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الفصل األول من مادة المحاسبة العامة وفقا للنظام المحاسبي المالي
 )SCF (*

الفصل األول
مجال استعمال المحاسبة العامة، أھمیتھا و مفھوم المعاییر الدولیة لھا

محتوى الفصل 
مجال تطبیق المحاسبة العامة -١
تعریف المؤسسة -٢
تصنیف المؤسسات -٣

حسب الحجم 
حسب الطبیعة القاننیة 

حسب مجال النشاط 
أھمیة المحاسبة العامة -٤

أسباب ظھور المحاسبة 
تعریف المحاسبة 
مبادئ المحاسبة 

فوائد المحاسبة -٥
مفھوم المعاییر الدولیة للمحاسبة -٦

التطور التاریخي 
أھمیة تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة المالیة 

خصائص المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة المالیة 
ري في ظل المعاییر الدولیة للمحاسبة النظام المحاسبي المالي الجزائ-٧

النظام المحاسبي المالي، أھدافھ و خصوصیاتھ 
) SCF( اإلطار التصوري و تنظیم المحاسبة في 

مجال تطبیق المحاسبة العامة-١
ًتطبق المحاسبة العامة أساسا في المؤسسات التابعة للقطاع 

لخدمي، و الذي یتمثل االقتصادي ذات الطابع التجاري و الصناعي و ا
نشاطھا األساسي في البیع و اإلنتاج و التصنیع و التحویل و االستخراج و 

.إلخ...النقل و ضمان الخدمات 
و یمكن أن تكون المؤسسة عامة أو خاصة أو مختلطة حسب الظروف و 

: ذلك على الترتیب
.المؤسسات العامة أو الشركات الوطنیة: حكومیة



.مؤسسات فردیة مثل التجار: للفرد الواحد
Sociétés de personnes–شركات األشخاص : لشخصین أو أكثر

و -Sociétés anonymes–شركات المساھمة : لعدد كبیر من األشخاص
.Sociétés de capitaux–شركات األموال 

.كما یمكن أن تكون الشركة المختلطة من شركة خاصة و أخرى حكومیة
حاسبة العامةمجال تطبیق الم-١

ًتطبق المحاسبة العامة أساسا في المؤسسات التابعة للقطاع 
االقتصادي ذات الطابع التجاري و الصناعي و الخدمي، و الذي یتمثل 

نشاطھا األساسي في البیع و اإلنتاج و التصنیع و التحویل و االستخراج و 
.إلخ...النقل و ضمان الخدمات 

عامة أو خاصة أو مختلطة حسب الظروف و و یمكن أن تكون المؤسسة 
: ذلك على الترتیب

.المؤسسات العامة أو الشركات الوطنیة: حكومیة
.مؤسسات فردیة مثل التجار: للفرد الواحد

Sociétés de personnes–شركات األشخاص : لشخصین أو أكثر
و -Sociétés anonymes–شركات المساھمة : لعدد كبیر من األشخاص

.Sociétés de capitaux–ت األموال شركا
.كما یمكن أن تكون الشركة المختلطة من شركة خاصة و أخرى حكومیة

تصنیف المؤسسات -٣
یمكن أن تصنف المؤسسات حسب عدة نظرات مختلفة و متنوعة و 

:ذلك باتباع عدة معاییر
:التصنیف حسب الطبیعة القانونیة١-٣

المؤسسات العامة-بالمؤسسات الخاصة- أ
:التصنیف حسب الحجم٢-٣
:التصنیف حسب مجال النشاط٣-٣

المؤسسات الصناعیة-بالمؤسسات التجاریة-أ
المؤسسات الزراعیة-جـ

: أھمیة المحاسبة العامة-٤
:  أسباب ظھور المحاسبة١-٤

-المنافسة-الفصل بین الملكیة و اإلدارة-حجم ال-
تعدد المستثمرین



تعتبر المحاسبة العامة من تقنیات :تعریف المحاسبة٢-٤
التسییر الموحدة، التي تھتم بضبط و قیاس الحركات الخاصة باالستغالل أو 

العالقات مع الھیكل لدى المؤسسة و الناتجة سواء إثر النشاط الداخلي أو
ھذه الحركات تعتبر . ًالخارج، اعتمادا على طریقة فنیة في التسجیل

العملیات المحاسبیة الناتجة عن مختلف التدفقات التي قامت بھا المؤسسة و 
.ًتم تسجیلھا بطریقة معینة معبرا عنھا بالنقد

: مبادئ المحاسبة العامة٣-٤

: ئري كما یليلقد لخصھا النظام المحاسبي المالي الجزا

) Indépendance des exercices( استقاللیة الدورات  -١
) Importance relative( األھمیة النسبیة  -٢
) Prudence( الحیطة و الحذر -٣
) Permanence des méthodes( استمراریة الطرق المحاسبیة -٤
) Coût historique( التكلفة التاریخیة -٥
Intangibilité de bilan( لمیزانیة االفتتاحیة مع سابقتھا تطابق ا-٦

d'ouverture (
Prééminence( تغلیب الواقع االقتصادي على المظھر القانوني  -٧

de la réalité économique sur l'apparence juridique (
)Non compensation( مبدأ عدم المقاصة -٨
فوائد المحاسبة-٥

تعتبر المحاسبة العامة في :    الفائدة للمؤسسة١-٥
المؤسسة أداة لمعرفة نتائج السنة المالیة و المتمثلة في مختلف المؤشرات 

المحاسبیة كالھامش اإلجمالي و القیمة المضافة و النتیجة العملیاتیة و 
: و على ھذا األساس فإنھا... النتیجة المالیة و النتیجة العادیة 

معرفة تطور الحالة العامة للمؤسسةتسمح ب.
 محاسبة التكالیف ( توفر المعلومات للمحاسبة التحلیلیة .(
عناصر حساب االنحراف أو الفوارق–لتسیر المیزانیة -توفر .
تعتبر القاعدة األساسیة للتحلیل المالي.

أداة إعالم تعتبر المحاسبة العامة:      الفائدة للغیر٢-٥
العمالء، الموردون، (خارجي و الذین لھم عالقة مع المؤسسة للمحیط ال

).إلخ ...البنوك، المساھمون، 



توفر المحاسبة العامة جمیع :الفائدة لألمـة٣-٥
المعلومات الالزمة للمحاسبة الوطنیة، و التي من شأنھا تسھیل تقییم الدخل 

.الوطني

عتبر أداة لتحدید الوعاء ت:    الفائدة لإلدارة الضریبیة٤-٥
.الضریبي

مفھوم المعاییر الدولیة للمحاسبة -٦
تھدف المحاسبة إلى تحدید و قیاس األحداث المالیة للمؤسسة و 
إیصال نتائج القیاس إلى مستخدمي القوائم المالیة، األمر الذي یستلزم وجود 

...المحاسبیةقواعد محددة یتم القیاس بموجبھا، ھذه القواعد تسمى المعاییر
و یتعلق المعیار المحاسبي بعنصر من عناصر القوائم المالیة أو بنوع 

من أنواع العملیات أو األحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي 
. للمؤسسة و نتائج أعمالھ

:التطور التاریخي١-٦
وطنیا بعد الحرب العالمیة الثانیة كانت األسواق المالیة منظمة تنظیما 

و في ظل تأثیرات مختلف الممثلین المتعاملین السیما صندوق النقد . مغلقا
:الدولي و البنك العالمي، تطورت ھذه األسواق من خالل

.إلغاء مراقبات الصرف و محدودیة تنقل رؤوس األموال-
إلغاء الوساطة، أي الدخول المباشر للمتعاملین في األسواق المالیة دون -

.الوسطاءالمرور عبر 
انفجار الوحدات الموجودة، أي إلغاء الحواجز الفاصلة بین بعض -

.النشاطات لبعضھا البعض
ًو بعیدا عن المظاھر الجغرافیة، ظھر منطق مالي جدید ھو الشمولیة 

بدال من العولمة، كانت من -Globalisation financière–المالیة 
كل المجاالت للتعبیر و في- Normalisation-نتائجھ ضرورة التوحید 

المخاطبة المشتركة و المفھومة من قبل الجمیع باعتبار أن عملیة تھیئة و 
و منھ التوحید المحاسبي الذي تولدت عنھ . استحداث معیار تسمى بالتوحید

) IAS/IFRS(المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة المالیة 
)international account standards / international financial

reporting standards.(
:تاریخ ظھور ھیئات التوحید



لجنة اإلجراءات المحاسبیة ١٩٣٩ )Committee on
accounting procedures) (CAP.(

مجلس المبادئ المحاسبیة ١٩٧٣-١٩٥٩ )Accounting
principles board - APB.(

ى مجلس المعاییر وضع حیز الوجود لھیئة مستقلة تسم-١٩٧٣
المحاسبیة المالیة  

 )Financial accounting standard board - FASB.(
تم إنشاء لجنة المعاییر الدولیة للمحاسبة –١٩٧٣ )

international accounting standard committe - IASC
إلى مجلس المعاییر الدولیة للمحاسبة ٢٠٠١، و التي تحولت سنة )
)IASB .(شكل ھیكلة ھذا المجلس من الھیئات التالیةو تت :
- اللجنة الدولیة لشرح المعلومة المالیة )international

financial reporting issues committe - IFRIC ( و التي
-SIC" (لجنة الشرح الدائم " بدیال ل ٢٠٠٢ظھرت سنة 

standard interprétation committee ( ١٩٩٧المنشأة سنة .

 *معیار ٤١، ٢٠٠٩تم نشر إلى غایة نھایة سنة :  المعاییر
)IAS ( كما تم إلغاء أو استبدال إحدى عشرة ٤١إلى ١مرقمة من ،

٠٨و كذا نشر ). ٣٥،٢٥،٢٢،١٥،١٤،١٣،٩،٦،٥،٤،٣( معیار 
. بما فیھا واحد إضافي) IFRS(معاییر للمعلومة المالیة 

*من العناصر التالیةكل معیار یتشكل:   تنظیم المعیار :-
–التطور النوعي –تعریف –نطاق المعیار –ھدف المعیار 

أحكام –تاریخ الدخول حیز التطبیق –معلومات واجب تقدیمھا 
. الملحقات–انتقالیة 

أھمیة تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة ٢-٦
:المالیة

طبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة یمكن إبراز أھم إیجابیات ت
: كأساس إلعداد و عرض القوائم المالیة على الصعید الدولي كاآلتي

-تتمتع ھذه المعاییر بالقبول الدولي، و معترف بھا عالمیا.



- تزید من ثقة المتعاملین في األسواق المالیة الدولیة تجاه القوائم
.المالیة

-مؤسسات على اعتبارھا موحدة تسمح بإجراء المقاربات بین عدة
تسمح بتقدیم الواقع االقتصادي عن - . مما یجعل القوائم متجانسة

تعامالت المؤسسة وفق نظرة اقتصادیة و مالیة و لیس وفق نظرة 
.قانونیة

- ًإیجاد لغة محاسبیة مشتركة و موحدة تلقى قبوال وطنیا و دولیا
.لتوحید المعالجات المحاسبیة

-كل العملیات، أي أنھا معاییر مكتملة أكثر من أي معاییر تعالج
.مرجع آخر

-متوافقة مع التطورات االقتصادیة باستمرار.
-تؤدي إلى تحسین جودة المعلومات التي ینتجھا النظام المحاسبي.
- توفیر معاییر محاسبیة دولیة موحدة یسمح بإعداد قوائم مالیة

.مجمعة
 -تقلیل الفروقات في طرق قیاس تسھیل مھمة مصالح الضرائب و

.أرباح فروع المؤسسات المنتشرة دولیا
:خصائص المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة المالیة٣-٦

تتمثل أھم الخصائص التي تتمیز بھا المعاییر الدولیة للمحاسبة 
: و المعلومة المالیة فیما یلي

-المحاسبي تتمیز بإطار مرجعي مستمد من نموذج التوحید
.األنكلوسكسوني

-تغلیب الجوھر االقتصادي للعملیة على شكلھا القانوني.
-تفضیل مصلحة المستثمرین و المساھمین و الدائنین في المؤسسة .
- تتم معالجة العملیات المحاسبیة من خالل مبادئ محاسبیة متطابقة

.أي وفق إطار تصوري
-صر القوائم المالیة، و أھمیة توحید شامل للقواعد المحاسبیة و عنا

.الملحق
-تطبیق إجباري لكل المعاییر و كل الشروحات.
- إدخال مفھوم القیمة العادلة للتمكین من التقدیر الجید للوضعیة

.الحقیقیة للمؤسسة



- إدخال مفھوم القیمة الحالیة لمعرفة أثر عنصر الزمن على عملیة
.تقییم األصول و الخصوم

- االعتبار قیاس الخسارة و التناقص في قیمة األصولاألخذ بعین .
-التطبیق بأثر رجعي، أي كما لو كانت المعاییر مطبقة من قبل.

النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعاییر -٧
الدولیة للمحاسبة

من خالل عملیة اإلصالح المحاسبي في الجزائر، قام المجلس 
لتوحید المحاسبي باختیار إعداد نظام محاسبي الوطني المكلف بمھمة ا

ًاستنادا إلى المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة المالیة یتمثل في النظام 
المحاسبي المالي، الذي یختلف تماما عن المخطط الوطني للمحاسبة نسخة 

من حیث تعریف اإلطار التصوري، القواعد العامة، الخصوصیة ١٩٧٥
و التقییم، و كذا من خالل تقدیم و عرض القوائم المالیة للتسجیل المحاسبي

.و توحید المعلومة المالیة لمستخدمیھا

و المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة المالیة ھي معاییر 
ًموجھة أساسا للمؤسسات الكبیرة التي تعمل في األسواق المالیة الدولیة و 

أما المؤسسات الصغیرة و المتوسطة . تقدم معلومات نافعة للمستثمرین فیھا
و غیر المسعرة في األسواق المالیة، فیمكنھا تطبیق نظام محاسبي متوافق و 

.مبسط مع المعاییر الدولیة للمحاسبة و المعلومة المالیة

و قد قامت الجزائر في ھذا اإلطار بإعداد النظام المحاسبي 
یحقق . حاسبة و یتوافق معھاالمالي الذي یأخذ بنصوص المعاییر الدولیة للم

من جھة تطبیق المعاییر و من جھة أخرى یحافظ على الخصوصیات 
.الوطنیة باتخاذ نظام محاسبي یعتمد على قائمة حسابات

: النظام المحاسبي المالي، أھدافھ و خصوصیاتھ١-٧

في سیاق اإلصالحات االقتصادیة الرامیة إلى مواكبة متطلبات 
السوق، باستجابة المحاسبة الحتیاجات أطراف عدیدة من اقتصاد 

المعلومات و التي یأتي في مقدمتھا المستثمرون الدولیون، من خالل توفیق 
البیئة المحاسبیة الجزائریة مع مثیلتھا الدولیة، صدر النظام المحاسبي 

، و تلتھ ٢٥/١١/٢٠٠٧المؤرخ في ١١-٠٧المالي بموجب القانون رقم 
ذیة و قرارات تشكل كلھا القواعد األساسیة لتطبیق النظام، مراسیم تنفی



و المتضمن ٢٦/٠٥/٢٠٠٨المؤرخ في ١٥٦-٠٨كالمرسوم التنفیذي رقم 
١١٠-٠٩، و المرسوم التنفیذي رقم ١١-٠٧تطبیق أحكام القانون رقم 

و الذي یحدد شروط و كیفیات مسك المحاسبة ٠٧/٠٤/٢٠٠٩المؤرخ في 
الذي یحدد ٢٦/٠٧/٢٠٠٨، و كذا القرار المؤرخ في بواسطة اإلعالم اآللي

قواعد التقییم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالیة و عرضھا و كذا مدونة 
.الحسابات و قواعد سیرھا

:یتمیز ھذا النظام المحاسبي المالي بأربع استحداثات أساسیة جدیدة
-ئري اعتماد الحل الدولي الذي یقرب التطبیق المحاسبي الجزا

.للتطبیق العالمي
 - توضیح المبادئ و القواعد التي یجب أن تسیر التطبیق المحاسبي

. السیما تسجیل المعامالت
-التكفل باحتیاجات المستثمرین، الحالیة و المحتملة.
- الصغیرة تطبیق نظام معلوماتي ) الكیانات ( إمكانیة المؤسسات

.قائم على محاسبة بسیطة
ظھر بعض المزایا التي یوفرھا تطبیق النظام كما یمكن أن ن

المحاسبي المالي الجزائري في كونھ قریب من التطبیقات المحاسبیة 
العالمیة المتطورة باعتباره متوافق مع المعاییر الدولیة للمحاسبة، و سده 
للثغرات بوضع أدوات مالئمة لجمیع المعطیات و تحلیلھا بشكل یرسخ 

،كما أنھ یؤدي إلى ترقیة التعلیم المحاسبي بشكل التسییر الشفاف للمؤسسات
عام و یعزز من مسار اندماج الجزائر في االقتصاد العالمي و یساعد على 

إنشاء و ظھور سوق مالیة تضمن سیولة رؤوس األموال و التمویل 
للمؤسسات من خالل تشجیع االستثمار بعد إعطاء معلومات مطلوبة سھلة 

.لیینالقراءة من المحللین الما
اإلطار التصوري و تنظیم المحاسبة في النظام ٢-٧

:المحاسبي المالي

ًیتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوریا للمحاسبة 
المالیة و معاییر محاسبیة و مدونة حسابات، تسمح بإعداد قوائم مالیة على 

.أساس المبادئ المحاسبیة العامة المعترف بھا

:ورياإلطار التص- أ
یعرف اإلطار التصوري مختلف المفاھیم التي تشكل أساس 

بحیث یوضح الفرضیات و المبادئ المحاسبیة التي . إعداد القوائم المالیة



یتعین التقید بھا، و یعطي التعاریف لعناصر ھذه القوائم المتمثلة على 
الخصوص في األصول و الخصوم و رؤوس األموال واإلیرادات و 

. ھي كلھا مفاھیم جدیدة جاء بھا النظام المحاسبي المالي الجدیدالتكالیف، و
وسوف نتناولھا في الفصول المقبلة، إضافة إلى توضیح الخصائص النوعیة 

.للقوائم المالیة و تحدید مجال التطبیق
:مجال التطبیق* 

یخضع للترتیبات التي جاء بھا النظام المحاسبي المالي كل شخص طبیعي 
و یستثنى . ملتزم بموجب نص قانوني أو تنظیمي بمسك المحاسبةو معنوي 

من مجال التطبیق األشخاص المعنویون الخاضعون لقواعد المحاسبة 
: و علیھ یلتزم بمسك المحاسبة كل من. العمومیة
-الشركات الخاضعة للقانون التجاري.
-التعاونیات.
-و الخدمات األشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع

التجاریة و غیر التجاریة إذا كانوا یمارسون نشاطات اقتصادیة 
.بصفة متكررة

- و یمكن للوحدات الصغیرة التي یتعدى رقم أعمالھا و عدد
.مستخدمیھا و نشاطھا الحد المعین أن تمسك محاسبة مالیة مبسطة

:القواعد العامة* 

بي المالي یعتمد على أما من حیث القواعد فإن النظام المحاس
:جملة منھا یمكن التطرق إلى أھما فیما یلي

-المستثمرون ، مسیرون ، ھیئات إداریة ، : ةمستعملو القوائم المالی
المقرضون ، إدارة الضرائب، شركاء آخرون ، زبائن ، موردون ، 

. أجراء ، آخرون
-يو التي من خاللھا یتم إعداد القوائم المالیة و ھ: الفرضیات :

، )أساس االستحقاق ( االستمراریة في النشاط ، و محاسبة االلتزام 
بحیث تتم المعالجة المحاسبیة بمجرد حدوث اإلنفاق و لیس من 

.الضروري  انتظار التدفقات النقدیة
-و التي ینبغي توفرھا في القوائم المالیة و ھي: ةالخصائص النوعی :



، القابلیة للمقارنة ) intangibilité(الوضوح و القابلیة للفھم 
)comparabilité (  المصداقیة و الموثوقیة ،)fiabilité ( المالءمة ،
)pertinence .(

:تنظیم المحاسبة-ب

تستند المحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي على تنظیم تخضع لھ 
: كل المؤسسات التي تمسك المحاسبة كما یلي

- الوطنیة المتمثلة في الدینار الجزائريیتم مسك المحاسبة بالعملة.
- تحریر التسجیالت المحاسبیة حسب مبدأ القید المزدوج و بدون

.مقاصة
-یستند كل تسجیل محاسبي على وثیقة محاسبیة مؤرخة تبرره.
- تحول العملیات المدونة بالعملة األجنبیة إلى العملة الوطنیة حسب

.ییر المحاسبیةالشروط و الكیفیات المحددة في المعا
- تكون أصول و خصوم المؤسسات الخاضعة للنظام المحاسبي

المالي محل جرد من حیث الكم والقیمة مرة واحدة في السنة على 
األقل، على أساس فحص مادي و إحصاء للوثائق الثبوتیة، بحیث 

.یعكس ھذا الجرد الوضعیة الحقیقیة لألصول و الخصوم
-لنظام المحاسبي المالي أن تمسك یجب على كل مؤسسة خاضعة ل

دفاتر محاسبیة تشمل دفتر الیومیة، دفتر األستاذ و دفتر الجرد، مع 
).المصغرة(مراعاة الترتیبات الخاصة بالوحدات الصغیرة 

- یرقم رئیس المحكمة مقر المؤسسة و یؤشر على دفتر الیومیة و
.دفتر الجرد

-تي تقوم مقامھا و الوثائق یتم حفظ الدفاتر المحاسبیة أو الوثائق ال
ًالتبریریة لمدة عشر سنوات على األقل ابتداء من تاریخ إقفال كل 

.دورة مالیة



( الفصل الثاني من مادة المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي 
SCF (*

الفصل الثاني 
نظریة القید المزدوج و معادلة المیزانیة 

محتوى الفصل 

) les flux( فقات التد-١
نظریة القید المزدوج -٢
المیــزانیة -٣
مفھوم الحساب -٤
) les flux( التدفقات -١

التدفقات الخارجیة ١-١
) التدفقات الحقیقیة ( تدفقات السلع * 
تدفق الخدمات * 
) تدفق مالي ( تدفق نقدي * 

التدفقات الداخلیة ٢-١
دوج نظریة القید المز-٢

المقصود بالقید ١-٢

تعریف القید المزدوج ٢-٢
حالة الشراء - أ

حالة البیع -ب

أنواع القیود ٣-٢

نظریة القید المزدوج -٢
استعمال المحاسبة العامة ھو إعداد التقاریر و القوائم المالیة التي من 

.شأنھا توفیر المعلومات الكافیة للمؤسسة ذاتھا أو محیطھا

الھدف ھو تسھیل اتخاذ القرارات الواجب اتخاذھا من استثمار أو 
.اقتراض أو إقرارات أخرى



ھذا العمل یجب أن یقوم على أساس موضوعي دقیق یتطلب وجود 
مجموعة من المبادئ و القواعد المحاسبیة المقبولة و الموحدة التي یعد على 

. أساسھا

حاسبیة على العملیات المحاسبیة الناتجة عن تعتمد ھذه القواعد الم
مختلف التدفقات التي قامت بھا المؤسسة و تم تسجیلھا بطریقة معینة معبرا 
ِعنھا بالنقد، یسمى ھذا التسجیل األولي بلغة المحاسبة للبیانات المحاسبیة ب 

".القیـد " 
المقصود بالقید  ١-٢

یقة معینة في سجل یعد لھذا فالقید إذن ھو عملیة تسجیل بیان معین، بطر
. الغرض

القید المزدوج * القید المفرد * 
:تعریف القید المزدوج٢-٢

 عند القیام بأي عملیة تجاریة، نجد أنھا تتم بین طرفین، أي
ًأحدھما إیجابا و اآلخر سلبا و ھي القاعدة العامة للقید . التأثیر فیھما ً

. المزدوج
و ترتفع قیمتھ أو یستفید، و یكون مدینا بما أخذ فاألول یأخذ أو یزید أ

و الثاني یعطي أو ینقص أو . ‘من’أو زاد و استفاد، و یرمز لھ بلفظ 
یقدم خدمة، و یكون دائنا بما أعطى أو بما أفاد، و یرمز لھ بلفظ 

. ‘إلى’
 و بدیھي أن تكون القیمة المالیة التي استفاد بھا المدین و

. ًیة للقیمة التي أفاد بھا الدائن فأصبح بھا دائناًأصبح بھا مدینا مساو
للتوضیح أكثر یمكن تحلیل المثال التالي بافتراض أن المؤسسة تحت 

‘ بضاعة ’ أي ( الدراسة مؤسسة تجاریة تقوم بإعادة بیع السلع على حالتھا 
...(

:حالة الشراء- أ
رد، من مو) باألجل ( إذا قام تاجر بشراء بضاعة على الحساب 

نالحظ أن ھذه العملیة تتكون من شخصین أو طرفین، أحدھما مدین بما أخذ 
غیر أن ذلك یعتمد ...و ھو التاجر، و اآلخر دائن بما أعطى وھو المورد

لكن تطویر المؤسسات و كثرة التدفقات أدى إلى . على تشخیص الحسابات
واعد علمیة تعتمد على أسس و ق) العملیات المالیة( ظھور نظریة المیزانیة 

...
: ویكون التسجیل المحاسبي وفقا لما سبق بالقید الكامل كالتالي



) الشراء ( تاریخ حدوث العملیة 
) المبلغ س ( مخزون البضائع / من حـ

) المبلغ س ( موردو المخزونات / إلى حـ
شرح مختصر ...  ( شراء بضاعة على الحساب بموجب فاتورة رقم

)للقید 
أما . ذا القید المحاسبي مقبوال وفقا للتسجیل الكالسیكي العامو یكون ھ

وفق النظام المحاسبي المالي فنالحظ في ھذه الحالة أن العملیة تمت 
: بمرحلتین

:المرحلة األولى 
تاریخ العملیة 

س بضائع مخزنة -مشتریات / من حـ
س موردو المخزونات / إلى حـ

...اعة على الحساب بموجب فاتورة رقمشراء بض

:أما المرحلة الثانیة 
تاریخ الدخول 

س مخزون البضائع / من حـ
س بضائع مخزنة -مشتریات / إلى حـ

دخول البضاعة بتكلفة الشراء 
مالحظات:
فقط عند شراء " المشتریات المخزنة" یفتح حساب -١

-: و تنحصر ھذه المخزونات المشتراة فقط في. المخزونات
تموینات أخرى –المواد األولیة و اللوازم -مخزونات البضائع  

المواد القابلة لالستھالك ، اللوازم القابلة لالستھالك ، (المتمثلة في  
).التغلیفات 

شتراة، تفتح في حالة وجود مصاریف شراء تابعة للمخزونات الم-٢
".المشتریات المخزنة " لھا حسابات فرعیة للحساب األصلي 

في غالب األحیان یفصل بین المرحلة األولى و الثانیة من عملیة -٣
الشراء فاصل زمني، أي أن عملیة دخول المخزونات المشتراة ال یتم 

ففي ھذه الحالة یسجل قید المرحلة . في نفس یوم القیام بعملیة الشراء
ً.ولى دون الثانیة، و یسجل القید الثاني حین دخولھا فعالاأل



في نھایة السنة المالیة إذا لوحظ عدم دخول المخزونات المشتراة، -٤
یجب غلق حساب المشتریات المخزنة بوضع حساب وسیط آخر 

التي ھي في الطریق، أو في ( المخزونات بالخارج / حـ: ًمدینا ھو
).اإلیداع 

المخزونات المشتراة دون الفاتورة خالل السنة، في حالة وصول-٥
یسجل قید المرحلة الثانیة دون األولى، و عند وصول الفاتورة یسجل 

و في نھایة السنة المالیة إن لم تصل الفاتورة، . قید المرحلة األولى
/ حـ" المشتریات المخزنة بفتح حساب وسیط آخر ھو / یجب غلق حـ

". بعد موردو الفواتیر التي لم تصل
: حالة البیع-ب

للقید ) حالة الشراء ( باعتمادنا على التحلیل المحاسبي السابق 
تمثل المرحلة األولى . ًالمحاسبي، نالحظ أیضا أن حالة البیع تتم بمرحلتین

عملیة البیع في حد ذاتھا، وھي تبین إثبات اإلیراد  المتحصل علیھ من جراء 
.ھذه العملیة

انیة ھي المرحلة الواجبة التسجیل تلقائیا بعد و المرحلة الث
المرحلة األولى، و ھي تثبت خروج البضاعة بتكلفة الشراء من ملكیة 

) أي السنة المالیة ( ، و في نفس الوقت تتحمل المؤسسة )المؤسسة ( التاجر 
).عملیة البیع ( تكلفة فعلیة عند قیامھا بھذه العملیة 

على الحساب أي ظھور عالقة مدیونیة مع افتراض أن العملیة تمت
: مع الزبون،  تكون القیود المحاسبیة كما یلي

تاریخ العملیة 
) سعر البیع (ص ):الزبائن ( العمالء / من حـ

ص :المبیعات من البضائع/ إلى حـ
...بیع بضاعة على الحساب بموجب فاتورة رقم 

) ت الشراء ( س ):  ضائع المبیعة الب.مشت(المشتریات المستھلكة / من حـ
س :مخزون البضائع / إلى حـ

خروج البضائع بتكلفة الشراء 

مالحظات :



في حالة بیع بضاعة بدون فاتورة، یسجل قید المرحلة األولى -١
الزبائن، / حـ" العمالء ھو / بفتح حساب وسیط ینوب عن حـ

لك في انتظار تحریر ھذه و ذ". اإلیرادات لتي لم تعد فواتیرھا بعد 
.الفواتیر

یظھر جلیا من خالل عملیة البیع أنھا عملیة استغاللیة بحتة، و -٢
. ذلك بظھور كل من اإلیرادات و التكالیف من خالل قیدي المرحلتین

في الجانب الدائن من قید ‘ المبیعات من البضائع’أي ظھور حساب 
و كذا ظھور حساب . تالمرحلة األولى، و ھو أحد حسابات اإلیرادا

في الجانب المدین من قید المرحلة الثانیة، و ‘ المشتریات المستھلكة’
.ھو أحد حسابات التكالیف

:أنواع القیود٣-٢

ًنسمي القید قیدا بسیطا إذا كان متمثال بعنصر :القید البسیط- أ ً )
.واحد في كلى الطرفین) حساب 

ًقید قیدا مركبا إذا كان أحد الطرفین أو نسمي ال:القید المركب-ب ً
.واحد) حساب ( كالھما یحتوي على أكثر من عنصر 

المیزانیة -٣
تعریــف ١-٣
تعریف مكونات المیزانیة٢-٣

)الموجودات (األصول -أ
)االلتزامات ( الخصوم -ب
رؤوس األموال الخاصة-ج

عناصر المیزانیة٣-٣
صول األ-أ

الخصوم -ب
رؤوس األموال -ج

نتیجة الدورة في المیزانیة٤-٣
: تعریــف١-٣

یقصد بالمیزانیة ذلك الجدول الذي یشكل قائمة ذات جانبین، 
یظھر أحدھما موجودات المؤسسة و یظھر اآلخر التزاماتھا، و ھذا في 



ألول أصول فیظھر الجانب ا). أي تاریخ محدد ( لحظة زمنیة معینة 
و بعبارة أخرى . المؤسسة، و في الجانب اآلخر المقابل یظھر خصومھا

.فإن موجودات المؤسسة ھي أصولھا، و التزاماتھا ھي خصومھا

تتساوى من حیث القیمة النقدیة في ) الجدول ( و ھذه القائمة 
الجانبین على اعتبار أن موجودات المؤسسة البد أن تساوي التزاماتھا، 

.ء لصاحب المؤسسة أو لآلخرینسوا

تعریف مكونات المیزانیة٢-٣
ھي موارد تراقبھا و تسیطر علیھا : )الموجودات (األصول - أ

نتیجة ألحداث ماضیة، و التي تنتظر منھا المؤسسة ) الكیان ( المؤسسة 
.الحصول على منافع اقتصادیة مستقبلیة لھا

مات حالیة للمؤسسة ناتجة ھي التزا):االلتزامات ( الخصوم -ب
عن أحداث ماضیة، و التي تتطلب عملیة سدادھا وتسویتھا خروج تدفقات 

. من الموارد التي تملكھا المؤسسة و تمثل منافع اقتصادیة
و ھي تتمثل في القیمة المتبقیة في : رؤوس األموال الخاصة-ج

ى أي فائض أصول المؤسسة عل. أصول المؤسسة بعد طرح كل الخصوم
.خصومھا الجاریة و غیر الجاریة

عناصر المیزانیة٣-٣
تنقسم عناصر أصول المیزانیة من حیث المبدأ إلى : األصول- أ

( ، و األصول المتداولة )غیر الجاریة ( األصول الثابتة : قسمین ھما
).الجاریة 

تلك األصول ) الثابتة ( و تعتبر األصول غیر الجاریة 
ام الدائم الحتیاجات المؤسسة، و كذا تلك المحتجزة لغایات الموجھة لالستخد

باإلضافة إلى تلك التي ال ترغب المؤسسة أو ال . استثماریة طویلة األجل
. ًشھرا التالیة لتاریخ نھایة سنتھا المالیة١٢تستطیع تحقیقھا خالل ال

: وفقا لمدونة النظام المحاسبي المالي فإن األصول غیر الجاریة ھي
التثبیتات المالیة -التثبیتات العینیة     -تثبیتات المعنویة    ال-

فھي تلك األصول التي تمثل موضوع ) المتداولة ( أما األصول الجاریة 
) بیعھا أو استھالكھا ( عمل المؤسسة والتي تنتظر منھا إمكانیة التحقیق 

أو تحتفظ بھ ًأي یتوقع أن یتحقق نقدا. ضمن إطار الدورة االستغاللیة العادیة



وكذلك عندما یحتفظ بشكل . للبیع أو االستھالك أثناء الدورة التشغیلیة العادیة
أو على المدى القصیر، ویتوقع ) مخزونات ( رئیسي ألغراض المتاجرة 

ًأن یتحقق خالل اإلثنا عشر شھرا، أو عندما یكون نقدا أو أصال معادال للنقد  ً ً
.و ال توجد قیود على استعمالھ

قا للنظام المحاسبي المالي فإن األصول الجاریة ھي وف
الحسابات المدینة للصنف الرابع -حسابات المخزونات و قید التنفیذ  -
الحسابات المالیة ” الحسابات المدینة للصنف الخامس -” حسابات الغیر ”
 ”
یمكن القول أنھ یجب تصنیف الخصوم على أنھا خصوم :  الخصوم-ب

: لتین التالیتینجاریة في الحا
أثناء الدورة –باعتبارھا التزامات –عندما یتوقع تسدیدھا و تسویتھا -

.االستغاللیة العادیة للمؤسسة
.ًعندما تستحق التسدید خالل اثنا عشر شھرا من تاریخ المیزانیة الختامیة-

و علیھ فإنھ یحب تصنیف جمیع الخصوم األخرى على أنھا 
یما تلك الخصوم طویلة األجل الحاملة للفوائد حتى الس. خصوم غیر جاریة

:ًو لو كان جزء منھا قابل للتسدید خالل اإلثنا عشر شھرا إذا
ً.شھرا١٢كان االستحقاق األساسي لھا أكبر من -
.تتوقع المؤسسة إعادة التمویل على األمد البعید-
ویل توقع المؤسسة مؤكد من خالل اتفاق تمویل أو إعادة تم-

).المصادقة على الكشوف المالیة ( نھائي قبل غلق الحسابات 
:رؤوس األموال الخاصة-ج

تعبر حسابات رؤوس األموال الخاصة وفقا للنظام المحاسبي المالي 
لذوي حقوق الملكیة، و ) المؤسسة ( الجزائري عن التزامات اتجاه الكیان 

فھي . غیر الجاریةھي تمثل فائض أصول الكیان عن خصومھ الجاریة و
تحتوي على كل حسابات رأس المال و حسابات االحتیاطیات و النتائج، 

.باإلضافة إلى فوارق التقییم
نتیجة الدورة في المیزانیة٤-٣

فیكون من البدیھي أن تعتبر أحد . ھي حق من حقوق أصحاب المؤسسة
ة ضمن حسابات رؤوس األموال الخاص) المطالیب ( عناصر الخصوم 

.المبینة أعاله
.تعبر عن الفرق بین مجموع اإلیرادات و مجموع التكالیف للسنة المالیة



و تتمثل في تناقص المنافع االقتصادیة خالل : )األعباء ( التكالیف 
السنة المالیة في شكل تسدیدات أو تناقص في األصول أو زیادة في 

موال الخاصة، ماعدا الخصوم، و التي یترتب عنھا تناقص في رؤوس األ
. تلك التناقصات المتعلقة بالتوزیعات الممنوحة للمساھمین في المؤسسة

تتمثل في زیادة المنافع االقتصادیة خالل السنة : )النواتج ( اإلیرادات 
المالیة في شكل تحصیالت أو زیادة في األصول أو تناقص في الخصوم، و 

الخاصة، ما عدا تلك المتعلقة التي یترتب عنھا زیادة في رؤوس األموال 
.بالزیادة في رؤوس األموال الخاصة الناتجة عن الزیادة في المساھمات

النتیجة العادیة قبل الضرائب، ( بغض النظر عن مراحل حساب النتائج 
فإن النتیجة ) النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة، صافي النتیجة للسنة المالیة 

تاجھا من واقع المیزانیة بالفرق بین مجموع في شكلھا المطلق یمكن استن
و منھ یمكن استنتاج أنھ بعد كل . جانب األصول و مجموع جانب الخصوم

. دورة محاسبیة، فإن الفرق بین المطالیب و الموجودات یمثل نتیجة الدورة
: مثال للمحاولة

تظھر میزانیة مؤسسة في آخر السنة المالیة ربحا مقداره 
اتضح فیما بعد أن المحاسب قد ارتكب خطأین في العملیة و لكن . ٣.٠٠٠

یتمثل الخطأ األول في ترحیل أحد عناصر األصول إلى جانب . المحاسبیة
و یتمثل الخطأ الثاني في عدم . ١.٠٠٠الخصوم من المیزانیة و مقداره 

فما ھي النتیجة . ١.٥٠٠ترحیل إلى المیزانیة حساب العمالء و مقداره 
الصحیحة؟

مفھـوم الحساب-٤

تعریف الحساب١-٤
التحلیل الحسابي- أ

التحلیل المحاسبي-ب
قواعد فتح الحساب٢-٤

: قواعد فتح الحساب٢-٤

: یمكن تلخیص القواعد المتعلقة بفتح الحساب في النقاط التالیة
إن الطرف األیمن من الحساب طرف مدین بمعنى أنھ آخذ للقیمة، و یرمز-

، والطرف األیسر طرف دائن بمعنى معطي للقیمة و یرمز ‘منھ’لھ بالرمز 
.‘لـھ’لھ بالرمز 



ترصید الحساب معناه استخراج الفرق بین مبالغ طرفي الحساب و یسمى -
". الرصید"ھذا الفرق ب 

كان الرصید ) الدائن(‘ لھ’أكبر من جان ) المدین(‘ منھ’إذا كان جانب -
. لعكس، كان الرصید دائناًمدینا، و إذا كان ا

.في حالة تعادل الطرفین یقال أن الحساب مسدد و رصیده یساوي الصفر-
.یسجل الرصید في الطرف األصغر و ینسب إلى الطرف األكبر-
إن الحسابات ذات الرصید المدین تسجل في طرف الموجودات من -

تسجل في ، و الحسابات ذات الرصید الدائن )أي األصول ( المیزانیة 
و ھذه الحسابات البد أن ). أي الخصوم ( طرف المطالیب من المیزانیة 

و المتمثلة ) حسابات تقییم الوضعیة المالیة ( تكون من حسابات المیزانیة 
أما حسابات . ٥إلى ١وفقا للنظام المحاسبي المالي بحسابات األصناف من 

، و التي )األداء حسابات تقییم ( فھي حسابات النتائج ٧، ٦األصناف 
.سوف نتطرق إلیھا في الفصول المقبلة

: من خالل ما سبق یمكننا تعریف الحساب بالشكل التالي

إن الحساب ھو جدول ذو عمودین یصور عملیات من ’’ 
–حسب الظروف –طبیعة واحدة وضعت مبالغھا في حقلین مختلفین 

ین نتیجة ھذه تمكننا من استخراج الرصید الذي یحدد في تاریخ مع
.‘‘العملیات 

: مثال عملي
: كانت المیزانیة االفتتاحیة ألحد التجار كما یلي

: الصندوق-٧٠.٠٠٠: بنك-٥٠.٠٠٠: مخزونات البضائع-
٣٠.٠٠٠

: موردو المخزونات و الخدمات-١٠٠.٠٠٠: أموال االستغالل-
٥٠.٠٠٠

یة و قد قام التاجر بالعملیات التال
ً.نقدا١٠.٠٠٠سدد ألحد الموردین مبلغ -
.٤٠.٠٠٠سحب من البنك و وضع الصندوق مبلغ -
.٢٠.٠٠٠شراء بضاعة على الحساب بمبلغ -

.تسجیل العملیات في حساباتھا ثم ترصید الحسابات: المطلوب



( الفصل الثالث من مادة المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي 
SCF (*

الفصل الثالث 
النظام المحاسبي المالي

محتوى الفصل 
أسباب ظھور النظام المحاسبي المالي و مراحل إنجازه  -١
حتمیــة التعدیل -٢
الممیزات األساسیة للنظام المحاسبي المالي -٣
بنیة مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي -٤
األصنـــاف -٥
شملھا النظام المحاسبي الماليالكشوف المالیة التي ی-٦

تعتبر المحاسبة ذاكرة أو مسجلة لألحداث االقتصادیة و المالیة للمؤسسة، و 
تتمتع بصیغة مستقبلیة، كما أنھا أداة تسییر و رقابة تقدیریة تحتل مكانة 

.ممیزة في تقنیات التسییر
و ما زاد الحاجة إلى االھتمام بالمحاسبة، التطور المستمر في قطاع 

األعمال الذي أدى إلى ظھور موضوعات جدیدة تتطلب متابعة في الفكر 
المحاسبي مما أدى بدوره إلى حتمیة تطویر النظم و القواعد المحاسبیة 
استجابة لتلك التغیرات الجدیدة في ظل التطورات االقتصادیة العالمیة 

.الحدیثة
وى العدید من تم تبني معاییر المحاسبة الدولیة بشكل متزاید على مست

األمر الذي أدى إلى تفاعل البیئة الجزائریة . دول العالم و االلتزام بتطبیقھا
ًبشكل عام تفاعال إیجابیا في المجاالت االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة  ً

.و غیرھا

ًو كانت مھنة المحاسبة في الجزائر ھي المجال المتمیز أیضا من بین 
خذت قسطھا في ذلك لتطویر التفاعل و تعمیق المجاالت األخرى التي أ

.مجاالتھ
أسباب ظھور النظام المحاسبي المالي و مراحل إنجازه -١

:من األھداف األساسیة للنظام المحاسبي المالي
 وضع أدوات تتكیف و البیئة الجدیدة للجزائر التي تولدت على

كة مع إثر االصطالحات االقتصادیة، خاصة دخولھا في الشرا



اإلتحاد األوربي و التقدم الملحوظ الذي یمیز المفاوضات مع المنظمة 
.العالمیة للتجار

 الرغبة الملحة في تلبیة حاجات المستعملین الجدد للمعلومة
. المحاسبیة و المالیة خاصة المستثمرین المحلیین أو الدولیین

ممولة ٢٠٠١ة بدایة اإلصالحات حول المخطط الوطني للمحاسبة خالل سن
من قبل البنك الدولي، بالتعاون مع العدید من الخبراء و المجلس الوطني 
للمحاسبة و تحت إشراف وزارة المالیة استجابة إلى تطویر ھذا المخطط 

–بیئة ( إلى نظام محاسبي مالي یتوافق و المعطیات االقتصادیة الجدیدة 
:بمن خالل ثالث مراحل كانت على الترتی) متعاملون 

تشخیص مجال تطبیق المخطط الوطني للمحاسبة مع إجراء مقارنة بینھ و -
. بین المعاییر الدولیة للمحاسبة

. تطویر مشروع مخطط محاسبي جدید للمؤسسة-
.ًو أخیرا وضع نظام محاسبي جدید-

غیر أن في نھایة المرحلة األولى كان قد سبق و أن وضعت ثالث خیارات 
:للتطویر
-ء على تركیبة المخطط الوطني للمحاسبة و تحدید اإلبقا

اإلصالحات، و ذلك بتكییفھ مع نشاطات المؤسسة القابضة و 
.الحسابات الموحدة للمجموعة

- ضمان بعض المعالجات مع الحلول التقنیة من طرف مجلس
.المعاییر المحاسبیة الدولیة

-لھ إنجاز نسخة جدیدة للمخطط المحاسبي الوطني مع عصرنة شك
.باألخذ في الحسبان المعاییر الدولیة للمحاسبة

و قد تم تبني ھذا الخیار األخیر من قبل المجلس الوطني للمحاسبة 
. ٠٥/٠٩/٢٠٠١في اجتماعھ المنعقد في 

حتمیة التعدیل-٢
ًاعتمادا على ما تشھده الجزائر في ھذه المرحلة من تحوالت 

ح اقتصادھا على اقتصاد السوق و تحریر اقتصادیة كتحریر التجارة وفت
األسعار، و فتح رأس المال االجتماعي، و إنشاء بورصة الجزائر، فإن ھذه 

التحوالت تحتم على الجزائر توفیر معلومات محاسبیة و مالیة موثوقة 
. تساعد مستعملیھا على إنجاز القرارات الصائبة

تباره یتماشى و باع١٩٧٥غیر أن المخطط الوطني للمحاسبة نسخة 
ًمعاییر االقتصاد الموجھ تحقیقا ألھداف االقتصاد الكلي على مستوى 



التشغیل و اإلنتاج و تلبیة حاجیات المحاسبة الوطنیة، فإنھ یبقى یتمیز 
بمحدودیة التطبیق الشامل غیاب اإلطار التصوري الذي یعتمد على 

و في شكل مجموعة من اإلجراءات و األدوات المھیكلة بشكل موضوعي، 
ًمبادئ أساسیة مرتبطة بعضھا البعض تھدف أساسا إلى إعداد و عرض 

.تقاریر مالیة متجانسة
الممیزات األساسیة للنظام المحاسبي المالي -٣

:یتمیز النظام المحاسبي المالي بأربعة استحداثات أساسیة جدیدة ھي
- المالي اعتماد الحل الدولي الذي یقرب تطبیق النظام المحاسبي

للتطبیق العالمي، و الذي یسمح للمحاسبة بالسیر مع قاعدة تصوریة 
.و مبادئ أكثر تكیف مع االقتصاد الجدید و إنتاج معلومة مفصلة

- إیضاح المبادئ و القواعد التي یجب أن تسیر التطبیق المحاسبي
.السیما المعامالت، تقییمھا و إعداد الكشوف المالیة

 -المستثمرین الحالیة و المحتملة، الذین یملكون التكفل باحتیاجات
معلومات مالیة عن المؤسسات على حد سواء منسقة، قابلة للقراءة و 

.تسمح بالمقارنة و اتخاذ القرار
- الصغیرة تطبیق نظام معلوماتي ) الكیانات ( إمكانیة المؤسسات

.قائم على محاسبة مبسطة
الماليبنیة مدونة حسابات النظام المحاسبي-٤

تحتوي مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي على سبعة أصناف 
یتكون كل صنف من مجموعة من الحسابات ". ٧" إلى " ١" مرقمة من 

و توزع العملیات المتعلقة بالمیزانیة . ًذات داللة أكثر تفصیال للعملیة المالیة
یعطي في خمسة أصناف حسابات توصف بحسابات المیزانیة، بحیث

: اإلطار المحاسبي لحسابات المیزانیة األصناف التالیة
- حسابات رؤوس األموال : ١الصنف )comptes

de capitaux (
- حسابات التثبیتات : ٢الصنف )comptes

d'immobilisations (
- حسابات المخزونات و قید التنفیذ : ٣الصنف

)comptes de stocks et en cours (
- حسابات الغیر  : ٤الصنف )comptes de tiers (
- الحسابات المالیة : ٥الصنف )comptes

financiers (



كما توزع العملیات المتعلقة بحسابات النتائج على صنفین من الحسابات 
: الموصوفة بحسابات التسییر و ھي

- األعباء ( حسابات التكالیف : ٦الصنف ) (
comptes de charges (

- المنتوجات ( حسابات اإلیرادات : ٧الصنف ) (
comptes de produits (

و " ٨" و " ٠" و بإمكان المؤسسات استعمال بحریة األصناف 
و ذلك لمتابعة . غیر المستعملة على مستوى اإلطار المحاسبي" ٩" 

میزانیة، أو من أجل محاسبتھا التسییریة، و التزاماتھا المالیة خارج ال
إلى ١عملیات خاصة محتملة قد یكون لھا مكان في حسابات األصناف من 

مع اإلشارة إلى أن المتابعة الدائمة لاللتزامات المالیة خارج المیزانیة . ٧
ًتشكل أمرا إلزامیا في ظھور وضعیتھا في نھایة الفترة في ملحق الكشوف  ً

.المالیة
األصنــاف -٥

لصنف عموما بالرمز الرقمي األحادي، أي بواسطة یعبر عن ا
كما یمثل حسابات الصنف، الرقم األساسي و األولي و ھو . رقم واحد فقط

.في ھذه الحالة ممثل بالرقم األول
ًو استنادا إلى محتواه و طبیعتھ فإن الصنف ینقسم إلى :
- حسابات رئیسیة )comptes principaux  ( و تحتوي على

رقمین 
- حسابات ثانویة )comptes divisionnaires ( و تحتوي على

ثالثة أرقام 
- حسابات فرعیة )sous comptes ( و تحتوي على أربعة أرقام و

و تھتم الحسابات الثانویة ذات ثالثة أرقام و الحسابات الموالیة . أكثر
التي تحتوي على أكثر من ذلك، في تحدید أعمق لطبیعة التسجیل أو 

. قید الخاص بالصنف المعنيال
الكشوف المالیة التي یشملھا النظام المحاسبي المالي-٦

: الكشوف المالیة الخاصة بالمؤسسات غیر الصغیرة تشمل على
 تتمیز بوجود عمودین أساسین، األول للسنة الجاریة :المیزانیة–أ

و). تحتوي على األرصدة فقط ( و الثاني مخصص للسنة الماضیة 



فھي . تتضمن العناصر المرتبطة بتقییم الوضعیة المالیة للمؤسسة
. تصف بصفة منفصلة عناصر األصول و عناصر الخصوم

و اإلیرادات ) األعباء ( ترتب فیھ التكالیف :حساب النتائج-ب
حسب طبیعتھا أو حسب الوظیفة، كما تحتوي على أرصدة السنة 

ًفھي معطیات متعلقة أصال . ةالسابقة و معطیات السنة المالیة الجاری
.بتقییم األداء

یھدف جدول سیولة الخزینة :جدول تدفقات أو سیولة الخزینة-ج
ًإلى إعطاء مستعملي الكشوف المالیة أساسا لتقییم مدى قدرة 

المؤسسة على تولید السیولة النقدیة و ما یعادلھا و كذلك معلومات 
ت و مخرجات السیولة و ھو یقدم مدخال. حول استخدام ھذه السیولة

الحاصلة أثناء السنة المالیة حسب مصدرھا باستعمال إحدى 
.الطریقتین المباشرة أو غیر المباشرة

: جدول تغیر األموال الخاصة-د
ًیشكل جدول تغیر األموال الخاصة تحلیال للحركات التي أثرت في كل 

مؤسسة فصل من الفصول التي تتشكل منھا رؤوس األموال الخاصة لل
و أدنى المعلومات المطلوب تقدیمھا في ھذا الجدول . خالل السنة المالیة

:  ًتتعلق أساسا بالحركات المرتبطة بما یلي
-النتیجة الصافیة للسنة المالیة.
- تغییرات الطریقة المحاسبیة أو تصحیحات األخطاء

.المسجل تأثیرھا مباشرة ضمن رؤوس األموال
-لتكالیف األخرى المسجلة مباشرة في اإلیرادات و ا

.رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحیح أخطاء ھامة
- التسدید –االنخفاض –االرتفاع ( عملیات الرسملة

.( ...
- توزیع النتیجة و التخصیصات المقررة خالل السنة

.المالیة
:ملحق الكشوف المالیة-ه

ًنت تكتسي طابعا ھاما أو یضم ملحق الكشوف المالیة معلومات كا
كانت مفیدة لفھم العملیات الواردة في الكشوف المالیة، و ھي تخص 

:النقاط التالیة
- القواعد و الطرق المحاسبیة المعتمدة لمسك المحاسبة و إعداد

. الكشوف المالیة
-مكمالت اإلعالم الضروریة لحسن فھم الكشوف المالیة.



-المشاركة، و المؤسسات المعلومات الخاصة بالمؤسسات
و كذلك المعامالت التي تتم . المشتركة، و الفروع أو المؤسسة األم

.عند االقتضاء مع ھذه المؤسسات أو مسیریھا
- المعلومات ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العملیات الخاصة

. الضروریة للحصول على صورة وفیة


