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ملخص 

لقــد شــرعت الجزائــر فــي تبنــي معــاییر محاســبیة جدیــدة تماشــیا مــع أعمــال التوحیــد المحاســبیة الدولیــة، 
حیــث ســنت العدیــد مــن القــوانین المتعلقــة بهــذا المجــال، مــن ضــمنها قــانون النظــام المــالي و المحاســبي 

إبتــداءا مــن ســنة اي سیشــرع فــي تطبیقهــتــالجدیــد و باإلضــافة إلــى  ذلــك أصــدرت مدونــة الحســابات ال
، ممـــا یحـــتم علـــى المهتمـــین بالمحاســـبة فـــي الجزائـــر مواكبـــة هـــذه التغییـــرات و فهمهـــا خاصـــة  ٢٠١٠

.الجوانب التقنیة وما تحمله من أبعاد
و نظـــرا لـــنقص األبحـــاث فـــي الجانـــب التقنـــي بخـــالف الجانـــب النظـــري، إرتأینـــا أن نخـــوض فـــي غمـــار 

هـــذا الـــنقص، حیـــث إخترنـــا موضـــوع المعالجـــة المحاســـبیة یـــة مدونـــة الحســـابات لتغط
و و تبیــــــــان المفــــــــاهیم ) األصــــــــول المعنویــــــــة، العینیــــــــة، المالیــــــــة ( لألصــــــــول الثابتــــــــة 

المصطلحات الجدیدة المرتبطة بهـا و حركـة حسـاباتها مـدعمین ذلـك بدراسـة حـاالت حسـب كـل صـنف 
مــــع وضــــع الحلــــول المناســــبة لهــــا وفقــــا لمــــا جــــاء فــــي المخطــــط مــــن األصــــول 

.المحاسبي المالي الجدید
( الثابتة، األصولاألصولالمعاییر المحاسبیة الدولیة، المعالجة المحاسبیة،: الكلمات المفتاحیة 

.المالیة، الكیانالمعنویة، العینیة،) التثبیتات

Résumé

L'Algérie a commencé à adopter  des nouvelles normes comptables en
parallèle avec les travaux de l'unification comptable internationale , l'Algérie
a promulgué plusieurs lois concernant ce domaine; entre autres , le système
financier comptable, De plus , elle a promulgué la nomenclature des comptes
qui sera appliqué à partir de 2010, Ce qui obligera ceux qui s'intéressent au
domaine de la comptabilité en  Algérie de suivre ces changements et les
comprendre surtout les cotés technique et leurs significations.

Faute de recherche dans le coté technique contrairement au coté
théorique, on a préfère d'étudier la nomenclature des comptes pour couvrir
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ce manque, dans la mesure ou on a  choisi le sujet de l'imputation comptable
de l'actif immobilier, et la clarification des nouvelles notions et termes dont il
dépend et le mouvement des comptes, Cela est appuyé par plusieurs études
de cas selon chaque rubrique en mettant les solutions convenables suivant le
nouveau plan comptable.
Les mots clés : les normes comptables internationales, l'imputation
comptable, l'actif corporelles, incorporelles, financière, l'entité.

المعالجة المحاسبیة لألصول الثابتة
حسب النظام المحاسبي المالي الجدید

I- األصول المعنویة
األصـــول المعنویـــة، حیـــث إلـــىولیـــة مـــن المعـــاییر المحاســـبیة الد٣٨المعیـــار رقـــم تطـــرق لقـــد 

یــد فــي دالتــي لــم یــتم تناولهــا بالتحلألصــول المعنویــةالمحاســبیة لمعالجــةبیــان اإلــىهــذا المعیــارهــدفی
إذاباألصــــلأو الكیــــانةأتعتــــرف المنشــــأنر اویتطلــــب هــــذا المعیــــولــــي آخــــر، دمعیــــار محاســــبة 

ویتطلـب لألصـول المعنویـةقیاس المبلـغ المسـجلكیفیةهذا المعیار ددمقاییس معینة، كما یحتوافرت
.هامعینة بشأنإفصاحات

الجانب النظري-1
تعریف -أ

هي أصل قابل للتحدید والتعیین وغیر نقـدي وغیـر ملمـوس یحـتفظ بـه إلسـتخدامه فـي العملیـة 
بـــــراءة كإداریـــــةأو ألغـــــراضآلخـــــرینلتـــــأجیره أوالخـــــدماتزویـــــد البضـــــائع أوأو تاإلنتاجیـــــة
١.رخص إستغالل وغیرهاإختراع،

٢المصطلحات المتعلقة باألصول المعنویة-ب

.على المعرفة و إدراك علمي أو تقنيالحصولإلىیهدف :البحث-
أو أنظمـــة أخـــرى أو نمـــاذج أو معرفـــة طـــرق المتوصـــل إلیهـــا األبحـــاثهـــو تنفیـــذ نتـــائج :التطـــویر -

عملیـــة اإلنتـــاج أو االســـتخدام قبـــل البـــدء فـــيمـــواد أو أدوات أو منتوجـــات إلنتـــاج محســـنة
.التجاري

.ألصل معنوي على مدى عمره اإلقتصاديطفاءهو التحمیل المنتظم للمبلغ القابل لإل: اإلطفاء -
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بحذف القیمة المتبقیـة فـي آخـربدیل للتكلفة مبلغ آخروهو تكلفة األصل أو:لإلطفاءالمبلغ القابل -
.العمر االقتصادي لألصل

هو إما:العمر اإلقتصادي -
 التي  یتوقع خاللها إستخدام الكیان لألصلالفترة الزمنیة.
 أن تحصـــل المنشـــأة علیهـــا مـــن التـــي یتوقـــعأو الوحـــدات المشـــابهة عـــدد وحـــدات اإلنتـــاج

.األصل
فـي نهایـة مـاألصـلعلیـه هي صافي المبلغ الذي  یتوقع الكیـان الحصـول :القیمة المتبقیة ألصل -

.بعد خصم التكالیف المتوقعة ما بعد اإلستهالكالعمر اإلقتصادي
صــل بـین أطــراف مطلعــة و لــك األذهـي المبلــغ الــذي یمكـن مقابلــه إسـتبدال:القیمــة العادلــة ألصــل -

.في عملیة بین أطراف محایدةراغبة
:كافة الشروط التالیةهو السوق الذي تتوفر فیه:السوق النشط -
.ي  یتم المتاجرة بها متجانسةتالعناصر ال-
.و راغبونقادرونمشترونفي أي وقت یوجد الممكن أنمن -
.سعار المتوفرة للجمهوراأل-
:خسارة اإلنخفاض في القیمة -

.ألصلالمسجلة لقیمةالالمبلغ القابل لإلسترداد عن إنخفاضهي مقدار 
:المبلغ المسجل-

بـه كقیمـة األصـل فـي المیزانیـة بعـد خصـم أي إطفـاء متـراكم و خسـائر و هو المبلغ المعتـرف 
.األصللذلكاإلنخفاض المتراكم في القیمة

و قیاسهاالعتراف بأصل معنوي -ج
:ت التالیة فقط في الحاالیعترف به 

.إذا كان من المحتمل تدفق منافع إقتصادیة مستقبلیة-
.ألصل بشكل موثوق و صادقاقیاس تكلفةمكاناإلبإذا كان-
.تقییم إحتمال المنافع االقتصادیة بناءا على إفتراضات معقولة و مدعمة-
.یجب قیاس قیمة األصل مبدئیا بمقدار تكلفته-
)المعالجة المحاسبیة لألصول المعنویة(الجانب التطبیقي-2

:هيین من األصول المعنویة و لقد میز المخطط المحاسبي الجدید بین نوع
٣األصول  المعنویة المولدة بشكل داخلي-أ
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)في المجموعة السادسة ( بحسب طبیعتها التكالیفتسجیل:المرحلة األولى 
المتعلقة بعنصر من العناصر المعنویة التي أدرجـت أصـال  فـي حیث یتم تسجیل المصاریف 

أو تقاریرهـــا ( فـــي كشــوفها المالیـــة الســنویة الســـابقةمــن قبـــل الكیــانبـــاءكأعالحســابات
فـــي  تكلفـــة أي عنصـــر مـــن ال یمكـــن دمجهـــاصـــاریف، و هـــذه الم)المالیـــة الســـابقة 

.المعنویة في تاریخ الحقاألصول
األصول المعنویةإلىالعادي تحویل المصروف: المرحلة الثانیة 

و یكـون القیـد المثبـتاإلنتـاج/٧٣الحسـاب إلـىا اریف التنمیـة القابلـة للتثبیـت مـدینمص٢٠٣/حیجعل
:كما یلي 

203

مصاریف التنمیة القابلة /من ح 
XXXXللتثبیت

73
اإلنتاج المثبت لألصول المعنویة إلى 
XXXX/ح

األخرىاألصول المعنویة-ب
ســــجیل المصــــاریف المتعلقــــة بعنصــــر مــــن العناصــــر المعنویــــة التــــي أدرجــــت أصــــال فــــي تإن
ـــاءالحســـابات ـــة الســـنویة الســـابقةكأعب ـــان فـــي كشـــوفها المالی ـــل الكی أو تقاریرهـــا ( مـــن قب

ال یمكـــــن دمجهــــا فــــي  تكلفـــــة أي عنصــــر مـــــن ، و هـــــذه المصــــاریف)المالیــــة الســــابقة 
.ة في تاریخ الحقاألصول المعنوی

ـــال  ـــرخص المتعلقـــة بإســـتخدام :١مث ـــات فـــي مقابـــل حســـابات أطـــراف أخـــرى أو كلفـــة شـــراء ال البرمجی
.الحسابات المالیة

:تعالج محاسبیا كما یلي و 

20٤
برمجیات المعلوماتیة و / من ح

XXXXماشابھھا

٤/٥

حسابات أطراف أخرى أو / إلى ح
XXXXلمالیةالحسابات ا

( ، ٥١٥/،ح٥١٢/،ح٤٠٤/ح(
٥٣ح
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تعــالج مقابــل حسـاب إنتـاج مثبــت ألصـول معنویـةة فـي أكلفـة إنتــاج البرمجیـات المنشـإن ت:٢مثـال
:بالمراحل اآلتیة

)في المجموعة السادسة( تسجیل التكالیف بحسب طبیعتها : المرحلة األولى 
یتم تسجیل المصاریف المتعلقـة بعنصـر مـن العناصـر المعنویـة التـي أدرجـت ا كما ذكرنا سابق

أو ( مــــن قبــــل الكیـــان فــــي كشــــوفها المالیــــة الســــنویة الســــابقةكأعبــــاءفــــي الحســــاباتأصـــال
).تقاریرها المالیة السابقة 

األصول المعنویة األخرىإلىتحویل المصروف العادي : المرحلة الثانیة 
٧٣إلــى الحســاب البرمجیــات المعلوماتیــة ومــا شــابهها٢٠٤الجانــب المــدین مــن الحســاب یســجل فــي

:ویكون القید كما یلياإلنتاج المثبت/

20٤
برمجیات المعلوماتیة و / من ح

XXXXماشابھھا
XXXXاإلنتاج المثبت/ إلى ح73

یر الجاریة و المعنویةاألصول األخرى غباقي عناصر-ج 
أو الحســابات فــي مقابــل حســابات أطــراف أخــرى ( ٢٠مباشــرة فــي األقســام الفرعیــة للحســاب تســجل 

٤.)المالیة

االمتیازات و الحقوق المماثلة و البراءات و الرخص و العالمات٢٠٥/ ح
حــق طــوال مــدة العقــد الــرخص المقتنــاة بهــدف إمــتالك یســجل فــي هــذا الحســاب االمتیــازات أو

مثل إستخدام 
، أمــا البرمجیــات المعلوماتیــة و مــا شــابهها فقــد عمــل مــثالعالمــات تجاریــة، رخصــة إســتغالل أســالیب 

.وذلك تماشیا مع التطورات التكنولوجیةالذي ذكرناه سابقا٢٠٤خصص لها حساب 
 األصول المعنویة األخرى ٢٠٨/ ح

و المخطـــط المحاســـبي لهـــاالتـــي لـــم یخصـــص٢٠٨/فـــي حاألخـــرىو یـــتم تســـجیل األصـــول المعنویـــة
٥.لهاالجدید حسابا خاصا المالي 

: و یكون القید كما یلي 
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205
اإلمتیازات و الحقوق المماثلة / من ح

XXXXوالبراءات 
XXXXالتثبیتات المعنویة األخرى/ ح 208

٤/٥

حسابات أطراف أخرى أو / إلى ح
XXXXابات المالیةالحس

٦المعنویةخروج أحد األصول -د

ـــانأصـــولعنـــد خـــروج أحـــد األصـــول المعنویـــة مـــن  ـــین منتوجـــات الكی یـــتم إحتســـاب الفـــرق ب
و تــدرج فــي الحســابات كمنتوجــات أو كأعبــاء فــي والقیمــة المحاســبیة لألصــل الخــروج الصــافیة المقــدرة 

فـوائض القیمـة ٧٥/ة أو حعن خروج أصول مثبتة غیر مالیـاقص القیمنو ٦٥/الحسابین ح
.عن مخزونات األصول المثبتة غیر المالیة

:في حالة تحقیق خسارة -

٦٥
نواقص القیم عن خروج أصول /من ح 

XXXXمثبتة غیر المالیة

٢٠٤
برمجیات المعلوماتیة و / إلى ح

XXXXماشابھھا

:في حالة تحقیق ربح -

XXXXموردو التثبیتات/ من ح 404
XXXXبنوك الحسابات الجاریة/ ح 512
XXXXالخزینة العمومیة/ ح 515
XXXXالصندوق/ ح 53

204
برمجیات المعلوماتیة و / حإلى

XXXXماشابھھا

75
فوائض القیم عن خروج / ح

XXXXأصول مثبتة غیر المالیة

فارق االقتناء-هـ
سلبیا، و یمكـن أن یكـون یسجل فیه فارق اإلقتناء سواء كان إیجابیا أو٢٠٧/ إن الحساب ح

.المالیةهذا الحساب مدینا أو دائنا و یظهر إلزاما في المیزانیة ضمن األصول الثابتة
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فـي حالـة خاصـة و هـي تجمیـع المؤسسـات فـي إطـار عملیـة إقتنـاء أو إنصـهار أو یظهرالحسابا هذ
خصوصـیةإلىو تبقى هاته الحالة غامضة من حیث المعالجة المحاسبیة و ذلك راجع إندماج، 

٧.هذا الحساب

II- األصول العینیة
یهـدف، حیـثألصـول العینیـةلدولیـة مـن المعـاییر المحاسـبیة ال١٦لقد خصـص المعیـار رقـم 

.هذا المعیار إلى توضیح المعالجة المحاسبیة للممتلكات والمنشآت والمعدات
توقیــــت االعتــــراف : تتمثــــل فــــيالمســــائل الرئیســــیة فــــي محاســــبة الممتلكــــات والمنشــــآت والمعــــدات إن 

ثــم تحدیــد أوجــه التــدني االعتــراف بهــا،التــي یــتماالمــتالكوأعبــاء بــالموجودات، تحدیــد قیمهــا المدرجــة
٨.في قیمتها المدرجة والمعالجة المحاسبیة لهذا التدنياألخرى التي تحدث

الجانب النظري –١
تعریف-أ

إن التثبیتات العینیة هي الموجودات الملموسـة خـالف مـا شـاهدنا أثنـاء التطـرق إلـى التثبیتـات 
ت و المعـــدات و المؤسســـة آوهـــي تتمثـــل خصوصـــا فـــي الممتلكـــات و المنشـــالمعنویـــة 

: تمتلكها إما 
.إداریةبقصد استخدامها في إنتاج السلع و الخدمات أو بقصد تأجیرها للغیر أو ألغراض -
.یتم استخدامها خالل أكثر من فترةأنو یتوقع و یفترض فیها -
أو التثبیتات العینیة المصطلحات المتعلقة باألصول-ب
هنــاك مصــطلحات أخــرى مختلفــة نوعــا مــا عــن المصــطلحات التــي عهــدناها مــع المخطــط الــوطني -

٩: ینبغي إدراجها و هي كاآلتي المحاسبي

ــــتظم للقیمــــة الخاضــــعة لالهــــتالك مــــن :االهــــتالك- ــــى مــــدار عمرهــــا األصــــولهــــو التوزیــــع المن عل
.اإلقتصادي

القـــوائمفـــي المســـجلةالقیمـــة البدیلـــة للتكلفـــة ، أواألصـــولهـــي تكلفـــة:تالكالقیمـــة الخاضـــعة لالهـــ-
.لألصل في نهایة عمره اإلقتصاديمنها القیمة المتبقیةمطروحاالمالیة

:هو إما:العمر اإلنتاجي-
 ستخدام الموجودات من قبل المنشأةإالفترة الزمنیة التي یتوقع خاللها.
 اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التي تتوقع المنشأة الحصول علیها من الموجوداتعدد وحدات.

هــــي قیمــــة النقـــد أو مــــا یعادلـــه المــــدفوع أو القیمـــة العادلــــة ألي موجـــودات أخــــرى قــــدمت :التكلفـــة-
.على الموجودات، وذلك بتاریخ شراء أو إنشاء الموجوداتللحصول



٩

توقع المنشأة الحصول علیه مقابل الموجودات فـي نهایـة عمرهـا یالمبلغ الذي هي: القیمة المتبقیة-
.اإلنتاجي وذلك بعد تنزیل تكالیف التخلص منها

هي القیمة التي یتم على أساسها تبادل الموجـودات بـین أطـراف ذات معرفـة ورغبـة :القیمة العادلة-
.في التعامل بنفس سیاسة التعامل مع الغیر

هـتالك إلهي القیمة التي تظهر بها الموجودات في المیزانیـة العمومیـة بعـد تنزیـل ا: مدرجةالقیمة ال-
.المتراكم المتعلق بتلك الموجودات

مسـتقبًال األصـولمـن اسـتخدام اسـترجاعهایتوقـع الكیـانهي القیمة التي :القابلة لإلسترداد القیمة -
.تبعادسإلبما فیها القیمة المتبقیة والمتوقعة بتاریخ ا

)العینیةالمعالجة المحاسبیة لألصول(الجانب التطبیقي -٢
١٠:وهي العینیةلقد میز المخطط المحاسبي والمالي الجدید بین ثالثة أنواع من األصول

)التثبیتات العینیة(األصول العینیة -أ
: یان سواء كانت تسجل حسابات التثبیتات العینیة في الجانب المدین حین دخولها تحت رقابة الك

.بقیمة اإلسهام-
.بتكلفة الشراء-
. بتكلفة اإلنتاج-

١١: أما الجانب الثاني للمعالجة والذي نقصد به الجانب الدائن فیستخدم حسب الحالة 

ن الحســاب الــدائن یكــون إمــا إفــإذا كانــت التثبیتــات دخلــت عــن طریــق قیمــة اإلســهام فــ:الحالــة األولــى
أو ،)ادر أو رأس مــــال الشــــركة أو األمــــوال المخصصــــة أو أمــــوال االســــتغاللرأس المــــال الصــــ١٠١

یلي حسـب هاتـه الحالـة تكون القیود كماحیث ،٤٥٦/ح–عملیات حول رأس المال -حساب الشركاء
:األولى

XXXXالتثبیتات العینیة/ من ح21
XXXXأموال مملوكة/ إلى ح101

خاصةبواسطة إسهامحیازة 

أو

XXXXالتثبیتات العینیة/من ح21

٤٥٦
الشركاء العملیات عن رأس / إلى ح

XXXXالمال



١٠

حیازة بواسطة إسهام الشركاء

فـان الحسـاب الشـراء أي عـن طریـقالتثبیتـات العینیـة دخلـت بتكلفـة الشـراء إذا كانـت:الحالة الثانیـة 
:یليو حسابات أخرى معنیة و یكون القید كما أالموردون ٤٠/حیكونالدائن 

XXXXالتثبیتات العینیة/ من ح 21
XXXXموردو التثبیتات/إلى ح ٤٠4

حیازة عن طریق الشراء

ت بتكلفـــة اإلنتـــاج فـــإن حســـاب الـــدائناألصـــول العینیـــة دخلـــوٕاذا كانـــت التثبیتـــات أو:الحالـــة الثالثـــة 
:كما یليو یكون القید اإلنتاج المثبت٧٣/حسیكون

XXXXالتثبیتات العینیة/ من ح 21
XXXXإلنتاج المثبتا/ ح إلى٧٣

دخول بواسطة إنتاج

إذا كانـت ذات مبـالغ ةالحسـابات اآلتیـة خاصـإلـىات العینیة التثبیت٢١/نه یمكن تفصیل حإلإلشارة ف
١٢:تبرةهامة ومع

.األراضي٢١١/ح-
.عملیات و ترتیب و تهیئة األراضي٢١٢/ح-
.البناءات٢١٣/ح-
.ت التقنیة المعدات و األدوات الصناعیةآالمنش٢١٥/ح-
.نیة األخرىالتثبیتات العی٢١٨/ح-
:قتضاء یمكن أیضا أن نستخدم الحسابات اآلتیة إلوعند ا

.ت العامة و أعمال الترتیب و التهیئاتآالمنش-
.معدات النقل-
.أثاث المكتب معدات المكتب و معدات اإلعالم اآللي-



١١

.التغلیفات القابلة لالسترجاع-
قیقه لـنقص فـي القیمـة أو فـائض فإننـا نسـتخدم في حالة خروج أي تثبیت عیني سواء مع تح:مالحظة 

فـوائض القیمـة ٧٥/نواقص القیم عن خروج أصول مثبتة أو ح٦٥/الحسابین اآلتیین حسب الترتیب ح
١٣.شرنا سابقا للمعالجة المحاسبیة لخروج األصول المعنویةأعن خروج أصول مثبتة ولقد 

التثبیتات في شكل إمتیاز-ب
إلـى) مـانح اإلمتیـاز( بموجبـه شـخص عمـوميلخدمـة العمومیـة بأنـه عقـد یسـند إمتیـاز افیعر 

خدمــة عمومیــة لمــدة ، هــذا األخیــر یلتــزم بتنفیــذ)صــاحب اإلمتیــاز( أو شــخص معنــوي شــخص طبیعــي
علـــى مســـؤولیته مقابـــل حـــق إقتضـــاء أتـــاوى مـــن مســـتعملي الخدمـــة محـــددة وطویلـــة 

.العمومیة
موضــــع الموضــــوعة وللتثبیتــــات الممنوحــــة فــــي شــــكل إمتیــــازت عینیــــةالمعالجــــة المحاســــبیة و تكــــون 
٢٢الحســاب بجعــلمــن جانــب مــانح اإلمتیــاز أو مــن جانــب صــاحب اإلمتیــاز الممنــوح لــه اإلمتیــاز

حقـــوق مـــانح اإلمتیـــاز و ٢٢٩/ فهـــو حتثبیتـــات فـــي شـــكل إمتیـــاز بصـــفته مـــدین، أمـــا الحســـاب الـــدائن 
إذن ممـا ، و التي تسـمى بالخصـوم الغیـر جاریـةر في خصوم المیزانیةیظهر هذا األخی

:سبق فصیاغة القید تكون كمایلي

XXXXتثبیتات في شكل إمتیاز/من ح 22
XXXXاالمتیازحقوق مانح / إلى ح229

إثبات وجود التثبیتات الممنوحة في 
شكل إمتیاز

إهتالك التثبیتات الموضوعة موضع إمتیاز-٢٨٢/حإلىیظهر مدینا ٢٢٩/شارة فإن حلإل
لـه قیمـة محاسـبیة صـافیة للتثبیتـات الموضـوعة ٢٢٩/و عند إنتهاء فترة اإلمتیـاز یكـون للحسـاب ح–

فــي مقابــل حســابات التثبیــت و مــانح اإلمتیــازإلــىموضــع إمتیــاز، و یــتم ترصــیده عنــد إرجــاع األصــل 
١٤.الكات المعنیةاإلهت

التثبیتات الجاري إنجازها-ج
متلكها المؤسسـة أو تإن هذا النوع من التثبیتات سمي بالجاري إنجازها كونها غیر متاحة أي س

المكتملــة، غیــرو یظهــر مــن خاللهــا عــدة حســابات و هــي التثبیتــاتفــي المســتقبل، الكیــان 



١٢

، والمـــدفوعات التـــي یقـــدمها الكیـــان للغیـــر مـــن أجـــل إقتنـــاء تثبیـــت مـــاوالحســـابات المتعلقـــة بالتســـبیقات 
:والتثبیتات الجاري إنجازها تنقسم إلى قسمین 

.طویلة أو قصیرة المدى مسندة إلى الغیرالتثبیتات الناتجة عن أشغال -
.الخاصةالتثبیتات التي ینشئها الكیان بوسائله -

١٥:فنمیز بین حالتین و هما كالتالي التثبیتات لمعالجة المحاسبیة لهذه أما بالنسبة ل

والتـي لـم یـتم اإلنتهـاء منهـا عنـد نهایـة التثبیتـات الناتجـة عـن أشـغال مسـندة إلـى الغیـر:الحالة األولـى 
لـــدى الغیـــر إلـــى أحـــد مـــدینا بقیمـــة التثبیتـــات التـــي ســـیتم إقتناؤهـــا٢٣/یســـجل ح،  حیـــث الســـنة المالیـــة

أشـــغال تقـــدمها هـــذه علـــى أســـاس الفـــواتیر أو كشـــوف حســـاباتحســابات الصـــنف الرابـــع
:كما یلي و یكون القید،األطراف

XXXXتثبیتات جاري إنجازها/من ح2٣
XXXXالموردون و الحسابات الملحقة/إلى ح٤٠

إثبات وجود التثبیتات الممنوحة في 
شكل إمتیاز

عنـد نهایـة الكیان بوسـائله الخاصـة و التـي لـم یـتم اإلنتهـاء منهـاینشئهاالتثبیتات التي : ة الحالة الثانی
إنتــاج بقیمــة تكلفــة "اإلنتــاج المثبــت"٧٣/حإلــىمــدینا ٢٣/و تعــالج بوضــع حالســنة المالیــة

العناصـر نتـاج لكن قبـل ذلـك علـى الكیـان أن یسـجل تكلفـة إ،العناصر الجاري إنتاجها
مــع التثبیتــات مثــل مــا شــاهدنا ســابقا، افــي المجموعــة السادســة تبعــا للحســاب المناســب لهــ

.اهبرمجیات المعلومات و ما شابه٢٠٤المعنویة كحساب 
III-التثبیتات المالیة( األصول المالیة(
الجانب النظري-١
تعریف-أ

ـــات المالیـــة أساســـاتتمثـــل  ینـــوي ، ال الســـندات األخـــرىســـندات المســـاهمة وحافظـــةفـــي التثبیت
ولقد خصـص المخطـط المحاسـبي المـالي طویلة الكیان التخلي عنها ویفترض أن تبقى في حوزته لمدة 

مجموعـة الرئیسـي إلـى ه الحافظة بمختلف حاالتها حیث قسم هذا الحسـاب لكي یضم هذ٢٧/الجدید ح
١٦:من الحسابات وهي

لمثبتة األخرى غیر السندات المثبتة التابعة لنشاط الحافظةالسندات ا: ٢٧١/ح



١٣

.)ت والقسائم السندا( السندات التي تمثل حق الدین الدائن: ٢٧٢/ح
.السندات المثبتة التابعة لنشاط الحافظة: ٢٧٣/ ح
.التمویلإیجارالقروض والحسابات الدائنة المترتبة على عقد : ٢٧٤/ ح
.المدفوعةالودائع والكفاالت: ٢٧٥/ ح
.الحسابات الدائنة األخرى المثبتة: ٢٧٦/ ح
.ما بقي من عملیات الدفع الواجب القیام بها عن سندات مثبتة غیر مسددة: ٢٧٩/ ح

هي القیمـة الحقیقیـة للمقابـل المقـدم مة بالتكلفة التي یهذه األصول المالیة یجب أن تكون في األصل مق
.قتناء األصلإلأو المستلم 

)المعالجة المحاسبیة للتثبیتات المالیة(التطبیقي الجانب-٢
أو أحـــد فروعـــه مـــدینا ٢٧/ثبیتـــات المالیـــة تكـــون بوضـــع حســـاب حالمعالجـــة المحاســـبیة للتإن

ویكـــــون القیـــــد ، " بنـــــوك الحســـــابات الجاریـــــة " ٥١٢/حللتثبیتـــــات إلـــــى حســـــاببقیمــــة الســـــعر المـــــالي
١٧:كاآلتي

XXXXیتات مالیةتثب/  من ح ٢٧

٥١٢
/ الى ح 

XXXXبنوك، الحسابات الجاریة
تحویل و إثبات مصاریف التنمیة

حاالتدراسة
١٨یتات المعنویة بثتالأواألصول:أوال 

سـنوات ٥و التطـویر رقت فتـرة البحـثغو تطـویر دواء جدیـد و اسـتبأبحـاثیقـوم األدویـةإلنتاجمخبر 
.أعالهالمذكورةالمدةةلیالي الذي یبین النفقات المتعلقة بهذا المشروع طتالجدول الإلیكو 

٤+ن/٣٣١/١٢+ن/٢٣١/١٢+ن/١٣١/١٢+ن/٣١/١٢ن/٣١/١٢
النفقـــــــــــــــــــــــــــــات 

ة دالمسد
ـــــــــــــى١/١مـــــــــــــندج١٥٠٠٠دج١٣٠٠٠دج١٠٠٠ إل

٣١/٥/
دج٨٠٠٠

إلـــــــــى ٦-١مـــــــــن 
١٢-٣١-

دج١٨٠٠٠



١٤

دج١٢٠٠٠

مراحل
تقدم المشروع 

مرحلـــــــــــــــــــــــــة 
البحث 

ـــــــةمرحلة البحثمرحلة البحث  التطـــــــویرمرحل
ـــــــــداء والتنمیـــــــــة  ابت

٣+ن/ ١/٦من 

یرو مرحلة التط
و التنمیة

ل أصـعتبـاره محاسـبیا كإلهـذا المشـروع یسـتوفي المعـاییر أنالمؤسسـة اعتبـرتجوانأولتاریخ في-
.معنوي

.من مصاریف المستخدمینساساأر تتشكل ینفقات التطو علما أن 
فتــرة ، و كانــتســتغالل هــذا الــدواء الجدیــدإطلــب رخصــة بإیــداعقامــت المؤسســة ٥+نفــي فیفــري-
.سنة١٥تقدر بمایة رخصة االستغالل ح

: المطلوب 
؟المعالحة المحاسبیة لهذه النفقاتتتمكیف-

: الحل
یجـب أن ٣+ن/٣١/٠٥و إلـى غایـة ٢+ن،١+ن،من السنة نءاالنفقات التي سددتها المؤسسة إبتدا

بینمـا المصـاریف التـي سـددتها إبتـداءا ،المجموعـة السادسـةیا حسـب طبیعتهـا كتكلفـة فـيبتسجل محاسـ
وتسجل محاسبیا كمرحلـة أولـى فـي المجموعـة تشكل مصاریف التنمیة والتطویر)٣+ن(من أول جوان 

٣+ن/٣١/١٢صــاریف معنویــة فــي نهایــة الســنة خــالل الســنة ثــم تحــول كمالسادســة حســب طبیعتهــا 
: یلي وتقید كما

٣+ن/٣١/١٢
18000مصاریف التنمیة القابلة للتثبیت/ من ح 203

73
اإلنتاج / الى ح 

18000المثبت
تحویل و إثبات مصاریف التنمیة

:یلي یكون كما٤+ن/٣١/١٢أما بتاریخ 

٤+ن/٣١/١٢
١٢٠٠٠مصاریف التنمیة القابلة للتثبیت/ من ح 203



١٥

73
اإلنتاج / الى ح 

١٢٠٠٠المثبت
تحویل و إثبات مصاریف التنمیة

١٩األصول أو التثبیتات العینیة:ثانیا 

دج ، وقــدرت مصــاریف النقــل١٥٠٠٠٠ن علــى معــدات صـناعیة بمبلــغ /١/٤مؤسســة بتــاریخ إشـترت 
ــــــبدج،٤٠٠٠ـ بــــــ دج ، ومصــــــاریف تكــــــوین المســــــتخدمین٣٠٠٠قــــــدرت ب أمــــــا مصــــــاریف التركی

فكانـــت مـــن جهـــة أخـــرى هـــذا العتـــاد لـــم یســـتغل بصـــفة جیـــدة فـــي الشـــهر األول،دج٢٠٠٠ـبـــقـــدرت
دج علــى ٧٠٠٠دج و ١٠٠٠٠و الیــد العاملــة قــدرت ب غالل الناتجــة عــن اإلســتعمال المفــرط االســت
.التوالي

:المطلوب 
؟تحدید تكلفة العتاد المشترى-
؟علما أنها سددت بشیك بنكيكیف تتم المعالجة المحاسبیة لهذه المصاریف -
:الحل
:الشكل التالي تعطى بفإن تكلفة إقتناء المعدات الصناعیةفي هاته الحالة -

مصاریف التركیب+ مصاریف النقل + سعر الشراء = تكلفة اإلقتناء 
دج١٥٧٠٠٠= ٣٠٠٠+٤٠٠٠+ ١٥٠٠٠٠= و منه تكلفة اإلقتناء 

تـــدرج ضـــمن تكلفـــة الإن مصـــاریف تكـــوین المســـتخدمین و مصـــاریف خســـائر اإلســـتغالل: مالحظـــة 
.ت المناسبة لها في المجموعة السادسةبل تسجل كمصاریف في الحسابااإلقتناء

تخدمین و مصاریف خسـائر اإلسـتغالل فتكـون كمـا یلـي أما المعالجة المحاسبیة لمصاریف تكوین المس
:

٠١/٠٤
ن/

2أعباء المستخدمین األخرى/ من ح 638 000
10ولیة المستھلكةالمواد األ/ ح601 000
7جور المستخدمینأ/ح 631 000

512
بنوك ، الحسابات / ح إلى

19الجاریة 000
تسدید مصاریف متنوعة بشیك 
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:أما المعالجة المحاسبیة إلقتناء المعدات الصناعیة تتم بالشكل التالي 
٠١/٠٤

ن/

215
المنشآت التقنیة، المعدات و / من ح

157000وات الصناعیةاألد

512
بنوك ، / الى ح 

157000الحسابات الجاریة
إقتناء معدات صناعیة

تكلفة االقتناء تم تحدیدها سابقا بدمج سعر الشراء مع مصاریف النقل و مصاریف التركیـب                 :مالحظة 
.اریف تكوین المستخدمین و تكلفة خسائر اإلستغاللو قد إستثنینا في ذلك مص

٢٠األصول المالیة: ثالثا 

دج ١٠٠ســنویا بقیمــة %٦ســنوات بمعــدل ١٠علــى ســندات توظیــف لمـدة مقــدارها تحصـلت مؤسســة 
السـندات كانـت قیمـة ١٢/٢٠٠٨/ ٣١، فـي )تاریخ إصدار القـرض ( ١٥/١١/٢٠٠٨و ذلك بتاریخ 

.)بسبب إنخفاض معدل الفائدة في السوق بربع نقطة( دج١٠٥
:لنأخذ الفرضیات التالیة 

و ســـندات التوظیـــف بإعتبارهـــا أداة " وســـیط فـــي الســـوق المـــالي" المؤسســـة هـــي منشـــأة  مالیـــة -أ
.٢٠٠٩دج في  سنة ١٠٨للتداول تم بیعها بسعر 

بإیــداع ســندات لــدى الخزینــة، المؤسسـة هــي منشــأة صــناعیة، وقامــت مصــلحتها المالیــة-ب
.٢٠٠٩دج سنة ١٠٨وقابلة للبیع، حیث تم التنازل عنها بقیمة إن السندات متاحة

، لكــن بعــد حــدوث طــارئ قــررت اإلســتحقاقغایــة تــاریخالــىالمؤسســة تریــد وضــع الســندات-ج
.٢٠٠٩دج سنة ١٠٨بقیمة )قبل تاریخ اإلستحقاق( التنازل عنها مسبقا 

:المطلوب 
قترح المعالجة المحاسبیة لكل حالة على حدى ؟إ-
:الحل

و التـي تتضـمن تكـالیف في الثالث الحاالت المـذكورة سـابقا التقیـیم المبـدئي یـتم بواسـطة تكلفـة اإلقتنـاء
.التداول

أداة  للتداول -أ



١٧

.مكتسبة من أجل تحقیق ربح في األجل القصیروهي عبارة عن سندات إلزامیة 
.المحققة في نهایة الدورة یجب أن تدرج في النتیجة الصافیةالخسائر و األرباح  

المعالجة المحاسبیة
15/11/200
8

506
السندات، قسائم الخزینة، وقسائم / من ح

100الصندوق قصیرة أجل

512
/ الى ح

100بنوك، حسابات جاریة
إقتناء سندات

: نسجل القید التالي ٣١/١٢/٢٠٠٨ما في أ
١٥/١١/

٢٠٠٨

506

السندات، قسائم الخزینة، وقسائم / من ح
الصندوق 
٥قصیرة أجل

٧٦٥
فارق التقییم /الى ح

٥عن األصول المالیة
ثبات فائض قیمةإ

: سجل القید التالي ن٣١/١٢/٢٠٠٩أما في 
٣١/١٢/

٢٠٠٩
108بنوك، حسابات جاریة/ ح512

506
السندات، قسائم الخزینة، وقسائم / ح

105الصندوق قصیرة أجل

767
عن األرباح الصافیة عن عملیات التنازل/ ح

3اصول مالیة

تنازل عن أصول مالیة

بیع أصول مالیة متاحة لل- ب



١٨

المـال، هـذا رأسالمقابـل كحسـاب مـن أجـل الطـرف) مخفي،حسب الفرضـیة( أو الخسارة إن الربح 
).عموما في حالة البیع لألصول( یجب أن یسجل في النتیجة عند إخراجه من المحاسبة األخیر

المعالجة المحاسبیة 
:عند تاریخ الحیازة عن السندات نسجل القید التالي

١٥/١١/٢٠٠٨
١٠٠أخرىتثبیتات مالیة /  من ح٢٧

٥١٢
بنوك ، /  حإلى

١٠٠الحسابات الجاریة
قتناء سنداتإ 

:نسجل القید التالي ٣١/١٢/٢٠٠٨وفي تاریخ
٣١/١٢/٢٠٠٨

١٠٠تثبیتات مالیة أخرى/  من ح٢٧
١٠٠فارق التقییم / إلى ح١٠٤

قتناء سنداتإ

: نسجل القید التالي ٣١/١٢/٢٠٠٩وفي تاریخ 
٣١/١٢/

٢٠٠٩
108بنوك ، الحسابات الجاریة/ من ح 512

27
تثبیتات مالیة / إلى ح

105أخرى

767

فیة عن عملیات األرباح الصا/ إلى ح
التنازل

3عن أصول مالیة
إثبات التنازل

104
فارق التقییم/ من ح

5

767

األرباح الصافیة عن عملیات / إلى ح
التنازل

عن أصول مالیة
5

١٠٤/سابترصید الح



١٩

غایة تاریخ االستحقاقإلىات توظیف مكتسبة سند–ج 
.بمعنى تكلفتها األصلیة بعد خصم االهتالكاتیجب أن توضع في القوائم المالیة بالتكلفة المهتلكة

المعالجة المحاسبیة 
: عند تاریخ الحیازة عن السندات نسجل القید التالي 

١٥/١١/٢٠٠٨
100تثبیتات مالیة أخرى/ من ح27

512
بنوك ، /حإلى

100الحسابات الجاریة
إقتناء سندات

و ذلـك بسـبب أنهـا ،ال نسجل أي قید ألن المؤسسة ال تقوم بإعادة التقییم٣١/١٢/٢٠٠٨و في تاریخ 
مكتسبة 
.االستحقاقغایة تاریخ إلىللسندات 

التنـازل بصـفة مسـبقة أي قبـل تـاریخ اإلسـتحقاق یسـجل تمخاصة وأنه ٣١/١٢/٢٠٠٩أما في تاریخ -
:القید التالي

٣١/١٢/٢٠٠٩
108بنوك،  الحسابات  الجاریة / من ح512

أخرىتثبیتات مالیة 27 100/حإلى

767

األرباح الصافیة /ح
عن عملیات التنازل

8عن أصول مالیة
تنازل عن أصول مالیة 

:المراجع و اإلحاالت 
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1- les normes comptables internationales, IAS/IFRS,Les Pages Bleues,2008,
P : 53.

سنة ٢١، جریدة رسمیة عدد٠٧/٠٤/٢٠٠٩المؤرخ في١١٠-٠٩مرسوم التنفیذي رقم ال-٢
٢٠٠٩.

3- le système comptable financier, Les Pages Bleues,2008, P:112.
4- Idem.

مكتبة شعیب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، الجزء األول،/ د-٥
.٤١: ، ص ٢٠٠٨الشركة الجزائریة بوداود، 

.، مرجع سبق ذكره١١٠-٠٩المرسوم التنفیذي رقم -٦
.نفس المرجع أعاله-٧

8- les normes comptables internationales, Op.cit, P : 30.

.، مرجع سبق ذكره١١٠-٠٩المرسوم التنفیذي رقم -٩
.نفس المرجع أعاله-١٠

11- le système comptable financier, Les Pages Bleues, Op.cit, P:114.

: شعیب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص / د-١٢
٤٢.
.، مرجع سبق ذكره١١٠-٠٩المرسوم التنفیذي رقم - 13

14- le système comptable financier, Les Pages Bleues,Op.cit, PP: 118-119.

.، مرجع سبق ذكره١١٠-٠٩المرسوم التنفیذي رقم - 15
.المخطط الوطني المالي المحاسبي الجدید، الصنف أو الطبقة الثانیة-١٦
.، مرجع سبق ذكره١١٠-٠٩التنفیذي رقم المرسوم- 17

18- François MECHIN, Animation dans le séminaire  de formation en
normes IAS/IFRS, Compagnie algérienne d'audit et de comptabilité ( CAAC
) Biskra et Conseil de l'ordre régional Sud des experts Comptables et des
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19- Idem.
20- Idem.
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، أطروحـــة دكتـــوراة مســـاهمة علمیـــة لتحســـین المخطـــط الـــوطني للمحاســـبةعقـــاري مصـــطفى،/ د-٢١
.جامعة باتنة٢٠٠٤دولة،
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م المحاســـبي للمؤسســـات فـــي ظـــل أعمـــال التوحیـــد،مـــداني، أهمیـــة إصـــالح النظـــابـــن بلغیـــث /د-٢٢
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