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2010 ديسمرب  
 مداين بن بلغيث

  
  :احلساب والتسجيل احملاسيب  - أوال 

  
 )SCF(واملتضمن النظام احملاسيب املايل  2007نوفمرب  25الصادر بتاريخ  11 – 07رقم من القانون  16رقم  املادة تنص
أحدمها مدين واألخر دائن، يف ظل وميس كل تسجيل حسابني على األقل  ،تسجل القيود احملاسبية حسب مبدأ القيد املزدوجعلى وجوب 

حيدد كل تسجيل حماسيب مصدر كل . للمبلغ الدائن ايكون املبلغ املدين مساويجيب أن و .احترام التسلسل الزمين يف تسجيل للعمليات
كما جيب أن يستند كل تسجيل حماسيب على وثيقة إثبات اليت يستند إليها ثبات وختصيصها وكذلك مرجع وثيقة اإلمعلومة ومضموا 

  .تضمن املصداقية واحلفظمؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة 
  

ة لتعدد العمليات اليت تقوم ا املؤسسة وتعقيدها ونتيجة الستحالة الرجوع إىل امليزانية يف كل مرة لتحديد حركة عناصر الذمة، مت نتيج
 يعترب نظريا الذي  Compte –احلساب ل عنصر من عناصر الذمة بشكل مستقل هذه األداة هي ـاعتماد أداة ملتابعة حركة تدفقات ك

 -خروج [(، تسجل يف كل جانب حركة التدفقات)سالب -موجب (بني بطاقة جبانمبثابة
ومتكن هذه البطاقة يف أي مرحلة من . اليت تطرأ على كل عنصر)] نقصان -زيادة ) / (دخول

الذي ميثل الفرق بني ) احلساب(مراحل الدورة احملاسبية من حتديد رصيد هذا العنصر 
احلساب مبعىن متابعة ما زاد يف هذا العنصر وما نقص التدفقات املوجبة والتدفقات السالبة هلذا 

  .، أي الفرق بني اجلانب املدين واجلانب الدائنمنه

  
 الدائن  اسم احلساب  املدين

  
  
  
  

  

  
ودفتر ، دفتر أستاذ يوميةللمسك دفاتر حماسبية تشمل دفتر  SCFجيب على املؤسسات اخلاضعة لقواعد النظام احملاسيب املايل 

األصول واخلصوم واألعباء واإليرادات ويتضمن دفتر األستاذ جمموع حركة احلسابات يتضمن دفتر اليومية حركة عناصر  حبيث. للجرد
 جدول حسابات النتائج ؛ سنويا على األقل وهي امليزانية احملاسبية ؛كما جيب على هذه املؤسسات إعداد القوائم املالية  .خالل فترة معينة

كملة وفر معلومات معد والطرق احملاسبية املستعملة وتوقائمة املالحق اليت تبني القوا جدول تغري األموال اخلاصة ؛ جدول تدفقات اخلزينة ؛
كما جيب أن توفر هذه القوائم املالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة املالية السابقة حبيث جيب أن . عن امليزانية وجدول النتائج

، أما املالحق فيجب أن تتضمن معلومات خمتلف أقسامها مبلغ القسم املقابل له يف القوائم املالية للسنوات السابقة يفالوثائق تتضمن هذه 
  .مقارنة تأخذ شكل سردي وصفي وعددي

  
  :ة تسجيل احملاسيب لألحداث اليت تؤثر على الذم -ثانيا 

  
واملتضمن  2007نوفمرب  25الصادر بتاريخ  11 – 07رقم نون من القا 03تعريف احملاسبة الذي نصت عليه املادة رقم انطالقا من 

احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها  ) "SCF(النظام احملاسيب املايل 
 .ن وجناعته ووضعية خزينته يف اية السنة املاليةوتسجيلها وعرض قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيا

  : عدة وظائف أمههالمحاسبة ليصبح 
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من خالل إظهار حقوق والتزامات املؤسسة ) حركة عناصر الذمة(وضعية أصول وخصوم املؤسسة إلظهار :  قانونيةاليفة الوظ -
 جتاه الغري ؛

 
  .ية معينةنتيجة النشاط خالل فترة زمن إلظهار: قتصاديةاالظيفة الو -

  
خ معني من خالل جرد لكل عناصر الذمة ابتداء من تاريميكن أن يتم ) La situation patrimoniale(والواقع أن حتديد وضعية الذمة 

ويتم استعمال هاتني الطريقتني بشكل منفصل ملراقبة صحة نتائج املتابعة  .من خالل متابعة وتسجيل األحداث اليت غريت هذه الذمةأو 
  :وتتمثل ذمة أي مؤسسة يف . عد مقارنتهما مع بعضهما البعضوذلك ب

  
إمجايل حقوق امللكية املادية والعينية مثل األراضي، املباين، املعدات والبضائع وكذلك عناصر الشهرة، براءات االختراع،  - 1

 املسامهات واحلقوق إذ ميثل إمجايل هذه العناصر أصول املؤسسة ؛
 

 .سسة كاملسامهني واملقرضني، وميثل إمجايل هذه العناصر خصوم املؤسسةإمجايل حقوق الغري على املؤ - 2
 

يف فترة زمنية حمددة وتعطي وصفا دقيقا ملا ) أصول وخصوم(وعليه ميكن اعتبار امليزانية احملاسبية مبثابة صورة لعناصر ذمة املؤسسة 
ال يشمل بالضرورة كل العناصر اليت تستعملها املؤسسة يف نشاطها، للمؤسسة وما عليها جتاه الغري مع اإلشارة إىل أن إمجايل حقوق امللكية 

  .آلن عناصر الذمة احملاسبية ختتلف عن عناصر الذمة االقتصادية حبيث قد تكون املؤسسة مؤجرة أو مستأجرة ملباين، معدات أو آالت
  

 : امليزانية احملاسبية - 1
  

من الزمن من معرفة جمموع املوارد اليت حتصلت عليها املؤسسة، وكذلك جمموع امليزانية هي الوثيقة احملاسبية اليت تسمح يف أي حلظة 
ومتكن امليزانية من . ويسمى جانب املوارد باخلصوم أما جانب االستخدامات فيسمى األصول. استخدامات هذه املوارد أي وجهتها

  :هو موضح يف اجلدول التايل  ، كماوصف عناصر ذمة املؤسسة وتوزيعها  وإظهارها بشكل منفصل ومرتب ضمن أبواب
  

  عناصر امليزانية احملاسبية
  عناصر اخلصوم  عناصر األصول

 التثبيتات املعنوية ؛ -
 التثبيتات العينية ؛ -
 اإلهتالكات ؛ -
 املسامهات ؛ -
 األصول املالية ؛ -
 املخزونات ؛ -
 ؛) مع متييز الضرائب املؤجلة(أوصول الضرائب  -
 خرى املماثلة ؛الزبائن واملدينني اآلخرين واألصول األ -
  .اخلزينة املوجبة وما عادهلا -

 األموال اخلاصة ؛ -
 اخلصوم غري اجلارية ؛ -
 املوردون والدائنون اآلخرون ؛ -
 ؛) مع متييز الضرائب املؤجلة(خصوم الضرائب  -
 ؛) إيرادات مثبتة مسبقا(مؤونات األعباء واخلصوم املماثلة  -
  .اخلزينة السالبة وما عادهلا -
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العناصر غري اجلارية و) Eléments courants(العناصر اجلارية  معيارعناصر امليزانية يف تصنيف  SCFام احملاسيب املايل معدو النظأعتمد 
)Eléments non courants(.  ا تلك املوارد املراقبةبالنسبة لعناصر األصول اعتربت على أ)Ressources contrôlées ( من طرف

  :ن من أصول جارية وأصول غري جارية ة وهي موجهة إحداث مزايا اقتصادية يف املستقبل وتتكواملؤسسة والناجتة عن أحداث سابق
  
وهي تلك األصول املوجهة لالستعمال الدائم واملستمر يف احتياجات نشاط املؤسسة مثل التثبيتات العينية : األصول غري اجلارية  -

شهر  12لطويلة أو تلك اليت ال ميكن حتقيقها أو اجنازها يف اا يف اآلجال واملعنوية ؛ أو تلك األصول اليت متت حيازا دف توظيفه
 .بداية من تاريخ اإلقفال

 
أو تلك األصول . وهي األصول اليت ميكن للمؤسسة اجنازها، بيعها أو استهالكها يف إطار دورة االستغالل العادية: األصول اجلارية  -

 ،وميكن اعتبارها أصوال جارية. مثل املخزونات) شهر على األكثر 12(ا لفترات قصرية احملازة أساسا دف تداوهلا أو اإلبقاء عليه
 .عناصر النقديات أو أشباه النقديات

  
 منوذج امليزانية أصول

  N-1السنة  Nالسنة  صافيةبالغم  خ ق –إ إمجاليةبالغم األصولعناصر  احلساب

        األصول غري اجلارية  
        تثبيتات معنوية 
         تثبيتات عينية 
       تثبيتات جاري اجنازها 
        تثبيتات مالية أخرى 
        

         األصول اجلارية
          
        املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ 
        )اموعة الرابعة – 41/حـ(الزبائن  
        املدينون اآلخرون 

        املتاحات
      

        األصول عجممو 
  خائر القيمة –اإلهتالكات = ق خ  –إ 

 
ليت أما بالنسبة لعناصر اخلصوم فإا متثل مصدرا لتلك املوارد املراقبة من قبل املؤسسة وميكن حبسب تصنيفها التمييز فيها بني األموال ا

، وميكن تعريفها )Prêteurs non propriétaires(استثمرها املالك أو املسامهني وتلك اليت مت استثمارها من قبل مقرضني غري مالك 
ختضع عناصر . على أا التزامات حالية للمؤسسة ناجتة عن أحداث سابقة ميثل بلوغها األجل انتهاء لتلك املوارد املولدة للمزايا االقتصادية

  : أيضا إىل معيار جارية وغري جاريةاخلصوم عند تقسيمها 
  
 12خالل (ينتظر تسوية العنصر املعين يف إطار دورة االستغالل العادية  تصنف العناصر على هذا األساس عندما: اخلصوم اجلارية  -

 اليت تلي تاريخ إقفال الدورة مثل القروض ؛) شهر 12(أو يكون واجب الدفع خالل السنة . مثل املوردين) شهرا
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اخلصوم طويلة األجل اليت تتضمن وتتضمن باقي عناصر اخلصوم األخرى اليت ال تعترب جارية مبا فيها عناصر : اخلصوم غري اجلارية  -
  .اليت تلي إقفال احلسابات) شهر 12(فائدة حىت ولو متت تسويتها خالل السنة 

  
  منوذج امليزانية خصوم

  N-1السنة  Nالسنة  مبالغ  اخلصومعناصر  احلساب

      األموال اخلاصة
      رأس املال 
      االحتياطات 
      النتيجة الصافية 
       

      
      ري اجلاريةاخلصوم غ

      قروض وديون 
     مؤونات وإيرادات مثبتة مسبقا 
       
       
      اخلصوم غري اجلارية 
     )اموعة الرابعة – 40/حـ(موردون  
      ديون أخرى 
      خزينة سالبة 
      

     اخلصومعجممو 

  
  : حسابات امليزانية   - 2

  
ومن  )نظرا لتعدد العمليات وكثرا( ة تقوم باجناز عملية وتسجيلها حماسبياحىت ال تضطر املؤسسة للرجوع إىل امليزانية يف كل مر

 –عدادات (مبثابة  حلساباتاذه ه واعتبارفإا تقوم مبتابعة حركة عناصر الذمة من خالل حساباا مث متابعة أثرها على الذمة، 
Compteurs (حبيث تسجل حركة الدخول صر من عناصر الذمةتسجل فيها حركات الدخول واخلروج والزيادات والنقصان لكل عن ،

ومبا أنه  .حسب طبيعة كل حساب) املدين أوالدائن ( وحركة اخلروج والنقصان يف اجلانب املقابل )املدين أو الدائن( والزيادة يف جانب
  : ميكن أن منيز على مستوى امليزانية بني نوعني من احلساباتللميزانية جانبني خمتلفني 

  
سجل يف اجلانب املدين وباملقابل أي حركة تالقيمة يف  زيادة أي حركة دخول أوف وهي ذات طبيعة مدينة: حسابات األصول  - 1

 تسجل يف اجلانب الدائن ؛قيمة الخروج أو نقصان يف 
 

أي حركة خروج وباملقابل الدائن زيادة القيمة تسجل يف اجلانب  أي حركة دخول أوفوهي ذات طبيعة دائنة : حسابات اخلصوم  - 2
 .املدينقيمة تسجل يف اجلانب الأو نقصان يف 
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 Bilan -امليزانية 

 Passifs -اخلصوم    Actifs -األصول 

  +  حسابات اخلصوم  -  -  حسابات األصول +
    اجلانب املدين

  
  اجلانب املدين اجلانب الدائن

  
 اجلانب الدائن

  جمموع اخلصوم =  جمموع األصول 

  
+ مبلغ بداية املدة (كل حساب ل النهائي رصيدالو) طبيعة وحجم العمليات(موعة من احلسابات حسب احلاجة جم وهكذا يتم فتح

وبذلك يصبح من السهل توظيف حسابات يف . امليزانية، وميثل يف السنة القادمة مبلغ االفتتاحهو الذي يظهر على ) النقصان –الزيادات 
، وال ميكن )تتم يف اية املدة(غريات اليت تطرأ على امليزانية وتصبح عندئذ هذه العملية ائية بعد كل عملية عوض تتبع الت متابعة الذمة

إعداد امليزانية بأي حال من األحوال إال بعد إعداد دفتر األستاذ لكل حساب أي حتديد رصيد كل حساب من حسابات األصول 
  .يف اية املدةواخلصوم 

  
انطالقا من القاعدة األساسية ملعادلة الربح اليت متثل تساوي األصول مع اخلصوم وعمال مببدأ  : املزدوجحسابات امليزانية ومبدأ القيد 

يلحق بأحد عناصر الذمة أصول ر تغيلذلك فإن أي . القيد املزدوج الذي يقضي بأن تسجل كل عملية يف جانبني األول مدين والثاين دائن
  : إما جيب أن يقابله) خصوم(
  

 ؛) أصول(نفس اإلشارة ألحد عناصر الذمة خصوم بتغير  -
 ؛) خصوم(بعكس اإلشارة ألحد عناصر الذمة أصول تغير  -
 .يف آن واحد )األصول( وبعكس اإلشارة ألحد عناصر اخلصوم) اخلصوم( بنفس اإلشارة ألحد عناصر األصول مزدوجتغير  -

  
  :ني واحد مدين واآلخر دائن فإن جبانب) دفتر أستاذ(وما دام لكل عنصر من عناصر الذمة حساب 

 للحساب اخلاص بالعنصر ؛) الدائن(يف قيمة أحد عناصر الذمة أصول يقابلها تسجيل يف اجلانب املدين ) نقصان(كل زيادة  -
 .للحساب اخلاص بالعنصر املعين) املدين(يف قيمة أحد عناصر الذمة خصوم يقابلها تسجيل يف اجلانب الدائن ) نقصان(كل زيادة  -

    
  .حسابات األصول ذات طبيعة مدينة كل زيادة فيها تسجل يف اجلانب املدين وكل نقصان يسجل يف اجلانب الدائن -
  .حسابات اخلصوم ذات طبيعة دائنة كل زيادة فيها تسجل يف اجلانب الدائن وكل نقصان يسجل يف اجلانب املدين -

  
  
  
  
  
  
  
  



6 
 

  :حسابات النتائج  -3
  

مليات اليت تقوم ا املؤسسة من خالل تأثريها على الذمة بشكل اجيايب أو سليب أي باحداث ارباح أو ميكن أن منيز يف الواقع بني الع
  :وعموما هناك  خسائر

  
 ؛) خسارة أو ربح –سلبية أو اجيابية (عمليات حتدث نتائج  -
 ).نتيجة معدومة(ال حتدث نتائج عمليات  -

  
، فإن جدول النتائج يتضمن حركة حسابات قفال احلسابات أي يف أخر الدورةإ على اخلالف من امليزانية اليت تظهر نتيجة النشاط عند

ملتابعة تطور نتيجة النشاط بشكل دوري ومستقل عن عناصر الذمة، وترصد حسابات النتائج يف اية الدورة يف  واإليراداتاألعباء 
رصدة حسابات النتائج جيب أن ترصد كليا مع اية ، ذلك أن أالذي يعترب من حسابات امليزانية) 12احلساب رقم (حساب النتيجة 

تعترب كس من حسابات امليزانية اليت على الع )تفتح مع بداية الدورة وتغلق مع ايتها( الدورة فهي حسابات غري مستمرة يف الزمن
  .مرة يف الزمنحسابات مست

  
 Tableau des résultats –جدول النتائج 

 Produits - اتاإليراد   Charges - األعــباء

  +  اإليراداتحسابات   -  -  األعباءحسابات  +
    اجلانب املدين

  
  اجلانب املدين اجلانب الدائن

  
 اجلانب الدائن

  اإليراداتجمموع  -   األعباءجمموع 

  =   

  النتيجة

  النتيجة ربح >=األعباء  >أكرب   >اإليرادات 
  النتيجة خسارة >=األعباء  <أصغر   <اإليرادات 

  النتيجة معدومة >=األعباء = تساوي   =يرادات اإل

  
  :تتكون حسابات النتائج من   :حسابات النتائج ومبدأ القيد املزدوج 

  
 ؛) اموعة السادسة(حسابات األعباء  -
 ).اموعة السابعة(حسابات اإليرادات  -

  
 هلا تأثري على نتيجة النشاط مثل املبيعات، املشتريات، تسديد متكِّن حسابات النتائج من متابعة وحتليل التدفقات املتعلقة بالعمليات اليت
وتستعمل حسابات النتائج يف التسجيالت احملاسبية ملختلف . األجور، تسديد الضرائب، مبا يسمح حبساب وتقدير النتيجة بشكل صحيح

ايب بشكل متقابل مع حسابات امليزانية لضمان بشكل سليب أو اجي) أو الذمة(العمليات اليت ينشأ عنها تأثري على نتيجة نشاط املؤسسة 



7 
 

لذلك فإن ). Résultat du Bilan = Résultat du TCR(تساوي وتعادل النتيجة احملسوبة انطالقا من امليزانية وجدول النتائج 
  :القاعدة اليت حتكم تسجيل حسابات التسيري هي نفسها بالنسبة حلسابات امليزانية وبالتايل فإن 

  
 للحساب اخلاص بالعنصر ؛) الدائن(يف قيمة أحد عناصر األعباء يقابلها تسجيل يف اجلانب املدين ) نقصان(كل زيادة  -
 .للحساب اخلاص بالعنصر املعين) املدين(يف قيمة أحد عناصر اإليرادات يقابلها تسجيل يف اجلانب الدائن ) نقصان(كل زيادة  -

  
  .تسجل يف اجلانب املدين وكل نقصان يسجل يف اجلانب الدائنحسابات األعباء ذات طبيعة مدينة كل زيادة فيها  -
  .حسابات اإليرادات ذات طبيعة دائنة كل زيادة فيها تسجل يف اجلانب الدائن وكل نقصان يسجل يف اجلانب املدين -

 
ية يف اجلانب املدين التسجيل احملاسيب لكل العمليات اليت هلا تأثري على ذمة املؤسسة، جيب أن يكون بقيد أحد حسابات امليزان

  .على األقل) املدين(مقابل قيد أحد حسابات النتائج يف اجلانب الدائن ) الدائن(
 
  
  

  :املدونة واهليكلة العامة ملخطط احلسابات  -ثالثا 
  
أعتا النظام احملاسيب املايل م د يف بناء مدونة احلسابات اليت جاءSCF جمموعات سبعألجل ذلك وحددت  على النظام العشري :  
  
وتشمل حسابات املسامهات يف رأس املال، األرباح احملتجزة يف شكل احتياطات وكل : حسابات رؤوس األموال  -اموعة األوىل  .1

  القروض األخرى ؛
بشكل وتشمل كل العناصر والقيم املوجهة للبقاء يف املؤسسة :  األصول الثابتة )Immobilisations(التثبيتات  –اموعة الثانية  .2

  دائم ودون تغيري ؛
وتشمل هذه اموعة خمزون البضائع، املواد األولية،  )Stocks et en cours(قيد اإلنتاج والعناصر  –املخزونات  –اموعة الثالثة  .3

ن ملكا أن تكوشريطة . الفضالت، املنتجات نصف املصنعة، املنتجات واألشغال قيد االجناز والغالفات التجاريةاملواد واللوازم، 
  للمؤسسة ؛

وتشمل على حسابات احلقوق والديون غري تلك اليت مت ترتيبها ضمن ) : Comptes de tiers(حسابات الغري  –اموعة الرابعة  .4
  ؛ بعها املايل الغالب ترتب مع اموعة اخلامسةاعناصر األصول الثابتة أو األموال الدائمة أو تلك اليت حبسب ط

تتضمن هذه اموعة احلقوق وااللتزامات الناجتة عن حركة القيم ) : Comptes financiers( سابات املاليةاحل –اموعة اخلامسة  .5
  واملؤسسات املالية األخرى ؛ النقدية، الشيكات والعمليات اليت متت مع البنوك والبورصات

لقاء مزاولتها اريف اليت حتملتها املؤسسة وتشمل كل عناصر األعباء والتكاليف واملص) : Charges( األعباءاموعة السادسة  .6
  لنشاطها ؛

  .وتشمل كل عناصر العائدات اليت حققتها املؤسسة نتيجة ملزاولة النشاط) : Produits(اموعة السابعة اإليرادات  .7
  

امليزانية  نة حساباتحتتوي اموعات اليت تضمنتها مدو PCNما يالحظ أنه على اخلالف من مدونة حسابات املخطط احملاسيب الوطين 
 40/ و حـ زبائن 41/ ـح: اموعة الرابعة (يف نفس الوقت حسابات لألصول وأخرى للخصوم على  SCFلنظام احملاسيب املايل ل

  .) موردين
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مد يف هيكلة احلسابات على قواعد معينة لتحديد طبيعة احلسابات حبيث لإلشارة أنه أعت:  
  

- موعة  حد حسابات التثبيتاتة الثانية أليف املرتب 8الرقم إدراج رب أعتلتثبيتاتإهتالك ا 28/ حـ( مبثابة اهتالك 2ا - 

Amortissement des immobilisation( وبالتايل يصبح احلساب اجلديد )خمالفة لطبيعة احلساب  دائنة بطبيعة )28/ حـ
 ؛ بطبيعتها املدينة) 2اموعة ( األصلي

 
- يف القيم خسائرمبثابة رتبة الثانية يف امل 9إدراج الرقم رب أعت )Pertes de valeur(  دائنة وبالتايل يصبح احلساب اجلديد بطبيعة

 : ما هو موضح أدناهوهي عناصر األصول املدينة بطبيعتها ك خمالفة لطبيعة احلسابات األصلية
 

 ؛ )Pertes de valeur sur immobilisations( التثبيتاتعن  ةخسائر القيم 29/حـ 
 ؛ ) Pertes de valeur sur stocks( عن املخزونات ةخسائر القيم 39/حـ 
 ؛ ) Pertes de valeur sur comptes de tiers( املدينة حسابات الغريعن  ةخسائر القيم 49/حـ 
 ) Pertes de valeur sur actifs financiers courants( األصول املالية اجلاريةعن  ةخسائر القيم 59/حـ 

 
من بطبيعة دائنة خمالفة لطبيعة احلساب األصلي ) 59حـ – 49/حـ - 39/حـ - 29/حـ(يصبح احلساب اجلديد وبالتايل  

  ؛ بطبيعتها املدينة) 5 - 4 – 3 – 2اموعة (عناصر األصول 
 
- مثل  8- 1للعمليات املرتبة يف احلسابات املنتهية باألرقام من يف املرتبة الثالثة مبثابة عكس  9رب إدراج الرقم أعت: 

 
 ؛ )مدين بطبيعته( رأس مال مكتتب غري مطلوب 109  >==   )دائن بطبيعته( رأس مال مكتتب 101 
 ؛ )دائن بطبيعته( ختفيضات 609  >==  )مدين بطبيعته( مشتريات مستهلكة 60 
 .)مدين بطبيعته( موردين مدينني 409  >========)  دائن بطبيعته(موردين  401 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  


