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2011 جانفي  
 مداين بن بلغيث

  
  :)SCF( عداحملاسيب للعمليات حسب قواوالتسجيل سري احلسابات 

 
  : االقتراضالتحليل احملاسيب لعمليات  - أوال 

  :وتتمثل العمليات يف  :اضات االقتر - 1
 التمويل بالقروض البنكية ؛ -
  السندية ؛ باالقتراضاتالتمويل  -
 .اإلجيارالتمويل بقرض  -

مبالغ االقتراضات   – 16[لحساب رقم احلسابات الفرعية لحسب النظام احملاسيب املايل تسجل مبالغ االقتراضات يف 
، ذه احلسابات دائنة عند االقتراض جبعل أحد حسابات اخلزينة مدينةحبيث جتعل ه ] 167-161/  والديون املماثلة

  .وعند التسديد جتعل حسابات االقتراضات مدينة جبعل أحد حسابات اخلزينة دائنا
  

512     xxx   
  16    xxx  

    
16     xxx   
  512    xxx  

  
  :استثناء ب 16لذلك كل االقتراضات طويلة، متوسطة أو قصرية األجل تسجل يف احلساب رقم 

االعتمادات  – 519[االعتمادات البنكية اجلارية، مثل تسهيالت اخلزينة اليت جيب أن تسجل يف احلساب  -
 ؛] البنكية اجلارية

 ؛] البنك - 512/حـ[الذي جيب أن يسجل يف اجلانب الدائن  السحب على املكشوف -
 ].احلسابات اجلارية للشركاء – 455[املبالغ املقترضة من الشركاء واليت جيب أن تسجل يف احلساب  -

  
   :تكلفة االقتراضات  - 2

  :، وتسجل كما يلي وتتمثل يف مبالغ عالوات اإلصدار وعالوات التسديد وكذلك الفوائد على القروض
   xxx أعباء الفوائد    661

  xxx   فوائد مستحقة 168  
   xxx  خدمات مصرفية    627

  xxx   البنك 512  
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عالوة اإلصدار   سنويا %10سنوات مبعدل فائدة  5دج ملدة  100.000ى قرض بقيمة حتصلت املؤسسة عل: مثال 
  .دح 5000

  
   100.000 البنك    512

  100.000   اقتراض من مؤسسات مالية 164  
   5.000 خدمات مصرفية    627

  5.000   البنك 512  
  

     حسب جدول اهتالك القرض 31/12بتاريخ     
   10.000 أعباء الفوائد    661

  10.000   فوائد مستحقة 1688  
     ـــــــ    

   xxx )سعر اإلصدار(البنك    164
   10.000 فوائد مستحقة    1688

  xxx   البنك 512  
  
   : Emprunt obligataire –االقتراضات السندية  - 3

العام سندات للعموم حبيث ميثل كل سند جزء من الدين  إصداراالقتراضات يتم مبوجبه  أشكالهي شكل خاص من 
 :ومتثل  ويعطي نفس احلقوق لنفس القيمة االمسية اليت تسجل على السند

  
 القيمة األولية اليت تسجل على السند ؛: القيمة االمسية  -
 سعر بيع السندات ؛: سعر اإلصدار  -
 ؛ متثل الفرق بني سعر اإلصدار والقيمة االمسية: عالوة اإلصدار  -
 ية االكتتاب ؛املبلغ الذي يعاد عند ا: سعر التسديد  -
  .الفرق بني سعر التسديد والقيمة االمسية: عالوة التسديد   -

  
   xxx البنك    512

  xxx   سنديةقروض 162  
    القيمة االمسية=سعر اإلصدار    

  
   xxx )اإلصدارسعر(البنك    512
   xxx )الفرق(عالوات تسديد السندات    169

  xxx   )سعر التسديد(سنديةقروض 162  
    القيمة االمسية/==ر اإلصدارسع    
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   xxx  خدمات مصرفية    627

  xxx   البنك 512  
    إثبات عالوة اإلصدار    

  
  : العمليات على األصول الثابتة العينية –ثانيا  

ا ال إأما العينية منها ف. خلدمة نشاط املؤسسة بشكل دائم) املوجهة(هي كل العناصر املعدة ) التثبيتات(األصول الثابتة 
  : مثل) باستثناء مبدأ األصول املؤجرة(تشمل إال عناصر األصول اليت هلا وجود مادي وتعترب ملكا للمؤسسة 

  ؛) 211/ حـ(األراضي  -
  ؛) 212/ حـ(ترتيب ويئة األراضي  -
  ؛) 213/ حـ(البناءات  -
  ؛) 215/ حـ(املنشآت التقنية، املعدات واألدوات الصناعية  -
  .اخل... معدات النقل، جتهيزات املكاتب واإلعالم اآليل، األغلفة املتداولةويشمل ) 218/ حـ(أخرى  تثبيتات عينية -

  :على أساس  وعلى العموم ميكن التمييز بني عناصر األصول الثابتة العينية
 ؛) à titre onéreux(اليت مت احلصول عليها مبقابل مادي  -
 ؛) Produites par l’entreprise( نتاجها بوسائل املؤسسة اخلاصةإاليت مت  -
 ).Immobilisation en cours(اليت مازالت يف طور االجناز  -

  
  :املعاجلة احملاسبية للتثبيتات احملازة مبقابل مادي  - 1

بدون رسوم مضافا إليه عناصر التثبيتات ضمن أصول املؤسسة بتكلفة احليازة اليت جيب أن تتضمن سعر الشراء  إدراجيتم 
مصاريف النقل، التركيب والتشغيل الضرورية (املرتبطة باحليازة ) Activables(لحقة القابلة للرمسلة املصاريف امل
 .)لعمل التثبيتات

  
القيمة بشيك والباقي مؤجل، مصاريف التسجيل ½ دج مع تسديد  500.000حيازة مباين جديدة بقيمة :  1 مثال

  .دج 5.000
  

      عند احليازة نسجل    
213     500.000   
645     5.000    

  404    250.000  
  512   255.000  

  



4 
 

ت صناعية وقدمت ألجل ذلك ة بطلبية ألحد املوردين لشراء اآلتقدمت املؤسس 2009 مارس 16بتاريخ :  2مثال 
  :لة مع الفاتورة التالية مت توريد اآل 2009ماي  16وبتاريخ . دج 200.000بقيمة تسبيق 

  
  دج 1.000.000 ؛دجHT: (1.000.000(سعر الشراء  -
  دج 100.000 دج ؛100.000:مصاريف التركيب  -
  دج 50.000 دج ؛50.000: مصاريف النقل  -
  TVA17%. 195.500رسم على القيمة املضافة -

  دج 1.345.500 اموع بكامل الرسوم
   
  

      2009/  03/  16 بتاريخ     
   200.000 تسبيقات    238

  200.000   البنك 512  
      2009/  05/  16يخ بتار    

   1.150.000 آالت صناعية    215
   195.500 رسوم قابلة لالسترجاع    4456

  200.000  تسبيقات 238  
  1.145.500  مورد 404  

  
  :التثبيات املنتجة بوسائل املؤسسة  - 2
  

ة الالزمة النتاج العنصر تسجل هذه العناصر بتكلفة انتاجها اليت جيب أن تتضمن تكلفة شراء املواد واللوازم املستهلك
أما بالنسبة للرسم على القيمة . مرتبطة بالعنصر، اضافة لكل األعباء املباشرة لإلنتاج واألعباء غري املباشرة اذا كانت املعين

على غرار عمليات البيع والشراء يف آن واحد، حيث ختصم  املضافة على عمليات انتاج املؤسسة لذاا، فانه يعاجل
وحتصل قيمة الرسم على القيمة املضافة وكأا باعت لنفسها على املشتريات اليت متت بغرض اإلنتاج رسم املؤسسة ال
  .العنصر املعين
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دح ؛ أجور عمال  250.000مواد ولوازم بـ نتجت املؤسسة بوسائلها اخلاصة آلة، واستهلكت ألجل ذلك أ :مثال 
  .دح 100.000بـ  دح ؛ خدمات استشارة 150.000بـ 

  

      أثناء االنتاج     
601     250.000   
622     100.000    
631     150.000    

  500.000   البنك 512  
      اإلنتاجعند االنتهاء من     

   500.000 آالت صناعية    215
  500.000  العينيةلألصولاإلنتاج املثبت 732  

  
  :ور االجناز طالعينية يف  تالتثبيتا - 2
  

العملية  أوكلتأو من قبل املؤسسة  إنتاجهاسوا مت  %100نسبة اجناز  31/12مل تبلغ بتاريخ اليت  وتتعلق بالعناصر
بالتكاليف املتراكمة  ]التثبيتات العينية اجلاري اجنازها -  232/ حـ[للغري، لذلك تسجل ضمن أصول املؤسسة يف 

  )Situation d’avancement des travaux(األشغال  ملإلنتاج أو بقيمة الفواتري املتضمنة تقد
  

      اإلنتاج بوسائل املؤسسة     
232     xxx  

  73   xxx 
      اإلنتاج من قبل الغري    

232     xxx   
  مورد 404  

xxx    512 البنك  
      عند االستالم النهائي للتثبيتات    

2xx     xxx   
  232   xxx  

  
 
  :ية وعنالعمليات على األصول الثابتة امل –ا لثثا

وليس هلا وجود مادي وتكون مراقبة من قبل املؤسسة ) Non monétaire(عنوية هي أصول غري نقدية التثبيتات امل
  :مثل ) حىت وان مل تكن ملكا للمؤسسة( نشاطها العادي إطاريف 

 ؛ )Les marques acquise(العالمات احملازة  ؛ )Fond de commerce Acquis(شهرة احملل احملازة  -
 .)Licence d’exploitation(رخص االستغالل  الرباءات ؛ برامج اإلعالم اآليل ؛ -
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  : يةوعنلبعض عناصر التثبيتات امل املعاجلة احملاسبية –1
وير، حيث نص طحباث ومصاريف التالنظام احملاسيب املايل بني مصاريف األلقد ميز :  مصاريف األحباث والتطوير -

عندما يتم القيام ذه  ]الدراسات واألحباث-617/ حـ[على ضرورة اعتبار األوىل أعباء واجبة التسجيل يف 
أما . عندما جتري األحباث من قبل املؤسسة...] 63- 62-61[سجل يف احلسابات وت. األحباث من قبل الغري

  :املصاريف حسب املراحل التالية  إثباتفإنه يتم إدراجها ضمن أصول املؤسسة بعد  بالنسبة ملصاريف التطوير
  

      ف املتعلقة بالتطوير كأعباءاملصاري إثبات     

6xx    xxx  
  512   xxx 
      )Activation(رمسلة األعباء     

   xxx مصاريف التطوير املثبتة    203
 xxx  اإلنتاج املثبت 73  

      31/12بتاريخ  سنويا اهتالك األعباء إثبات    

  xxx االهتالكخمصصات    681
  x280 اهتالك التثبيتات املعنوية  xxx 

  
  ميز النظام احملاسيب املايل بني حالة الشراء وحالة إنتاج املؤسسة للربامج بإمكاناا : برامج اإلعالم اآليل  -
  

      يف حالة الشراء     

  xxx برجميات   204
 xxx  موردو التثبيتات 404  
 xxx  البنك 512  

  
  

      كأعباء باإلنتاجاملصاريف املتعلقة  إثبات     

6xx    xxx  
 xxx  لبنكا 512  
      )Activation(رمسلة األعباء     

   xxx برجميات    204
 xxx  اإلنتاج املثبت 73  

      31/12سنويا بتاريخ  اهتالك األعباءإثبات     

  xxx االهتالكخمصصات    681
  x280 اهتالك التثبيتات املعنوية  xxx 
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  :الية أساسا تتضمن التثبيتات امل : املاليةالعمليات على األصول  – رابعا
 ؛ ]سندات املسامهة –سندات التوظيف [يوجد نوعني رئيسيني من األوراق املالية  ،اململوكة للمؤسسة) Titre(األوراق املالية  -
 القروض الدائمة املقدمة من قبل املؤسسة ؛ -
 .الودائع والكفاالت املقدمة من قبل املؤسسة كضمان -

 
لقريبة ها املؤسسة عادة دف حتقيق عوائد وأرباح يف اآلجال اوهي أسهم أو سندات حتوز:  سندات التوظيف - 1

 .)Valeur mobilière de placement- وهي تتعلق بالقيم املنقولة للتوظيف(وليس 
 

لالحتفاظ ا لتحقيق عوائد وأرباح يف  وهي اليت تسعى املؤسسة:  )Titres immobilisé(السندات املثبتة  - 2
 :ن املديني الطويل واملتوسط وتتضم

مبمارسة تأثري على الشركات ) حاملها(وهي أسهم أو حصص اجتماعية تسمح للمؤسسة :  سندات املسامهة -
 للسندات أو فرض رقابة عليها ؛املصدرة 

التدخل يف تسيري على خالف األوىل هذه السندات ال متنح حلاملها حق :  )TIAP(سندات مثبتة أخرى  -
 .ن الشركات املصدرةوشؤ

  
مبا فيها ) Juste valeur(تسجل األصول املالية بتاريخ الدخول بالقيمة العادلة : جيل احملاسيب التقييم والتس - 3

 :، حسب احلالتني التاليتني املصاريف والرسوم والعمالت
  

      يف حالة التسديد الكلي     

  xxx سندات املسامهة   26
 xxx  البنك 512  

  
      يف حالة التسديد اجلزئي     

  xxx امهةسندات املس   26
 xxx  عمليات الدفع الباقية 269  
 xxx  البنك 512  

  

  .دح عن كل سهم 10دح، وبلغت املصاريف  1240بقيمة سهم  500قامت املؤسسة حبيازة  :مثال 
  

      يف حالة التسديد الكلي     

  625.000 سندات املسامهة   26
 625.000  البنك 512  
   دجx1250سهم500    
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  :وتتضمن أساسا  : املالية األخرىمليات على األصول الع –خامسا 
  
إجيار عم عمليات عقد ترتبة املالقروض بالقروض اليت متنحها املؤسسة يف اطار عالقة املسامهة أو وتتعلق :  القروض - 1

 ؛ التمويل
  

      التأجرييف حالة      

  xxx )ع ع إ ت(القروض املترتبة على   274
 xxx  البنك 512  

 
  .]الودائع والكفاالت املدفوعة -  275/حـ[وتتعلق :  والكفاالت املدفوعةالودائع  - 2
  

      يف حالة الدفع     

  xxx الودائع والكفاالت املدفوعة   275
 xxx  البنك 512  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


