهانهاية السنة على  أعمالو منه نستطيع تعريف 

 ى:لا

 

 عمال الجردأ  : الول املبحث ا 

 

                                                  مفهوم االهتالكات , دوره و عناصره : املبحث الثاني 

 

         ميزان املراجعة و تحديد نتيجة الدورة                                          : الثالثحث بامل 
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 اعمال الجرد : املبحث االول 

 ،أنواعه و أهدافهتعريف الجرد : املطلب االول 

:تعريف الجرد -1  

              ( فهو تجاه الغير )الخصوماالجرد هو عملية مدققة ملا تملكه املؤسسة )األصول( و كل ما تلزم به                

 و          بل الجرد و استخراج أرصدتهأي بعد القيام بميزان املراجعة ق عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة املالية

نقوم   تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة األصول و الخصوم املسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعال و بالتالي 

بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل األرصدة املسجلة محاسبيا 

 .مطابق ملا هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقاللية الدوران

            من القانون التجاري الجزائري على أنه يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد 10بحيث تنص املادة  "            

 1 ."و تسجل املراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد خصومالكل عناصر األصول و عناصر 

 أنواع الجرد: -2

 املادي: الجرد -2.1

في           تجرد عناصر امليزانية )االستثمارات، املخزونان، املفرق، األموال الخاصة و الديون( جردا ماديا مرة          

من           السنة على األقل و تستخرج الفروق الناتجة عن املقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعال

 2هذه الفروق نذكر:

 .نها غادرت املؤسسةاستثمارات مسجلة بالدفاتر لك -

 .استثمارات صغتها املؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر -

 .حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل -

 .مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة لالستعمال أو البيع -

 .لم تتم كما يجبإهتالكات االستثمارات املسجلة  -

 .خذ بعين االعتبارتؤ تدهور قيم بعض األصول و لم  -

 .خذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيهاؤ خسائر محتملة الوقوع لم ت -

نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات ال تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الش يء  -

  بالنسبة لإليرادات
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 :(ملحاسبي )الدفتري الجرد ا -2.2

ات للحساب ترحل  يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن                

 الختامية اإليرادات و التكاليف املتعلقة بهذه الفترة فقط ال أكثر و ال أقل.

 :اهداف الجرد  -3

و واضحة عن املركز املالي للمؤسسة من خالل امليزانية الختامية  إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية          

 3التي تعد في نهاية الفترة و هذا من اجل :

 .التأكد من القيمة النقدية لألصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد -

 التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية،  و يلتزم بها املشروع للغير. -

 و               التأكد أن األرصدة التي يظهرها ميزان املراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن املصروفات  -

 اإليرادات تتعلق بالفترة املحاسبية.

مة و بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العا -

 و الجانب املحاسبي من الجرد.الدفاتر األخرى و هذا ه

   تحديد املركز املالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة. -

 

 .األصول جرد عناصر  : املطلب الثاني

 أوال : جرد األصول غير الجارية 

                   ل التثبيتات العينيةهي أصول مخصصة لالستعمال بصورة مستمرة لحاجة نشاطات الكيان مث"            

تتم حيازتها لغايات التوظيف على املدى البعيد أو التي ال ينوي الكيان انجازها في غضون األشهر   ،و املعنوية

 4. "أالثني عشر التي تلي تاريخ قفل السنة املالية

إلى        ، باإلضافة ملؤسسة او هي تشمل حسابات التثبيتات املعنوية و املادية و املالية الواقعة تحت رقابة "          

  5: "حسابات االهتالك و خسائر عن قيمة التثبيتات و هي كالتالي

 التثبيتات املعنوية :   -1

 ، و من الحسابات الفرعية لهذا الحساب نجد : ( 20 و هي ممثلة بالحساب رقم )

نسجل في هذا الحساب مختلف املصاريف التي  :"203لتنمية القابلة للتثبيت "حـ/مصاريف ا -أ

 ، و تسجل على مرحلتين :جال البحوث و الدراسات و التطويرتنفقها املؤسسة في م

 ( 40او 53أو  512( إلى ) حـ/69حـ/ او 60حسب القيد التالي : من )حـ/ حسب طبيعتها : 

 (731( إلى )حـ/ 203و تسجل كالتالي : من ) حـ/ تحويل املصاريف إلى قيم معنوية : 

                                                           
 .31مذكرة أعمال نهاية السنة  ص  3

 
 .81، ص 19، العدد  2009مارس  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،   4

 .27-69، ص 2009عبد الرحمان عطية ، املحاسبة العامة وفق النظام املالي و املحاسبي الجديد ، دار النشر الجيطلي ، الجزائر ،   5



نهاية الدورة و عمليات التسوية املحاسبية أعمال                                 الفصل الثاني :  
 

41 
 

 

و أ               و هناك حالتان ، إما عن طريق شراءها " :  204برمجيات املعلوماتية و ما شابهها " حـ/  -ب

 كلتا الحالتين يكون كالتالي :  انجازها من طرف املؤسسة ، و التسجيل املحاسبي في

 (404أو  512أو  53إلى حـ/ 204) حـ/من :قوق استخدام البرامج لفترة محددةحالة شراء ح 

 .بتكلفة الشراء

 )                                      تسجل أوال حسب طبيعتها من  حالة إنتاج البرامج من قبل املؤسسة : 

 (.731إلى حـ/ 204( ، ثم تسجل بالقيد الثاني من )حـ/ 6×/، حـ 53، حـ/ 512إلى حـ/ 6×حـ/

ن  م          و يكون القيد كالتالي: " :  205، البراءات و العالمات " حـ/تيازات رخص، حقوق مماثلةام -ت

 ( . 404،  53،  512إلى حـ/ 205) حـ/

 املؤسسات أو تجميعيسجل في هذا الحساب فارق االقتناء في حالة : فارق االقتناء ) شهرة املحل ( -ث

من )            :تكون التسجيل املحاسبي كالتالي، و إدماج مؤسسات بأخرى، أو عملية مؤسسة ألخرى 

 (. 104إلى حـ/ 207حـ/

بات يسجل في هذا الحساب باقي القيم املعنوية التي لم تتضمنها الحساالتثبيتات املعنوية األخرى :  -ج

 (. 104إلى حـ/ 208: من ) حـ/السابقة الذكر و يكون القيد كالتالي 

 التثبيتات املادية :  -2

 : ( الذي يتفرع بدوره إلى 21و هي املتمثلة في )حـ/

ى حسابات فرعية مثل أراض ي للبناء، أراض ي حيث يمكن تقسيم هذا لحساب إل": 211األراض ي "حـ/ -أ

 .مهيأة، مقاطع و مناجم، أراض ي أخرى 

 " :  212عملية تهيئة و تركيب األراض ي " حـ/ -ب

رف طأو املنجزة من طرف املؤسسة نفسها ، أو من  و هي كل التثبيتات املقتناة" :  213املباني " حـ/ -ت

مقاول من الخارج ، و تتضمن تكلفتها ما يلي : سعر تكلفة الشراء ، إضافة إلى كل التكاليف التي 

 إلى غاية التشييد الكلي للمبنى .تصرف على املباني من بداية الحفر 

صناعي و و تمثل في مختلف العتاد ال " :  215التركيبات التقنية و املعدات و اآلالت الصناعية " حـ/ -ث

 اآلالت الصناعية ، و مختلف التركيبات كآالت اإلنذار.

لم نذكرها و يدرج في هذا الحساب كل عناصر التثبيتات املادية التي التثبيتات املادية األخرى :  -ج

سابقا ، و تتمثل في معدات النقل ، تجهيزات املكتب ، أغلفة قابلة لالسترجاع و تجهيزات اجتماعية . 

 6( يكون حسب الحاالت التالية :  21و التسجيل املحاسبي لـ ) حـ/
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ن ) م                                             يكون القيد على الشكل التالي : حالة شراء التثبيتات من الغير : 

 ( . 404،  53،  512إلى حـ/ 21×حـ/

 6×حـ/)                 نسجل في القيد األول من حالة انجاز التثبيتات العينية من قبل املؤسسة :  

  دائنا . 732( ، أما في القيد الثاني نجعل حساب األصل املعني مدينا و حـ/ 53، 512إلى حـ/

يعرف امتياز الخدمة العمومية بأنه عقد يسدد بموجبه شخص " :  22التثبيتات في شكل امتياز "حـ/ -3

عمومي ) صاحب امتياز ( إلى شخص طبيعي أو معنوي تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته ملدة محددة 

 و طويلة نسبيا مقابل تحصيل اتاوي من قبل تحصيل خدمة عمومية .

بهذا  هي التثبيتات التي لم يتم انجازها في نهاية السنة ، كأن نسجل" :  23"حـ/التثبيتات قيد االنجاز  -4

الحساب التسبيقات و األقساط املسددة ملوردي التثبيتات ، بحيث تسجل بتكلفة التثبيتات التي لم 

تكتمل بعد ، ساء كان االنجاز من طرف املؤسسة أو من طرف الغير ، و التسجيل املحاسبي يكون على 

 تين : حال

                 مدينا  237أو حـ/ 232في نهاية السنة نجعل حـ/حالة انجاز التثبيتات من قبل الغير :  

 و           دائنا بتكلفة األشغال التي تم انجازها ، و عند استالم التجهيزات بصورة كاملة 404و حـ/

 مدينا . 21أو حـ/ 20و يجعل حـ/ 23×جاهزة لالستخدام يرصد حـ/

 73مدينا ، و حـ/ 237أو حـ/ 232في نهاية السنة نجعل حـ/ حالة انجاز من طرف املؤسسة : 

 دائنا .

و هي "7." :  27و حـ/ 26املساهمات و الديون الدائنة بمساهمات و التثبيتات املالية األخرى : " حـ/ -5

ها لفترة طويلة ا والى األسهم و السندات و الديون ن التي يكون للكيان القدرة و الرغبة في االحتفاظ ب

   "تاريخ استحقاقها في حالة السندات

أو هو دين مستحق يجب تسديده في اجل سنة واحدة ، أو هو سنة أو قيمة مماثلة قرر الكيان 

 االحتفاظ بها ألكثر من سنة مالية واحدة .

حد افي الجانب الدائن يجعالن هاذين الحسابين مدينان بقيمة الدين أو االقتناء أو املساهمة ، و يقابله 

 الحسابات املالية .

 ) سنتطرق إليه بالتفصيل في املبحث الثاني ( ." :    28اهتالك التثبيتات " حـ/ -6

قد تتعرض القيم الثابتة لنقص بسبب أو بآخر ، فقد تكون " :  29خسائر القيمة عن التثبيتات " حـ/ -7

ة أو نظرا لتطور علمي يفقد القيم الثابتة هذه الخسارة ناتجة عن حادث أو بسبب األزمات االقتصادي

 8جزءا من قيمتها دون استعمالها حتى و لو كانت جديدة ، و يتفرع هذا الحساب إلى : 
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ن سبب عو هي الناتجة " :  290خسائر القيم عن القيم الثابتة غير امللموسة ) املعنوية ( " حـ/ 

راءة االختراع التي تشترى و قبل أن يتم يجعل القيم الثابتة غير امللموسة غير ذات هدف ، كب

و ذلك        ، يصبح االختراع األول غير ذي قيمةاهتالكها تظهر اختراعات أحسن منها ، بحيث 

 . 290إلى حـ/ 681بالقيد التالي : من حـ/

، أي ليس ةو التي تتعلق بفقدان قيمة مفاجئ: " 291قيم الثابتة امللموسة " حـ/خسائر في ال 

 .291إلى حـ/ 681باالستعمال العادي كحوادث املرور ، و تسجل بالقيد التالي : من حـ/

يسجل في هذا الحساب جميع : " 292الثابتة موضع امتياز " حـ/ خسائر في القيم على القيم 

قع و يسجل محاسبيا هذا التو  القيم املتوقعة للقيم الثابتة املوجودة عند الغير في حالة امتياز 

 . 292إلى حـ/ 682ي : من حـ/كما يل

جاز عادة ال تخضع القيم الثابتة رهن االن " : 293خسائر في القيم الثابتة رهن االنجاز " حـ/ 

 681ـ/ح                     لالهتالكات العادية ، بينما تخضع للخسارة في القيم و تسجل كما يلي : من

 . 293إلى حـ/

ا تتعرض أحيان :" 296املرتبطة باملساهمات " حـ/ حقوق خسائر في القيم على املساهمات و ال 

، فإذا كان الكيان يملك بعض ر قيم بعض األسهم في بعض الشركاتأسواق البورصة النهيا

ن م                                 : تها فيسجل القيد املحاسبي التالياملساهمات و مسها انهيار في قيم

 . 293إلى حـ/ 681حـ/

، نفس الش يء قد يمس سندات املساهمة :" 297ة عن السندات الثابتة " حـ/القيمخسائر  

ب ، و لكن قد تكون محل خطر بسبملساهمة ال تخضع ملخاطر املضاربةلكن الفرق أن سندات ا

من      :ة تحقيق خسارة يسجل القيد التالي، و في حالاختالس الشركات املصدرة لألسهم

 . 297إلى حـ/ 681حـ/

ن م         في هذه الحالة يسجل القيد التالي : القيم عن األصول املالية الثابتة األخرى :خسائر  

 . 298إلى حـ/ 681حـ/
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 ثانيا : جرد املخزونات 

  مفهوم : -1

بائع  يهاتر ، ملا في ذلك على سبيل املثال البضائع التي يشنات السلع املقتناة إلعادة بيعهاتشمل املخزو       

 .ية تتم حيازتها إلعادة بيعها، أو أراض ي أو إي أمالك عقار التجزئة إلعادة بيعها

ولية كمنتوجات من الكيان ، و تشمل على املواد األ   كما تشمل املنتوجات التامة الصنع أو األشغال قيد االنجاز"  

 و اللوازم املوجودة قيد االستعمال في مسار اإلنتاج .

بتقديم الخدمة فإن املخزونات تدرج كلفة الخدمة التي لم يقم الكيان بإدراج املنتجات و في حالة القيام " 9 

  . "املطابقة لها في الدفاتر املحاسبية

 و تضم املخزونات ما يلي : 

 هي السلع املشتراة بقصد إعادة بيعها و هذا دون إحداث تغيير عليها .مخزون البضائع :  30حـ/

ن تدخل أو هي مواد تساهم في عملية املعالجة أو التصنيع أو االستغالل دون توريدات : املواد األولية و ال 31حـ/

 في تكوين املنتجات املصنعة أو املعالجة .

 ال        يكون هذا الحساب في نهاية الدورة لتسجيل املنتجات و األشغال التي املنتوجات الجاري انجازها :  33حـ/

 د هذا في بداية السنة املوالية .تزال قيد التنفيذ ، على أن يرص

في         نسجل به تكلفة الخدمات )املقدمة ( و التي ال تزال قيد االنجاز "إنتاج الخدمات الجاري انجازها : 34حـ/

 10."نهاية السنة 

 و يضم الحسابات التالية :مخزون من املنتجات :  35حـ/

وصلت إلى درجة معينة من الصنع  و هي مختلف املواد التياملنتجات الوسيطية :  351حـ/ 

بحيث تستطيع املؤسسة أن تبيع هذه املنتجات ، أو إدخالها إلى ورشات أخرى إلتمام عملية 

 اإلنتاج .

ن م                  هي مختلف املنتجات التي وصلت إلى املرحلة األخيرة املنتجات املصنعة :  355حـ/ 

 العملية اإلنتاجية . 

لفضالت و هي مختلف اتبقية أو املواد املسترجعة ) البقايا و النفايات ( : املنتجات امل 358حـ/ 

 والناتجة عن العملية اإلنتاجية أو املنتجات التي بها عيوب ، و بالتالي ال تستطيع استعمالها 

 تسويقها كمنتجات عادية .

لتي تنتج عن عملية تفكيك احد و يقصد بها جميع قطاع الغيار ااملنتجات املتأتية عن القيم الثابتة :  36حـ/

 القيم الثابتة امللموسة ، و مثال ذلك املحركات الكبرى التي يتم تفكيكها لبيعها قطع غيار حسب الحاجة .

كنها هي املخزونات الواقعة تحت رقابة املؤسسة ل: ة ) التي في الطريق إلى املخزن (املخزونات الخارجي 37حـ/

 ، مثل مخزون قيد االستالم أو املوزع في مخازن الغير. في حيازتها فعال في نهاية السنة ليست
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أو   تمثل قيمة البضائع و املواد األولية التي اشترتها املؤسسة بهدف بيعها على حالتها "املشتريات املخزنة :  38حـ/

  11. "استهالكها في عمليات اإلنتاج و االستغالل

 ، املؤونات و خسائر تدهور املخزونات : دونات، أنظمة الجر قواعد تقييم املخز  -2

تختلف حسب مراحل دورة املخزون ، و سوف تأخذ قواعد التقييم حسب  قواعد تقييم املخزون :  -أ

 املعايير املحاسبية : 

 ،ن املؤسسة بتكلفة شرائها عند بداية دورة املخزون فان املشتريات تدخل ملخاز تكلفة الشراء :  

  "لتخفيضاتا –ثمن الشراء + املصاريف امللحقة بالشراء  تكلفة الشراء =" حيث :

 "  35،  34،  33بالنسبة لـ "حـ/تكلفة اإلنتاج :  

 "تكلفة اإلنتاج = تكلفة شراء املواد األولية + مصاريف اإلنتاج"

إن املؤسسة تعتمد في تقييم املخرجات على طرق تقديرية تعتمد على تكلفة املخرجات :  

تكاليف تنبؤية و طرق حقيقية ، و قد اعتمد النظام املالي املحاسبي النوع األخير و ألزم 

 أو طريقة املتوسط املرجح: FIFOاملؤسسة بتطبيق إما أسلوب الوارد أوال الصادر أوال 

لبضاعة التي يتم اقتنائها تقوم هذه الطريقة على افتراض أن ا:  « FIFO »طريقة الوارد أوال الصادر أوال  -

أو ال تباع أوال ، بمعنى أن البيع يتم من أقدم بضاعة موجودة في املخازن ، و قد يتم استخدام هذه 

 الطريقة بغض النظر عما إذا كان التدفق املالي مع هذا االفتراض .

استخدام هذه الطريقة عندما تكون أسعار البضاعة ينصح بطريقة املتوسط الحسابي املرجح :  -

و               متقلبة صعودا و هبوطا ، إذ تسمح هذه الطريقة بتقليص اثر التقلبات على كل من التكلفة ،

  12كذلك تكلفة املخزون املتبقية في املخازن و يتم حساب متوسط التكلفة املرجح كاآلتي :

                                                      

 لبيعتكاليف الوحدات املتاحة ل× الكميات                                                      

 متوسط التكلفة املرجح = 

 الوحدات املتاحة                                                           

    

 تنحصر في نظامين : أنظمة جرد املخزون :  -ب

 تبعا لهذا األسلوب فإننا نسجل محاسبيا كل التغيرات اليومية للمخزوننظام الجرد املستمر :  

و املفروض      ) املدخالت و املخرجات ( ، و هكذا فإن رصيد الحساب سيظهر قيمة املخزون ، 

الجرد املحاسبي للمخزون املعني في حالة  أن ال يكون هناك فروقات هامة بين الجرد املادي و

 تطبيق الجرد الدائم للمخزون .

 

 

                                                           
 .55-54، ص  نفس املرجععبد الرحمان عطية ،  11
 .146-142، ص2011الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية، الجزء االول،مطبعة دار هومة، الجزائر، بن ربيع حنيفة ،  12
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تبعا لهذا األسلوب فإن الحركة اليومية للمخزون ال تتابع  " نظام الجرد املتناوب ملخزون : 

  و   محاسبيا لكن تتابع بواسطة بطاقة املخزون و التي تمسك من قبل مسيري هذه املصلحة ، 

جل عمليات شراء البضاعة و املواد قيد واحد يخص عملية الشراء ، كذلك في هذا األسلوب نس

نسجل عمليات بيع البضاعة و املنتجات في قيد واحد ) إذ نسجل قيد البيع فقط ( ، و في نهاية 

السنة نسجل القيود الخاصة بجرد املخزون و املتمثلة في تخفيض أو إلغاء مخزون بداية 

شتريات و إثبات مخزون آخر السنة الذي حدده الجرد املادي ، و الدورة ، و ترصيد حسابات مل

 13."الذي يتم إجراءه بصفة دورية ) كل شهر أو فصل أو على األقل مرة واحدة في السنة ( 

 14خسائر القيمة عن املخزونات ) املؤونات ( :   -ت

إن إجراءات جرد لبضاعة تتطلب مقارنة قيمة التكلفة لبضاعة آخر املدة بالقيمة السوقية ، و ذلك في 

في       نهاية السنة املالية ، بحيث وجب على املؤسسة تكوين مؤونة بمقدار االنخفاض و الذي يعرف 

 ."39"تحت حساب نهاية السنة املالية بخسائر القيمة عن املخزونات و الجاري تخزينها و تندرج 

هي عبارة عن عبء تتحمله املؤسسة عند نهاية كل دورة محاسبية ، حيث تعريف املؤونة :  

 تقوم بتكوين هذه املؤونة ملواجهة تدني في احد عناصر األصول أو زيادة احد عناصر الخصوم . 

الشركات و اعتبار مبدأ  و نظرا ألهمية الخسائر في الحياة االقتصادية للمؤسسة فقد تؤثر سلبا في نشاط    

   الحيطة و الحذر الذي يفرض على الكيانات األخذ بعين االعتبار الخسائر و خاصة املتوقعة منها.

 تمر مؤونة نقص املخزونات ثالث مراحل :املعالجة املحاسبية ملؤونة نقص املخزونات :  

مخصصات االهتالكات و  685حـ/لتكوين خسارة قيمة املخزون يجعل املرحلة األولى : تكوين املؤونة :  -

خسائر قيمة املخزون ) أو احد  39املؤونات و خسائر القيمة لألصول الجارية مدينا ، مع جعل حـ/

 15 فروعه ( دائنا كما يلي :

  ."( بقيمة النقص 395، حـ/ 392، حـ/ 391، حـ/ 3901إلى ) حـ/ 685من حـ/"

 

 

 

 

 

 

 

ؤونة عند نهاية كل دورة محاسبية تقوم املؤسسة بإعادة النظر في املاملرحلة الثانية : تعديل املؤونة :  -

 املكونة سابقا ، و هنا نصادف ثالث حاالت : 

                                                           
 .141ص ، 2008دار النشر الجيلطي،الجزائر،  ،املحاسبة العامة  وفق النظام املالي و املحاسبي الجديدبد الرحمان عطية ، ع 13

 .105، ص2009جديد ، مؤسسة الفنون املطبعية، املخطط املحاسبي املالي اللبوز نوح ،   14

 141ص،  2008دار النشر الجيلطي،الجزائر،  ،املحاسبة العامة  وفق النظام املالي و املحاسبي الجديدعبد الرحمان عطية ،   15
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  : في هذه الحالة ال نسجل أي قيد .حالة تخفيض في املؤونة 

  : في هذه الحالة تكون املؤسسة مؤونة إضافية بالفرق ، املؤونة اصغر من االنخفاض املتوقع

 . 39إلى حـ/ 685دائنا كما يلي : من حـ/ 39مدينا و حـ/ 685فيجعل حـ/

  : بقا ، هنا تقوم املؤسسة بإلغاء جزء من املؤونة املكونة سااملؤونة اكبر من االنخفاض املتوقع

 استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة و تموينات األصول الجارية دائنا . 785فيجعل حـ/

  16."و نعني به الترصيد النهائي للمؤونة املكونة سابقا  " ئي :الترصيد النها املرحلة الثالثة : -

 ثالثا : جرد الحقوق 

 جرد الزبائن ) العمالء ( :  -1

 تنحصر عملية جرد العمالء في مراجعة الوثائق التي تثبت الديون التي في ذمة العمالء لصالح         

 إعادة تصنيعها تبعا لتطور فترة استخدامها .املؤسسة ، و تصحيح أي خطأ في مبالغ هذه الديون و كذا 

سعر البيع اإلجمالي ) أي سعر البيع + الرسوم( للبضائع و املنتجات يكون هذا الحساب مدينا بتعريف العمالء :  

و الخدمات التي باعتها املؤسسة إلى عمالئها دون تحصيل ثمنها ، و يجعل مدينا مع احد الحسابات التالية الدائنة 

 :.17 

 (.70احد الحسابات الفرعية لحساب املبيعات ) حـ/ 

 : رسم القيمة املحصل عليها من املبيعات .4457الحساب  

 برسم األمانة . 409حساب فرعي لحساب  

 و عندما يسدد العمالء يجعل هذا الحساب دائنا مع جعل احد حسابات النقديات مدينا .

 يصنف العمالء إلى : تصنيف العمالء :  -أ

و هم عمالء معروف عنهم أنهم يسددون ما عليهم بانتظام و في املواعيد العمالء العاديون :   

م ، املتفق عليها ، و لم يسبق لهم أن امتنعوا أو تأخروا عن دفع ما عليهم ، و مركزهم املالي سلي

ون و ال تك 411لذلك فإن النشأة مطمئنة لسدادهم الديون املرتبة عليهم و يندرجون تحت حـ/

 لهم مؤونة .

 

 

 

 

و أو هم العمالء الذين عجزوا عن تسديد ديونهم إما كليا أو جزئيا ، العمالء املشكوك فيهم :   

 . 416الذين لم ينتظموا في تسديد ديونهم في مواعيدها و يندرجون تحت حـ/

مغادرة و هم العمالء الذين ال أمل في تسديد ديونهم نتيجة إفالس أو العمالء املعدومين :  

 البالد أو عدم معرفة عنوانهم أو موتهم و عدم كفاية الشركة لتسديد كل أو بعض من ديونهم .

                                                           
 .142عبد الرحمان عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص  16
 .105عبد الرحمان عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص  17
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 18املعالجة املحاسبية :  -ب

راحل تمر املعالجة املحاسبية ملؤونة العمالء باملاملعالجة املحاسبية للعمالء املشكوك فيهم :  

 التالية : 

  : رة قيمة دين يحتمل أن ال يسدد هنا نقوم بتسجيل خسامرحلة تكوين املؤونة

خسارة القيمة لحسابات العمالء ( بجعله دائنا ، و بجعل  491بصورة كاملة في )حـ/

مخصصات االهتالكات و املؤونات و خسائر قيمة األصول الجارية ( مدينا ،  685)حـ/

 .491إلى حـ/ 685أي : من حـ/

 : حالة خسارة القيمة تسجل  يتم تعديلها حسب الحالة ، ففي مرحلة تعديل املؤونة

دائنا بمبلغ زيادة خسارة  491مدينا و حـ/ 685بقيد مماثل لقيد تكوينها ، أي نجعل حـ/

 دائنا . 785مدينا و حـ  491القيمة )املؤونة( ، أو جعل حـ/

 : و هو ترصيد املؤونة املكونة . مرحلة االستعمال النهائي للمؤونة 

ن في حالة الديون املعدومة نسجل القيد التالي : ماملعالجة املحاسبية للعمالء املعدومين :  

  وم ) الزبائن ( بقيمة الدين املعد 411) الديون املعدومة غير القابلة للتحصيل ( إلى حـ/ 654حـ/

 جرد أوراق القبض :     -2

درج ديونهم و تن متها املؤسسة من عمالئها لتسديدلوراق التجارية ) كمبيالة أو سند ألمر ( استال هي اتعريف :  

 ، و عند جرد أوراق القبض يمكن أن تكون االحتماالت التالية :  413تحت حساب 

 أي أن تاريخ االستحقاق هو تاريخ الجرد ، و في هذهالقيمة االسمية تتساوى مع القيمة الحالية :   -أ

 ،ة ، و هنا ال يوجد أي داعي إلجراء تسويات جرديةالحالة تكون القيمة االسمية تساوي القيمة الحالي

 فتظهر األوراق التجارية في امليزانية بالقيمة الحالية .

أي أن تاريخ االستحقاق يأتي بعد تاريخ الجرد ، و في هذه " القيمة االسمية اكبر من القيمة الحالية : -ب

و التي تستعملها املؤسسة فيما لو لية و االسمية يمثل خسارة االحالة يكون الفرق بين القيمتين الح

قامت بخصم أوراق القبض التي في محفظتها في البنك في تاريخ الجرد ، و بهذا الفرق تشكل مؤونة 

     19."في الجانب املدين 685دائنا و يقابله حـ/ 4913بالقيمة املتوقعة للخصم ، و يسجل الفرق في حـ/

 

 جرد الحسابات املالية :   -3

 ت املالية كباقي األصول اكتشاف األخطاء و القيام بتصحيحها .يتم جرد الحسابا

تمثل كل ما هو حساب مالي في شكله الجماد ياي ليس شخصا طبيعيا و ال هيئة يتعامل معها و إنما تعريف : 

كانت  سواءبوصفه مكان ملموس أو معنوي يحتفظ به باألموال ، أو األموال بحد ذاتها  كوسيلة للتعامل 

 20الصندوق أو هيئة مالية ينظر إليها كحساب لديها ، و توجد عدة حسابات مالية هي كالتالي:

                                                           
 581-157، ص 2005الدين مصطفى الخداش ، أصول املحاسبة املالية ، دار املسيرة للنشر ، عمان ، حسام  18
 .132-131، ص 2005اصول املحاسبة املالية، دار املسيرة للنشر، عمان، دين مصطفى الخداش ، حسام ال 19
 .159ص،  2009املخطط املحاسبي املالي الجديد، مؤسسة الفنون املطبعية، لبوز نوح ،   20
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املالية القصيرة األجل ، أي  يقصد بها جميع االستثمارات" : 50قيم التوظيف املنقولة "حـ/ 

ظهر  صفة القابلية من جهة و أنها ذات رصيد مدين في الغالب تجعل منها أصوال متداولة إال إذا

 ت بترصيد دائن .

يسجل ضمن هذه الحسابات كل املؤسسات ": 51البنك ، املؤسسات املالية و ما شابهها "حـ/ 

الحسابات  سواء  املالية ذات الصيغة املصرفية ، أي التي لها صفة االحتفاظ بأموال الغير

يسمح بإقراضها الجارية التي تسمح بدخول و خروج األموال في أي وقت ، أو كودائع ملدة معينة 

 21 للغير إذا سمح األمر ، و تنقسم إلى :

 /قيم التحصيل :  511حـ 

 /بنوك الحسابات الجارية :  512حـ 

 /الخزينة العمومية و املؤسسات العمومية :  515حـ 

 /الهيئات املالية األخرى :  517حـ 

 /الفوائد املنتظرة :  518حـ 

 /املساهمات املصرفية الجارية:  519حـ   

ت هي األدوات املالية املتفرعة من الخيارات و العقود ذا" : 52الصكوك املالية املشتقة "حـ/ 

 اجل و االعتمادات املتبادلة ألسعار الفائدة و العملة الصعبة .

 و         يسجل فيه املبلغ النقدي الذي يقبضه الكيان في الجانب املدين ، " : 53الصندوق "حـ/ 

 روفة في الجانب الدائن لهذا الحساب .يقيد مبلغ النقود املص

أو  هي حسابات مفتوحة لدى البنوك" : 54وكاالت التسبيقات و االعتمادات املالية "حـ/ 

املؤسسات املالية باسم أشخاص يمثلون كيانات و يسيرون تلك الحسابات تحت مسؤوليتهم 

 لصالح وكاالتهم .

تحويل األموال من حساب الخزينة هو حساب يستعمل ل "" :58التحويالت الداخلية "حـ/ 

 22."( ق لي حساب خزينة آخر ) بنك أو صندو )صندوق أو البنك( إ

 

 

قد يتعرض احد الحسابات املالية " :  59خسائر في القيم عن األصول املالية الجارية " حـ/ 

الجارية إلى نقص في القيمة لسبب أو آلخر ، فهذا النقص يجب أن يسجل في احد الحسابين 

  23التاليين :

 /خسائر في القيم عن األصول املالية الجارية:  591حـ.  

 /خسائر في القيم على وكاالت التسبيقات و االعتمادات املالية:  594حـ.  

                                                           
 . 171-159لبوز نوح ، مرجع سبق ذكره ، ص 21
 .73-72، ص 19، العدد 2009مارس  25يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجر   22
 .187، ص 2009املخطط املحاسبي املالي الجديد، مؤسسة الفنون املطبعية،  لبوز نوح ،  23
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، و في املقابل يتم القيد في الجانب  59عند إثبات الخسارة في القيمة يتم قيدها في حسابات مالية دائنة لحساب "

  24. "686املدين للحساب 

 : جرد عناصر الخصوم  الثالثاملطلب 

نهاية  تقوم املؤسسة بجرد الخصوم و ذلك بإعادة النظر في العمليات املسجلة خالل السنة وهذا في                  

عن  السنة املالية ملعرفة األخطاء، و بعد ذلك القيام بتصحيحها، و تتمثل الخصوم في االلتزام الراهن و املترتب

 وقعت سابقا ، و يجب أن يترتب عن انقضائها بالنسبة للكيان خروج موارد تمثل منافع اقتصادية .أحداث 

 أوال : جرد حقوق امللكية 

 تعريف حقوق امللكية :  -1

و نعني به املبلغ الذي قدمه املساهمون للشركة وقت التأسيس إضافة إلى الجزء الذي اكتسبته "     

و       ، و هي أيضا االلتزامات التي على عاتق املؤسسة ات سابقةي فتر الشركة نتيجة املمارسة للنشاط ف

  25."تستمر في زيادة القدرة الكسبية للمؤسسة 

 مؤونات املخاطر و األعباء :  -2

 . 15و تندرج ضمن حساب  -

مؤونات األعباء هي الخصوم غير املتأكد من حلول أجل استحقاقها أو تحصيل مبلغها ، و يتم تكوين  -

 األعباء و املخاطر في الحاالت التالية :مؤونة 

، أو ضمن أي موجب عقد قانوني أو عقد مع الغيرعندما يكون للكيان التزام راهن ) قانوني أي ب 

 .على تطبيقه ( ناتج عن حادث ماض ي نظام جرت املؤسسة

 .ملواد أمر ضروري إلنهاء االلتزامعندما يكون من املحتمل أن يكون خروج ا 

 القيام بتقدير هذا االلتزام تقديرا موثوقا منه.عندما يمكن  

 

 

 

 

 

 :فقات ) األعباء ( و هي تنقسم إلىيتم تكوينها في نهاية السنة و على أساس أفضل التقديرات للن

  املؤونات للمعاشات و االلتزامات املماثلة :  153حساب 

  املؤونات للضرائب :  155حساب 

  مؤونات لتجديد التثبيتات ) االمتياز ( :  156حساب 

  م غير الجارية الخصو -مؤونات أخرى لألعباء:  158حساب 

 املعالجة املحاسبية ملؤونات الخصوم غير الجارية :  -3

                                                           
 .73، ص 19دد ، الع2009مارس  25يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجر  24
 .9، ص  2009املخطط املحاسبي املالي الجديد، مؤسسة الفنون املطبعية،  لبوز نوح ،   25
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)مخصصات االهتالك و مؤونة الخصوم املالية  681في نهاية لسنة نجعل الحساب  تكوين املؤونة :  -أ

 من و                               158أو  155أو  153إلى حـ/ 686دائنا ، أي : من حـ/ 15( مدينا و الحساب 

 .  156إلى حـ/ 682حـ/

 في نهاية السنة املوالية يتم مراجعة املؤونة و تعديلها كالتالي : تعديل املؤونة :  -ب

 . زيادة قيمة املؤونة عند الحاجة ، و يكون القيد مماثال لقيد تكوينها 

 أو          781مدينا و الحساب  15ض قيمة املؤونة أو إلغائها ، حيث نجعل الحساب تخفي

 دائنا ، بقيمة التخفيض في املؤونة أو بالقيمة الكلية في حالة اإللغاء.  786حساب 

في حالة تحقق األعباء التي كونت من اجلها املؤونة يتم ترصيد املؤونة مباشرة  "استخدام املؤونة : -ت

".26  

 ثانيا : جرد الديون 

 تعريف الديون :  -1

رد زمات أو الديون املستحقة الدفع إلى الغير ) موردون ، أوراق الدفع ، جلهي مختلف اال           

 الديون و حسابات األرصدة ، الخصوم الجارية ( .

 و                 أما موردو السلع "املوردون )موردو السلع و الخدمات ، و موردو القيم الثابتة ( :  -أ

الخدمات فهي الفئة التي تورد السلع و الخدمات بصفة مباشرة ، و يكون األمر إذا تم اقتناء 

و      السلع و عادة ما يسجل هذا الحساب بمجرد استالم الفواتير التي تثبت عقد البيع 

 استحقاقية املورد لدينه .

بأحد القيم الثابتة إذا كان  زويد املؤسسةأما بالنسبة ملورد القيم الثابتة فهم الذين يقومون بت

 27."ها على الحساب فيسجل بصفته ؤ شرا

تتمثل عملية جرد املوردين في مراجعة كل االلتزامات و ديون جرد حسابات املوردين :  -ب

املؤسسة نحو الغير ، و كذلك تصحيح األخطاء في مبالغها و إعادة تصنيعها إلى خصوم غير 

و هذا تبعا لتاريخ استحقاقها ) تسديدها ( ، و من ثم القيام بعملية جارية ، و أخرى جارية ، 

 التسوية .

 

   الخصوم الجارية :–حسابات األرصدة  -2

 مؤكدة و التي من املحتمل أن يقع عند إقفال الحسابات فإن الخصوم التي يكون مبلغها غير       

 28:نمر باملراحل التالية في تسجيلها، فهنا نضع مؤونة بقيمة املبلغ ، و شهرا 12استحقاقها خالل 

 مدينا ، بقيمة املؤونة. 685دائنا و حساب  481نجعل حساب حالة التوقع :  -أ

 5×حـ/أو  4×حـ/إلى  481حـ/نسجل من حالة الوقوع بنفس مبلغ املؤونة :  -ب

                                                           
 123، ص  2009املحاسبة العامة وفق النظام املالي و املحاسبي الجديد، دار النشر الجبطلي، الجزائر، عبد الرحمان عطية ،   26
 . 99-98، ص  2009املخطط املحاسبي املالي الجديد،مؤسسة الفنون املطبعية،   ،لبوز نوح  27
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، و الفائض  5×حـ/أو  4×حـ/إلى  481حـ/نسجل من حالة الوقوع بأقل من مبلغ املؤونة :  -ت

 . 785يسجل في حـ/

 و               481حـ/أي أن املؤونة غير كافية ، و نسجل من حالة الوقوع بأكثر من مبلغ املؤونة :  -ث

 . 5×أو حـ/ 4×إلى   حـ/  6×حـ/

بقيمة  785حـ/إلى  481حـ/أي عدم جدوى من املؤونة ، و نسجل من حالة عدم الوقوع :  -ج

  املؤونة 

 مفهوم االهتالكات , دوره و عناصره : املبحث الثاني

   .تعريف االهتالك و انواع  او طرق االهتالكات و كيفية حسابها  : املطلب االول   

 مفهوم االهتالك :    -1

مدته املقدرة حسب مخطط هو التوزيع النظامي للمبلغ املهتلك من األصول على مدى "          

 29  ."مع مراعاة القيمة الباقية املحتملة من األصول بعد هذه املدة ، االهتالك

 أو هو انخفاض قيمة االستثمارات نتيجة االستخدام أو التآكل أو القدم ، و النظام املحاسبي      

 ، ي دية املرتبطة بأصل عيني أو معنو املالي الجديد عرف االهتالك على أنه " استهالك املنافع االقتصا

    "سابه كعبء إال إذا كان مدمجا في القيمة املحاسبية ألصل أنتجه الكيان نفسهو يتم ح

فاالهتالك إذن يمثل التكلفة الثانوية لحيازة و استخدام أصل ما ، و نجد إن التثبيتات التي "           

تطبق عليها  استأجرتها املؤسسة من الغير ) اإليجار البسيط ( ، و كذا االستثمارات في طور االنجاز ال

 30. "الهتالكات

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ) طرق( االهتالكات وكيفية حسابها أنواع -2         

       ألقساط احسب ما نص عليه النظام املحاسبي املالي فإنه توجد طريقة االهتالك الخطي و طريقة                      

 . املتزايدةاملتناقصة و طريقة مستوى النشاط ، و طريقة األقساط 

و   ،ض أن االهتالك دالة لعامل الزمنتقوم هذه الطريقة على افتراطريقة االهتالك الخطي )الثابت ( :  -1

تخصيص األقساط يكون بطريقة ثابتة مدى العمر اإلنتاجي لألصل الثابت ، و هذا بغض النظر عن 

                                                           
 81، ص 19، العدد  2009مارس  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،   29
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ريقة ألنها تحمل جميع استخدامه أو تقادمه ، و يراها املدافعون عن هذه الطريقة أنها أفضل ط

 السنوات لحصص متساوية من تكلفة األصل ، و يحسب قسط االهتالك كالتالي: 

 

 / العمر اإلنتاجي  تالكلالهمخصصة االهتالك ) القسط (  = القيمة القابلة             

  

 "لخردة ا –القيمة القابلة لالهتالك = التكلفة األصلية "بحيث :   -

 معدل االهتالك من خالل معرفة العمر اإلنتاجي للمثبت كالتالي :  ويمكن تحديد  -

 "جموع االهتالكم –القيمة الباقية = تكلفة االقتناء) وليس القيمة املهتلكة ( " : مالحظة        

ة قانون الضرائب املباشرة ، و  حسب هذه الطريق و هو األسلوب الوارد فيطريقة االهتالك املتناقص :  -2

 االهتالك يحسب على القيمة املتبقية الصافية مع العلم أن :قسط 

                   

 املعامل × معدل االهتالك املتناقص = معدل االهتالك الثابت               

   

 31.بحيث أن املعامل يستنتج حسب عمر االستثمار كما يلي :   -

 . 1.5سنوات يكون املعامل  4إلى  3من  -

 . 2سنوات يكون املعامل  6إلى  5من  -

 .  2.5سنوات يكون املعامل  6أكثر من  -

 "(N/m)= تكلفة االستثمار  (A)القسط السنوي "تبعا لهذا األسلوب فإن طريقة االهتالك املتزايد :  -3

ي فه mهي الفترة ) عدد السنين ( الفاصلة ما بين تاريخ الشراء و نهاية السنة املعنية . أما  Nحيث أن 

 املجموع الحسابي لسنين  فترة االستخدام .

 (    m = 1+2+3+4+5 = 15سنوات فإن : ) 5مثال ذلك ، إذا كانت فترة االستخدام هي 

 ( . m = 1+2+3+4+5+6+7 = 28سنوات فإن ) 7وإذا كانت فتر ة االستخدام هي 

 

 د

 

دون  مراعاة لتاريخ الشراء،سواء كان ذلك  ذاوه1= (N) (  هي عدد كامل فبالنسبة للسنة األولى نحسب Nإن )   

ولحساب فترة االهتالك ال نطبق قاعدة التناسب   وبتعبير آخر نقول أننا "منها . أو في األشهر األخيرة بداية السنة

  32. "الزمني  باألشهر في أسلوب القسط املتزايد
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هذه الطريقة أيضا من الطرق املعتمدة في النظام املحاسبي طريقة االهتالك حسب مستوي النشاط :   -4

. فبعض املثبتات يرتبط تناقص و استنفاذ منافعها بعدد وحدات  "IAS 16"املالي ، و ذلك حسب املعيار 

ابع تالنشاط ، أو وحدات اإلنتاج ، فاستهالك منافع األصل ليس تابعا للزمن )أو العمر اإلنتاجي ( كما هو 

 دام األصل .لكيفية استخ

تكون مثال  و لهذا عادة ما يعبر عن العمر اإلنتاجي لهذه املثبتات بوحدات النشاط و التي يمكن أن             

عدد الكيلومترات املقطوعة بالنسبة ملعدات النقل ، أو عدد دورات أو ساعات العمل بالنسبة لآلالت ، 

 االهتالك .  و لهذه املثبتات تستخدم طريقة مستوى النشاط لحساب

 ،في هذه الطريقة يعبر عن العمر اإلنتاجي بوحدات كمية : وحدات النشاط ) كالطن ، الكلغ             

الكلم، أو وحدات منتجة ( ، و يحسب معدل االهتالك لوحدة النشاط ) أو اإلنتاج ( بقسمة القيمة 

 . املقدرة خالل العمر اإلنتاجي لألصلالقابلة لالهتالك على عدد وحدات اإلنتاج ) النشاط ( اإلجمالية 

                                          

 القيمة القابلة لالهتالك                                             

 =كمعدل االهتال

 عدد وحدات النشاط اإلجمالية                                       

 

قسط االهتالك السنوي بضرب مستوى نشاط األصل في الدورة املالية على معدل  و يحسب                

 االهتالك للوحدة الواحدة ، و بهذا تحمل كل دورة بما يقابل املستوى الفعلي الستخدام املثبت .

                                                 

                                         معدل االهتالك ×قسط االهتالك = عدد وحدات النشاط             

    

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاني : التسجيل املحاسبي لالهتالكات و التنازالت  

تقوم املؤسسة بتسجيل قسط اهتالك القيم  N/31/12عند نهاية كل دورة في اهتالك القيم املعنوية :  -1

مخصصات االهتالك و املؤونات و خسائر القيمة ، أصول غير جارية ، بجعله مدينا و  681املعنوية حـ/

 اهتالك القيم املعنوية دائنا ، أي :  280جعل حـ/

) بقسط االهتالك (   280حـ/    إلى    681من حـ/  
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ة األخيرة لالهتالك ( يتم إخراج التثبيت املعنوي من ميزانية املؤسسة، و عند االنتهاء من االهتالك ) السن

دائنا ، أي :  20×مدينا و حـ/ 280و ذلك بجعل حـ/  

)بقيمة التثبيت ( . 20×إلى   حـ/    280من حـ/  

تقوم املؤسسة بتسجيل قسط االهتالك الخاص بالقيم الثابتة عند نهاية كل اهتالك القيم املادية :  -2

دائنا ، و هذين الحسابين يمكن أن تكون لهم حسابات  281مدينا و حـ/ 681و ذلك بجعل حـ/دورة ، 

 . أي :  2811و حـ/ 6811فرعية، مثال : الهتالك األراض ي نستعمل حـ/

 ) بقسط االهتالك ( .  281×إلى   حـ/   281×من حـ/

فيجعل مجموع حساب و عندما يهتلك االستثمار بالكامل يتم إخراجه من موجودات املؤسسة ، 

 ه ، أي : ؤ ستثمار املهتلك دائنا بتكلفة شرامدينا ، و يجعل حساب اال  281االهتالك حـ

 )بتكلفة الشراء ( . 21×إلى   حـ/   281من حـ/

نا دائ 282مدينا ، و يجعل حـ/ 682في نهاية الدورة يجعل حـ/اهتالك القيم الثابتة في شكل امتياز :  -3

 بقسط االهتالك ، أي :

  282إلى   حـ/    682من حـ/                                

 للمؤسسة أن تتنازل عن أصولها الثابتة املادية و املالية ،و ذلك مثال نيمكالتنازل عن التثبيتات :  -4

 الستبدال آلة بآلة جديدة نظرا للتطور التكنولوجي . 

قارنة التنازل عن التثبيتات املالية البد من املعند التسجيل املحاسبي للتنازل عن القيم املالية :  -أ

 بين سعر التنازل و سعر االقتناء ، فإذا كان سعر التنازل اكبر من تكلفة االقتناء يسجل الفرق في

 األرباح الصافية عن عمليات بيع األصول املالية ، أما إذا كان سعر التنازل اقل من تكلفة 767حـ/

 الخسائر الصافية عن بيع األصول الثابتة . 667/االقتناء ، فيسجل الفرق في حـ

 :ويمكن توضيح ذلك في التسجيل املحاسبي التالي   

    

 462أو  5×

       667 

 

 

 

 

 462أو  5×

 

 

 

  27×أو  26×

 

 

 

 27×أو  26×

       767 

 الحسابات املالية أو حسابات الغير 

 فية عن عملية بيع األصول املاليةالخسائر الصا

 ةاصول مالي                                          

                                    

                              

 الحسابات املالية أو حسابات الغير  

 أصول مالية     

                األرباح لصافية عن عمليات بيع األصول        

 املالية 

 

 

××× 

××× 

 

 

 

 

××× 

 

 

 

 

 

 

××× 

 

 

 

××× 

××× 
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ريق يمكن للمؤسسة إن تتنازل عن إحدى تثبيتاتها املادية ، و ذلك عن طالتنازل عن القيم املادية :  -ب

 البيع أو االستبدال أو بدون مقابل ، و للقيام بعملية التنازل يجب تحديد : 

 التنازل ( .االهتالك املتراكم لألصل الثابت املتنازل عنه ) من تاريخ الشراء إلى يوم  

 سعر التنازل و هو املبلغ املتحصل من عملية التنازل . 

 نواقص القيمة أو فوائض القيمة الناتج عن عملية التنازل . 

  : إن عملية التنازل عن التثبيتات املادية قد تكون بسعر اكبر من قيمتها التنازل عن طريق البيع

 )         752، و نسجل هذا الربح ) الفائض ( في حـ/ املحاسبية الصافية ، و هنا عملية التنازل تمت بربح

 فائض قيمة عن خروج أصول مادية ( و تكون عملية  التسجيل كما يلي : 

 

××28 

 5×أو  4×

 

 

××2 

752 

 االهتالك املتراكم 

 الحسابات املالية أو حسابات الغير

 ازل عنهالتثبيت املتن                                     

 فوائض القيمة                                   

××× 

××× 

 

 

××× 

××× 

     

 أما إذا كان سعر البيع اصغر من القيمة املحاسبية الصافية ، و عليه عملية التنازل تمت بخسارة،    

 ) نواقص قيمة عن خروج أصول مادية( ، و نسجل القيد التالي: 652فنسجل تلك الخسارة في حـ/

 

 

××28 

 5×أو  4×

652 

 

 

 

××2 

 

 

 االهتالك املتراكم 

 الحسابات املالية أو حسابات الغير

 نواقص قيمة 

 عنه التثبيت املتنازل                                   

 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 

   : في بعض املرات يتم استبدال أصل ثابت قديم باآلخر جديد ، التنازل عن طريق االستبدال 

 و    عداتيتعلق بالتثبيتات التي تتأثر بالتقادم كوسائل النقل ، أو التي تتأثر باالبتكارات الحديثة ملفيما 

آالت إنتاجية ، في الواقع فإن عملية االستبدال تمثل عملية بيع من وجهة نظر املؤسسة ، لذلك يجب 

يت الجديد من جهة ، و تحديد نتيجتها ) فوائض قيمة أو نواقص قيمة ( من خالل مقارنة سعر التثب

 التثبيت القديم + القيمة املدفوعة من قبل املؤسسة .

 ففي حالة تحقيق فائض قيمة يكون التسجيل :       

 ( 4×أو حـ/ 5×و حـ 752و حـ/ 21××( إلى ) حـ/ 21××و حـ/ 28×) من حـ/                  
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 أما في حالة تحقيق خسارة قيمة فيكون التسجيل :       

 ( 4×أو حـ/ 5×و حـ/ 21×( إلى ) حـ/ 652و حـ/ 21×و حـ/ 28×) من حـ/                    

  :قد يتم التنازل عن أصل ثابت إثر تعرضه لحادث بفعل الكوارث الطبيعية أو من التنازل بدون مقابل

د باهتالكه و فعل اإلنسان ) حرائق ، حوادث املرور ...الخ..( ، في هذه الحالة فإن األصل الثابت يرص

  33يعالج بـالفرق بين تكلفة الشراء و الهتالك املتراكم كأعباء استثنائية ، و يتم التسجيل املحاسبي كالتالي :

 

    67 

    28       

 

 

×21 

 

 

 

                       ية           األعباء غير العاد

 االهتالكات

 التثبيتات املادية                              

  

                             

 

                             

××× 

××× 

 

 

××× 

 

 

 

 

 

 املطلب الثالث: جرد األموال الجاهزة 

رصيد حساب يعني جرد األموال الجاهزة هو أن رصيد األموال الجاهزة من رصيد حساب البنك و                   

الصندوق في املؤسسة هو نفسه الرصيد املوجود في حسابها لدى البنك أو الصندوق ، و لهذا الغرض تقوم 

 املؤسسة بعملية جرد لكال الحسابين ، البنك و الصندوق .

 34بعض املفاهيم املختلفة :   -1

تحتفظ بها في حتى تتمكن املؤسسة من مزاولة نشاطها ، يجب أن تتوفر على سيولة قد السيولة :  -أ

ذه هخزينتها كما قد تودعها في املؤسسات املالية و خاصة البنوك و مصالح البريد ، و يتم التعامل في 

 السيولة عن طريق وثيقتين هما الشيك و اإليصال .

هو وثيقة إدارية مالية تثبت انتقال األموال من شخص يدعى "املودع" إلى شخص ثان اإليصال :  -ب

األول قد يكون مؤسسة كما قد يكون أفرادا ، أما الثاني يتمثل في املؤسسات  يدعى "املودع له" ،

املالية بمختلف أنواعها ، باإلضافة إلى مصالح البريد ، و قد يستعمل اإليصال لتبرئة الذمة : فمثال 

                                                           
فارس  شهرزاد عيس ى ديلمي ، أعمال نهاية الدورة حسب النظام املحاسبي املالي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجستير ، تخصص محاسبة ، جامعة يحي 33

 60-56، ص 2010/2011باملدية ، 

 
باملدية ، صبرينة حياة ، أعمال نهاية الدورة حسب النظام املحاسبي املالي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجستير ، تخصص محاسبة ، جامعة يحي فارس  34

 119، ص 2009/2010
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عند تسديد مصاريف الكهرباء بشيك ، عندها يمثل اإلشعار املتحصل كداللة لتسوية مصاريف 

 دى الجهات املختصة .الكهرباء ل

و   ،جاري تودع فيه ما شاءت من أمواليجوز للمؤسسات و األفراد فتح حساب  الحساب الجاري : -ت

تستطيع أن تسحب هذه األخيرة في أي وقت شاءت جزئيا أو كليا ، و ذلك عن طريق تحرير وثيقة 

 تسمي الشيك لشخص ثالث أو لصاحب الحساب بحد ذاته .

يفتح لدى البنوك فقط ، تودع فيه املؤسسة ما تشاء من أموال غير انه ال و هو حساب اإليداع :  -ث

تستطيع أن تسحب هذه األموال كليا أو جزئيا إال بعد فترة معينة بسحب الفوائد فقط ، قد تكون 

 مسبقا و هذا ما يسمى بتجميد األموال .

للمؤسسة بالرغم من هذا يعني أن البنك ) البنك فقط ( يمنح األموال  السحب على املكشوف : -ج

                 انعدام رصيدها ، و يعود ذلك لقوة املؤسسة االقتصادية أو الطرق الضامنة في املؤسسة 

و املمثلة في الدولة ) املؤسسات العمومية ( ، و هكذا يظهر حساب البنك في نهاية السنة برصيد 

 دائن يجب أن يسوى .

هو سند تجاري يتضمن أمر صادر من شخص أول يدعى" املحرر " إلى شخص ثاني يدعى  الشيك :  -ح

ل املسحوب عليه املؤسسة املالية ، أو مصالح البريد بأن يدفع جزء من األموال و قد يكون كل األموا

املودعة لديه شخص ثالث يدعي املستفيد ، ) الورقة التجارية تدفع ليس بمجرد االطالع و إنما 

  تاريخ االستحقاق .وصول 

 

 

 

 جرد البنك :  -2

يعني جرد البنك التأكد من أن رصيد حساب البنك لدى املؤسسة هو نفسه الرصيد املوجود في         

حسابها لدى البنك ، و لهذا الغرض تقوم املؤسسة بإعداد مذكرة بين الحسابين املذكورين ، و الكل 

حقوقها ، و هذا يفتح و يزيد املدين وهو عادة ذو  يعلم أن حساب البنك في دفاتر املؤسسة حق من

 رصيد مدين إال في حالة السحب على املكشوف ، أو يكون ذو رصيد دائن واجب التسوية .

أما التسجيل في دفاتر البنك للحساب البنكي هو عكس التسجيل للمؤسسة ، حيث يفتح و يزيد في 

  ،ا للرصيد الدائن في دفاتر البنكاملؤسسة مساوي الطرف الدائن ، و عادة ما يكون ذو رصيد دائن لدى

هذا في الحالة العادية و نفس الش يء في الحالة االستثنائية ) حالة السحب على املكشوف( أي يجب أن 

 يكون الرصيد الدائن لدى املؤسسة يساوي الرصيد املدين لدى البنك . 

  : كما يبين الشكل التالي 

 

 -لدى البنك   د 512م+   حـ/                                                       -د   لدى املؤسسة 512م+   حـ/

                                                                                                         (-                       )                            )+( 

(                                    )+(-) 
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 الحالة العادية                                                            

 

 

 

 -لدى البنك   د 512م+   حـ/                                                      -لدى املؤسسة   د 512م+   حـ/

                                                                                                    

                                    

 رصيد مدين                                 رصيد دائن                                                        

                     حالة السحب على املكشوف                                                                     

 

 

 

و نظرا للتقارب الزمني و التسجيل لدى البنك و املؤسسة و يجعل الرصيدين غير متساويين ، أي أن            

 الرصيد املدين أو الدائن لدى املؤسسة ال يساوي الرصيد املدين أو الدائن ، و يعود ذلك لعدة أسباب نذكر منها : 

 

 

 

 ، إال أن مستلم الشيك لم يقدمه للبنكشيكات حررتها املؤسسة تسديدا لحساباتها و قيدتها في دفاترها  -

 ، و على هذا ال يظهر في كشوف الحساب إلى أن يقدم .

                       شيكات أرسلتها املؤسسة للبنك لتحصيلها لحساباتها ، و يأخذ البنك وقتا في سبيل تحصيلها -

ملبالغ ، و على هذا ال و تقييدها في حساب املؤسسة ، و قد يرسل كشف الحساب قبل تحصيله لهذه ا

 يظهر في كشوف الحساب 

فوائد مدينة أو دائنة و مصاريف و عمولة البنك ، قد سجلها البنك في حساب عميله و ذلك دون  -

ا إخطاره ، و على هذا ترد في كشفه الحسابي ، غير أن العميل لم يسجلها في دفاتره لعدم استالمه إشعار 

عدم تساوي الرصيدين عندها يجب على املؤسسة أن تقوم بعملية  يخصها ، و مهما كان من أمر في حالة

تمثل تو               تجعل الرصيدين متساويين ، و تسمى هذه العملية بجرد البنك ) املقاربة البنكية ( ، 

 هذه األخيرة في الخطوات التالية : 

بنك و لم تسجل بعد إجراء قيود التسوية الالزمة إلثبات العمليات التي وردت بكشف حساب ال 

في دفاتر املؤسسة كاإليرادات التي حصلها البنك لحساب املؤسسة ، و املدفوعات التي خصمها 

 البنك من حسابها ، و املدفوعات التي سددها البنك لحسابها .
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يتم إعداد قائمة التسوية لتعديل رصيد حساب املؤسسة لدى البنك ، كما يظهر في حساب  

 نك مع رصيد كشف الحساب .البنك رصيد حساب الب

 تسجيل نتائج املقاربة في يومية املؤسسة . 

 جرد الصندوق :  -3

يكسب الصندوق أهمية من أهمية النقدية ذاتها ، و يهدف جرد الصندوق إلى التأكد من صحة 

العمليات املتعلقة بالنقدية أو الصندوق ، و يتم جرد الصندوق عن طريق مقارنة الرصيد الدفتري 

حد لحساب الصندوق مع الرصيد الفعلي للنقدية في الصندوق تاريخ الجرد ، و ينتج عن عملية الجرد ا

 االحتماالت التالية : 

 الرصيد الدفتري يتساوى مع النقدية املوجودة فعال . -

 الرصيد الدفتري اكبر من النقدية املوجودة فعال . -

 الرصيد الدفتري اقل من النقدية املوجودة فعال . -

 و تتم عملية املحاسبة للحاالت السابقة كاآلتي : 

في هذه الحالة يدل الجرد على صحة العمليات تساوي الرصيد الدفتري مع النقدية املوجودة فعال :  -أ

 املتعلقة بالصندوق ، و ليست هناك أي تسويات أو معالجات محاسبية في هذه الحالة .

 

 

 

 

 

دة في و يعني ذلك و جود عجز في النقدية املوجو  الرصيد الدفتري اكبر من النقدية املوجودة فعال : -ب

 الصندوق ، و يرجع ذلك إلى أحد األسباب التالية : 

 تحصيل أمين الصندوق ملبالغ اقل مما هو مدون في إيصاالت االستالم النقدية . 

 دفع أمين الصندوق ملبالغ أكثر مما هو مدون في مستندات الصرف . 

 اختالس الصندوق أو النقدية . 

 35.و تتم معالجة عجز امليزانية محاسبيا وفق الطرق التالية : 

  : و في هذه الحالة تتحمل املؤسسة قيمة العجز إذا كان في الحدود املسموح بها تحمل املنشأة للعجز

 ألمين الصندوق .

 : في هذه الحالة يتحمل أمين الصندوق قيمة العجز في النقدية ، تحمل أمين الصندوق للعجز                  

 و ذلك إذا ثبتت مسؤولية العجز .

                                                           
محاسبة، جامعة يحي فارس باملدية، ذكرة تخرج لنيل شهادة املاجيستير، تخصص املحاسبي املالي ، م صبرينة حياة ، أعمال نهاية الدورة حسب النظام 35

 123،ص 2009-2010
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ض في هذه الحالة يعالج الفائض في النقدية أو الزيادة بفتح حساب لفائحالة وجود فائض في النقدية :  -ت

عتبر يو            النقدية ، و يجعل هذا الحساب دائنا بقيمة الزيادة في النقدية و حساب الصندوق مدينا ،

 . هذا الفائض إيرادا للمنشأة 

 ةان املراجعة و تحديد نتيجة الدور املبحث الثالث : ميز 

 املطلب األول : ميزان املراجعة و األخطاء املحاسبية

 ميزان املراجعة :   -1

هو أداة ملراقبة و مراجعة مدى تطبيق مبدأ القيد املزدوج في كل مراحل  "تعريف ميزان املراجعة : -أ

املعالجة املحاسبية : التسجيل ، الترحيل ، الترصيد ، و يكون في شكل جدول تظهر فيه كل مجاميع 

طرفي الحسابات ) الطرف املدين و الطرف لدائن لكل حساب ( املوجود في دفتر األستاذ و/أو أرصدة 

في نهاية فترة معينة ) شهر ، ثالثي ، أو سنة مالية(، مع ترتيب العناصر تصاعديا  هذه الحسابات

 36."حسب أرقام حساباتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37يستخدم ميزان املراجعة لألغراض التالية : أهداف ميزان املراجعة :  -ب

اليومية أداة لقياس التوازن الحسابي للتأكد من صحة و سالمة تسجيل العمليات املالية بدفتر  

، و كذلك التأكد من صحة ترحيل و نقل هذه الحسابات من دفتر اليومية إلى الحسابات 

املختصرة في دفتر األستاذ العام ، مما يساعد في ذلك على التحقق من صحة أرصدة هذه 

 الحسابات .

التمهيد إلعداد الحسابات الختامية للمنشأة بهدف معرفة نتائج أعمال املشروع من ربح أو  

  خسارة ، و تصوير املركز املالي لها في نهاية الفترة املحاسبية .

يمكن تصنيف ميزان املراجعة حسب الشكل و حسب مرحلة إعداده ، فأما أنواع ميزان املراجعة :  -ت

 بالنسبة للشكل يمكن أن يتخذ ميزان املراجعة عدة أشكال و هي :

                                                           
 103، ص 2011الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية، الجزء االول، مطبعة دار هومة، الجزائر،بن ربيع حنيفة ،  36
 109، ص 2005، عمان ، خليل الدليمي ، مبادئ املحاسبة ، الجزء األول ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع  37
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  : و هو جدول يحتوي على قائمة كل حسابات دفتر األستاذ ميزان املراجعة باملجاميع

و الذي تنقل في مجاميع الحسابات قبل استخراج و الدائن لفترة معينة،بجانبيها املدين 

 األرصدة .

 و في ما يلي شكل ميزان املراجعة باملجاميع : 

 ل ميزان املراجعة باملجاميع(: شكII-1 )جدول رقم                                                                         

 

 مجاميع دائنة  مجاميع مدينة  اسم الحساب  رقم صفحة دفتر األستاذ 

    
 

 . 76،ص  2004املصدر : حسام الدين حسين ، مبادئ املحاسبة املالية ، دار الكتب املصرية ، مصر ،              

 

  : مكون من عمودين ، يخصص احدهما لألرصدة هو جدول ميزان املراجعة باألرصدة

 املدينة و اآلخر لألرصدة الدائنة لكل الحسابات الواردة في دفتر األستاذ و لفترة معينة .

 و في ما يلي شكل ميزان املراجعة باالرصدة:

 (: شكل ميزان املراجعة باألرصدةII-2جدول رقم )                                  

 

 أرصدة دائنة  أرصدة مدينة  اسم الحساب  رقم صفحة دفتر األستاذ 

    

 
 .77،ص  2004املصدر : حسام الدين حسين ، مبادئ املحاسبة املالية ، دار الكتب املصرية ، مصر ،       

 

  ( و زيادة في الحرص على املراجعة و التحقق ، يعد في الحياة العملية جدول للميزانين معا

 أي ميزان مراجعة باملجاميع ، و ميزان مراجعة باألرصدة ( فيكون شكله كاآلتي : 

 (: شكل ميزان املراجعة العامII-3جدول رقم )         

 

األرصدة               املجاميع                      رقم الحساب  اسم الحساب  

دائن  دائن           مدين  مدين               

      

      

 
105، ص   2011الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية، الجزء االول، مطبعة دار هومة، الجزائر، : بن ربيع حنيفة ، املصدر                     
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 38و يمكن أن نميز بين ثالثة أنواع مليزان املراجعة : 

جة و يتم إعداده دوريا ، فهو بمثابة وقفة دورية ملراجعة املعالميزان املراجعة قبل الجرد :   

 املحاسبية للعمليات املالية التي حدثت خالل تلك الفترة .

الدورة ، تقوم املؤسسة بعد التحقق من صحة املعالجة خالل ميزان املراجعة قبل الجرد :  

بعملية الجرد ) كما سبق شرحه ( التي تتبعها عدة قيود تسوية تخضع لنفس املراحل كأعمال 

يعتبر هذا امليزان بمثابة مراقبة صحة تطبيق مبدأ القيد  رة : تسجيل ، ترحيل ، ترصيد ،الدو 

 املزدوج أثناء القيام بأعمال نهاية الدورة .

تتبع قيود التسوية بقيود اإلقفال و التي تكون آخر التسجيالت في  ميزان املراجعة امللخص : 

اليومية ، يليها الترحيل و الترصيد ، فيكون ميزان ملراجعة هذا ملخص لكل الحسابات التي 

  ستظهر فيما بعد في القوائم ملالية .

 األخطاء املحاسبية :   -2

ق سبتا على وجود أخطاء ارتكبت في املراحل التي أن عدم توازن ميزان املراجعة يعد دليال قاطع           

، و لكن توازنه ال يعد دليال قاطعا على صحة العمل املحاسبي في مختلف مراحله ، ألن ميزان املراجعة

 هناك بعض األخطاء التي ال يمكن مليزان املراجعة أن يكشف عنها لذا وجب معرفة هذه األخطاء .

ف فات لألخطاء املحاسبية ، إال انه يمكننا االعتماد على التصنيهناك عدة تصنيأنواع األخطاء :    -أ

 التالي : 

، أو عدم ان و عدم القيام بتسجيل عملية ماو هي األخطاء التي تتمثل في نسيأخطاء السهو :  

 ترحيلها ، أو ترحيل لجانب واحد دون الجانب املقابل له :

 

 

 

على توازن ميزان املراجعة ، و لكن يمكن اكتشاف هذا إذا كان السهو في مرحلة التسجيل فهذا لن يؤثر  -

النوع من األخطاء عند الجرد املادي ، أو عند فحص املستندات املثبتة للعملية ، و يتم تصحيح هذا 

 الخطأ بتسجيل العملية في دفتر اليومية ثم ترحيلها لدفتر األستاذ .

 ل كل العملية فهذا لن يؤثر على توازن ميزانأما إذا كان السهو في مرحلة الترحيل ، إذا أهملنا ترحي -

املراجعة ، و لكن يمكن اكتشاف هذا الخطأ بعدم تساوي مجاميع اليومية العامة و مجاميع ميزان 

 املراجعة ، و يمكن تصحيح هذا الخطأ فقط بترحيل مبلغ الحسابات املعنية في الدفتر .

ي إلى عدم توازن مجاميع امليزان ، و كذلك و إذا قمنا بترحيل طرف دون الطرف اآلخر ، فهذا يؤد -

األرصدة ، و منه يمكن اكتشاف هذا النوع من األخطاء عن طريق امليزان ، ويصحح هذا بنقل املبلغ إلى 

 الجانب الناقص في دفتر األستاذ . 
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الف مع مالحظة أن دفتر األستاذ يمكن الشطب فيه و الكتابة بلون مغاير للون األول عند التصحيح على خ

 اليومية العامة .

تعتبر األخطاء الفنية كل األخطاء التي حدث بسبب عدم الدقة في عمليات األخطاء الفنية :  

 39التسجيل ، الترحيل ، أو بسبب عدم اإلملام باملبادئ املحاسبية : 

ازن ى تو إذا كان الخطأ يشمل مبلغ الجانبين املدين و الدائن ، هذا ال يؤثر عل الخطأ في كتابة املبلغ : -

ل ميزان املراجعة ، و يمكن اكتشاف الخطأ باملراجعة املستندية ، أما إذا كان الخطأ في جانب واحد يخت

 التوازن و يكون ذلك خاصة في القيود املركبة في حالتين : 

إذا كان الخطأ على مستوى التسجيل ، فال يمكن الشطب في اليومية و عليه يجب تصحيح الخطأ  *

 يد عكس ي أو بطريقة املتمم الصفري بإلغاء القيد الخاطئ بتسجيل ق محاسبيا ، و ذلك

دون  أما إذا كان الخطأ في املبلغ على مستوى عملية الترحيل ، يمكن أن نجد توازن في ميزان املراجعة ، *

أن يساوي مجموع مبالغه مجموع اليومية ، فيجب التصحيح بشطب املبلغ الخاطئ في الحساب و 

 الصحيح بلون مغاير للون السابق .تسجيل املبلغ 

إذا كان املبلغ خاطئا في مرحلة الترصيد ، أي أن الخطأ كان في استخراج قيمة الرصيد فيمكن  *

 تصحيح الخطأ بنفس الكيفية السابقة .

 يعني أن املحاسب يخلط بين الجانب الدائن و الجانب املدين سواء في :الخطأ في جانب العملية :   -

يل إذا جعل الحساب مدين عوض أن يكون دائنا و العكس صحيح ، هذا ال يؤثر على في مرحلة التسج *

توازن ميزان املراجعة ، و لكن يمكن أن يخل بطبيعة أرصدة بعض الحسابات ، عند اكتشاف الخطأ 

 يلغى القيد أوال ثم يصحح كما رأيناه سابقا .

الذي يظهر في اليومية ، فيحدث عدم في مرحلة الترحيل يمكن أن ننقل مبلغ إلى عكس جانب الحساب  *

في     توازن في ميزان املراجعة ، عندها يجب التصحيح بشطب املبلغ من الجانب الخاطئ و وضعه

 الجانب الصحيح .

 

يكون هذا لخطأ بجهل املحاسب للحساب الصحيح املعني بالعملية ، أو الخلط الخطأ في رقم الحساب :  -

  أو عند الترحيل ، و هذا شأنه أن يؤثر على توازن امليزان .في أرقام الحسابات عند التسجيل 

 املطلب الثاني : تسوية حسابات امليزانية و حسابات التسيير 

ب بعد االنتهاء من الجرد تقوم املؤسسة بمقارنة الجرد املادي مع الجرد املحاسبي ، و في حالة وجود فروقات يج

 عليها تسويتها محاسبيا .

هي عبارة عن القيام بإجراءات عملية و محاسبية ختامية ، تتم في نهاية تعريف التسويات :  

                  الفترة املالية ، بقصد التحقق من القيمة الصحيحة للحسابات االسمية و الحقيقية

ركزه و الشخصية ، و ذلك ملعرفة النتيجة الحقيقية ألعمال املشروع من ربح أو خسارة و بيان م

 املالي .
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 40تقوم التسويات على األهداف التالية : أهداف التسويات :  

 .ل سنة مالية بصورة صحيحة و دقيقةمعرفة ربح املشروع أو خسارته خالل ك -

 .ية بصورة صحيحة و دقيقة و حقيقيةمعرفة املركز املالي للمشروع في نهاية كل سنة مال -

 و       املراجعة و عمل قيود التسويات الجردية الالزمة ، التحقق الفعلي من أرصدة الحسابات في ميزان -

 التي بموجبها يتم تعديل األرصدة الظاهرة بميزان املراجعة .

ي التأكد من أن اإليرادات و املصروفات تخص السنة املالية ، و ذلك عن طريق مقارنة األرصدة الظاهرة ف -

  ميزان املراجعة مع القيم الحقيقية .

ف مختل نة مالية ، و ذلك الوقوف علىسنتطرق إلى مختلف التسويات التي تقوم بها املؤسسة في نهاية كل سو       

 التسويات الخاصة بحسابات امليزانية و التسويات الخاصة بحسابات التسيير .

 تسوية حسابات امليزانية :    -1

 تسوية األصول الثابتة :  -أ

 نقوم بتسوية حساب التثبيتات كما يلي : 

 يسجل قسط اإلطفاء الخاص باملصروفات املتعلقة  لتسجيل املحاسبي لقسط اإلطفاء :ا

 ) األعباء االستثنائية للتسيير الجاري ( . 657بالتثبيتات املعنوية في حـ/

 : تتم إعادة تسوية حساب خسارة  التسجيل املحاسبي ملؤونة تدني قيمة القيم الثابتة

و   القيمة لنهاية كل سنة مالية و هذا في حالة النقص في املؤونة أو تخفيضها أو إلغائها  ، 

 41ذلك عن طريق القيد التالي :

 

  29حـ/

 68×حـ/

 خسائر القيمة عن التثبيتات 

 مخصصات خسائر القيمة           

×××  

××× 

 

 . 68×الذي خصصت له املؤونة يرصد حساب املخصصات باستعمال حـ/أما في حالة التنازل عن األصل 

  : يسجل قسط االهتالك بالنسبة للتثبيتات القابلة التسجيل املحاسبي لقسط االهتالك

و               " املخصصات لالهتالكات 681حـ/لالهتالك باستعمال الحسابات التالية : 

" املخصصات لالهتالكات و  685حـ/جارية " ، املؤونات و خسائر القيمة عن األصول غير ال

"املخصصات لالهتالكات و  686حـ/املؤونات و خسائر القيمة عن األصول الجارية " ، 

 املؤونات و خسائر القيمة للعناصر املادية ".

 "دائنا " . 28×حـ/و تجعل هذه الحسابات في الجانب "املدين" ، مع جل 
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  : اري " التثبيتات العينية الج 232حـ/سواء كان التسجيل املحاسبي للتثبيتات قيد االنجاز

 " التثبيتات املعنوية الجاري انجازها " ، نجد حالتين :  237حـ/انجازها " أو 

  حالة إسناد عملية االنجاز للغير : الحالة األولى : 

تسجل التثبيتات التي يتم اقتناءها من الغير ، و التي يتم االنتهاء منها في نهاية السنة املالية في شكل تثبيت           

 42" ، و نسجل القيد التالي :   4جاري انجازه ، في مقابل األطراف األخرى املعنية " حسابات الصنف 

                       

  23×حـ/

 5×حـ/

 

 404أو حـ/

 التثبيتات الجاري انجازها 

 النقديات                          

 

 ات  موردو التثبيت                              

×××  

××× 

 

××× 

 

  "مدين " . 21×بجعله " دائنا " ، مع حـ/  23×و عند االنتهاء من عملية االنجاز يرصد حـ/ 

 للتثبيتات بنفسها :حالة انجاز املؤسسة الحالة الثانية :  

ملا تنجز املؤسسة التثبيتات بوسائلها الخاصة ، و لم يتم االنتهاء منها عند نهاية الدورة ، في شكل تثبيتات جاري 

   43انجازها ، يجب تسجيل القيد التالي :

 

 232حـ/

 

 

 237حـ/

 

 732حـ/

 

 

 731حـ/

 التثبيتات املادية  الجاري انجازها 

 يةاإلنتاج املثبت لألصول املاد                

 " حالة استثمار عيني"           

 التثبيتات املعنوية  الجاري انجازها

 ة  اإلنتاج املثبت لألصول املعنوي              

 " حالة استثمار معنوي "        

××× 

 

 

××× 

 

××× 

 

 

××× 

 

 

 

 تسوية األصول املتداولة :  -ب

 عند القيام بتسوية األصول املتداولة نجد : 

  : نقارن الجرد املادي بالجرد املحاسبي ، و إذا وجدت هناك فروق نقوم تسوية املخزونات

 بالتسوية .

                                                           
 www.IASB.org/IAS  ،20/03/2017  ،14:15موقع   42

نهاية الدورة حسب النظام املحاسبي املالي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجيستر، تخصص محاسبة، جامعة يحي فارس اعمال هرزاد عيس ى ديلمي ، ش 43

 84-83 ، ص 2010/2011باملدية، 

http://www.iasb.org/IAS


نهاية الدورة و عمليات التسوية املحاسبية أعمال                                 الفصل الثاني :  
 

67 
 

 44تسوية حسابات املشتريات :  

 و هناك حالتين :استالم الفاتورة دون استالم البضاعة أو املواد و اللوازم :  -

و  ، يددون ترص 38×حـ/: أن هذه الحالة تعني بقاء اسبي للمخزوناملح املادي اكبر من الجردالجرد الحالة األولى : 

 يكون التسجيل املحاسبي كاآلتي : هذا ما يدفع باملؤسسة إلى اعتبار أن مخزونها قد خزن بالخارج ، و

 

  37حـ/

 

 38×حـ/

 

 املخزونات الخارجية  

                           

 املشتريات                          

 

   

×××  

 

××× 

 

 

 

 و في نهاية الدورة املحاسبية و عند الحصول على البضاعة يصبح القيد كالتالي : 

 

  3×حـ/

 

 37حـ/

 

 مخزونات بضائع أو مواد و لوازم  

                          

 املخزونات الخارجية                

 

 

×××  

 

××× 

 

 

 

 

يد الجرد املادي اقل من الجرد املحاسبي للمخزون : تتم تسوية الفارق بتسجيل قيد معاكس للقالحالة الثانية : 

 السابق .

 فارق فيفي حالة اعتبار التسوية الفارق غير العادي في املخزون بين الجرد املادي و الجرد املحاسبي :  -

 املخزون فرقا غير عاديا ، فإن النظام املالي املحاسبي نص على التسوية كما يلي : 

لتسيير " أعباء استثنائية ل 657حـ/الجرد املادي اقل من الجرد املحاسبي : في هذه الحالة نجعل الحالة األولى : 

 ني في الجانب " الدائن " .الجاري " في الجانب "املدين " و حساب املخزون املع

 "             الجرد املادي اكبر من الجرد املحاسبي : في هذه الحالة نجعل املخزون املعني في الجانب : الحالة الثانية

  " نواتج استثنائية عن عمليات التسيير " في الجانب "الدائن". 757حـ/املدين " و 

من النظام املحاسبي املالي ، و عمال بمبدأ الحيطة و  5-123تنص املادة خسائر القيمة عن املخزونات :  -

أية و تدرج        الحذر ، فإن املخزونات تقيم بتكلفتها أو قيمة انجازها الصافية ) سعر البيع الصافي ( ،

في حساب النتائج عندما تكون كلفة املخزون اكبر من القيمة الصافية  ئخسارة في قيمة املخزونات كعب
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النجازه ، و أن هدف املؤونة هو تغطية أية خسارة قد تتحقق إذا ما تم في السنة املوالية بيع املخزون 

  املعني بسعر يقل عن تكلفته ، و لتكوين خسارة قيمة املخزون نقوم بتسجيل القيد التالي :   

 

  685حـ/

 

 

 39حـ/

 

مخصصات خسائر القيمة لألصول 

 الجارية   

                          

 خسائر قيمة املخزونات              

 

 

×××  

 

 

××× 

 

 

 

 إلى :  39حـ/و يتم تقسيم 

 /خسائر القيمة عن مخزون البضائع  390حـ : 

 /خسائر القيمة عن مخزون املواد األولية  391حـ : 

 /خسائر القيمة عن التوريدات األخرى  392حـ : 

 و يكون ذلك بوصول السلعة دون فاتورة ، في هذهاستالم البضاعة أو املواد دون استعمال فاتورة :   -

 الستالم"" فاتورة قيد ا 408حـ/بـ  401حـ/و استبدال  38حـ/الحالة يجب ترصيد 

املخزونات من السلع املشترية تقيم بتكلفة شرائها ، هذا في حالة املواد األولية و ملشتراة : اتقييم السلع   -

 45.التموينات األخرى و كذلك البضائع ، إذن تكلفة الشراء للمخزونات مكونة من : 

 

  سعر الشراء مع احتساب حقوق الجمارك و كذا الضرائب غير املسترجعة بعد الحسم و التخفيضات

 التنزيالت و الحسومات املنظمة و كذلك العناصر املماثلة .التجارية ، و 

  ولية كذلك مصاريف النقل و التفريغ و التكاليف املباشرة املسندة إلى شراء املنتجات التامة و املواد األ

  و الخدمات ، و تكاليف اإلنتاج و الشراء لتكاليف التكوينات املقدمة .

 و هناك حالتين : تسوية املبيعات :   

تجات املن أو في نهاية الدورة و عندما ال يتم تسديد البضاعةلحالة األولى : حالة تسليم الفاتورة دون املبيعات : ا

ائع ، ) البضب "مدينا " بتكلفة الشراء في حالة ما تعلق األمر  600حـ/" دائنا " ، و يجعل  (30،31،32حـ/)، يجعل 

ازه ، ري انجي حالة ما إذا تعلق األمر باملنتجات التامة أو املنتوج الجااملواد األولية ، التموينات األخرى ( ، أما ف

 "مدينا" بتكلفة اإلنتاج ، و يسمى هذا اإلخراج 624حـ/"دائنا " بتكلفة اإلنتاج ، مع جعل  (34،35حـ/)يجعل 

دائم يام بالجرد الاملحاسبي ، حيث ينبغي إخراج املبيعات إلى املخازن و وضعها جنبا حتى ال  يتم اللمس  عند الق

 للسلع و الخدمات .
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ت دون : إن حالة تسليم البضاعة أو املنتوجا حالة تسليم الفاتورة أو املنتجات دون فاتورةالحالة الثانية : 

فاتورة تقتض ي عدم تحويل امللكية ، حيث يتم فقط تسجيل قيد استالم البضاعة أو املنتجات ، و في هذه الحالة 

 نتجات لم تعد فواتيرها بعد .م – "" الزبائن 418حـ/بـ  411حـ/نقوم باستبدال 

و               قيم السلع املنتجة بتكلفة إنتاجها في حالة اإلنتاج ،"املخزونات من السلع املنتجة :  

تتضمن التكاليف املباشرة و املصاريف العامة التي تستوجب تحويل املواد األولية إلى منتجات 

و تمثل             " تغير املخزونات " ،  713حـ/ملخزونات من السلع املنتجة ف تامة ، و تسجل ا

االختالف املوجود بين قيمة اإلنتاج املخزن في نهاية الدورة و بين اإلنتاج املخزن في نهاية الدورة 

  46."مديناأو                     ال يأخذ خسائر قيمة ، و منه يمكن أن يكون دائنا  71حـ/السابقة ، و 

  : تسوية حسابات الغير 

نتيجة للصعوبات املالية لبعض الزبائن ، تجد املؤسسة عدة مشاكل في تسوية الزبائن :  

أو ، املؤسسة على جزء من مستحقاتها تحصيل الديون ، بحيث تكون أمام حالتين : إما حصول 

 لذا يجب تسويتها في نهاية الدورة . ،ش يء من الزبائن ) ديون معدومة (ال تحصل على أي 

 عند تكوين مؤونة لجزء من الديون املشكوك في تحصيلها أو الزيادة في املؤونة : -

 

 

 

 

  68حـ/

 

 

 491حـ/

 

و       مخصصات االهتالكات و املؤونات 

 خسائر القيمة    

                          

 خسائر قيمة عن حسابات الزبائن     

 

 

×××  

 

 

××× 

 

 

 

و عند استرجاع الديون يتوجب على املؤسسة إلغاء املؤونة أو تخفيضها أو تحصيل جزء من هذه  -

 الديون ، و ذلك وفق القيد التالي :

 

  491حـ/

 

 785حـ/

           خسائر قيمة عن حسابات الزبائن               

                

   استرجاعات االستغالل عن خسائر  

×××  

 

××× 
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 القيمة و التموينات  

 

 

 

 

 

 أما عندما تتأكد املؤسسة من عدم تحصيلها للديون ، و يكون التسجيل :  -

 

  654حـ/

 

 

 411حـ/

 

  خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة  

 للتحصيل                         

                

 الزبائن                                 

 

 

×××  

 

 

××× 

 

 

 

إلى  654حـ/يتم أيضا تحميله بنفس القيد : من  يون معدومة جديدة عند الجرد ،و عند حدوث د -

 ، و يتم إقفال الديون املعدومة كاملة بالقيد التالي :  411حـ/

 

 

 

  411حـ/

 

 

 654حـ/

 

 زبائن  

                

 

 ديون معدومة                              

×××  

 

 

××× 

 

 

 

 و عند تحصيل جزء من هذه الديون املعدومة ، نسجل القيد التالي :  -

 

 5×حـ/

 654حـ/

 

 

 

 

 411حـ/

 النقديات  

خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة  

    للتحصيل                                    

 

 زبائن                               

××× 

××× 

 

 

 

 

××× 
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  47الديون املحصلة ، و ذلك عن طريق القيد التالي : و نقوم بإلغاء مؤونة

 

 496حـ/

 

 

 

 785حـ/

 

 خسائر القيمة عن الحسابات املدينين  

 

استرجاعات االستغالل عن خسائر 

 القيمة و التموينات  

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 

 

ألنه ال توجد خسائر  654حـ/عدا  او إذا قامت املؤسسة بتحصيل كل الديون ، فيتم تسجيل القيدين اآلخرين م

 قيمة .

و في حالة وجود ديون معدومة نتيجة أوراق القبض غير املسددة ، أما ملوت أو إشهار اإلفالس ، فيتم إثبات 

 48 الديون املعدومة و تخفيض قيمة الورقة التجارية بالقيد املوالي :

 

 ها رصيد دائن معناهتسوية حسابات الزبائن التي ل:  419تسوية حسابات الزبائن الدائنون حـ/ 

أن هذا الحساب قد تحول من األصول إلى الخصوم ) أي من استخدام لألموال إلى مصدر لها ( 

"عمالء دائنون" ،  419حـ/، و عليه يجب إظهار هذا الحساب ضمن الخصوم ، و هذا بدمجه في 

ا يجعل و هذ     إذن في نهاية الدورة نجعل حسابات العمالء ذات الرصيد الدائن مدينة،

  419حـ/، و في بداية السنة املوالية نجعل قيدا معاكسا لترصيد دائنا 419حـ/

 ة السنة املوالية الذي نقول عنه انه حساب تسوية يفتح في نهاية السنة املالية ليرصد في بداي                              

  : تسوية الحسابات املالية 

 السندات :  

  : حالة سندات التوظيف القابلة للمفاوضة حاال و املقيمة بالقيمة الحالية في تاريخ اإلقفال                

 و الفرق بين هذه القيمة و القيمة املحاسبية للسندات يسجل كما يلي : 

 " القيمة الدائنة لسندات التوظيف " دائنة . 765حـ/مدينا و  50×حـ/يجعل حسابا فرعيا  -
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 " القيمة الناقصة لسندات التوظيف " مدينا . 665حـ/دائنا و  50×/حـيجعل  -

  : مدينا و يجعل سعر التنازل دائنا 50×حـ/في هذه الحالة يجعل "حالة التنازل عن سندات التوظيف ، 

مدينا في حالة الخسارة ، و بجعل " إيرادات مالية" دائنا في حالة  667حـ/مقابل جعل " األعباء املالية " 

 49. "بحالر 

" املساهمات البنكية الجارية " الذي يمكن أن يظهر رصيده  519حـ/يسوى البنك بـ البنك :  

دائنا ، و في حالة السحب بأكثر من الرصيد البنكي ، فعند التحصيل يزيد في الجانب املدين و 

يمكن أن يكون دائنا ، و تتم معالجة  518حـ/ينقص في الجانب الدائن عند التسديد ، علما أن 

 دائنا مع جعل حساب البنك مدينا باملبلغ الذي كان به دائنا . 519حـ/هذه الوضعية بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

و هو يمثل السيولة الظاهرة ، لذا يقوم املحاسب بمقارنة الجرد املادي أي  الصندوق : 

  .وقات يجب عليه تسويتهاذا وجد فر محتويات الصندوق مع ما هو مسجل محاسبيا ، حيث إ

قيد إذا كان هناك فائض ، يعالج على انه مدخوالت على الحسابات الدائنة املهتلكة ، و نسجل الالحالة األولى : 

 التالي : 

 

  53حـ/

 

  757حـ/

 

     الصندوق                                    

 

    منتجات استثنائية من عمليات        

 التسيير                             

××× 

 

 

 

××× 

 

 

لقيد و إذا كان عجز فيعالج على انه غرامات و عقوبات و إعانات ممنوحة و هبات و تبرعات ، و تسجل وفق ا         

 التالي :
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  657حـ/

 

  53حـ/

 

                              أعباء التسيير الجاري االستثنائية           

 

 الصندوق                                  

××× 

 

 

 

××× 

 

 

و يسجل هذا الحساب جميع الخسائر :  591خسائر في القيم عن األصول املالية الجارية حـ/ 

لبنك و ، و املتمثلة في قيم التوظيف املنقولة أو اتطرأ على األصول املالية الجاريةفي القيمة التي 

ما شابهه و الصندوق ، و إذا حدثت خسارة في القيمة ألحد الحسابات السابقة الذكر ، يسجل 

 القيد كالتالي : 

 تكوين أو زيادة في املؤونة ، نجعل القيد التالي : الحالة األولى : 

 

  685حـ/

 

  591حـ/

 

                            .......            مخصصات االهتالكات و ... 

 

خسائر في القيمة عن األصول املالية 

 الجارية 

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 

 

 

 

 حالة وقوع الخسارة و تأكيدها ، نجعل القيد التالي : الحالة الثانية : 

 

  591حـ/

 

  5×حـ/

 

خسائر في القيمة عن األصول املالية  

 الجارية

 احد الحسابات املالية الجارية         

 

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 أما في حالة عدم وقوع الخسارة كليا أو جزئيا و تحصل املبالغ ، تلغى املؤونة باملبلغ املحصل كما يلي:

  

  591حـ/

 

  785حـ/

خسائر في القيمة عن األصول املالية  

 الجارية

 استرجاعات االستغالل على خسائر     

××× 

 

 

 

××× 
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 القيمة..         

 

 

 

  50حالة كون فيها الخسارة أكثر من املؤونة ، فيسجل الفارق على النحو التالي :الحالة الثالثة : 

 

  685حـ/

 

  591حـ/

 

                            مخصصات االهتالكات و ..........             

 

خسائر في القيمة عن األصول املالية 

 الجارية 

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسوية حقوق امللكية ) األموال الدائمة ( و الديون :  -ت

  : 51تسوى حقوق امللكية كما يلي : تسوية حقوق امللكية 

  ،101حـ/مع  108حـ/ن يرصد /31/12في نهاية السنة املالية في " :  108حساب املستغل "حـ/ 

 فقد يلجأ التاجر إلى رفع أموال استغالله ، وذلك بإضافة أموال جديدة إلى رأسماله ) عينية أو

 108حـ/نقدية ( ، من خالل إضافة الربح املحقق إلى رأسماله ، و كذلك عندما يكون لرصيده 

  دائن يزيد من أموال استغالله بمقدار الرصيد الدائن

و يكون عند تخصيص رأس املال في " :  109" حـ/رأس املال املكتسب غير املستعان به  

 ن ، و قيد التسوية يكون كالتالي : /31/12
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  109حـ/

 

  1011حـ/

 

 رأس املال املكتسب  

 

 لصادر رأس املال ا                                

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 و تتم التسوية النهائية : 

 

  1011حـ/

 

 101حـ/

 

              رأس املال الصادر                           

 

 رأس املال الصادر                       

××× 

 

 

 

××× 

 

 

                  " احتياطات "،106حـ/تقيد االحتياطات في الجانب الدائن لـ  :" 106احتياطات " حـ/ 

  :و تشمل

  ( 10و ال تتجاوز  %5االحتياطات القانونية% . ) من رأس املال 

 .) االحتياطات األساسية ) العادية 

  االحتياطات االختيارية ، تحدد حسب اإلدارة و هي من حيث املبدأ عبارة عن أرباح مخصصة بشكل دائم

 الجزء املدمج برأس  106حـ/للمؤسسة ما لم يصدر قرار مخالف ، و يقيد في الجانب املدين لـ 

  

 

لشركاء ، و ما تم اقتطاعه من اجل اهتالك الخسائر . و نسجل في نهاية املال ما لم يتم توزيع على ا

 الدورة القيد التالي :

 

  12حـ/

 

 106حـ/

 

                  نتيجة السنة املالية                        

 

 احتياطات                                  

××× 

 

 

 

××× 

 

 

لربح أو خسارة ، و الذي تخصصه الجمعية  جزء من النتيجةأن " :  11الترحيل من جديد " حـ/ 

العامة لقرارات الحقة ، يكون دائنا في حالة ترحيل جديد ) ربح ( ، و مدينا في حالة ترحيل من 

 52يكون تسوية إذا كان :  11جديد ) خسارة ( ، و من هنا نقول أن حـ/
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  ندائ 11حـ/ربح في حالة إيرادات اكبر من التكاليف و يكون . 

  مدين 11حـ/خسارة في حالة إيرادات اكبر من تكاليف و يكون . 

  حسب القرار النهائي لتخصيص النتيجة املتخذة . 11حـ/في شركات بصفة 

  رارا ق( ، ما لم تحقق 1في اليوم األول من السنة املالية ) ن+ 101حـ/يحول إلى  11حـ/في الشركات الفردية

  يخالف ذلك 

 تتم في نهاية كل سنة مالية إعادة النظر في هذه املؤونات" : 131إعانات من جهة وصية " حـ/ 

 كما يلي : 

  بقيمة الرفع ( . 15×حـ/إلى    68×حـ/عند رفع املؤونة نجعل القيد ( 

  بقيمة التخفيض ( . 786حـ/إلى  15×حـ/أما عند تخفيض أو إلغاء املؤونات نجعل ( 

  ،ليةاألقساط في نهاية السنة املاعند تسديد احد " :   16املماثلة " حـ/االفتراضات و الديون  

 نجعل القيد التالي : 

 

  164حـ/

 

  661حـ/

 

                         اقتراضات لدى مؤسسات القرض                  

 

   أعباء الفوائد                              

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 

 

 

  : تسوية حسابات الديون 

في نهاية السنة املالية قد يظهر رصيد حساب " :  401موردو الخدمات و املخزونات " حـ/ 

املوردين مدينا ، و هذا يحدث استثناءا لسبب أو آلخر ) كالدفع لهؤالء أكثر من مرة مثال( ، 

  وية حسابهم كالتالي :فتكون أرصدتها مدينة ، و هذا يخالف القواعد العامة ، و بالتالي يجب تس

 

  5×حـ/

 

 101حـ/

 

                  احد حسابات النقديات                        

 

 موردو املخزونات و الخدمات              

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 ( أي بداية السنة املوالية يقلب القيد .1ن+/01/01و في ) 



نهاية الدورة و عمليات التسوية املحاسبية أعمال                                 الفصل الثاني :  
 

77 
 

الكمبياالت و السندات اآلذنة التي حولتها تشمل أوراق الدفع "" :  403أوراق الدفع " حـ/ 

املؤسسة آلمر مورديها ، و في حالة كشف البنك ملعلومة جردية تفيد أن البنك سدد كمبيالة  

 "ألحد املوردين ، مما يجعل قيد التسوية الجردية لكل من حسابي البنك و أوراق الدفع كما يلي

:53  

 

  403حـ/

 

 512حـ/

 

          أوراق الدفع                                

 

 البنك                                      

××× 

 

 

 

××× 

 

 

حدد من صالح التثبيتات أن ت" :  404الديون املتعلقة بالتثبيتات ) موردو التثبيتات ( " حـ/ 

نة مالية ، و كذلك معرفة من كل س 31/12كافة التعبيئات لديون التثبيتات املحصلة لغاية 

كافة املعلومات املتعلقة بتسجيالت االستحقاق لسدادها عند حلول األجل ، و هذا ما يحتم 

 على املؤسسة إجراء قيود التسوية .

 

 

 

 

أن التطرق إلى هذه املهمة هو من اجل الوصول إلى توضيح الديون املتعلقة بعملية الشراء :  

در " موردو فواتير لم تصل إلى صاحبها " ، و ما تج 408حـ/" موردو املخزونات " ، و كذا  401حـ/

إليه اإلشارة هو أن املؤسسة أكثر علما من شخص آخر ، و هذا التبادل للمعلومات يؤدي إلى 

"  467حـ/إظهار قيود محاسبية ، و في نفس اإلطار فإنه يتم فحص محتوى الحسابين 

 " األعباء الواجب دفعها " . 448حـ/ الدائنة " و الحسابات األخرى 

 " الضرائب األخرى و  447حـ/و يضبط في هذا الحساب الديون املتعلقة بتسيير املستخدمين :  

"املستخدمين " ، و  427حـ/"الضمان االجتماعي " و  431حـ/التسديدات و الرسوم " و كذلك 

و       ية للضرائب على الدخل اإلجمالي ،هذا في إطار الفحص فيجب تحديد الوضعية الحقيق

"  421حـ/حالة االقتطاعات املتممة من قبل املؤسسة ، فمن الضروري وضع اتفاق حول رصيد 

 " الضرائب على النتائج " . 441حـ/أجور مستحقة " ، باالضافةالى 

وعة على يدخل ضمن هذا الحساب التسبيقات و دفعات املدف" :   409املوردون املدينون " حـ/ 

حساب تخفيضات و تنزيالت و غيرها من الديون عند قفل السنة املالية ، و عليه يجب أن ترد 
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التسبيقات على الحساب املدفوعة بناءا على طلبيات التثبيتات في املوازنة تحت عنوان 

" التسبيقات و الحسابات املدفوعة عن طلبات  238حـ/التثبيتات عموما و املحتسبة ضمن 

 " خسائر القيمة عن حسابات الغير " . 49حـ/تات "  و ليس بالتثبي

عندما تتحقق التكلفة التي تكون موضوع مؤونة ، تقيد "" :  481الخصوم الجارية " حـ/ 

( عن طريق القيد  48حـ/التكاليف املطابقة مباشرة في مبلغ املؤونة ) القيد في الجانب املدين لـ 

 "كما يلي 481حـ/ابات الغير ، و يتم بصفة عامة تصفية في الجانب الدائن لحساب مالي أو حس

:54  

 

  481حـ/

 

 78حـ/

 

            الخصوم الجارية                             

 

استرجاعات عن خسائر القيمة             

 و التموينات  

××× 

 

 

 

××× 

 

 

 دائنا .  481حـ/مدينا  مع جعل  68حـ/و عندما تكون املؤونة غير كافية يجعل 

 

 

 

 

 تسوية حسابات التسيير :  -2

سبية ، و يتم تسجيل األعباء و النواتج خالل الدورة املحاسبية في يومية املؤسسة على أساس الوثائق املحا           

 ن البد من تسوية بعض حسابات التسيير ./31/12عند غلق الدورة املحاسبية في 

جها من يقتض ي باستقاللية الدورات املالية ، أي كل دورة تحمل أعباءها و نواتوفقا ملبدأ املحاسبة و الذي         

اجل أن تعكس نتيجة الدورة الوضعية الحقيقية للمؤسسة ، لذلك البد من القيام بتسوية حسابات األعباء و 

 النواتج .

 تسوية املصروفات :   -أ

تعريفا للمصروفات جاء فيه بأنها إجمالي  « FASB »قدم مجلس مبادئ املحاسبة األمريكي  1970في عام "          

النقص في األصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم ، أو لكليهما معا نتيجة التدفقات املالية الخارجية على الوحدة 

املحاسبية خالل فترة محاسبية معينة ، و يجري تحديد نصيب كل فترة محاسبية من مصروفاتها على أساس 

ترة املحاسبية و استناد املصروف ، بمعنى أن يتوقف االعتراف باملصروفات على تحديد الفترة العالقة بين الف

الزمنية التي يتحقق فيها املصروف و إثباته محاسبيا ، فتحقق املصروفات بشكل عام يتم بمجرد أن يتضح 
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ات املدفوعة مقدما و للمحاسب أن هناك منافع اقتصادية قد تم االستفادة منها ، مم يتطلب معالجة املصروف

 55. "املصروفات املستحقة منها بموجب قيود محاسبية تسمى قيود التسوية

  : يظهر املصروف املدفوع مقدما عندما يدفع املشروع املصروفات املدفوعة مقدما

عملية الجرد و طبقا ملبدأ االستحقاق  كون جزء منه يخص السنة املقبلة ،فعندمصروفا ي

يجب استعادة هذا املصروف املدفوع مقدما و عدم تحميله على الفترة املالية الحالية ، و 

أعباء مدفوعة مسبقا "، و من األمثلة على " 486لهذا يفتح بالدفاتر حساب وسيط  حـ/

لتأمين املدفوع مقدما ذلك : مصروف اإليجار املدفوع مقدما ، الرواتب املدفوعة مقدما ، ا

 56...الخ.. ، و قد جرت العادية على معالجتها محاسبيا بطريقتين:

بموجب هذه الطريقة تعتبر جميع املصروفات املدفوعة خالل الفترة إثبات املصروف كأصل:  

 .كأصل يجرى إثباتها تحت اسم املصروف املدفوع مسبقا ، و يعتبر مدينا 

بموجب هذه الطريقة يتم ما كمصروف منذ البداية : معالجة املصروفات املدفوعة مقد 

إثبات كافة املصروفات املدفوعة مسبقا كمصروف ، ثم تجرى تسويتها في نهاية السنة وفق 

تعتبر عكس املصروفات املدفوعة مقدما ، و هي املصروفات املستحقة : قاعدة االستحقاق 

م تدفع بعد و لم تظهر في نهاية الفترة املصروفات التي تخص السنة املالية الحالية إال أنها ل

ضمن رصيد املصروفات في ميزان املراجعة ، و يجب حصرها و تحميلها لحسابات النتيجة 

  57املتعلقة بهذه الفترة ، و ذلك طبقا ملبدأ االستحقاق ، و تعالج محاسبيا على النحو التالي :

 

 إثبات املصروف املستحق عند الجرد : 

 

  6×حـ/

 

 3×حـ/

 

    املصروف                                    

 

 املخزون املستحق الدفع                 

×××× 

 

 

 

×××× 

 

 

 تحميل و إقفال حساب املصروف بالقيمة التي تخص الفترة املالية الحالية :

 

  6/7حـ/

 

 6×حـ/

                األرباح أو الخسائر                         

 

 املصروف                                

×××× 

 

 

 

×××× 
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 58  تسوية اإليرادات: -ب

في  لزيادةاسبية ، ة التي تؤدي إلى ايعرف اإليراد بأنه إجمالي التدفقات املالية الداخلة إلى الوحدة املح    

 :  اإليرادات منإجمالي أموالها أو النقص في إجمالي خصومها أو في كليهما ، و عادة تنتج 

 بيع السلع التي تنتجها املؤسسة أو تتاجرها الوحدة املحاسبية . -

 بيع أصول املشروع. -

 االستثمار في أوجه استثمارية مختلفة . -

لتعبير عنه او قد حددت املفاهيم و املبادئ املحاسبية اإلجراءات املتعارف عليها لالعتراف باإليراد و                 

ب أو بالقوائم املالية وفق قاعدتي التحقيق و االستحقاق ، إذ يعتبر اإليراد مستحقا بمجرد إتمام عمليات االكتتا

 بادلة التجارية ، و بموجب الشرطين السابقين يجباالقتراب منها بدرجة معقولة أو عند االنتهاء من عملية امل

و  ،إثبات القيد املحاسبي الذي يؤكد اكتتاب اإليراد ، سواءا قبض فعال أو لم يقبض و اعتبر من إيرادات الفترة 

لتحقيق ذلك يستخدم املحاسب في نهاية الفترة املحاسبية قيود تسوية كإجراء محاسبي يحقق قاعدة االستحقاق 

ة ، و حتى يتم تحديد ما يعود على للدورة بالضبط يجب إعادة النظر في كل ما سجل خاللها ، و هذا املحاسبي

 يؤدي إلى حالتين : 

 

 

 

عود بحسب طبيعتها ، و لكنها ال ت 7إيرادات سجلت في حسابات الصنف  الحالة األولى ) اإليرادات املستحقة ( :

 حذفها أي إنقاص اإليرادات . إلى الدورة ) جزء منها أو بكاملها ( ، ال يجب

، عالاقل من اإليرادات املستلمة ف عندما تكون اإليرادات املكتسبة للوحدة املحاسبية في نهاية الفترة املحاسبية

 و       يسمى هذا املبلغ املستحق باإليراد املستحق ، و هو في حقيقته أصال متداوال يخص الفترة التي اكتسب فيها

 يجب تسويته وفق القيد التالي : 

 

  468حـ/

 

 7×حـ/

 

و               األعباء األخرى الواجب دفعها 

 املنتجات الواجب استالمها 

 اإليراد املعني                            

×××× 

 

 

 

×××× 
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قصير األجل بذمة الوحدة و تمثل هذه اإليرادات إلزاما مالي الحالة الثانية ) إيرادات مقيد سلفا ( :   

 االقتصادية التي استلمتها ، لكونها تمثل حقوق للغير عن قيمة خدمات لم تقدم أو لم يستفد منها لغاية إعداد

 اخذ مثال عن:قة تخص فترة مالية الحقة ، و نالحسابات الختامية و امليزانية ، و هي في الحقي

 سوية هذه اإليرادات من خالل القيد التالي :يتم ت إيرادات مقيدة سلفا ألكثر من سنة مالية : 

 

  7×حـ/

 

 138حـ/

 

 اإليراد املعني 

 

الحواصل و األعباء األخرى                

 املؤجلة

×××× 

 

 

 

×××× 

 

 

 تحديد نتيجة الدورة :    -3

عداد جدول لكي تستطيع املؤسسة االقتصادية التعرف على نتيجة نشاطها في نهاية السنة املالية تقوم بإ                

حسابات النتائج و تحديد النتيجة الصافية للسنة املالية ، و يتم إعداد و تنظيم جدول تظهر فيه عناصر 

 الي للمؤسسة . امليزانية و هو امليزانية الختامية ، و التي تعمل على تحديد املركز امل

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان املراجعة بعد الجرد :  -أ

 و          ن/31/12ات التسوية الالزمة في بعد القيام بعمليتعريف ميزان املراجعة بعد الجرد :  

ترحيل الحسابات من اليومية العامة إلى دفتر األستاذ ، نقوم بإعداد ميزان املراجعة بعد الجرد 

املراجعة قبل الجرد ، الذي يحتوي على جميع حسابات األصول و ، و هو يختلف عن ميزان 

 59 :الخصوم ) األعباء و النواتج ( ، أما بالنسبة مليزان املراجعة بعد الجرد فيحتوي على

 ( بعد تسويتها . 5،  4، 3،  2،  1حسابات امليزانية ) -

 حسابات التسوية تظهر في ميزان املراجعة بعد الجرد. -

افي ص( ألنها رصدت عند تحديد نتيجة الدورة ، و ال يظهر إال  7،  6ألعباء و النواتج ) ال تظهر حسابات ا -

 . نتيجة السنة املالية 
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 شكل ميزان املراجعة بعد الجرد :  

 

 (: شكل ميزان املراجعة بعد الجرد في حالة نتيجة الدورة ربحII- 4جدول رقم )

 

 األرصدة             بيـــــــــــــــــــــان العملـــيــة                        رقم الحساب

 دائن    مدين    

1 

2 

3 

4 

5 

29 

39 

49 

15 

12 

 رؤوس األموال

 التثبيتات

 املخزونات

 حسابات الغير

 الحسابات املالية

 خسائر القيمة عن التثبيتات

 خسائر القيمة عن املخزونات 

 عن حسابات األطراف األخرى  خسائر القيمة

 املؤونات 

 صافي نتيجة السنة املالية

  

 ××××× ××××× املجموع 

 
 .2002 املصدر : هوام جمعة ، تقنيات املحاسبة املعمقة وفق املخطط الوطني املحاسبي ، الجزء األول ، ديوان املطبوعات الجامعية ،         

 

 

 تحديد نتيجة الدورة :  -ب

 تعريف النواتج : 

  دمتهااملنتجات و الخدمات التي ق هي املبالغ املالية املحصلة أو التي ستحصل مقابل "            

ى لمة ، كما تشمل هذه املجموعة عل املؤسسة للغير، أو بدون مقابل مثل اإلعانات املست

و              ( و حساب االسترجاع عن خسائر القيمة 73-72حسابات تكاليف اإلنتاج ) الحسابات 

  ( ، و هذه الحسابات ال تمثل مقبوضات نقدية . 78حـ/املؤونات ) 

ما النظام املحاسبي املالي الجديد عرف النواتج على أنها منتوجات ) أي نواتج ( سنة مالية في ا

تزايد املزايا االقتصادية التي تحققت خالل السنة في شكل مداخيل أو زيادة في األصول أو 

ي الخصوم ، كما تمثل املنتوجات استعادة خسارة في القيمة و االحتياطات ) أي انخفاض ف

 60. "املؤونات ( املحددة بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية
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 61 و التي تتمثل في :  املعلومات الدنيا املقدمة في حساب النتائج :  

التسيير الرئيسية : الهامش اإلجمالي، تحليل األعباء حسب طبيعتها ، و التي تسمح بتحديد مجاميع  -

 القيمة املضافة ، الفائض اإلجمالي عن االستغالل .

 منتجات األنشطة العادية . -

 املنتوجات املالية و األعباء. -

 أعباء املستخدمين . -

 الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة . -

 وية.املخصصات لالهتالكات و خسائر القيمة التي تخص التثبيتات املعن -

 نتيجة األنشطة العادية. -

 العناصر غير العادية )منتجات ، أعباء (. -

 النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع . -

 النتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة لشركات املساهمة . -

  تحليل منتجات األنشطة العادية . -

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة الدخل و امليزانية الختامية :  -4

 قائمة الدخل ) جدول حسابات النتائج ( :  -أ

هي عبارة عن قائمة مالية ، الهدف من إعدادها هو بيان نتيجة عمل  "تعريف قائمة الدخل : 

املؤسسة من األرباح أو الخسائر عن فترة مالية معينة ،و تعتبر قائمة الدخل بديال للحسابات 

الئمة و قبوال ألغراض نشر نتائج أعمال الختامية باعتبارها تحقق نفس األهداف ، و هي أكثر م

  62."املؤسسة ، و تظهر بنود اإليرادات واملصروفات خالل الفترة املالية

نتوجات املنجزة من الكيان املألعباء و لاملالي الجديد بأنه بيان ملخص  و قد عرف النظام"

، و بتمييز النتيجة خالل السنة املالية ، و ال يأخذ في حساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب 

 63. "الصافية للسنة املالية التي تمثل الفرق نواتجها و أعبائها

                                                           
 26-25، ص 19 ، العدد 2009مارس  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  61
 316ص ،2005دار املسيرة للنشر، عمان، ، ،اصول املحاسبة املاليةحسام الدين مصطفى الخداش 62
 153، ص  2009املحاسبة العامة وفق النظام املالي و املحاسبي الجديد، دار النشر الجيلطي، الجزائر،  ،عبد الرحمان عطية ،  63
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 64الدراسة التفصيلية لعناصر جدول حسابات النتائج :  

 و يدخل في حسابه أربع حسابات و هي : إنتاج السنة املالية :  

 املبيعات من البضائع و املنتجات امللحقة و هو يتفرع إلى الحسابات التالية : :  70حـ/ 

 املبيعات من البضائع : 700حـ/           

 املبيعات من املنتوجات التامة الصنع  : 701حـ/           

 املبيعات من املنتوجات  : 702حـ/           

 املبيعات من املنتجات الوسيطية  : 703حـ/           

 مبيعات األشغال  : 704حـ/           

 مبيعات الدراسات : 705حـ/           

 تقديم الخدمات األخرى  : 706حـ/           

 منتوجات األنشطة امللحقة  : 708حـ/           

 التخفيضات و التنزيالت و الحسومات املمنوحة  : 709حـ/           

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتاج املخزن أو املنتقض من املخزون ، أي يمكن أن يكون موجبا أو سالبا حسب التغير في :   72حـ/

 املخزون ، و يندرج تحته حسابين : 

 تغير املخزونات الجارية : 723حـ/          

 تغير املخزونات من املنتجات  : 724حـ/          

 ى حسابين : اإلنتاج املثبت : و يتفرع إل : 73حـ/

 اإلنتاج املثبت لألصول املعنوية  : 731حـ/         

 اإلنتاج املثبت لألصول العينية  : 732حـ/         

 إعانات االستغالل ، و هو حساب يتفرع إلى :  : 74حـ/

 إعانات التوازن  : 741حـ/        

 إعانات االستغالل األخرى  : 748حـ/        
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 "74+ حـ/ 73+ حـ/ 71+ حـ/ 70إنتاج السنة املالية = حـ/ "و مما سبق فإن : 

 و يدخل في حسابه ثالث حسابات و هي : استهالك السنة املالية :  

 املشتريات املستهلكة : حيث يشمل الحسابات التالية : :  60حـ/

 مشتريات البضائع املباعة  : 600حـ/         

 املواد األولية  : 601حـ/            

 التموينات األخرى  : 602حـ/         

 تغيرات املخزونات  : 603حـ/         

 مشتريات الدراسات و الخدمات املؤداة  : 604حـ/         

 مشتريات املعدات و التجهيزات و األشغال  : 605حـ/         

 املشتريات غير املخزنة من املواد و التوريدات  : 607حـ/         

 مصاريف الشراء التابعة  : 608حـ/         

 التخفيضات و التنزيالت و الحسومات املتحصل عليها عن املشتريات  : 609حـ/         

 الخدمات الخارجية : أي الخدمات املستلمة من الغير ، و تشمل : :  61حـ/

 التقاول العام  : 611حـ/         

 اإليجارات  : 613حـ/         

 األعباء االيجارية و أعباء امللكية املشتركة  : 614حـ/         

 الصيانة و التحصيالت و الرعاية  : 615حـ/         

 أقساط التأمينات  : 616حـ/         

 الدراسات و األبحاث  : 617حـ/         

 التوثيق و املستجدات  : 618حـ/         

 التخفيضات و التنزيالت و الحسومات املتحصل عليها عن الخدمات الخارجية  : 619حـ/         

 

 

 ، وتشمل:الخدمات الخارجية األخرى :  62حـ/

 العاملون الخارجيون عن املؤسسة  : 621حـ/         

 أجور الوسطاء و األتعاب  : 622حـ/         

 اإلشهار و النشر و العالقات العامة  : 623حـ/         

 نقل السلع و النقل الجماعي للعاملين  : 624حـ/         

 التنقالت و املهمات و االستقباالت  : 625حـ/         

 مصاريف البريد و االتصاالت السلكية و الالسلكية : 626حـ/         

 الخدمات املصرفية و ما شابهها  : 627حـ/         

 االشتراكات و املستجدات  : 628حـ/         

 ى التخفيضات و التنزيالت و الحسومات املتحصل عليها عن الخدمات الخارجية   األخر  : 629حـ/         
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 " 62+ حـ/ 61+ حـ/ 60استهالك السنة املالية = حـ/ "و مما سبق فإن :

 ه: لسنة املالية ، و عليو هي عبارة عن الفرق بين إنتاج السنة املالية و استهالك االقيمة املضافة :  

 "(   62+ حـ/ 61+ حـ/ 60حـ/ ) –(  74+ حـ/ 73+ حـ/ 71+ حـ/ 70القيمة املضافة = ) حـ/"

هو عبارة عن القيمة املضافة لالستغالل مطروحا منها أعباء املستخدمين و إجمالي فائض االستغالل :  

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة ، أي : 

  "64حـ/ – 63ـ/ح –فائض االستغالل = القيمة املضافة لالستغالل إجمالي "

 و املالحظ أن فائض االستغالل في النظام املحاسبي املالي يختلف عن املخطط الوطني القديم .

 النتيجة العملياتية :  

 " 78+ حـ/ 68حـ/ – 65ـ/ح – 75النتيجة العملياتية = إجمالي فائض االستغالل + حـ/"

 يث تمثلهي النتيجة التي تم تحقيقها من خالل العمليات املالية التي تم القيام بها ، حالية : النتيجة امل 

 " 66ـ/ح – 76النتيجة املالية = حـ/"      الفرق بين املتوجات املالية و األعباء املالية :

بر و هي مجموع كل من النتيجة العملياتية و النتيجة املالية ، و تعتالنتيجة العادية قبل الضرائب :  

 ، و عليه:بمثابة نتيجة االستغالل بالنسبة للنظام القديم إال أنها تخضع مباشرة للضريبة 

  "النتيجة املالية قبل الضرائب = النتيجة العملياتية + النتيجة املالية"                

و   و ذلك بعد طرح الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العاديةة العادية : النتيجة الصافية لألنشط 

 : ،  و عليهالضرائب املؤجلة عن النتائج العادية

 692)حـ/ –(  698+ حـ/ 695)حـ/ –النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب "

 "( 693+حـ/

 

 

 

 

ة و هي عبارة عن جمع أو طرح ) حسب الحالة ( النتيجة الصافية لألنشطة العاديالنتيجة غير العادية :  

 ، و عليه:و النتيجة غير العادية 

  لنتيجة غير العاديةا -صافي السنة املالية = النتيجة الصافية لألنشطة العادية +/"

 

 شكل قائمة الدخل ) جدول حسابات النتائج ( : 

 

 الدخل ) جدول حسابات النتائج ( حسب الطبيعة(: شكل قائمة II-5)جدول رقم  

 

            N البـــــيـــــــان 

 املبيعات و املنتوجات امللحقة 

 تغيرات املخزونات و املنتوجات املصنعة و املنتوجات قيد التنفيذ

70 

72 
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 اإلنتاج املثبت 

 إعانات االستغالل 

73 

74 

  إنتاج السنة املالية  -1

 املشتريات املستهلكة 

 الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى 

60 

  62و  61

  استهالك السنة املالية -2

  (2-1القيمة املضافة لالستغالل ) -3

 أعباء املستخدمين 

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة 

63 

64 

  إجمالي فائض االستغالل  -4

 املنتجات العملياتية األخرى 

 األعباء العملياتية األخرى 

 املخصصات لالهتالكات و املؤونات و خسائر القيمة 

 استرجاع على خسائر القيمة و املؤونات 

75 

65 

68 

78 

  النتيجة العملياتية  -5

 املنتوجات املالية 

 األعباء املالية 

76 

66 

  النتيجة املالية  -6

  ( 6+5النتيجة العادية ) -7

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

 الضرائب املؤجلة ) تغيرات ( عن النتائج العادية 

 698و  695

 693و  692

  مجموع منتجات األنشطة العادية 

  مجموع أعباء األنشطة العادية 

  النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -8

 عناصر غير عادية ) منتجات ( ) يجب تباينها (

 غير عادية ) أعباء ( ) يجب تباينها (عناصر 

77 

67 

  النتيجة غير العادية  -9

  صافي نتيجة السنة املالية  -10

  حصة الشركاء املوضوع ووضع املعادلة في النتيجة الصافية 

  صافي نتيجة املجموع املدمج  -11

 و منها حصة ذوي األقلية 

 حصة املجمع 

 



نهاية الدورة و عمليات التسوية املحاسبية أعمال                                 الفصل الثاني :  
 

88 
 

       
  34 ، ص 19د ،العد 2009مارس  25،للجمهورية الجزائريةاملصدر : الجريدة الرسمية                                              

 

 امليزانية الختامية :  -ب

امليزانية تصف بصفة مفصلة عناصر األصول و عناصر الخصوم ، و تبرز تعريف امليزانية :   

 بصورة مفصلة على األقل العناصر التالية  عند وجود عمليات تتعلق بهذه العناصر : 

صول التثبيتات املعنوية ، التثبيتات العينية ، االهتالكات ، مساهمات األصول املالية ، أفي األصول :  

 اآلخرين ، و األصول األخرى املماثلة .الضريبة و املدينين 

 و           رؤوس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة ) مع تمييز رأس املال الخاصفي الخصوم :  

 و             االحتياطات و النتيجة الصافية للسنة و العناصر األخرى ( ، الخصوم غير الجارية ، املوردون 

      وم الضريبة ، املؤونات لألعباء و الخصوم املماثلة ، الخزينة السلبية الدائنون اآلخرون ، خص

 65تتميز امليزانية الختامية عن امليزانية االفتتاحية بالخصائص التالية : خصائص امليزانية الختامية :  

توازن جانبي األصول و الخصوم ، و ترتيب األصول حسب درجة السيولة و الخصوم حسب تاريخ  -

 االستحقاق .

 تسجيل نتيجة الدورة الصافية في إحدى الجانبين بعد طرح مبلغ الضريبة . -

 األخذ بعين االعتبار الضرائب املستحقة على األرباح عند إعداد امليزانية . -

 املؤونات و االهتالكات تجمع لكل السنوات . -

  النتيجة تخصص في الدورة املقبلة حسب إستراتيجية املؤسسة . -

 

 الشكل العام للميزانية الختامية :  

 (: الشكل العام للميزانية الختاميةII-6جدول رقم )

 

رقم 

الحسا

 ب

املبلغ  األصول 

 اإلجمالي

املبلغ  أ.م 

 الصافي

رقم 

الحسا

 ب

املبلغ  الخصوم 

 اإلجمالي

2 

20 

21/22 

23 

26 

27 

 جاريةأصول غير 

 تثبيتات معنوية 

 التثبيتات العينية 

 تثبيتات قيد االنجاز

 التثبيتات املالية 

 التثبيتات املالية األخرى 

   1 

 

و101

108 

109 

 

رؤوس األموال 

 الخاصة

 رأس املال الصادر 

 

رأس املال غير 

 املطلوب
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274 

 

 

 

 

 

 

الى30

38 

 

41 

خارج 

419 

444 

48 

5 

50 

 

 

إلى 51

54 

 القروض 

 

و104

106 

105 

11 

العالوات و 

 االحتياطات 

 

 فارق إعادة التقييم

 ترحيل من جديد

مجموع األصول غير 

 الجارية 

  1املجموع     

 األصول الجارية 

املخزونات و املنتوجات 

 قيد االنجاز  

 

 

 الحسابات الدائنة 

 

 

 الضرائب

 أصول جارية أخرى 

 املوجودات و ما يماثلها

توظيفات و أصول أموال 

 جارية 

 

 أموال الخزينة 

 

 

 

    

 17و16

 

و134

155 

 

 

229 

15 

 

 

 

 

40 

خارج

409 

445/

444 

447/

419 

509 

 الخصوم غير الجارية 

 القروض و الديون 

 

الضرائب و الدين 

 األخرى غير الجارية

 

 

املؤونات و املبيعات 

املدرجة في الحسابات 

 سلفا

 

 2املجموع 

 

 الخصوم الجارية 

املوردون و الحسابات 

 امللحقة 

 

 الضرائب الدائنة 

 

 الديون األخرى 

 

 التسديدات 

 

 

 مجموع األصول الجارية 

   

املجموع العام      املجموع العام لألصول 

 للخصوم
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 املطلب الثالث : غلق و إعادة فتح الحسابات 

و     ساباتسنتناول في هذا املطلب آخر عملية يقوم بها املحاسب في نهاية السنة املالية ، و هي غلق الح              

 إعادة فتحها .

 66غلق الحسابات :  -1

يتم اإلقفال  بعد إعداد امليزانية يقوم املحاسب بإقفال الدفتر الخاصة بالسنة املالية املعنية ، و             

بقيد مركب تجعل فيه الحسابات الدائنة ) االلتزامات و رأس املال ( مدينة ، و الحسابات املدينة 

ات اذ بعد إ عداد الحساب)األصول( دائنة ، ألنها الحسابات الوحيدة التي ما تزال مفتوحة في دفتر األست

 الختامية ، حسب القيد التالي : 

 قيد إقفال الدفاتر في نهاية العام .  ط 5×حـ/و  4×حـ/و  3×حـ/و  2×حـ/ إلى 4×حـ/و  1×حـ/ "من

 إعادة فتح الحسابات :  -2

ول األصسابات يتم في السنة املالية املوالية  إعادة فتح الدفاتر بقيد عكس ي لقيود اإلقفال ، أي نجعل ح

  لتزامات و رأس املال دائنة .مدينة و حسابات اال

 املنتوجات"   487حـ/يتم تسوية هذه اإليرادات من خالل إيرادات مقيدة سلفا ألقل من سنة مالية :   

 املعاينة مسبقا " .

      

 

 

 

 خـالصـة الفـصـل :

 

للدورة املحاسبية ألي مؤسسة يعتبر هذا الفصل بمثابة حوصلة ملختلف جوانب أعمال نهاية السنة  

 اقتصادية .

  إعداد ميزان املراجعة بعد الجرد و يعد الجرد و تسوية مختلف الحسابات الركيزة األساسية من أجل                   

 بالصدق تمتازالتي امللحقة ( و و ذلك أساس إلعداد القوائم الختامية بمختلف أنواعها ) الشاملة و 

 الوضعية.و الشرعية و  

حتم و هذه القوائم الختامية يمكن االعتماد عليها في عمليات التسيير األخرى و اتخاذ القرارات، و لذلك يت     

 بالعمليات البسيطة لتحديد النتائج الصافية، و صحيحة إلى أبعد حدود مما 
ً
علينا تدقيق العمليات انطالقا

 على نتائج اتخاذ القرارات.
ً
      ينعكس إيجابا
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 الفصل الثالث: دراسة حالة شركة موستافي لتربية الدواجن بالغرب 

 

 تمهيد الفصل:

بحث ذه املفاهيم و األعمال في معلى اثر تناولنا ملوضوع أعمال نهاية السنة، ارتأينا أن ندعم و نوضح كل ه

 موستافي ""  تطبيقي هو عبارة عن مبحث يبين أهم العمليات اليومية، الشهرية و السنوية التي تقوم بها مؤسسة 

ك ة، وذلالتسويات والتقييدات التي تقوم بها املؤسس و االعمال الختامية و إعداد القوائم املالية، املتمثلة في: كل

لف بإنشاء ميزان املراجعة قبل الجرد ثم القيام بأعمال الجرد ملختلف أصولها و خصومها، والقيام بالتسوية ملخت

 جرد،نتائج الجرد، اإلهتالكات، املؤونات، تسوية األخطاء واالنحرافات، ثم القيام بعدها بميزان املراجعة بعد ال

قيود قيود إقفال حساباتها و  اامليزانية الختامية  وبعده ل حسابات النتائج، ثموقيود تحديد النتيجة و انجاز جدو 

 مباحث: 3ساس قسمنا تقرير التربص الى األ  ذاوعلى ه االفتتاح.إعادة 

 فها، وظائفها من خالل تعري "موستافي"حاولت وضع بطاقة فنية ملؤسسة  األول  املبحثفي                     

 GAO-ORAVIO، وأهدافها االستراتيجية مع إعطاء نظرة عن الهيكل التنظيمي للمؤسسة بصفة عامة وحداتهاو 

ية ، كما تم التطرق الى الهيكل التنظيمي ملدير  "موستافي"للمديرية العامة لشركة  و بشكل خاص الهيكل التنظيمي

 ذا.املالية و املحاسبة أين تم تطبيق تربصنا ه

أي مختلف العمليات املحاسبية  " موستافي"فيضمان دراسة حالة مؤسسة  الثالثو  الثاني املبحثاما 

من: جرد و تسوية األصول، جرد و تسوية الخصوم و تسويات أخرى، مع تحديد النتيجة وذلك حسب النظام 

 . SCFاملحاسبي املالي الجديد 

 من خالل ما سبق قمت بطرح اإلشكالية التالية:

 يتم تسجيل أعمال نهاية السنة وفق النظام املحاسبي املالي الجديد في مؤسسة موستافي ؟ كيف 

 وهذه اإلشكالية تتفرع إلى إشكاليات ثانوية:

 ؟ ذي شهدتهمن خالل التطور ال GAO-ORAVIOماهي أهم املراحل التي مرت بها مؤسسة  

 ؟ "موستافي"مؤسسة  فيما تتمثل الوظائف و مهام وأهداف 

 تأثير أعمال نهاية السنة على فرع املالية و املحاسبة في مؤسسة موستافي ؟ ما مدى 

 و من اجل الوصول إلى اإلجابة على اإلشكالية قمنا بوضع الفرضيات التالية:

 يعتبر النظام املحاسبي املالي الجديد وسيلة تطبيقية مسهلة لتسجيل مختلف أعمال نهاية السنة 

 في املؤسسة. 

  مؤسسة موستافي.ب أهم الفروعقسم املالية واملحاسبة من 

 آلتية: النقاطا في التقرير هذا أهمية تلخيص يمكن

 تحسين املؤسسات. توعية االعوان االقتصاديون بالدور الذي يلعبه النظام املحاسبي الجديد في 

 .أهمية أعمال نهاية السنة لتقدير أوضاع املؤسسة 

 (.مراقبة التسيير، مالية، محاسبةي إظهار كافة امليادين )دور مؤسسة موستافي ف تبيان... 
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 بناءا على اإلشكالية املطروحة، فإن البحث يسعى إلى تحقيق األهداف التالية:

 .  تعزيز مفهوم النظام املحاسبي الجديد في املؤسسة 

  وظائف املؤسسة.التركيز على أعمال نهاية السنة للحصول على التسوية والتنسيق و الضبـط في 

  نتائج .التسيير الجيد و الدقيق في ما يتعلق باملالية واملحاسبة  للحصول على أحسن 

 يرجع اختيارنا لهذا املوضوع إلى األسباب التالية:

 ." تماش ي املوضوع مع الشهادة املندرجة لنيل "ماستر 

  ق وفوجود إهمال من قبل املؤسسات الجزائرية في انتهاج أعمال نهاية السنةSCF. 

 .الرغبة الشخصية في اإلثراء واالطالع على هذا املوضوع 

 :زمانيةوالحدود ال املكانيةهذه الدراسة، في الحدود  تتمثل حدود

: ستتم الدراسة على مؤسسة مقتبسة من واقع البيئة الجزائرية "مؤسسة موستافي"، املكانية الحدود 

وذلك باستخدام منهج الرابط بين دائرة عين النويص ي و والية مستغانم  17الواقعة على الطريق رقم 

  .دراسة حالة

 .2017إلى غاية  2016: سيتم اختيار املجال الزمني لهذه الدراسة املمتدة من سنة الحدود الزمانية 

 سيتم االعتماد في تحليلنا لهذا البحث على:و                    

، والذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة واالستنتاجي الوصفي املنهج

تفسير هذه الحقائق وتحليلها للوصول إلى إبداء التوصيات واالقتراحات بشأن املوقف أو الظاهرة موضوع 

الدراسات والبحوث السابقة ذات  الدراسة، وذلك باالعتماد على العديد من الكتب العربية واألجنبية وبعض

 العالقة بموضوع البحث.

لى ععلى الرغم من الصعوبات في إيجاد الدراسات السابقة،املتعلقة بموضوع تحليل أداء املؤسسة ،تم العثور       

 :الدراستين التاليتين

 .3،جامعة الجزائر2011/2012أوماطة، مقياس املحاسبة املعمقة، السنة الجامعية  -

 .3، جامعة الجزائر2011/2012الجوزي محمد، مقياس التسيير املالي، السنة الجامعية بن  -

 ستتم هيكلة البحث في إطار خطة تشتمل على ثالثة مباحث، وهي على النحو التالي: 

 يخصص لدراسة تقديم الهيئة املستقبلة.  املبحث األول: 

 يخصص لدراسة حالة مؤسسة موستافي.  املبحث الثاني: 

 يخصص تحديد النتيجة في مؤسسة موستافي.  ث الثالث:املبح 

 :رافقت الدراسة عدة صعوبات، نذكر منها

 املراجع و الدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع ،خاصة باللغة العربية.  قلة •

 عدم التمكن من االطالع على مذكرات تحمل نفس املوضوع محل الدراسة. •
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 "GAO-ORAVIOالدواجن للغرب " مجمع تربيةاملبحث األول :تقديم 

يث النشأة و حمن "  GAO-ORAVIOالعمومية االقتصادية "من خالل هذا املبحث قمنا بتقديم املؤسسة 

ربص ، و كذا املؤسسة مقر التمع التطرق الى هيكلها التنظيميوحداتها لتي تقوم بها املؤسسة  و التطور، املهام ا

"MOSTAVI." 

  GAO_ ORAVIO التطور التاريخي ملؤسسةالنشأة و : املطلب األول  

ت و بعد إستقالل الجزائر أمم1952"في سنة "MAKLAتم إنشاء هدا املجمع من طرف الشركة اإلسبانية              

و إثر  1969ابريل 03في ، ية وزارة الفالحة و الصيد البحري من طرف الديوان القومي لتغدية األنعام تحت وصا

تحت وصاية  ""ONABام مستقلة عن ديوان تغدية األنع" ORAVIO  " ' أصبحت81-201 إبرام  'املرسوم رقم

 وزارة الفالحة .

" بموجب إندماج الديوان القومي ألغدية االنعام  "GAO_ORAVIOثم إنشاء مجمع  01/01/1998في            

"ONAB" و الديوان الجهوي لتربية الدواجن للغرب "ORAVIO"موعة تربية الدواجن و تشكيل ما يسمى مج

 للغرب و التي مقرها في مستغانم .

 " تعريف مؤسسة تربية الدواجن للغربMOSTAVI:" 

 االقتصادية العمومية ذات أسهم لتربية الدواجن  املؤسسةMOSTAVI هي فرع من املجمع الغربي لتربية،

 . GAO(  GROUPE AVICOLE OUESTالدواجن )

  مسؤولية محدودة برأسمال  ذاتنشأ هدا الفرع على شكل مؤسسة الشخص الوحيد  01/01/1998في

 دج 1000.000.00يقدر بــــــ

  تم تحويل الطبيعة القانونية للمؤسسة من مؤسسة الشخص الوحيد الى مؤسسة 2000و في جوان ،

 ة العامة الغير عادية .م ، و هدا بناءا على محضر الجمعيذات األسه

 دج و هدا طبقا  781.87000.00، بفضل إعادة تقييم قيمة األراض ي إرتفع رأسمالها إلى  2007ي سنة ف

 . 2007جويلية 4املؤرخ في  210_07للمرسوم التنفيدي رقم  

 " مقر الشركة ذات اسهم " MOSTAVI :  مستغانمو بط بين دائرة عين النويص ي الرا 17الطريق رقم. 

 ؤسسةمل الرئيس ي النشاط  MOSTAVI: 

 ذبح الدجاج الصناعي •

 تربية أمهات الدجاج  •

 املوجه لالستهالك  و تحضينهبيض الإنتاج  •

 وتسمينهاإنتاج الكتاكيت  •

  مختلف وحدات مؤسسةMOSTAVI : 

أين تتم عملية ذبح الدجاج املسمن و ) بوقيرات مذبح وحدات تابعة لها و تتمثل في: 9تضم شركة موستافي 

 ،بوشنتوف الدجاج تسمين وحدة،وحدة تسمين الدجاج سيدي خطاب (،تصنيعهتقطيعه، تحويله و 

، ماماش حاس ي محضن ،الصور  التكاثر وحدة، تادلس عين الدجاج تسمين وحدة،ينارو  الدجاج تسمين وحدة

 ، ووحدة تسمين الدجاج حاس ي ماماش.ابراهيم سيدي محضن
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 وحداتها  و املطلب الثاني : مهام املؤسسة 

 

 املؤسسة مهام : 

 باملجمع الخاص التوزيع منافد عبر تسويقها و مشتقاتها و البيضاء اللحوم توفير  

 البيض إنتاج 

 لتسييرها شاملة إستراتيجيات ووضع للوحدات املستمرة املراقبة  

 التقديرية للمجمع  امليزانية إعداد 

 الضرائب مصلحة و له التابعة الوحدات ملحاسبة دلك ،و النتائج حسابات جدول  و اليومية اعداد  

 األنعام أغدية إنتاج  

 في التغيرات مواكبة و قدراتهم تنمية بهدف املستمر التكوين و  التدريب طريق عن العمال قدرات تطوير 

 . عملهم

 

 :وحدات املؤسسة 

 ألنعام ا تغدية وحداتUAB)) : 

 ىوحدات تغدية األنعام ،موزعة عل( 07التسيير لسبعة)  ""GAO_ORAVIOيضمن املقر الرئيس ي ملجمع            

الجهة الغربية للبالد و هي :مستغانم ،واد تليالت _وهران ،الرمش ي _تلمسان ،الرحوية _تيارت ،سيدي إبراهيم 

 _سيدي بلعباس ،بوقطب _البيض ،العبادلة_بشار .

 بية الدواجن  تر  وحداتAVICULTURE )) 

 "EURLمسؤلية محدودة " ذاتاجن ،التي كانت تدعى مؤسسة (وحدات لتربية الدو 06يضم املجمع ستة)           

لها " و أكتر إستقاللية عن املقر الرئيس ي للمجمع و أصبح SPAشركات دات أسهم" 2000جويلية 01و أصبحت في  

من القانون 1993أبريل 25ي { املؤرخ ف08-93من }املرسوم التشريعي رقم 610مجلس إدارة خاص بها للمادة 

 AVICAB  )تلمسان (، REMCHAVIP ) الحجاج (،  DAHRAVIP )عين النويص ي (،  MOSTAVI :التجاري و هي 

 )الحسيان (. HAVIP-HACIANE )وهران ( ،AVIBEL )سيدي بلعباس (، 

 أخري  وحدات : 

بئر الجير )وهران (،كما يضم أيضا ''UCPA''أيضا وحدات مركزية للخدمات و التموين  ''''GAO_ORAVIOويضم  

 مخبر جهوي وصيدلية مركزية بحاس ي ماماش )مستغانم(. 
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                        طلب الثاث: الهيكل التنظيمي للمؤسسةامل

 للغرب الدواجن تربية ملجمع التظيمي الهيكل GAO-ORAVIO : 

 لدواجن للغرب(: الهيكل التظيمي ملجمع تربية اIII-1) رقماملخطط                                             

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       املصدر: مجمع تربية الدواجن للغرب

 

 

 مجمع تربية الدواجن للغرب

 موستافي

 مستغانم

 

 وحدة تغذية األنعام 

بشار -عبادلة   
 

 وحدة تغذية األنعام 

تيارت-رحوية  
 

 وحدة تغذية األنعام 

البيض -بو قطب  

 وحدة تغذية األنعام 

 سيدي براهيم 

 
 

 وحدة تغذية األنعام 

تلمسان-الرمشي  
 

 وحدة تغذية األنعام 

 واد تليالت
W.Oran 

 وحدة تغذية األنعام 

+ بن ياحي  مستغانم  

 شركة مذابح الغرب 

 وهران

 
 

 أفيكاب

 سيدي بلعباس 

 رمشافي

 تلمسان

 

 هافيب الحسيان

 مستغانم

 

 دهرة فيب

 مستغانم

 الوحدة المركزية لخدمات 

 التموين

 بير الجير

U.C.P.A. 

 مخبر

 حاسي مماش

 مستغانم

 تربية الدواجن وحداة تغدية األنعام 

 الصيدلية

 المركزية
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 لهيكل التنظيمي لشركة اMOSTAVI : 

 

 كة موستافي  : الهيكل التنظيمي لشر (  III-2رقم )املخطط                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لدواجن مستغانمااملصدر:     رئيس قسم مراقبة التسير ، مجمع تربية                                                                            

 

 

 

 

 رئيس اإلدارة العامة

 األمانة

 قسم املوارد البشرية
 

 املمتلكات قسم 
 

 دائرة الشؤون القانونية
 

 مراقبة التسيير يةمدير 
 

 اإلدارة العامة يةمدير 
 

 ديرية املالية و املحاسبةامل
 

 مديرية التدقيق
 

 قسم املالية

 قسم املحاسبة العامة و التوطيد 

 املديرية التقنية التجارية

 القسم التجاري 

 قسم اإلنتاج

قسم الصحة 

 الحيوانية
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   الهيكل التنظيمي لوحدات شركةMOSTAVI : 

 

 الهيكل التنظيمي لوحدات شركة موستافي (: III-3املخطط رقم )                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 املصدر: مجمع تربية الدواجن ملستغانم                                                                              

 

 موستافيشركة  وحدات
        (   SPA   ) 

  
 
 

 محض حاسي ماماش

 وحدة التكاثر صور

وحدة تسمين الدجاج          مدبح بوقيرات

 سيدي خطاب

وحدة تسمين الدجاج 

 بوشنتوف

وحدة تسمين الدجاج 

 ينارو

وحدة تسمين الدجاج عين  محضن سيدي إبراهيم

 تادلس
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 املبحث الثاني : دراسة حالة مؤسسة "موستافي" 

 جرد و تسوية األصول  :ول طلب اال امل

 جرد وتسوية القيم الثابتة : أوال :

لتسجيالت املحاسبية الهتالك القيم الثابتة املادية :ا -1  

مخصصات اإلهتالك لألصول الثابتة تم حسابها كل واحدة حسب معدل اإلهتالك الخاص بها ،ويكون قيد 

 اإلهتالك كالتالي:

  

  31/12/2015     

اإلهتالكمخصصات                          59, 445 215 123                    681100 

   2813000 بانياهتالك م                                      736,33 227 84

خرى اهتالك التثبيتات العينية اال                           709,26 987 38         2819000   

      

 

      

التسجيالت املحاسبية لخروج القيم املادية من أصول املؤسسة )مهتلكة كليا(: -  

تصبح قيمتها  لذلككليا،ح هذه القيم مهتلكة ، بعد مرور فترة اإلهتالك تصبالقيم الثابتة تكتسب قيمة

 لكن خالل فترة دراستي للحالة مؤسسة موستافي لم ترصد مثل هذه الحسابات  .و(0 )صافيةاملحاسبية ال

 التسجيل املحاسبي لحيازة قيم ثابتة مادية مهتلكة كليا )بين الوحدات(: -3

( )انقضت فترة اهتالكها % 100مادية )معدات فالحية "جرار فالحي" ( مهتلكة قيم ثابتة  بحيازة قامت املؤسسة 

 حويلها بين الوحدات التابعة لها،ومنه نقوم بتسجيل حيازة االصل بين الوحدات و اهتالكه :وت

  

  31/12/2015    

 681100    مخصصات اإلهتالك  110,59 149     

   2817000  اهتالك التثبيتات العينية     110,59 149 

      

 

    

 

  

  

  

31/12/2015 

    

200018 2   معدات فالحية ) جرار( 250 261 5      

 5  261 250   

 ةملعدات فالحيحيازة بين الوحدات 

ر()جرا  18101000    

ملعدات فالحيةحيازة بين الوحدات    250 261 5         18101000 

00082281     اهتالك   معدات فالحية   250 261 5      
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 بالقيمةتقيمه  آنجب ستحتفظ بهذا األصل ي املؤسسة األم أنه لكن إذا رأت يمثل القيمة اإلجمالية هذا املبلغ

 العادلة

    كليا)بين الوحدات(: مهتلكةلتسجيل املحاسبي للتنازل عن قيم ثابتة مادية ا -4

 %، قيمتها100كليا  مهلتكتتنازل املؤسسة لوحدتها "اإلنتاج" عن قيم ثابتة مادية )جهاز تبريد( ولكن  

واهتالكه بين الوحدات :"، فتسجل خروج الجهاز 0املحاسبية الصافية محل التنازل تساوي الصفر"  

  

  31/12/5201    

       325 342  1810100    تنازل بين الوحدات لتهييئات )جهاز تبريد(  

  325 342    28171004      اهتالك تهييئات وتجهيزات )جهاز تبريد(     

    325 342  171004 2   تهييئات وتجهيزات )جهاز تبريد(  

  325 342 الوحدات لتهييئات )جهاز تبريد( تنازل بين            1810100   

    

 

    

  

  

 

  

لعملية الثالثة.ا * نفس املالحظة التي في قيد في    

االهتالك  زة أن تكملكليا فهنا على الوحدة التي تقوم بالحيا مهتلكةكانت هذه القيم غير  إذا في حالة مالحظة

االهتالك املتراكم املحصل عليه من الوحدة األصلية التي قامت بالتنازل بنفس املعدل  مع اخذ بعين االعتبار 

  عن األصل.

 ثانيا:جرد وتسوية املخزونات:

تسويةاملشتريات: -1  

املؤسسة تحصلت على املستلمات من املعدات واألدوات واللوازم، لكن  الفواتير التي لم تصل لصاحبها:

نهاية السنة كما يلي:وتسجل في  ، الفاتورة لم تصل )لم تستلم(  

مع اخذ بعين االعتبار املبلغ القدر  "مشتريات املواد" 381ترصيد حساب  من اجلهذا القيد يسجل  

 حسب ما نص عليه النظام املحاسبي املالي. (TTC)بكل الرسوم 

 

 

  

 31/12/2015 

      1245821  381    مشتريات مواد ولوازم وموارد  08,

08,2458211   

 

040801           واتير لم تصل ف -موردو    
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 *استالم الفواتير التي لم تصل:

                          :يصبح التسجيل كالتالي ،قبل املوردعند استالم فواتير املواد واللوازم واملوارد التي استلمت من         

 بحساب املوردون املدينون. 408يرصد حساب 

  

  31/12/5201    

  

   ,2458211 08 

 

 408010     واتير لم تصلف -موردو

 2458211. 08 

 

                 

040101           ن دو مور                                         

     

 

    

    

  

  

    

  

      

املحاسبي لتدني قيمة تموينات أخرى :التسجيل  -2          

تربص ي.لم نصادف اي تسجيل محاسبي لتدني قيمة تموينات اخرى او املخزونات من طرف املؤسسة محل   

 اقي االصول:بثالثا: جرد و تسوية 

 جرد و تسوية حسابات الغير: .1

 من الجرد و التسوية ) الزبائن، النوعثل هذا املؤسسة محل التربص لم تقم بالتسجيالت املحاسبية مل 

 . 2015املستخدمون، و املدينون املختلفون(خالل سنة 

  جرد وتسوية الحسابات املالية: .2

                 تسوية البنك:  - .3

        300-002-067-300-866: الرقم 

 31/12/2015: التاريخ 
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 31/12/2015قبل التسوية بتاريخ  البنكية قاربةاملنموذج عن حالة  (:III-1الجدول رقم)               

 ، مصلحة املالية و املحاسبةملصدر : من وثائق املؤسسةا                                                                                   

  

 ا ملبلغ                عند البنك التاريخ       املبلغ          عند املؤسسة التاريخ

 دائن       مدين     دائن      مدين

 

 

           رصيد بتاريخ             

31 /12/2015 

 رصيد بتاريخ   10860175,09

31/12/2015 

 12107728,18       

شيك رقم  30/04/1998

ملورد   647704

لم يسجل 

 محاسبيا

  

22868,34 

شيك ر  17/03/2007

دار  0634092

 الضياف

28536,30  

شيك ر  07/04/2007

0052980 

 محمد دحماني

8000,00  

شيك رقم   31/07/1999

ملورد  081884

لم يسجل 

 محاسبيا

  

8511,24 

شيك ر  13/03/2013

حمزة  0509673

 عكرمي

2450,00  

 204682شيك ر  28/12/2015

CNAS  MOSTA 

599091,39  

مصاريف  31/12/2015

ماليةاخرى لم 

تسجل 

 محاسبيا

   

1617,00 

شيك ر    28/12/2015

204687 GAO 

ORAVIO 

15000,00  

 204689شيك ر  29/12/2015

GAO ORAVIO 

   

29750,00  

 الزبون دفع من  28/12/2015

لم يسجل 

 محاسبيا

 

25000,00 

شيك  29/12/2015 

 0204692ر

AGROMAVI      

475609,68  

 204694شيك ر  29/12/2015

NAFTAL       

76662,30  

           204668شيك ر 31/12/2015

 محمد زرقوق 

20450,00  

 12107728,18 1255549,67 املجموع  32996,58 10885175,09 املجموع 

  10852178,51 الرصيد   10852178,51 الرصيد 
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تسوية حالة التقريب البنكي :   -  

فين تين ملوردين مختلأن هناك عملي نالحظ في جانب املؤسسة : "البنكيالتقريب "في هذه الحالة                

يستلزم س ، لذالغياب املستندات الالزمة في دفاتر أو سجالت املؤسسة محاسبيا لم تسجل لسنوات سابقة

على التوالي، بغرض   1999و  1998على املؤسسة تسجيلها نظرا لطول مدة العملية، حيث ترجع الى سنتي 

اظهار الرصيد الصحيح لخزينة املؤسسة، كما نالحظ كذلك في جانب البنك وجود شيكات ممنوحة لثالثة 

تطهيرها ؤسسة على املفلم يقدموها للبنك من اجل صرفها  2007و   2003موردين تعود لسنتي 

(assainissement)   تعدت املدة  ألنهاب الدائن في الجان   مختلفة" منتجات" 758بترصيدها مع حساب

 ، و عشرون يوم"  القانونية املمنوحة "ثالث سنوات

العمليات التي لم تسجل عند البنك وبعدها بتقريب العمليات يجب القيام إذن ملعرفة الرصيد من   -

سجلة عند املؤسسة مع مغير الالعمليات التي لم تسجل في سجالت املؤسسة، والقيام بتسوية الحسابات 

 «.أموالخروج »أو دائنة « دخول أموال» ةك إما مدينالبن حساب

 تسجيل املصاريف البنكية :  -

 عملية التسديد للزبون: تسجيل

 

 

 

  

 

31/12/2015    

 

  

 

 

 

 

 

   617 1  66     الية اخرى مصاريف مح/  00,

      617 1     512  البنك/ح                                                        00,

      

 

      

  

  31/12/5201    

 512    كالبن ح/ 25000,00    

   41110              ئنلزباح/ ا                                               25000,00
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 31/12/2015التسوية بتاريخ  البنكية بعد قاربةاملنموذج عن حالة   (:III-2الجدول رقم )         

 وثائق املؤسسة، مصلحة املالية و املحاسبة صدر:منامل                                                                                                

 ا ملبلغ                عند البنك التاريخ       املبلغ          عند املؤسسة التاريخ

 دائن       مدين     دائن      مدين

 

 

           رصيد بتاريخ             

31 /12/2015 

 رصيد بتاريخ   10883558,09

31/12/2015 

 12107728,18       

شيك رقم  30/04/1998

ملورد   647704

لم يسجل 

 محاسبيا

  

22868,34 

شيك ر  17/03/2007

دار  0634092

 الضياف

28536,30  

شيك ر  07/04/2007

0052980 

 محمد دحماني

8000,00  

31/07/1999 

  

  

شيك رقم  

ملورد  081884

لم يسجل 

 محاسبيا

  

  

8511,24 

شيك ر  13/03/2013

0509673  

 عكرميحمزة 

2450,00  

 204682شيك ر  28/12/2015

CNAS  MOSTA 

599091,39  

شيك ر    28/12/2015       

204687 GAO 

ORAVIO 

15000,00  

 204689شيك ر  29/12/2015

GAO ORAVIO 

   

29750,00  

شيك  29/12/2015

 0204692ر

AGROMAVI      

475609,68  

 204694شيك ر  29/12/2015

NAFTAL       

76662,30  

           204668شيك ر 31/12/2015

 محمد زرقوق 

20450,00  

 12107728,18 1255549,67 املجموع  31379,58 10883558,09 املجموع 

  10852178,51 الرصيد   10852178,51 الرصيد 
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 الخصوم وتسويات أخرى: : جرد وتسوية ثانياملطلب ال

الخصوم: جرد وتسوية  أ  

:     مؤونة الخصوم غير الجارية -1  

التسجيل املحاسبي ملؤونة االلتزامات واملعاشات: -  

مخصصات املؤونات لاللتزامات واملعاشات هي مؤونة الخصوم غير الجارية ، ألنها تظهر في كل إقفال )مؤونة 

 دائمة ( ، تسجل محاسبيا والزيادة في كل إقفال للنشاط.

 مثال : مؤونة املكافآت:

 التسجيالت املحاسبية ملؤونات األعباء: -

مخصصات املؤونات لألعباء هي مؤونات الخصوم غير الجارية ، ألنها أعباء محملة على عدة          

تبقى منجزة في كل إقفال للنشاط إلى غاية االستعمال نشاطات والتسجيل املحاسبي ملبالغ األعباء  

 "لم تقم املؤسسة يمثل هذه التسجيالت في تلك الفترة "  النهائي:

لتسجيل املحاسبي ملؤونة العطل مدفوعة األجر والضرائب والرسوم:ا -   

 * التسجيل املحاسبي للمؤونة:

  

  31/12/5201    

 6381001   األجرعطلة مدفوعة  من ح   1641938,3    

االشتراكات املساعدة للهيئات االجتماعية        من ح    34735,81      6371000 

املساعدات                                     من ح    361252,40      6351000 

عطل ستدفع لى ح/ا           1641938,3   4282200   

لى ح/ا  -الهيئات االجتماعية      34735,81  4221000   

   4311200  الهيئات االجتماعية       361252,40 

      

 

      

  

 

 

  

  31/12/5201    

101568   مخصصات ملؤونات املكافآت   36,15133689       

   1533  مؤونات املكافآت    15133689,  36
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:التكوين املنهيعلى التسجيل املحاسبي للضرائب  * 

 

  

  31/12/5201    

 6411   الرسوم على التكوين املنهي   1033847    

           

   4471200 األعباء الواجبة الدفع للتكوين املنهي      1033847
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 لثالث: تحديد النتيجة في املؤسسةاملبحث ا

ل جدول من خالموستافي في شركة   يتم في هذا املبحث حوصلة كل األعمال املالية و املحاسبية                      

 .(و الثاني ألول )ااملطلبين التاليين  كما سنبينه من خالل تحديد النتيجةحسابات النتائج و 

األول: جدول حسابات النتائج: املطلب  

 أوال: إقفال الحسابات وتحديد النتيجة:

* قيود تحديد النتيجة بمراحل:   

                           القيمة املضافة: -  

 

                                                   

  

  31/12/2015   

  70   رقم األعمال         1158702575,83    

 72     منتجات مخزنة وغير مخزنة  - 52134914,99   

 73     اإلنتاج املثبت   7224639,95   

 74     إعانات االستغالل  10266256,15   

   60   مشتريات مستهلكة    928035275,76 

   61    و خدمات خارجية    

   62    خدمات خارجية أخرى                                 111004019,84 

  القيمة املضافة لالستغالل                   85021261,34

 

 12001 

      

 

      

- 

فائض االستغالل الخام:-  

  

  31/12/2015   

  85021261,34  

 

 12001  القيمة املضافة لالستغالل              

   63  أعباء املستخدمين                         198601960,87 

   64   ضرائب ورسوم واملدفوعات املماثلة    17229181,84

  الفائض الخام لالستغالل 881.37 809 130  

 

12002 
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 :عملياتية االخرى النتيجةال-

   

31/12/2015 

   

130809881.37 

  

الفائض       

   االجمالي لالستغ           

 

 

 

12002 

 

 

 املنتجات العملياتية االخرى  28792699.40

 

 75 

 

 استرجاع على خسائر قيمة املؤونات 6643763.71

 

78 

22581489.66 

50153689.98 

 

 الخرى اياتية لعملاالعباء ا                                                    

 ؤوناتو امل تالكمخصصات االه                                                  

 

66 

68 

 

 

168108597.90 

 

 النتيجةالعملياتية

 

 

  

 

 

12003 

 

 

 .النتيجة املالية 

 

   

31/12/ 2015  

     

 

  

 

      

 76   منتجات مالية  0  

   66 أعباء مالية   828809,36

 12004   النتيجة املالية  828809,36   
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 النتيجة العادية قبل الضريبة: -

 

 -النتيجة الصافية للنشاط العادي:

 

 النتيجة الصافية للدورة:- 

 

  

  31/12/2015   

   12003 ةالنتيجة الوظيفي   168108597.90   

   12004 النتيجة املالية   828809.36 

  168937407,26 

  

 

         يجة العادية قبل الضريبةالنت               

   1201  

      

 

      

  

  31/12/5201    

النتيجة الصافية للنشاط العادي   167325412,22         129 

النتيجة العادية قبل الضريبة     168937407,26   1201   

ب املؤجلةالضرائ   1611995.04    

 

   698   

  

  31/12/5201    

  

    

 

 

 

1202 

 129  النتيجة الصافية للنشاط العادي     167325412,22-

  

 -167325412,22 

 

 النتيجة الصافية للدورة                     

 

012  
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 2015(: جدول حسابات النتائج  III-3الجدول رقم)  حسابات النتائج       ثانيا:  جدول 

 (1-)ن     2014سنة        )ن(  2015سنة               البيان                                   الحساب   ر 

 773209649,75 1158702575, 83 املبيعات و املنتجات امللحقة       70

 2443958,81 -52134914,99 تغيرات املخزونات من املنتجات   72

  االنتاج املثبت  73
7224639.95  

 21,14662978 15,10268256 اعانات االستغالل 74

 790316586,77 1124060556,94 -(1)– انتاج السنة املالية                   

 -66940721,24 -928035275,76 املشتريات املستهلكة 60

 -115784297,58 -111004019,84 الخدمات الخارجية و االستهالكات االخرى  62+61

 782725018,72- -1039039295,60 -(2) - استهالكات السنة املالية               

 7591568,05 85021261,34 (2) -(1=) -(3)-القيمة املضافة لالستغالل       

 -205573236,51 -198601960,87 اعباء املستخدمين 63

 -12422042,45 -17229181,84 ضرائب، رسوم و مدفوعات مماثلة 64

 -210403710,91 -130809881,37 -(4)-لالستغالل الجماليالفائض ا                

 17220058,89 28792699,40 املنتجات العملياتية االخرى  75

 -21034016,52 -22581489,66 االعباء العملياتية الخرى  65

 -46964772,78 -50153689,98 مخصصات االهتالكات و املؤونات  68

 18255215,69 6643763,71 استرجاع على خسائر القيمة و املؤونات  78

 -242927225,63 -168108597,90 -(5)-النتبجة  العملياتية                 

   املنتوجات املالية 76

  -828809,36 االعباء املالية 66

 0,00 -828809,36 -(6)-النتيجة املالية                     

 -24292722563 -168937407,26 (5(+)6)= -(7)-النتيجة العادية قبل الضريبة   

   الضرائب املستحقة عن النتيجة العادية 8/695

 1351502,82 1611995,04 الضرائب املؤجلة عن النتيجة العادية 692 /3

 825791861,35 1159497020,05 مجموع منتجات االنشطة العادية  

 -1067367584,16 -1326822432,27 مجموع اعباء االنشطة العادية  

 -241575722,81 -167325412,22 -(8)-النتيجة الصافية للنشاطات العادية      

   منتجات غير عادية 77

   اعباء غير عادية 67

 0,00 0,00 -(9)-°النتيجة الغير عادية )االستثنائية        

 -241576722,81 -167326412,22 -(10)-النتيجة الصافية للسنة املالية        

 
 ملؤسسةاوثائق  من املصدر:                                                                                                               
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 امليزانية الختامية:الثاني: املطلب

 أوال : جدول امليزانية الختامية:

  2015 : جدول األصول  (III-4*الجدول رقم )                                                                      

 األصول 

 ر/الحساب البيان  الخام اإلهتالكات واملؤونات 2015صافي  1-ن 

 

 2 جاريةغير ال املثبتة األصول       

 207 شراءفارق ال 0,00 0,00 0,00  

 20 التثبيتات املعنوية  2781894.16 508592.21 2273301.95   

 21 التثبيتات العينية   2601412109.45 1233038271.30   1368373838.16  

 23 التثبيتات الجاري انجازها 266566920.26    266566920.26   

 27  التثبيتات املالية  20143129.12       

 
0.00 

  

السندات موضوعة موضع 

 265 املعادلة )املؤسسات املشاركة( 

  0,00 0,00 0,00 

مساهمات أخرى وحسابات دائنة 

 26 ملحقة بمساهمات

 262 سندات أخرى مثبتة  0,00 0,00 0,00  

  1092256.99 0,00 1092256.99 

قروض وأصول مالية أخرى غير 

 274 جارية 

   ضرائب مؤجلة على األصول  190508272.13    190508272.13   

   حسابات االرتباط      0,00   

 

 مجموع األصول غير الجارية  2890904052.99 1233546863.51 1657357189.48

   

   

   الجاريةاألصول 

 3 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ 181813892.16 4003279.76 177810612.40  

 4 استخدامات مشابهة  و حسابات  1041026873.43 28693850.46  97;1012333022   

 
 411 الزبائن 964899404.55 28655850.46 936243554.09

 46 املدينون اآلخرون  69001994.75  38000,00 68963994.75   

 447à ضرائب   7125474,13   7125474,13  

 4487 أخرى  جاريةأصول      0,00  

 5 املوجودات وما شابهها 21525867.59   21525867.59  

 
0.00 

  
 50 وأصول مالية جارية  توضيفات

 54 الخزينة اموال  59;21525867   59;21525867  

   جاريةمجموع األصول ال 1244366633.18  32697130.22 1211669502.96   

   املجموع العام لألصول  4135270686.17 1266243993.73 2869026692.44  

 املصدر: من وثائق املؤسسة.             
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  2015 (: جدول الخصومIII-5دول رقم )* الج                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

سةاملصدر: من وثائق املؤس                                                                                                    

 

 الخصوم

 رقم حساب البيان املبالغ الصافية 1-صافي ن 

   رؤوس األموال الخاصة   _

 101 رأس املال الصادر  781870000.00 _

 109 طلوباملال غير املرأس    _

 104-103 العالوات واالحتياطات )احتياطات مدمجة(   _

 105 فارق إعادة التقييم  109707830,95 _

 107 فارق املعادلة   _

 129 حصة املجمع {النتيجة الصافية }  167325412,22- _

 111 رحيل من جديد ت-رؤوس أموال خاصة أخرى  451112729,94- _

 18 حسابات ذات صلة   0,00  _

   (1حصة الشركة املدمجة )   _

   (1لية )قحصة ذوي األ   _

   -(1)-مجموع رؤوس األموال الخاصة  273139688,79 _

_ 

 

   الجاريةخصوم غير ال

 16 قروض وديون مالية 302632,05 _

_ 

 

 133 رصود لها(امل ؤجلة وامل ضرائب )ال

 138 ديون أخرى غير جارية 0,00 _

 153 ت املدرجة في الحسابات سلفانتجااملمؤونات و  72852054,56 _

   -(2)- جاريةالمجموع الخصوم غير  73154686,61 _

   جاريةالخصوم ال   _

 40 لحقة املحسابات الوردون و امل 1917890306,10 _

 444à الضرائب  4251240,39 _

 42à ديون أخرى  472923555,63 _

 519 الخصومخزينة  127667214,92 _

   -(3)- جاريةمجموع الخصوم ال 2522732317,04 _

   املجموع العام للخصوم  2869026692,44 _
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 قيود اإلقفال و إعادة فتح الحسابات  : ثانيا

   إلقفال:قيود ا( : نموذج عن   III-6 الشكل رقم )                                                     

  

  31/12/5201    

  

 

 18   حسابات ذات صلة    0,00

 

 40   موردون وحسابات ملحقة  1917890306,10

 

 42à   ديون أخرى   472923555,63

 

 444à   الضرائب   4251240,39

    111 رحيل من جديد     ت-رؤوس أموال خاصة أخرى         451112729,94- 

   153 مؤونات ومنتجات مسجلة مسبقا      72852054,56

   120 النتيجة الصافية } نتيجة صافية حصة املجمع {       167325412,22-

   20 التثبيتات املعنوية          2273301,95

   21 التثبيتات العينية         1368373838,15

   27 قروض وأصول مالية أخرى غير جارية      1092256,99

   23 لتثبيتات الجاري انجازها   ا   266566920,26

   31 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ                            177810612,40

   411 الزبائن        936243554,09

   4487  أصول متداولة أخرى                                       00,0

   46 املدينون اآلخرون                     68963994,75

   54 الخزينة   21525867,59
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 احقيود إعادة االفتت(: نموذج عن  III-7الشكل رقم)                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  02/01/2016    

رحيل من جديدت-رؤوس أموال خاصة أخرى   451112729,94-         111 

 153   مؤونات ومنتجات مسجلة مسبقا  72852054,56  

 120   حصة املجمع {        النتيجة الصافية }  167325412,22-  

 20   التثبيتات املعنوية  2273301,95  

 21   التثبيتات العينية  1368373838,15  

 27   قروض وأصول مالية أخرى غير جارية  1092256,99  

 23   التثبيتات الجاري انجازها  266566920,26  

 31   مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ  177810612,40  

 411   الزبائن  936243554,09  

 4487   أصول متداولة أخرى   00,0  

 46   املدينون اآلخرون  68963994,75  

 

 54   الخزينة  21525867,59

   18 حسابات ذات صلة             00,0

   40 موردون وحسابات ملحقة    162,30 477 846 6

   42à ديون أخرى                                      782,22 259 969 20

   444à             الضرائب                                           707,19 823 443

      

 

      

       



"لتربية الدواجن بالغرب موستافي"شركة دراسة حالة                  : الفصل الثالث  

116 

 

 

 : صلخالصة الف

 

لى و استنادا إ - حاسبةملالية و املقسم ا – موستافيبه على مستوى مؤسسة  من خالل التربص الذي قمت              

أن أغلب  تاملصالح على مستوى املؤسسة الحظاملعلومات التي تم جمعها و معالجتها مع املوظفين في مختلف 

الحسابات سواء حسابات التسيير أو امليزانية كانت خالية من االنحرافات ما عدا البعض منها و لم تكن نتيجة 

ة، أخطاء أو هفوات في التسجيل و إنما تعود إلى تراكم تسجيالت فترة تجميد الحسابات للقيام بأعمال نهاية السن

 انضباط العمال في أداء عملهم و الدور الهام الذي يحظى به املحاسب في تسجيل وتحليل العملياتمما يبين مدى 

 و خاصة مديرية املالية و املحاسبة الذي يعمل على التنسيق بين املصالح و بين املوظفين.

 في تربية الدواجن . في هذه اإلستراتيجية التطورية  موستافيالدور الذي تلعبه شركة كما أن 

 تمتلك هيكال ماليا ومحاسبيا ذو كفاءة عالية و خبرة متنوعة مما يضمن الفعالية في تسيير املوارد موستافي  

 املكونة ملوجودات الشركة.

ثالث  به، وتتكون هذه الدراسة من نية يدخل في إطار البحث الذي قمتإن موضوع هذه الدراسة امليدا                

 و تطورها التاريخي إضافة إلى هيكلتها العامة أما موستافيبطاقة تعريفية عن شركة  عناصر أساسية أولها يحوي 

 ث فيتضمن ملحة عن الفرع الذيالثاني يلخص مهام و أنشطة الشركة  و أهدافها الحالية و املستقبلية أما الثال

 امليدانية و هيكلته التنظيمية. قمت فيه بدراستي

هدف إليه من ذا مانه، و بهدف  املؤسسة االقتصادية في االقتصاد الوطني واستنادا للدور الهام الذي تلعبه

املتواجدة في طريق  موستافيبدراسة ميدانية في شركة  س ي وما اكتسبته من معلومات، قمتتخصصنا الدرا

 مستغانم. -ماماش عين النويص ي
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 : عامةالخاتمة ال

 

ومدى املحاسبة العامة  دور  ألعمال نهاية السنة تبين لنابعد التطرق الى مختلف العمليات االساسية           

 من معلومات علومات ،ممكانة هامة وذلك ملا تقدمه من لها  التيو   في املؤسسةاهمية تطبيقها 

 .و بيانات محاسبية 

 بهاراحل التي تمر املوقوف على اهم أعمال نهاية السنة املالية كمحاولة للوضوع ولقد كانت دراستنا مل         

معرفة وضعية املؤسسة ومركزها  اكذو ،  املؤسسة من اجل اعداد القوائم الختامية وتحديد نتيجة الدورة

بة تحليلية ، واملحاسالحاسبة امل)    معلومات دقيقة للمحاسبات االخرى  من اجل اعطاء ذلكاملالي و 

الضروري اعداد النتيجة الجبائية للمؤسسة وإرسالها ملصلحة  فمنالتقديرية ( من جهة ،ومن جهة اخرى 

اضافة ملا تقدمه هذه ،الضرائب لغرض فرض ضريبة على الربح الذي حققته املؤسسة خالل الدورة 

كذا تحديد مسار  االخيرة من مساعدة للمسؤولين في اتخاذ مختلف القرارات و تنظيم العمل الهحاسبي و

      .املؤسسة و املتعاملين معها

املؤسسة لكل ممتلكاتها والتزاماتها ، فهذه العملية وما  التي تقوم بها وهنا تبرز ضرورة عمليات الجرد       

يتبعها تعتبر عمليات ضرورية البد منها من اجل الوصول الى الحصيلة النهائية الدقيقة  وضف الى ذلك ان 

ه العاشرة .ية قانونية أي الزامية حيث حددها القانون التجاري في مادتهذه العمل  

و من أجل إثراء هذا البحث و الوقوف على مختلف الحقائق التي تحوم حوله , و في خطوة لإلجابة على   

مؤسسة تربية مثل في دراسة حالة قمنا بتدعيم الجانب النظري بجانب تطبيقي يت املطروحة اإلشكالية

, و ذلك من خالل الوقوف على مختلف املراحل التي تمر بها املؤسسة في " MOSTAVIن للغرب"الدواج

 نهاية دورتها , باإلضافة إلى التعرف على مختلف العمليات املحاسبية الخاصة بهذه الفترة من السنة املالية

كجرد ابات املؤسسة حس بل الجرد الى عمليات الجرد مختلفطالقة من ميزان املراجعة ق, حيث كانت اإلن

وصوال إلى ميزان املراجعة بعد الجرد الذي يمكننا من  إستثماراتها و مخزوناتها و كذا أموالها الجاهزة ....

  إعداد جدول حسابات النتائج و كذا امليزانية الختامية  التي تعكس نتيجة الدورة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الخاتمة العامة                                                                                                     

119 

 

 

 النتائج املتوصل إليها : 

 

 و ذلك ألنها تعتبر تقنية لتسيير التي تعتمد عليها املؤسسةدواة اتعتبر املحاسبة من أهم أ ,

 كمية ملعالجة البيانات و تسجيل العمليات التي تخص املؤسسة .

 ماش ى مع معايير النظام املحاسبي املالي يستجيب لتطورات االقتصادية الراهنة و يت

 . املحاسبة الدولية

  ميزان املراجعة قبل الجرد ال يعتبر أساس يؤخذ عليه إلعداد القوائم املالية التي تعكس

 .مصداقية الوضعية املالية للمؤسسة

 لتصحيح األخطاء وم كما و نوعانقوم بالجرد املادي للتأكد من قيمة األصول و الخص ,

 .حاسبية الناجمة عن مختلف العواملامل

 فعلي ملمتلكات املؤسسة و حساباتها , و بعد مقارنته مع الجرد بعد القيام  بعمليات الجرد ال

املحاسبي و تسوية الفروقات إن وجدت , تصبح النتيجة املتوصل إليها معبرة عن الصورة 

 الحقيقية للمؤسسة في نهاية الدورة .

 السنوات  استقاللية مبدأاملتعلقة بالدورة الحالية , و هذا حفاظا على  تغلق الحسابات

 لية .املا

 

 إختبار الفرضيات : 

 

  اإلجرائات املتبعة للقيام بأعمال الجرد و التسوية حسب نظام املحاسبي املالي هي التعبيير

 املتسلسل و املنظم للعمليات التي تقوم بها املؤسسة وفقا للمبادئ املحاسبية املالية , 

 . الثالث الفصلو  الثاني الفصلو قد وقفنا عند هذه النقاط في 

 متابعتها و  , والتسجيل الفعلي ملوجودات املؤسسة عملية قانونية تتمثل في رد املادي هوالج

كذلك عملية الجرد املحاسبي هو ، اما  تسييرها، كما انه اداة فعالة الكتشاف االخطاء

كما يلعب دورا هاما  التسجيل املحاسبي للعمليات التي تقوم بها املؤسسة ,  قانونية تتمثل في

 . الثاني الفصلو هذا ما تطرقنا إليه في الحسابات و تصحيحها في تسوية 

  يتم تحديد النتيجة بعد إجراء التسوية لعناصر حسابات امليزانية و كذا حسابات التسيير

في  إليه ثم املقارنة بين موجوداتها و مطاليبها أو بين إيراداتها و نفقاتها , وهذا ما تطرقنا

 . الثالثو  الثانيالفصل 
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 اإلقتراحات و التوصيات : 

 

 : , و ألجل تحسين العمل املحاسبي نقترح ما يليةبناء على النتائج السابق  

 .ة املحاسبة وفق للمعايير الدوليةيجب تكوين و تأهيل اإلطارات علميا و عمليا من أجل ممارس 

وير األنظمة منها في تط لالستفادةدراسة تجارب و خبرات الدول املتقدمة في املجال املحاسبي  

 املحاسبية على املستوى املحلي .

 و الواقع التطبيقي لها . األكاديميبين التعليم الربط ضرورة  

, و ذلك من أجل توسيع فهم في ظل املعايير املحاسبة الدوليةحاسبية العمل على زيادة الثقافة امل 

 .رات في أحسن الظروفو صناع القرا , مم يوضع املستثمرينلقوائم املالية الصادرة عن مؤسسةا
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 قائمة املراجع                                                                                    

 : باللغة العربية 

 

  قائمة الكتب:  

  ، أحمد طرطار ، تقنيات املحاسبة العامة في املؤسسة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الطبعة األولى

 ، الجزائر 2002

  ، 2009بن حاج علي ، النظام املحاسبي املالي الجديد ، دار النشر و التوزيع الدار البيضاء ، الجزائر 

  , بن ربيع حنيفة الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية , الجزء االول , مطبعة دار هومة

 2011الجزائر , 

  ، 1995حكمت أحمد الراوي ، املحاسبة الدولية ، دار الحزين ، مكتبة الفالح ، الطبعة الثانية ، االردن 

  حواس صالح املحاسبة املالية حسبSCF _ 2011  ن دار الطبع و النشردو 

  صالح خالص ، املبادئ األساسية للمحاسبة العامة و املخطط الوطني املحاسبي ، ديوان املطبوعات

 1997الجامعية ، الجزائر ، 

   صالح خالص، املبادئ األساسية للمحاسبة العامة و املخطط الوطني املحاسبي، ديوان املطبوعات

 1997الجامعية، الجزائر 

  ، عبد الرحمان عطية ،املحاسبة العامة وفق النظام املحاسبي الجديد، دار النشر الجيلطي ، الجزائر

2008 ، 

  ، عليان الشريف/فائق الشقير ، مبادئ املحاسبة املالية ، الجزء األول ، دار امليسرة للنشر و التوزيع

 2000عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، 

 مقدمة في نظرية املحاسبة ، دار وائل للنشر ، الطبعة األولى ، عمان ، األردن النقيب   كمال عبد العزيز ،

 ،2004 

  ،1998محمد بوتين، املحاسبة العامة للمؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر  

  دار امليسرة  -مدخل نظري و تطبيقي–مؤيد راض ي خنفر/غسان فالح املطارنة ، تحليل القوائم املالية ،

 2006شر و التوزيع ، عمان األردن ، الطبعة األولى ، للن

  هوام جمعة ، تقنيات املحاسبة املعمقة وفق املخطط الوطني املحاسبي ، الجزء األول ، ديوان

 2002املطبوعات الجامعية ، 
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 قائمة املذكرات :  

  جدة ياسمين و بوحموم سلسبيل، أعمال نهاية السنة حسب النظام املحاسبي الجديد ـــــ قسم االنتاجـــ

 . 2013/2014، 3مؤسسة سوناطراك، جامعة الجزائر

  شرقي منال ، النظام املحاسبي املالي الجديد و معايير املحاسبة الدولية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات

  2008/2009محاسبة ، جامعة يحي فارس باملدية ، نيل شهادة ماجستير، تخصص 

  ، صبرينة حياة ، أعمال نهاية الدورة حسب النظام املحاسبي املالي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجستير

 2009/2010تخصص محاسبة ، جامعة يحي فارس باملدية ، 

 لجديد عقبي حسيبة و أمينة، أعمال نهاية السنة حسب النظام املالي املحاسبي اLAP  ،شركة سوناطراك

 .2010/2011جامعة بومرداس، 

 

 :قائمة املجالت 

  جمال عمورة، االهتالكات و تدهور قيم التثبيتات في ظل النظام املحاسبي املالي الجديد، دروس و

 .2011أبحاث، جامعة البليدة، 

  ،دار وائل، عمان، جمعة حميدات ، محمد ابو نصار، معايير املحاسبة و االبالغ املالي الدولية

 2008االردن،

  حواس صالح املحاسبة املالية حسبSCF _ 2011 دون دار الطبع و النشر 

 ،2011عبد الرحمن عطية، املحاسبة املعمقة وفق النظام املحاسبي املالي، الطبعة األولى،الجزائر 

 2013، نةالعربي محمد ، املعالجة املحاسبية لألصول الثابتة، ورقة بحثية، مركز خميس مليا  
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 الجرائد الرسمية : 

  06، املادة  2007لسنة  74، العدد الرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة 

  املادة 27/02/2013بتاريخ  78الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية "الخبر" العدد 

3 

 املحدد 2008يوليو  26القرار املؤرخ في , الرسميةمقراطية الشعبية الجريدة الجمهورية الجزائرية الدي ،

 لقواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

 19، العدد  2009مارس  25، ةريدة الرسمية للجمهورية الجزائريالج 

 19، العدد  2009مارس  25، ةريدة الرسمية للجمهورية الجزائريالج 

  

 املواقع االلكترونية: 

   موقعhttp://talabadz1.blogspot.com/2010/12/scf_06.html 20:15,  17/10/6201.  يوم 

  موقعwww.djelfa.infor  ،20/03/2017  ،14:00 

  موقعwww.IASB.org/IAS  ،20/03/2017  ،14:15 

  موقعwww.djelfa.infor  ،21/03/2017  ،10:00 

  موقع.dzsetif-www.cte.univ  ،24/03/7201  ،17:15 

  موقعsetif.dz-www.cte.univ  ،24/03/7201  ،17:15 

  موقعwww.etudiant.dz.net  ،02/04/2017  ،17:00 

  موقعwww.kantakji.com/fiqh/Files/.../825.doc  ,  2017/04/12,  14:20 

 

  : باللغة الفرنسية 

 

 Benaibouch mohand cid ; la comptabilité general aux normes du nouveau system 

comptable financier ; office des publications universitaires ; 2eme édition ; alger ; 2012 

 Eric DUCASSE et d’autres, Normes Comptables internationales IAS IFRS , Edition de Boeck, 

France, 2005 , p 17. 
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 loca PACIOLI   ,   « summa de arithmatica geometric proportioni de compuieset 

proportionaalita »  1494 فينيسيا عام 
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