
د بالرقي تيجاني,ا

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

2014/2015



التعريف: أولاً
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الحسابات البنكية–الصندوق -السيولةنقدية 1

حقًتعاقدي
لستالمً

ي مثل السندات الت: نقدية او اصول مالية اخرى من مؤسسة اخرى
ها التي تمنح( ديون الزبائن) تشتريها اأو القروض و االئتمانات

المؤسسة

2

أداةًراسً
المالي

مثل االسهم التي تصدرها مؤسسة أخرى 3

حقًتعاقديً
للتبادل

الح االدوات المالية مع مؤسسة اخرى بموجب شروط مواتية في ص
لعقود كالخيارات، عقود المبادلة، ا) المشتقات المالية: المؤسسة 
(,,,,المستقبلية

4

اىل اصول جارية و اخرى اصول مالية غري جارية حسب فرتة : تنقسم االصول املالية

االحتفاظ بها 



التصنيف: ثانيااً
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الصولًالماليةًغيرًلجاريةًًً

( الذمم) القروضًوالحسابــــات

التيًاصدرتهاًالمؤسسة

السنداتًالمثبتةً

بالمحفظة

273/ حـ

رىالسنداتًالمثبتةًالخ

274/ حـ271/ حـ

275/ حـ
276/ حـ

411/ حـ
منبهاالمحتفظسندات

بغرضالمؤسسةطرف

المدىعلىربحتحقيق

الطويل

أوالمالراسفيحصص

الجلطويلةاستثمارات

علىالقدرةللمؤسسة

تاريححتىبهاالحتفاظ

اوالنيةلديها)استحقاقها

حتىبهالالحتفاظملزمة

(الستحقاقتاريخ

النيةأوالقدرةللمؤسسةليس

:القصيرمثـــلالجلفيلبيعها

12اكثرلفترةللغيرالقروض•

شهر؛

المدفوهةالكفالتوالودائع•

شهر؛12بعدتستحقلغير

غيرهاوالعمالءلدىالحقوق•

نماكثرلفترةالذممحقوقمن

,شهرا12

01



التصنيف: ثانيااً
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(  التثبيتاتًالمالية) الصولًالماليةًالجاريةً

فالقيمًالمنقولةًللتوظي الزبائن

411/ حـ

المشتقاتًالمالية

52/ حـ

العمالءحسابات

02

50/ حـ

النقدية

53/ 51/ حـ

الماليةالدوات

:مثلالمشتقة

الخيارات•

المستقبليات•

المبادلةعقود•

السهمًوالسنداتً

المكتسبةًبغرضًاعادة

ربيعهاًفيًالجلًالقصي

:نتبعا للمعيارين التالييسابقا  وتصنف األصول المالية إلى األصناف المذكورة 

محاسبةتسمىلذلكالمالي،األصلاكتسابمنالمؤسسة(غرضأوقصد)نيةفيويتمثل:األساسيالمعيار-

.(القصد)النيةبمحاسبةالماليةاألصول

التيليةالمااألصولفمثال.لألصلاستحقاقتاريخوجودعدمأووجودمثل:ذاتهحدفيالمالياألصلطبيعة-

.االستحقاقتاريخحتىبهاالمحتفظالماليةاألصولضمنتصنيفهايمكنالكاألسهماستحقاقتاريخلهاليس



التصنيف: ثانيااً

2015بالرقي تيجاني . د5

الصولًالماليةًًلغراضًالمحاسبيةًالوليةًوالالحقة

ظًالصولًالماليةًالمحتف

بهاًلغراضًالمتاجرة

)  الستثمارات

بهاًالمحتفظ( التوظيفات

قحتىًتاريحًالستحقا

تاريخلهاماليةاصول

:محدد

المصنفةالصول•

,للبيعمتاحةكاصول

التيوالذممالقروض•

,المؤسسةاصدرتها

استحقاقتاريخمثل•

والقسائمالسندات

272حساب•

03

) القروضًوًالذمم

التي( الحساباتًالمدينة

اصدرتهاًالمؤسسة

لتوليدماليةاصول•

الجلفيارباح

,القصير

ةالمشتقالماليةالدوات•

(50)المنقولةالقيم•

(51/53)النقدية•

(52)المشتقات•

ةالصولًالماليةًغيرًالمشتق

الصولًالماليةًالمحتفظ•

,بهاًلغراضًالمتاجرة

الستثماراتًبهاًحتىً•

,تاريخًالستحقاق

القروضًوالذممًالتيً•

,اصدرتهاًالمؤسسة

ةًالصولًالمالي

المتاحةًللبيع

53/ 51/حـ

السنداتًالمثبتةًلنشاطً

(273)المحفظةً

الستثماراتًالطويلة

(271)الجلًفيًالسهمً

وغيرهاالزبائنديون•

,الستغاللدبونمن

منالممنوحةالقروض•

)للغيرالمؤسسةطرف

(مثالللعمال

275حساب•



2015بالرقي تيجاني . د6

بطة بهاتصنيفات االصول المالية والحسابات المرت

الصولًالمالية

المتاحةًللبيع

الصولًالمالية

المخحتفظًبهاًلغراض

البيع

الصولًالمالية

يخًالمتحفظًبهاًحتىًتار

الستحقاق

القروضًوًالذممًالتي

اصدرتهاًالمؤسسة

411/حمالسنداتًوالقسائالسنداتالسهمالسنداتالسهم

276/ح

275/ح
273/ح

271/ح

501/ح

502/ح

503/ح

508/،ًح506/ح

272/حـ



عندًالشراءالتقييم: ثانيااً
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الكتسابتاريخفيالماليةلألصولاألوليالتقييم

1.
()

،
=

.()

2.

3.

4.

:يفوتتمثل
(اإلصدارسعرأوالشراءسعر)العادلةالقيمة
بطهارميكناليتاملعاملةتكاليفإليهامضافا
:أياملايل،األصلإصدارأوباقتناءمباشرة

=+.



التقييم: ثانيااً
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الكتسابتاريخفيالماليةلألصولاألوليالتقييم

دارإصأوبشراءمباشرةاملرتبطةاإلضافيةالتكاليف

بشراءتقممللواملؤسسةتتحملهالنواليتاملالياألصل

الوساطةمصاريف:مثلاملالي،األصلإصدارأو

ومصاريفلالسرتجاعالقابلةغريالرسوم،(السمسرة)

.البنك

لةًًالمعامتكاليفً



:تقيمًاألصولًالماليةًفيًنهايةًكلًدورةًكماًيلي

دورةاألصولًالماليةًفيًنهايةًكلًتقيمً: ثالثا

خسارةًالقيمة التقييمًفيًنهايةًالدورة نوعًالصل

1-
2-

3-

4-

5-

()مع تسجيل التغريات يف القيمة العادلة يف 

للبيعالمتاحةاليةالملألصولالعادلةالقيمةفيتحدثالتي(السلبيةأوااليجابية)التغيراتتسجل

:التاليالنحوعلىالتقييمفرق(104)الحسابفيالخاصةاألموالحساباتفي
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دورةاألصولًالماليةًفيًنهايةًكلًتقيمً: ثالثا

التكلفةًالمهتلكةً

التكلفة

المهتلكة
=

المبلغًاألولي

مبلغًاألصلً)

عندًالتسجيلً

(األولي

-
أقساطًسدادً

-أو+أصلًالمبلغ

المجمعًالهتالك

بلغًللفرقًبينًالم

األوليًوالمبلغً

عندًالستحقاق

-

خسائرًالقيمة،ًأوً

يلًعدمًالقابليةًللتحص

(الديونًالمعدومة)
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في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيعتغيرات 

قًمًصأكبرالقيمةًالعادلةًفيًنهايةًالدورةًالقيمةًفائضً-1

ن/12/31

××××  التثبيتات المالية/ حـ,,,27

××××فرق التقييم/ إلى حـ104

ة للبيعإثبات الفوائض في قيمة األصول المالية المتاح

قًمًصأقلالقيمةًالعادلةًفيًنهايةًالدورةًالقيمةًنواقصً-2

ن/12/31

××××فرق التقييم/ حـ104

××××التثبيتات المالية / حـإلى27,,

لبيعإثبات االنخفاض في قيمة األصول المالية المتاحة ل

أ

حسابات األموال الخاصةفي ( االيجابية أو السلبية)تسجل التغيرات 
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رةلغراضًالمتاجالقيمةًالعادلةًلألصولًالماليةًتغيراتًفيًب

(نواتجالمصاريف أو ال)حسابات النتائج التغيرات في القيمة العادلة في تسجيل 

قًمًصأكبرًًالعادلةًفيًنهايةًالدورةًفائضًالقيمةًًًًًًًًًًالقيمةً: 1الحالةً

مًصأقلًقًالعادلةًفيًنهايةًالدورةًنواقصًالقيمةًًًًًًًًًًالقيمةً: 2الحالةً

ن/12/31

××××القيم المنقولة للتوظيف/ حـ50.

××××فوائض القيمة-فارق التقييم عن األصول المالية/ إلى حـ765

ألغراض المتاجرةبهاإثبات الفوائض في قيمة األصول المالية المحتفظ 

ن/12/31

××××نواقص القيمة-فارق التقييم عن األصول المالية/ حـ665

××××القيم المنقولة للتوظيف/ حـإلى50.

تاجرة   إثبات النواقض في قيمة األصول المالية المحتفظ بها ألغراض الم
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خسائرًالقيمةًعنًاألصولًالماليةج

قيمتهًالمحاسبيةًالصافيةأقلًمنًقيمتهًالقابلةًللتحصيلً قيمةًاألصلًالماليًفيًتحدثًالخسارةً

:هيالمعنية باختبار خسائر القيمة الماليةاألصول 

الستحقاقالستثماراتًالمحتفظًبهاًحتىًتاريخ1ً.

للبيعًاألصولًالماليةًالمتاحة2ً.

,المؤسسةالتيًأصدرتهاً( الحساباتًالمدينة)القروضًوالذمم3ً.

ماعداً

رةاألصول المالية المحتفظ بها ألغراض المتاج
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خسائرًالقيمةًعنًاألصولًالماليةب

(مؤشر)دليلهناككانإذامابتقديرتقومأنالمؤسسةعلىيجب
منمجموعةأوالمالياألصلقيمةفيخسارةحدوثعنموضوعي
.الماليةاألصول

ن/12/31
×××  / 686

×××  / 297
عن التثبيتات املاليةإثبات خسائر القيمة

ن/12/31
××× مخصصاتًخسائرًالقيمةًعنًاألصولًالجارية/  685

×××  / 49
عن التثبيتات املاليةإثبات خسائر القيمة

الحساباتًالمدينةًالمسجلةًفيًحساباتًالغير2ً.

الستثماراتًالمحتفظًبهاًحتىًتاريخًالستحقاقًوالقروض1.
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خسائرًالقيمةًعنًاألصولًالماليةب

األصولًالماليةًالمتاحةًللبيع3.

دائنا( 104)كانًرصيدًالحسابًإذاً-اول

مدبنا( 104)كانًرصيدًالحسابًإذاً-ثانياًا

ن/12/31
 /() 104

 / 686
 / .27

 / 297
عن التثبيتات املاليةإثبات خسائر القيمة

الحسابفيالمسجلالسابقالفائضمنالخسارةتغطى-

(104).

نبمديالدورةمصاريففيالمتبقيةالخسارةتسجلثم

686الحساب

ن/12/31
 / 686

 / 104
عن التثبيتات املاليةإثبات خسائر القيمة

إلىالتقييمفرق(104)الحسابمنالخسارةمبلغيحول-

(686.)الحساببمدينالدورةمصاريف
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استرجاع خسائر القيمة عن األصول الماليةرابعا

الماليةألصول األربعة لاألصناف يختلف التسجيل المحاسبي لخسائر القيمة المسترجعة باختالف الصنف 

عنالقيمةخسائراسترجاع

لفةبالتكالمقيمةالماليةاألصول

المهتلكة

ىحتبهاالمحتفظالماليةالستثمارات-

الستحقاق،تاريخ

(المدينةالحسابات)والذممالقروض-

.المؤسسةأصدرتهاالتي

ن/31/12

×××تةخسائر القيمة عن السندات األخرى المثب/ من حـ,,297

298,,
خسائر القيمة عن األصول المالية األخرى / حـ

×××المثبتة
×××××االسترجاعات المالية عن خسائر القيم/ إلى حـ786

(القروض واالستثمارات المالية ) القيمة استرجاع خسائر 

=لالسترجاعالقابلةالخسارة

.القيمةبخسائرالمعدلةالمهتلكةالتكلفة-األصليةالمهتلكةالتكلفة

ابقا المسجلة سيتم استرجاع الخسارة 

حدودًالتكلفةًالمهتلكةًوذلك في 

،األصلية

تحسن المالءة المالية للمدين

ن/31/12

×××عن حسابات الغيرخسائر القيمة / من حـ49,,

785

استرجاع خسائر القيمة عن القيمة / إلى حـ

×××××لالصول الجارية
(الزبائن( القيمة  حقوق الغير استرجاع خسائر 
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استرجاع خسائر القيمة عن األصول الماليةرابعا

الماليةألصول األربعة لاألصناف يختلف التسجيل المحاسبي لخسائر القيمة المسترجعة باختالف الصنف 

األصولًالماليةًالمتاحةًللبيعاسترجاعًخسائرًالقيمةًعنً

.ينبغيًتسجيلهاًفيًنواتجًالدورة

ن/31/12

×××بتةخسائر القيمو عن السندات االخرى المث/ من حـ297

×××××فرق التقييم  / إلى حـ104
ادوات راس المال-استرجاع خسائر القيمة عن االصول المالية

مثلًالسندات: أدواتًالدينمثلًالسهم: المالأدواتًرأسً

عةًتسجلًخسائرًالقيمةًالمسترج

(104/ح)فيًاألموالًالخاصةً



18

استرجاع خسائر القيمة عن األصول الماليةرابعا

الماليةألصول األربعة لاألصناف يختلف التسجيل المحاسبي لخسائر القيمة المسترجعة باختالف الصنف 

األصولًالماليةًالمتاحةًللبيعاسترجاعًخسائرًالقيمةًعنً

مثلًالسندات: أدواتًالدينمثلًالسهم: المالأدواتًرأسً

تسجلًالخسارةًالمسترجعةً

، فإنها تسترجع (104الحساب )أما إذا كانت الخسارة قد سجلت عند حدوثها بتخفيضها من فوائض القيمة 

.، وال تسجل في نواتج الدورةفرقًالتقييم( 104)الحسابًيسجل في كفائضًقيمةً

سابالحفيللدورةكنواتجتسترجعفإنهاللدورة،كمصاريفحدوثهاعندسجلتقدالخسارةكانتإذا

.القيمخسائرعنالماليةالسترجاعات(786)
1

2

ن/31/12

××××خسائر القيمة عن السندات األخرى المثبتة/ من حـ,,297

×××االصول المالية االخرى / حـ297

××××االسترجاعات المالية عن خسائر القيم/ إلى حـ786

104 /×××
(القروض واالستثمارات المالية ) القيمة استرجاع خسائر 
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األصولًالمالية( خروج)استبعادً خامسا

يًيتضمنهاًعندماًتفقدًالمؤسسةًالسيطرةًعلىًالحقوقًالتعاقديةًالتيستبعد األصل المالي من دفاتر المؤسسة 

:الماليًبسبباألصلً

التنازلًعنًالصلًالمالي1.

. سريانًالحقًالتعاقديًفيًالحصولًعلىًتدفقاتًنقديةًمنًاألصلًالماليفترةًانقضاء2ً.

ضمنً( السهمًوًالسندات) الوراقًالمالية

(27/ح)التثبيتاتًالماليةًالخرى

القيمًالمنقولةًللتوظيفًواألدواتً

الماليةًالمشتقة

الصافيةاألرباحً

عنًعملياتًالتنازلً

.األصولًالماليةعنً

انتيجةًالبيعًربح

767

الخسائرًالصافية

عنًعملياتًالتنازلً

.األصولًالماليةعنً

ارةخسنتيجةًالبيعً

667

أو خسارةربحا ينتج عن عملية التنازل 
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لالصول الماليةاألساسية المصطلحات  سادسا

.I:أخرىملؤسسةملكيةحقوقأداةأومايلالتزاموماملؤسسةمايلأصلعنهينشأعقدكلهي.
.II:

(املثالسبيلعلىالبنكيفمودعةنقدية)؛
؛أخرىملؤسسةملكية
أنُيحتَملشروطحتتماليةالتزاماتأوماليةأصوللتبادلأوأخرىمؤسسةمنآخرمايلأصلأيأو

للمؤسسة؛بالنسبةإجيابيةتكون
تكوناليتواملؤسسةمتلكهااليت:

غري هبااخلاصةةامللكيحقوقأدواتمنمتغريعددباستالم-ملزمةتكونقدأو–ملزمةغرياملؤسسةتكونحبيثمشتقة-أ
؛(أصدرهتاليتأي)

مشتقة أدواتمنثابتعددببلآخرمايلأصلأوالنقديةمنثابتمقدارمببادلةليس-تسويتهاتتمقدأو–تسويتهاسيتم-ب
أوالستالمداعقوذاهتاحبدتعترباليتاألدواتتتضمنالاملؤسسةملكيةحقوقأدواتفإنلذلك,املؤسسةملكيةحقوق
.املستقبليفاملؤسسةملكيةحقوقأدواتتسليم

.III:يكونالتزامكلهو:
:-أخرىةمؤسسمعماليةالتزاماتأوماليةأصولمبادلة-؛أخرىملؤسسةمايلأصلأونقديةلتسليم

للمؤسسة؛مواتيةغريتكونأناحملتملمنشروطمبوجب
باملؤسسةاخلاصة.

.IVبعدمايانكأصولفيالمتبقيةالحصةاألصولبصافيويقصد,مالكياناألصولصافيفيحصةعلىيدلعقدأيهي:الملكيةأداة

,مستحقاتهكلخصم


