
 

 

 

   األوللفهرس اإلرسا

  
   : التاليةمواضيعيتضمن هذا اإلرسال ال

  

 تقديم

   المبادئ األساسية للمحاسبة: المجال المفاهيمي األول
  

  المؤسسة والتسيير): 1(الوحدة 
  

  التدفقات وإثباتها): 2(ة الوحد
  

   الحساب-التسجيل المحاسبي للتدفقات ): 3(الوحدة 
  

  الميزانية والنتيجة): 4(الوحدة 
  

   التنظيم المحاسبي الكالسيكي): 5(الوحدة 

  

  

  

  

  

  



 

 

  تقديم
  

يعد هذا المستند كتاباً مدرسياً مكيفاً وفـق متطلبـات وخـصوصيات التعلـيم عـن                

ولتحقيق هذا الغرض المتمثل في استيعاب الكفاءات المستهدفة في المنهاج  مـن              بعد،

ـ               سيط فـي   قبل التالميذ  المقبلين على الدراسة عن بعد فقد روعي فيه التـدرج والتب

المجاالت والوحدات والدروس وعناصرها دون التفريط في محتويات منهاج التعلـيم           

الرسمي نصاً وروحاً، فمضامينه متطابقة تماماً مع البـرامج التـي أصـدرتها وزارة              

  .التربية ، خاصة ما تعلق بالتعديالت المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي

  : بالنسبة للوحدات المقررة الهيكلة التاليةوقد اتبعنا

  :ـ المعلومات الخاصة بالوحدة) 1

 عنوان المجال •

 عنوان الوحدة ورقمها •

 الكفاءات المستهدفة •

 الحجم الساعي للوحدة •

 المراجع التي على التلميذ استعمالها للتدعيم •

  مؤشرات التقويم •

  :ـ تصميم الدرس)2

 هاج الرسمييتضمن هيكلة الدرس ومضامينه وفقا للمن •

  :ـ محتوى الدرس) 3

  .يشمل على مختلف عناصر الوحدة الواردة في المنهاج مع أمثلة توضيحية •

  :ـ أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها) 4

  وفقاً لما هو وارد في المنهاج •

  :ـ أسئلة للتقويم الذاتي وأجوبتها) 5
  .تطبيقات على الوحدة مع الحلول المقترحة لها

  



 

 

 

 
 تصميم الدرس

  المؤسسة .1

  تسييرال .2

   المؤسسة والمحاسبة المالية.3

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

   أسئلة التقويم الذاتي 

 التقويم الذاتي أجوبة 
 
 
  

  المبادئ األساسية للمحاسبة: المجال المفاهيمي األول

  المؤسسة والتسيير): 1(الوحدة 

  :الكفاءات المستهدفة

 ـ يحدد دور المحاسبة في التسيير المحاسبي والمالي للمؤسسة  

   ساعات04 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة : المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .ر النشاطاحسب معييصنف المؤسسات  

 .مستعملي المحاسبةيحدد  

 . المحاسبة في المؤسسة االقتصادية ومبادئ ومصادريحدد أهداف 

==============================  



 

 

 
 تعريف التجارة الخارجية. 1

 

 تعريف المؤسسة .1.1

  ادية مادية وغير ميستعمل موارد بشرية ووسائل اقتصادي،كيان هي 

و مالية من أجل إنتاج سلع وخدمات ليبيعها في السوق بهدف تحقيق 

  .الربح

  

  

إحداهما  ماليتين مستقلتين المقصود بالكيان هو وجود ذمتين •

المساهمين في للمؤسسة و األخرى للشخص أو األشخاص 

 .رؤوس األموال الخاصة بالمؤسسة

 يجب وعليه فإلعداد الكشوف المالية وتحديد نتيجة المؤسسة

األخذ بعين االعتبار أثر معامالتها الخاصة واألحداث التي 

التي تخص المساهمين في األحداث فقط دون إدراج تخصها 

 .رؤوس األموال الخاصة بها

بنشاط تقوم المؤسسة اقتصادية أي أنها المقصود بكون   •

،أي الهدف من نشاطاتها  منه تحقيق الربحالهدف اقتصادي 

 .يا إنما هو ربحيليس خيريا و ال تطوع

المؤسسة للقيام بنشاطها المقصود بالوسائل التي تستعملها  •

 :بالتالي لتحقيق أهدافها هوو

 الشرح



 

 

،المعدات  ،البناءات مثل األراضي :الوسائل المادية 

 ومعدات المكتب، أثاث ،النقل معدات واألدوات الصناعية،

  .الخ....معدات اإلعالم اآللي

 ،جيات المعلوماتية وما شابههامثل برم :الوسائل غير المادية 

 الخ...العالمات المسجلة االختراع، براءات

مثل األموال الموضوعة في الصندوق أو في  :الوسائل المالية 

 هي كل األموال التي لم تستعمل للحصول البنك وبصفة عامة

 اه نقودا سائلة تستعمل وبقيتعلى الوسائل المادية أو غير المادية

 .ى احتياجاتهاالمؤسسة للحصول عل

هم العاملون لدى المؤسسة من موظفين وعمال  :الموارد البشرية 

 ووقتهم  جهدهم وخبرتهم يقدمون لهابحيث عها،أو متعاقدين م

 مواردها البشرية   المؤسسة وتستعملمقابل الحصول على أجر،

 .من أجل تحقيق أهدافها

  تصنيف المؤسسات. 2.1

لمعيار الشكل وفقا ؤسسات يمكن تصنيف الم :التصنيف معايير .أ

  .ومعيار طبيعة النشاط معيار الحجم، ،القانوني

 .عمومية ومختلطة مؤسسات خاصة، :الشكل القانونيمعيار  •

 .متوسطة وكبيرة،  صغيرة مؤسسات :معيار الحجم •

 .وخدمية إنتاجية، ،مؤسسات تجارية :معيار طبيعة النشاط •

  :تصنيف المؤسسات حسب معيار طبيعة النشاط.ب  

  :المعيار إلىيتم تصنيف المؤسسات حسب هذا 



 

 

وتعيد بيعها هي التي تقوم بشراء البضاعة  :مؤسسات تجارية •

 .على حالتها

 .الخ....األسواق الكبرى تجار الجملة، المساحات الكبرى، :مثال

م بشراء المواد األولية واللوازم هي التي تقو :مؤسسات إنتاجية •

 ها في السوقمنتجات تامة تبيعوتحويلها لتصبح 

              وصناعة اآلالت، ة األدوات المنزلية،مؤسسات صناع :مثال        

  . الخ.....السياراتصناعة و             

ية ، مؤسسات اإلنتاجالتصنف المؤسسات الفالحية ضمن  :مالحظة 

  .فها منفصلة عنهامن يصنّوهناك 

فهي تبيع  ر،خدماتها للغيهي التي تقوم بتقديم  :خدميةمؤسسات  •

 .لهم خبرتها من أجل تلبية حاجاتهم

    ، العيادات المسافريننقلمؤسسات  ، مؤسسات الصيانة :مثال   

  .الخ....الطبية         

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 التسيير. 2
  

  تعريف التسيير. 1.2

على أحسن حال  المؤسسةسير  المناسبة من أجل تهو اتخاذ القرارا

مجموعة من األدوات  وذلك باستخدام إلى تحقيق أهدافهاوالوصول بها 

  .والطرق الكمية و النوعية

  مهام التسيير. 2.2

بإعداد هيكل تنظيمي للمؤسسة ، يسمح  إدارية تهتم هو عملية :نظيمالت.أ

 واألقسام بالمؤسسة،تحديد المهام واألنشطة التي تقوم بها الوظائف ب

وحل المشاكل ها  السلطات والصالحيات والتنسيق بينتحديدباإلضافة إلى 

 ويؤدي ذلك إلى , والخالفات التي يمكن أن تحدث بين الوظائف واألقسام 

     .تحقيق أهداف المؤسسة

ووضع االفتراضات حول أحداث المستقبل هي التخطيط  :التنبؤات.ب

  .باستخدام تقنيات خاصة عبر فترات زمنية مختلفة

اجاتها المستقبلية من معرفة احتيعلى الخصوص ن المؤسسة تمكّالتنبؤات و

من المخاطر المستقبلية كما تعطيها صورة عن التوجه المستقبليوالحد .  

بين مجموعة من مفاضلة المسير أو متخذ القرار هو  :اتخاذ القرارات.ج

على أساس أنها األنسب البدائل أو الحلول المتاحة الختيار واحد منها 

  . أهداف المؤسسةوسيلة لتحقيق

 بشكل جزئي أو  القرار يتخذ في ظل توفر المعلوماتاتخاذويالحظ أن 

إذا كانت المعلومات متوفرة  فال يستدعي األمر المفاضلة وإالّ  غير كامل،

  .بشكل كامل



 

 

أداء أي متابعة  الموضوعة السياسات هي عملية متابعة تنفيذ :المراقبة. د

  .للتأكد من تحقيق أهدافهاعلى تقييمها  المؤسسة و العمل

 مثل المراقبة اآللية  مراحل نشاط المؤسسةفي مختلفة تتم والمراقب

  وتصحيح العيوب في المنتجات،لكل غيابوالخصم من الراتب للعمال، 

التي وهي ذاتية أن تكون المراقبة  يمكنو .الخ...أثناء عملية التصنيع 

 للتأكد من تنفيذه التعليمات بشكل جيد،بنفسه يقوم بها كل عامل بالمؤسسة 

البعدية التي تتم للتأكد من نوعية المنتجات وفحص وضعية المراقبة ومنها 

  . بعد إتمام المهام المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

 المؤسسة والمحاسبة المالية. 3
  

  ة وأهدافهاتعريف المحاسب. 1.3

  :تعريف المحاسبة المالية .أ

 11- 07 من القانون3من المادة يستمد تعريفها 

  

  

  

  

  

  :أن المحاسبة المالية من التعريف نستنتج 

للتعامل مع المعلومات المحاسبية ويشمل النظام األشخاص الذين نظام  •

يؤدون واجبات مختلفة لتطبيق إجراءات يدوية وآلية ، كما يشمل 

مستخدمة في معالجة البيانات البرمجيات الأجهزة االعالم اآللي و

  .المالية 

تجميع هي  لمحاسبيالمعلومات ا أهم األعمال التي يقوم بها نظام •

 بنشاط  المتعلقةفي صورة عددية و )البيانات(المعطيات وتخزين 

، ثم تصنيفها وتقييمها وتسجيلها إما يدويا أو باستعمال المؤسسة 

 .الحاسوب

إعداد كشوف مالية تعطي صورة صادقة عن نتيجة المؤسسة وبيان  •

 .في تاريخ معينممتلكاتها ووضعية خزينتها 
   



 

 

  :سبة الماليةأهداف المحا.ب
  :ضرورة قانونية.1.ب

ملزمة بمسك المحاسبة الكيانات ال 11- 07 من القانون4أوردت المادة  -

 :المالية ونص هذه المادة 

  

  

  
 
 
 
 
 
  

 القانون الكيانات الصغيرة بمسك محاسبة مالية مبسطة تسمى كما يلزم -

لتي  وا11- 07من القانون  )5( محاسبة الخزينة وهذا ما أوردته المادة

  :نصها

    

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

  :هي التي يتوفر فيها الشروط التاليةكما حددها التنظيم والكيانات الصغيرة 

وعدد مستخدميها خالل سنتين متتاليتين أحد األسقف  ال يتعدى رقم أعمالها

 : التالية

  النشاط

 المتعلق رقم األعمال

بالنشاط الرئيسي أو 

  الثانوي

عدد المستخدمين 

  بوقت كامل

  . أجراء9  .ماليين دينار10  التجاريالنشاط 

النشاط االنتاجي أو 

  فيحرال
  . أجراء9  .ماليين دينار 6

النشاط الخدمي 

  والنشاطات األخرى
  . أجراء9  .دينار ماليين 3

من الجدول يتضح أن المؤسسات الكبيرة  يجب أن يتجاوز عدد 

 يتجاوز  أجراء مهما كان نشاطها، بينما رقم أعمالها يجب أن9مستخدميها 

 هذه تتجاوزحسب النشاط، وكل مؤسسة ال  في الجدول الحد المذكور 

تقوم على أساس طة  تعتبر مؤسسة صغيرة و تطبق محاسبة مبسالحدود

هذه المحاسبة تسمى و ) Dépenses(ونفقاتها ) Recettes (قيد إيراداتها

  .  أيضا بمحاسبة الخزينة

  

  

  



 

 

   :أداة للتسيير. 2.ب

ل وتسه تسمح بمراقبة نشاط المؤسسة،  للتسييرلمالية أداةتعتبر المحاسبة ا

عن طريق البيانات التي تجمعها وذلك  .عملية اتخاد القرارات المالية

لمراقبة ا وعن طريق ،ها وعن طريق الكشوف المالية التي تعدلها، وتحلّ

   .الداخلية للعمليات

  :وسيلة للحصول على المعلومات والتواصل مع الغير. 3.ب

 ، تقدم المحاسبة المالية المعلومات حول وضعية المؤسسة وتطورها 

كما يستفيد منها أطراف ، ويستفيد من هذه المعلومات مسيرو المؤسسة 

  .خارجية هم الغير

  :أداة إثبات في حالة النزاع.  4.ب

في حالة النزاع  أداة إثبات لدى المحاكم تعتبر المعلومات والدفاترالمحاسبية

، خاصة في مجاالت إفالس التجار وكذلك  المؤسسة والغيرالقضائي بين

  .في حاالت اإلرث

  



 

 

  :أداة لحساب الوعاء الضريبي و مبلغ الضرائب الواجبة الدفع. 5.ب

تعتمد أهمية كبرى لدى مصلحة الضرائب ، حيث  المحاسبة الماليةتكتسي 

الوعاء الضريبي أي تحديد األساس الذي حساب  ليهامصلحة الضرائب عل

 الدفع ةة الواجببد مبلغ الضرييحدتكذلك من أجل و ، حسب عليه الضريبةت

ره القانونكنسبة من هذا األساس بناء على ما يقر.  

 المستعملون للمحاسبة .2.3

إثبات أجل المؤسسة المحاسبة المالية من تستعمل  : المؤسسة  . أ

مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة مع مختلف المتعاملين 

وذلك حسب التسلسل الزمني لوقوع هذه  ، اآلخريناإلقتصادين 

ا يسمح للمؤسسة بمتابعة تطور ذمتها المالية العمليات مم      

بتاريخ المالية  وإعداد وضعيتها يها تفسير التغيرات التي تحدث علو

 .)تحديد مختلف ممتلكالتها وديونها ونتيجتها ربحا أم خسارة (معين

ي األساس تستفيد منه  المؤسسة من واستعمال المحاسبة المالية ف

  .أجل حاجاتها الخاصة وليس من أجل الغير



 

 

إن المعلومات التي توفرها المحاسبة المالية تستعملها  :الغير. ب

 وكانت في السابق تعتبر من أسرار  ألغراضها الداخليةالمؤسسة

إلى المعلومات حاجة المتعاملين مع المؤسسة غير أن . المؤسسة

لدقيقة حول وضعية المؤسسة ومدى قدرتها على التطور في المالية ا

االطالع الحق في  مما جعل ،  مع مرور الزمن ازدادتالمستقبل 

،   باستمراريتوسعالمعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية على 

ها، من خارجمختلف المتعاملين مع المؤسسة يشمل بحيث أصبح 

ذه المعلومات من متعامل وتختلف أسباب الحاجة إلى استعمال ه

  : آلخر ونوضحها كما يلي

مبالغ مالية الدائنون للمؤسسة بوهم المتعاملون  :الدائنون 

   . المقرضين و، مثل الموردين يها تسديدها لهم في المستقبلعل

 . و يهتم هؤالء بمعرفة مدى قدرة المؤسسة على سداد ديونها



 

 

ومات مصلحة الضرائب المعلتستعمل  :مصلحة الضرائب 

ها المؤسسة لتحديد الوعاء الضريبي والكشوف المحاسبية التي تعد

 . واجبة الدفع ومبلغ الضريبة

جتماعية اال بالحمايةهذه الهيئات تتكفل  :الهيئات اإلجتماعية 

مثل التعويضات عن العطل المرضية والتقاعد  للمشتركين بها

الجتماعية الوطني للتأمينات اصندوق ال ومن هذه الهيئات ،الخ ...

(CNAS)لتقاعد الوطني لصندوق ال و(CNR) والتعاضديات 

تستعمل هذه الهيئات اإلجتماعية المعلومات المحاسبية و ، ةالمختلف

 .لغرض حساب مختلف االشتراكات بها

أثناء ة حاالت عد هناك ):العاملون في المؤسسة( األجراء 

جة إلى تعامل األجراء مع المؤسسة يمكنهم فيها أن يجدوا الحا

رهم وحالة دفع أجمن األمثلة على ذلك . المعلومات المحاسبية

أو في حالة توزيع  ، ي من مبلغ المبيعاتكنسبة من رقم األعماأل



 

 

هؤالء النقابات الممثلة لستعملها تكما  ، جزء من األرباح عليهم

 .العمال عند التفاوض على زيادة األجور

البنوك ، ( اليةالمؤسسات المتستعمل  :المؤسسات المالية 

قدرة للتأكد من  المعلومات المحاسبية ) الخ....مؤسسات القرض 

 في المستقبل ، فإذا كانت لديها القدرة  على تسديد ديونهاةالمؤسس

، وإالّ فإنّها لحصول على قروضا إمكانية  على ذلك  فهذا يعني 

التستطيع الحصول على قروض إالّ بضمانات تسمح للمقرضين 

 .قوقهم في المستقبلباسترجاع ح

 نوالمستثمريستطيع  :المحتملون المستثمرون والمساهمون 

ن على شراء أسهم المؤسسة أو المشاركة في ون المقبلووالمساهم

على وضعية االطالع عن طريق الكشوف المالية ، ها الم رأس

 . تحقيق األرباح في المستقبلقدرتها على ومدى  ، المؤسسة

  

  



 

 

   في المحاسبةدور اإلعالم اآللي .3

من أجل إعداد للمؤسسة عملية معالجة المعلومات المالية إّن  

 آما يمكن أن تتم ،يمكن أن تتم يدويا المالية اه وآشوفاهحسابات

 . باستعمال أنظمة اإلعالم اآللي 

  :يساهم اإلعالم اآللي في القيام بالمهام التالية 

 ):saisir(إدخال المعلومات  -

ي ذاكرة الحاسوب و ذلك عن طريق و هو تخزين المعلومات ف

  .إدخالها إلى هذه الذاكرة

 ):Mémoriser(حفظ المعلومات  -

يجب أن يكون الحاسوب قادراً على استعادة المعلومات المخزنة في 

  .ذاكرته كلما دعت الحاجة إليها

 ):calculer(القيام بالعمليات الحسابية  -

ام بكل صيغ الحساب  بالعمليات الحسابية األربعة و القي و هو القيام

  .المنبثقة عنها و القيام بالمقارنة و يسمح ذلك باقتصاد الجهد و الزمن

 ) :Ecrire(الكتابة  -

تسمح المعالجة باإلعالم اآللي باإلضافة إلى إظهار نتائج العمليات  

التي يقوم بها الحاسوب على الشاشة و غيرها بطباعة هذه النتائج مما 

  .ق و حفظهايسمح بسهولة تداول الوثائ
 استعمال حاسوب وبرمجيات هيأنظمة اإلعالم اآللي المقصود ب 

، وهذا والقيام بالمهام المذآورة سابقا معالجة البيانات عالم آلي في إ

يعتبر  ( : بالقول110-09من المرسوم التنفيذي رقم  3ما نصت عليه المادة 



 

 

 و برامج إعالم نظام إعالم آلي في مفهوم هذا المرسوم ربط بين موارد مالية

  : من خالله  يمكن ، آلي

   ، الحصول على معلومات في شكل تعاقدي أو تنظيمي- 

   ،  معالجة هذه المعلومات- 

  ).  بلورة المعطيات أو النتائج في أشكال مغايرة- 

لحاسوب أن تستعمله المؤسسة أو أن يستعمله أحد من خارج يمكن ل 

 .الغير مثل الخبراء المحاسبينمن المؤسسة أي 

يشترط في مسك المحاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي نفس ما  

حيث يجب أن يستجيب مسك  . يشترط في مسكها بشكل يدوي

المحاسبة عن طريق أنظمة اإلعالم اآللي لمجمل االلتزامات 

 من 4  المادة ذلك آما نصت على . والمبادئ المحاسبية المعمول بها

 . 110-09م التنفيذي رقم المرسو

 آما يجب أن يحّدد آل تسجيل محاسبي مصدر ومحتوى وتحميل  

 . آل معلومة وآذا مراجع الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها

صدارات نظام اإلعالم اآللي و إف عّريجب أن ُتمن جهة أخرى  

ها بواسطة وسائل توفر آل الضمان في ئؤرخ عند انشاُتم ورّقتُ

 من المرسوم التنفيذي 5  المادة آما نصت على ذلكت ابثمجال اإل

 . 110-09رقم 

  

  



 

 

   مبادئ المحاسبة.4

مجموعة من عند إعداد الكشوف المالية تحترم المحاسبة يجب أن 

  :يليفيما  المحاسبية المعترف بها عامة والمتمثلة   المبادئ

 :مبدأ استمرارية االستغالل. 1.4

 من خالل منظور مواصلة المؤسسة يجب إجراء التسجيالت المحاسبية

  .نشاطها أي استمرارية استغاللها

 تها افتراض متابعفإعداد الكشوف المالية للمؤسسة يجب أن يكون على 

إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل  ،  في مستقبل متوقعالنشاطاته

تاريخ نشر الحسابات والتي من الممكن أن تسبب التصفية أو التوقف 

يذي رقم ف المرسوم التن07المادة رقم (. في مستقبل قريبعن النشاط 

08 -156(  

  :مبدأ مصداقية المعلومات .2.4

يجب أن تصف التسجيالت المحاسبية األحداث والوضعيات التي 

 فالمعلومات  .مخلصا واضحا و دقيقا ، ا كافياتعرفها المؤسسة وصفً

لمسبق يجب أن تكون ذات جودة خالية من الخطأ أو الحكم االمحاسبية 



 

 

يجب أن يوليها المستعملون ثقتهم لتقديم صورة صادقة ، كما المعتبر

ا هو مفترض أن تقدمه أو ما يمكن أن ينتظر منها أن تقدمه عم

  .صورة معقولةب

  : مبدأ قابلية المقارنة. 3.4  

يجب أن يتم إعداد وعرض المعلومة المحاسبية في ظل احترام 

تسمح لمستعملها باجراء المحاسبية ، بحيث استمرارية الطرق 

 سواء وبين الكياناتأي بين سنة وأخرى، مقارنات معتبرة في الزمن 

  .التابعة لنفس القطاع االقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية

  :مبدأ التكلفة التاريخية. 4.4

باستخدام قيمته عند الحصول عليه  عنصر أن يتم تقييم أييجب 

تكلفة االقتناء أوتكلفة (تناء أو االنتاج  الحقيقية عند تاريخ االقاألصلية

مبلغ الخزينة الذي من بأو، الذي يقبض  الخزينة مبلغبأو ، )االنتاج

 في حالة النقضاء الخصوم أثناء السير العادي للنشاطه المفترض دفع

  .  الحصول عليه على الحساب



 

 

  : مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني .5.4 

الدفاتر المحاسبية وتعرض  األحداث األخرى فيعامالت والم تسجل

طبقا لحقيقتها المادية وواقعها للمؤسسة في الكشوف المالية 

  .ليس فقط على أساس مظهرها أو شكلها القانونيو ، اإلقتصادي

مثال ذلك حاسوب من الجيل األول ال يمكن أن يسجل بتكلفة 

أصبح غير متناسب الحيازة عليه نظرا ألن واقعه االقتصادي قد 

  .مع تكلفة الحيازة عليه 

  :مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية. 6.4

 .على المؤسسة تطبيق نفس الطرق المحاسبية عبر الدورات المتعاقبة

أي عليها تقدير العناصر وتقديم المعلومات بكيفية مماثلة وذلك لضمان 

  .جراء مقارنة هذه المعلوماتإاالنسجام وقابلية 

والخصائص  القاعدية المحاسبية اإلتفاقات هو بالطرق المحاسبية والمقصود

وكذا القواعد والممارسات  ، النوعية والمبادئ المحاسبية األساسية



 

 

عداد وعرض من طرف كيان ما إل واإلجراءات الخاصة المطبقة

  .كشوفه المالية

  :مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية .7.4

لتي تنقضي بين تواريخ حساب نتيجة الدورة المحاسبية هي الفترة ا

حيث يتم  وتتوافق الدورة المحاسبية عادة مع السنة المدنية ، المؤسسة

ويمكن أن تكون مختلفة إذا كان ، N/31/12حساب النتيجة بتاريخ 

  .نشاط المؤسسة موسميا

تتم التسجيالت المحاسبية بطريقة تسمح بربطها بالدورة التي يجب أن 

ن نتيجة كل دورة محاسبية تكون مستقلة عن نتيجة ، وهكذا فإ هاتخص

ومن أجل تحديد نتيجة الدورة بهذه  ، الدورة التي تسبقها أو التي تليها

المعامالت واألحداث ول كل دورة بالوقائع الكيفية ينبغي أن تحم

  .والعمليات الخاصة بها فقط دون غيرها من الدورات

  

  



 

 

  :)الحذر ( مبدأ الحيطة .8.4

ستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول يجب أن ت

أي عندما تكون هذه الوقائع محتملة الحدوث  للوقائع في ظروف الشك

قصد وذلك  ،لكن ال يمكن تحديد وقوعها وال مبلغها على وجه الدقة 

من ا ممإلى المستقبل اآلن موجودة الشكوك هذه التفادي خطر تحول 

  . في المستقبلون ممتلكات الكيان أو نتائجهشأنها أن تثقل بالدي

 نقص يقتضي بأن يتم تسجيل أييطة و بصفة عامة فإن مبدأ الح

المقابل ال يمكن تسجيل  في، قها الفعليللقيمة والخسائرالمحتملة قبل تحقّ

  . األرباح إال بعد وقوعها الفعلي

   :مبدأ عدم المقاصة . 9.4

اصة بين نواقص القيمة وفوائض عدم القيام بالمقيقتضي هذا المبدأ 

 فمثال وفقا لهذا المبدأ فإن الزبائن .القيمة وال بين المدينين والدائنين

، ال يمكن ) يدفعون الحقا(الذين تبيع لهم المؤسسة على الحساب 

إجراء المقاصة بينهم والموردين الذين تشتري المؤسسة من عندهم 

  . على الحساب 

  

  

  

  

  



 

 

  :حاسبيةمصادر القواعد الم. 5

 ومن مصادر )وطنية(مصادر داخلية  استخرجت القواعد المحاسبية من

  ) .دولية(خارجية 

 :)الوطنية( المصادر الداخلية. 1.5

قد و  ،  للقواعد المحاسبية   األساسي الداخليالقانون هو المصدر

والقرارات التي تعتبر  صدرت مجموعة من القوانين والمراسيم

  :كما يليمحاسبة في الجزائر مصدرا داخليا لتنظيم ال

 الخاص 2007 نوفمبر 25 الصادر في 11- 07القانون  

   .(S.C.F)بالنظام المحاسبي المالي

 ، محاسبية ومعايير ، يتضمن إطارا تصوريا للمحاسبة المالية      و 

ومدونة حسابات تسمح باعداد كشوف مالية على أساس المبادئ 

  .المحاسبية المعترف بها عامة

 .2008 ماي 26  فيالمؤرخ 156 - 08رقم  وم التنفيذيالمرس 

 .11- 07تضمن تطبيق أحكام القانون رقم ي  

 .2008 جويلية 26 في المؤرخ 71القرار رقم  



 

 

  : و يتكون هذا القرار من الملحقات التالية

 يحدد قواعد تقييم ومحاسبة األصول : الملحق األول-

 المالية والخصوم واألعباء والمنتوجات ومحتوى الكشوف

الباب .(وطريقة عرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

  ) من نفس القرار3،2،1

د نظام المحاسبة المالية المبسطة  يحد:الملحق الثاني -

  )الباب الرابع من نفس القرار(المطبقة على الكيانات الصغيرة 

يتضمن معجما لتعاريف المصطلحات  : الملحق الثالث-

  )قائمة التعاريف من نفس القرار( يةالتقنية المحاسب

 2008 جويلية 26 في المؤرخ 72القرار رقم  

شروط استخدام المحاسبة المبسطة من قبل هذا القرار يحدد و    

  .الكيانات الصغيرة

أفريل  7 تاريخ في  المؤرخ 110- 09المرسوم التنفيذي رقم  

2009  



 

 

حاسبة كيفيات مسك المشروط وهذا المرسوم التنفيذي  يحدد و

  .بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي

 :الخارجية المصادر  .2.5

 والمعايير الدولية (I.A.S)المعايير المحاسبية الدولية  ويقصد بها

وقد نشرت هذه المعايير من .  وتفسيراتها(I.F.R.S)  للكشوف المالية

 وهي منظمة خاصة (I.A.S.B)ة قبل اللجنة الدولية للمعايير المحاسبي

  .ها غير ربحيغير حكومية هدف

 أصبحت المرجعية الدولية تفرض نفسها على المحاسبة في قدو

مختلف الدول دون األخذ بعين اإلعتبار العوائق الوطنية سواء كانت 

على الدول المختلفة أن تتوافق  لزاما وأصبح  .قانونية أو ضريبية

ما أخذت به الجزائر حيث شرعت  وهذا  ،محاسبتها مع المعايير الدولية

 ابتداء من  تطبيق النظام المحاسبي المالي المتوافق مع هذه المعاييرفي

  .) 2004مطبقة سنة  كانت التي تم األخذ بالمعايير( 2010  جانفي1

 

 



 

 

 أنشطة اإلعالم اآللي
  

  :فيما يلي بعض المؤسسات االقتصادية
 المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية  •
 المؤسسة الوطنية للحديد و الصلب  •
 >> تويوتا الجزائر <<  بيع سيارات وكيل •
 " كارفور " المساحة الصغيرة  •
 المؤسسة الوطنية للنقل البري  •
 فندق الشمال  •
 اتصاالت الجزائر  •
 شركة سوناطراك  •
 شركة صناعة الخزف العصري  •
 المؤسسة الوطنية للمواد الكاشطة  •

  :العمل المطلوب
ول التالي  باستعمال معالج النصوص صنّف هذه المؤسسات في الجد

  :في خلية الصفة المناسبة) ×(بوضع إشارة 
  

 خدمية تجارية صناعية أسماء المؤسسات

    
    
    

  
 
 
 



 

 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي
  

  : يظهر الحل النهائي  بعد تطبيق تعليمات  إدراج جدول كما يلي
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

  ):1(التمرين 

  : على األسئلة التاليةأجب

أذكر المبادئ المحاسبية الواجب االلتزام بها عند إعداد الكشوف ) 1 س

  .المحاسبية 

  .صنف المؤسسات وفقا لمعيار طبيعة النشاط) 2س

بين المصادر الخارجية التي استمدت منها القواعد المحاسبية في ) 3س

  .الجزائر

  ليأكمل الفراغات في الجدول التا  ):2(التمرين 
  الشرح  المصطلح

  .هي المؤسسات التي تقوم ببيع خبرتها للغير  ...........

تستعمل المحاسبة وهي التي تتكفل بالحماية االجتماعية   ...........

  .للمشتركين بها

 أجراء مهما 9المؤسسات التي ال يتجاوز عدد مستخدميها   ...........

  .كان نشاطها

 أن تقدم كشوفها لدى المحاكم في حاالت من أهداف المحاسبة  ...........

  .االفالس واإلرث

 الموضوعة من قبل المؤسسة تعملية متابعة تنفيذ السياسا  ...........

  .للتأكد من تحقيق أهدافها

وسائل تستعملها المؤسسة لتحقيق أهدافها منها العالمات   ...........

  .المسجلة



 

 

  ):3(التمرين 
  لمناسب  في المكان ا )X(ضع إشارة 

  خطأ  صحيح  الشرح

هو الذي يمثل االطار  156- 08المرسوم التنفيذي رقم 

  .التصوري للمحاسبة في الجزائر

    

مبدأ مصداقية المعلومات يقتضي أن يتم تسجيل الزبائن 

  .منفصلين عن الموردين

    

عندما تستعمل المؤسسة أنظمة االعالم اآللي يمكنها أن 

أن يستخدمه أحد من خارج تستخدم الحاسوب داخليا ، أو 

  .المؤسسة 

    

المقبلون على شراء أسهم المؤسسة أو المشاركة في رأس 

  .مالها هم المساهمون المحتملون

    

المحاسبة المبسطة تقوم على أساس قيد االيرادات والنفقات 

  . وتطبقها المؤسسات الكبيرة

    

التنبؤ بالمستقبل هو قيام متخذ القرار بالمفاضلة بين 

  .موعة من البدائل التي ستقع في المستقبلمج

    

  

  

  

  

  



 

 

 أجوبة التقويم الذاتي

  

  ):1( حل التمرين

ذكر المبادئ المحاسبية الواجب االلتزام بها عند إعـداد الكـشوف           ) 1ج

  .المحاسبية 

  مجموعة من المبادئتحترم يجب أن عند إعداد الكشوف المالية 

  :وهيالمحاسبية المعترف بها عامة 

 .ستمرارية االستغاللمبدأ ا •

  .مبدأ مصداقية المعلومات •

  . مبدأ قابلية المقارنة •

  .مبدأ التكلفة التاريخية •

  .مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني •

  .مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية •

  .مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية •

 .)الحذر ( مبدأ الحيطة •

   .مبدأ عدم المقاصة •



 

 

  .ف المؤسسات وفقا لمعيار طبيعة النشاطصنيت) 2ج

  : تصنف المؤسسات وفقا لهذا المعيار إلى 

 .مؤسسات تجارية •

 .مؤسسات إنتاجية •

  .مؤسسات خدمية •

المصادر الخارجية التي استمدت منها القواعد المحاسبية في        تبيين  ) 3ج

  .الجزائر

ر هي المصادر الخارجية التي استمدت منها القواعد المحاسبية في الجزائ

   والمعايير الدولية للكشوف المالية(I.A.S)المعايير المحاسبية الدولية 

(I.F.R.S)هذه المعايير و. 2004 التي كانت مطبقة سنة  وتفسيراتها 

 وهي منظمة (I.A.S.B)ة من قبل اللجنة الدولية للمعايير المحاسبيتنشر 

  .خاصة غير حكومية هدفها غير ربحي

  الجدول لفراغات في ااكمال ):2(حل التمرين 

  الشرح  المصطلح

  .هي المؤسسات التي تقوم ببيع خبرتها للغير  خدمية

هيئات 

  اجتماعية

تستعمل المحاسبة وهي التي تتكفل بالحماية االجتماعية 

  .للمشتركين بها

مؤسسات 

  صغيرة

 أجراء مهما 9المؤسسات التي ال يتجاوز عدد مستخدميها 

  .كان نشاطها

أداة إثبات 

 لنزاعاتفي ا

من أهداف المحاسبة أن تقدم كشوفها لدى المحاكم في 

  .حاالت االفالس واإلرث



 

 

 الموضوعة من قبل المؤسسة تعملية متابعة تنفيذ السياسا  المراقبة

  .للتأكد من تحقيق أهدافها

وسائل غير 

  مادية

وسائل تستعملها المؤسسة لتحقيق أهدافها منها العالمات 

  .المسجلة

   في المكان المناسبx وضع إشارة ):3(حل التمرين 

  خطأ  صحيح  الشرح

هو الذي يمثل االطار  156- 08المرسوم التنفيذي رقم 

  .التصوري للمحاسبة في الجزائر

  
x  

مبدأ مصداقية المعلومات يقتضي أن يتم تسجيل الزبائن 

  .منفصلين عن الموردين

  
x  

 عندما تستعمل المؤسسة أنظمة االعالم اآللي يمكنها أن

تستخدم الحاسوب داخليا ، أو أن يستخدمه أحد من 

  .خارج المؤسسة 

x  

  

المقبلون على شراء أسهم المؤسسة أو المشاركة في 

  .رأس مالها هم المساهمون المحتملون
x  

  

المحاسبة المبسطة تقوم على أساس قيد االيرادات 

  . والنفقات وتطبقها المؤسسات الكبيرة

  
x  

ام متخذ القرار بالمفاضلة بين التنبؤ بالمستقبل هو قي

  .مجموعة من البدائل التي ستقع في المستقبل

  
x  

  



 

 

  

  

 تصميم الدرس
  المعلومات .1

  التدفقات .2

  التدفقات ومقابلها. 3

  وثائق إثبات التدفقات. 4

   أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها 

   أسئلة التقويم الذاتي 

 التقويم الذاتي أجوبة 

  

  المبادئ األساسية للمحاسبة: المجال المفاهيمي األول

  التدفقات وإثباتها): 2(الوحدة 

  :الكفاءات المستهدفة

  .ـ يصنف ويحلل التدفقات باالعتماد على وثائق إثباتها  

   ساعات05 :المدة الالزمة 

  . الكتب المدرسية المقررة :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .يصنف التدفقات 

 .لل التدفقات إلى مصدر واستخداميح 

 .ينجز وثائق إثبات التدفقات 

==============================  



 

 

 المعلومات. 1 

تحتاج المؤسسة من أجل أن تحقق أهدافها و أثناء عالقاتها مع الغير 

إضافة إلى الوسائل المادية و المالية و البشرية إلى مجوعة من 

  .المعلومات الداخلية و الخارجية المتعلقة بمجاالت عديدة

  تعريف المعلومات .1.1

يفها هي البيانات التي تخُص شيئا أو موضوعا ما والتي تم تصن

وتنظيمها بحيث يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها بشكل 

يسمح باستخدامها واالستفادة منها وتأثيرها في ردود أفعال وسلوك 

  .من يستقبلها

  أنواع المعلومات. 2.1

  :يمكن التمييز بين عدة أنواع من المعلومات

ادي وهي المعلومات المتعلقة بالمحيط االقتص: معلومات اقتصادية. أ

للمؤسسة مثل معرفة السوق ووضعية أسعار المنافسين وتطور إنتاجهم 



 

 

وأسعار المواد األولية في األسواق المحلية والدولية ومعدل التضخم 

  .الخ.....ومعدل الفائدة وأسعار األسهم في األسواق المالية

وهي القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق  :قانونية معلومات. ب

مثل تشريع العمل الذي يبين . اماتها اتجاه المتعاملين معهاالمؤسسة والتز

حقوق المؤسسة والتزاماتها اتجاه عمالها، والتشريع الخاص بالضرائب 

 وقانون حماية مات المؤسسة اتجاه مصلحة الضرائب،الذي يبين التزا

  .الخ. . .المستهلك والبيئة والقانون التجاري 

ات تصدرها جهات مختصة أو معلوموهي : معلومات إحصائية . ج

تجمعها المؤسسة حسب الحاجة ، مثل إحصاء عدد الزبائن المحتملين في 

المستقبل أو عددهم في منطقة جغرافية معينة ، و كذلك تطور مداخيلهم، 

  .إلخ...وتطور أسعار المواد األولية 

هي المعلومات التي تتعلق بالوضعية المالية : معلومات محاسبية. د

 مثل معرفة مبلغ الزبائن و مبلغ الموردين .أو بتسييرهاللمؤسسة 

 وهذه المعلومات ،كميةوهي معلومات داخلية و. الخ...نة ووضعية الخزي

الكمية يجب أن تكون منظمة ومضبوطة وفقاً لمعايير موحدة تسمح 

 .بمقارنتها عبر الزمن و عبر المكان



 

 

   المعلومات المحاسبية. 3.1

لمحاسبية هي التي تعرضها الكشوف المالية المعلومات ا:  تعريف) أ

والتي تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة 

  .وممتلكاتها ونجاعتها ووضعية خزينتها في نهاية السنة المالية

   أنواع المعلومات المحاسبية )      ب

 وهي معلومات  مستخرجة من : معلومات تاريخية) 1. ب        

سنوات السابقة ،  وتخص األحداث التي تمت في الكشوف المالية لل

  .السابق مثل مبيعات السنوات الماضية

 وهي المعلومات التي تتعلق بالفترة :معلومات حالية)  2.ب        

  .الحالية أي بالنشاط الجاري للمؤسسة

 وهي معلومات تقديرية غير :معلومات  مستقبلية ) 3.ب       

  . ها  ألهداف التخطيط والتنبؤ بالمستقبلمؤكدة تقوم المؤسسة بإعداد

 

  

 



 

 

 التدفقات. 2
 

   وتصنيفها  تعريف التدفقات .1.1

   :تعريف التدفقات   ) أ

التدفقات هي حركة القيم المتشابهة من سلع وخدمات وأموال وحركة 

المعلومات، والتي تحدث بين عونين اقتصاديين أو التي تحدث ضمن 

  .ينالنشاط الداخلي ألحد األعوان االقتصادي

  تصنيف التدفقات) ب

دفقات اقتصادية تخص ت وتدفقات للمعلومات، أإما أن تكون  التدفقات

  . خارجية وداخلية التدفقات إلى هذه تصنّف و. حركات القيم

سة وال يوجد فيها طرف التي تتم داخل المؤس هي: التدفقات الداخلية 

  .خارجي

 .ف خارجي هي التي تتم بين المؤسسة وطر:التدفقات الخارجية  

 تدفقات المعلومات  ) أ

 وهي تدفقات يتم الحصول عليها :تدفقات المعلومات الداخلية) 1.أ

التعليمات الداخلية : انطالقاً من النشاطات الداخلية للمؤسسة مثل 



 

 

الموجهة للعاملين ، كمية المواد األولية المستهلكة ، كمية اإلنتاج ، 

  .الخ. . .ساعات العمل، رقم األعمال 

 تنشأ هذه التدفقات من تبادل :دفقات المعلومات الخارجية ت) 2.أ

الطلبيات : المعلومات بين المؤسسة و محيطها أو المتعاملين معها مثل 

المستلمة من الزبائن ، الطلبيات المرسلة للموردين ،اإلشعارات من 

        المعلومات عن السلع  cataloguesمصلحة الضرائب وكتالوجات 

  .و المنتجات

أو مادية وتدفقات مالية أو وهي تدفقات حقيقية  : التدفقات االقتصادية) ب

   .نقدية

  أنواع التدفقات االقتصادية . 2.2

تنقسم التدفقات االقتصادية إلى تدفقات حقيقية أو مادية ، وتدفقات مالية 

  . أو نقدية 

 البضائع ، المواد(  هي حركة السلع :التدفقات الحقيقية أو المادية ) أ

النقل ، التأمينات ، العمل ( أو الخدمات )  األولية ، المنتجات التامة الصنع

التدفقات المادية  أو الحقيقية  قد تكون داخلية أي تتم داخل و ، ....)

 .المؤسسة ، وقد تكون خارجية أي تتم مع طرف خارجي عن المؤسسة 

سائلة األموال من نقود  هي حركة :التدفقات المالية أو النقدية )ب

في حالة ، وكذلك حركة الديون في حالة الدفع اآلجل أي  وشيكات

   .العمليات على الحساب

  



 

 

  :مثــال 

  :إليك التدفقات التالية 

 .فريد دج  للزبون 90000 بمبلغ المنتج ك  عبد اهللابيع مؤسسة   )1

 دج من طرف 7000سيارة تملكها مؤسسة عبد اهللا بملغ صيانة  )2

 .الميكانيكي بوعالم

 .عبد اهللادج بشيك بنكي لمؤسسة  90000 لمبلغ فريدد الزبون تسدي )3

 .للميكانيكي بوعالم دج  نقدا 7000 مبلغ  عبد اهللاتسديد مؤسسة  )4
  

بين  من خالل مخططات أنواع  التدفقات  التي قامت بها : المطلوب 

 .عبد اهللامؤسسة 

     حل المثـــال

  ) ماديا( يمثل تدفقا حقيقيا : التدفق األول  )1

  

  

  ) ماديا( يمثل تدفقا حقيقيا :  الثاني التدفق )2

  

  

 فريدالزبون 
  دج90000 بـ المنتج ك

 عبد اهللامؤسسة

 )مادي(تدفق حقيقي

الميكانيكي 

 بوعالم

   دج7000 بـ مةخد
  عبد اهللامؤسسة

 )مادي(تدفق حقيقي



 

 

 ) نقديا( يمثل تدفقا ماليا : التدفق الثالث )3

  

  

 

 )نقديا( يمثل تدفقا ماليا : التدفق الرابع  )4

  

  

 التدفقات ومقابلها. 3
 

 بالرجوع إلى التدفقات التي قامت بها مؤسسة عبد اهللا ، نالحظ أن 

ن اقتصادي آخر، يتم ترجمتها بها المؤسسة مع عو قامت كل عملية

إلى تدفقين اقتصاديين خارجيين متساويين في القيمة ومتعاكسين في 

 1التدفق (االتجاه، أحدهما يكون تدفقا حقيقيا واآلخر تدفقا ماليا

  )4 والتدفق 2 ، وكذلك التدفق 3والتدفق 

  .في حالة المقايضة يكون كال التدفقين حقيقيا :مالحظة 

 فريدالزبون 
   بشيك بنكي90000تسديد مبلغ

 عبد اهللامؤسسة 

 ماليتدفق

 الميكانيكي بعالم
   دج7000تسديد مبلغ نقدي

 عبد اهللامؤسسة 
 ماليتدفق



 

 

مخططات مختلف التدفقات الخاصة بالعمليات التي بين ب  : مثــال

  .عبد اهللا قامت بها مؤسسة 

     حل المثال

  :3ومقابله التدفق  1 التدفق -

  

  

  

  

 : 4 ومقابله التدفق  2 التدفق -

  

  

  

 

مؤسسة عبد 

 اهللا
  

 الزبون فريد

 تدفق حقيقي / دج90000مبلغبالمنتج ك

 تدفق مالي/ دج  850000بـ  بنكي شيك

الميكانيكي 

 بوعالم

مؤسسة عبد 

 اهللا

تدفق حقيقي/ دج7000بـخدمة

 تدفق مالي/دج 7000بـ نقود



 

 

بين زمني  العملية على الحساب ، ينتج فارق عندما تكون : مالحظة

فعند االلتزام بتسديد الدين . التدفق الحقيقي والتدفق المالي المقابل له 

 عالقة مديونية بين طرفي العملية ، وتنتهي هذه من قبل المدين تنشأ 

 فيسقط عنه  إبراء ذمته لمبلغ واجب الدفع  والمدين لالعالقة بتسديد 

 .اه الطرف الدائنتج ا عند بداية العملية تعلق بذمته  االلتزام الذيبذلك 

 .كما يسقط حق الدائن الذي نشأ أيضا في بداية العملية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 وثائق إثبات التدفقات الحقيقية. 4
 

 .وثائق إثبات التدفقات الحقيقية .1.4

 وصل الطلب  ) أ

    متداول في السوقطلبالنموذج التالي يبين شكل وصل 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 



 

 

  وصل التسليم  ) ب

   : متداول في السوق تسليمصل النموذج التالي يبين شكل و

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   ) ج



 

 

 الفاتورة   ) ح

   :وهو نموذج متداول في السوقالنموذج التالي يبين شكل الفاتورة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

 وثائق إثبات التدفقات المالية .2.4

   .الوصل النقدي  والشيك: وسائل الدفع الفوري   ) أ

 الوصل النقدي ، الشيك: وسائل إثبات عمليات الدفع الفوري هي 

  .البنكي ، والشيك البريدي

 الوصل النقدي) 1.أ

  : متداول في السوق النموذج التالي يبين شكل وصل نقدي

  

  

  

  

  

 صادر عن بنك  النموذج التالي يبين شكل شيك بنكي  الشيك البنكي) 2.أ

   :القرض الشعبي الجزائري 

 

  

  

 



 

 

   الشيك البريدي) 3.أ

   : النموذج التالي يبين شكل شيك بريدي     

  

 

 

 
  

  .األوراق التجارية األخرى:  وسائل الدفع اآلجل ) ب

 هي السفتجة  أو الدفع اآلجلاألوراق التجارية المستعملة  في 

  .الكمبيالة  والسند ألمر

  )الكمبيالة(  السفتجة ) 1.ب

  ) :كمبيالة( النموذج التالي يبين شكل سفتجة 

  

  

  

  

  

 



 

 

  : السند ألمر) 2.ب

  :د ألمر  النموذج التالي يبين شكل سن

  
                                        

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
 

 



 

 

  و حلولهاأنشطة اإلعالم اآللي
 

محمود << إليك العمليات االقتصادية التالية  التي قامت بها مؤسسة 

  .االنتاجية >> وإخوانه  

  . دج40000 بقيمة "ط " المنتج أدخل قسم اإلنتاج إلى المخازن  .1

 . دج من البنك ووضعته في الصندوق10000سحبت مبلغ   .2

 دج 18000بقيمة " م " المادة األولية قامت بشراء كميات من  .3

 .بشيك بنكي

 . دج نقدا60.000ً بقيمة للزبون محمود  "ط " المنتج باعت  .4
  :العمل المطلوب

 باستعمال معالج النصوص أنجز جدوالً وفق الشكل التالي تبين فيه 
 X وذلك بوضع عالمة ةية و التدفقات الخارجيأنواع التدفقات الداخل
  .في المكان المناسب 

  

 التدفقات الخارجية التدفقات الداخلية
 العملية

 الحقيقية المالية الحقيقية

1 X      

2   X    

3   X  X  

4   X  X  

 
 



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :يكون الحل المقترح كما يلي

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الذاتيأسئلة التقويم
  

  ):1(التمرين 
إليك الجدول التالي الذي يمثل مجموعة من التدفقات التي تحص إحدى 

 المؤسسات

 
  :العمل المطلوب

  .في الخانة الصحيحة) X(وضع إكمال الجدول السابق ب

  ):2(التمرين 

معدات من المورد سعيد بقيمة    " محفوظ وشركاؤه"اشترت مؤسسة ـ 1

  .     دج بشيك بنكي 460000

تدفق   العملية  الرقم

 حقيقي

تدفق 

  مالي
       عماد  إلى المورد مبلغ الفاتورة نقدا دفع  01
      .ورشةتموينات مختلفة من المخزن إلى الإخراج    02
بشيك  56فاتورة المبلغ  الزبون محمد تسديد   03

  .بنكي

  
  

      . سحب مبلغ من  الصندوق ووضعه في البنك  04
      .شراء بضاعة  واستالمها بمخازن المؤسسة  05
صيانة الشاحنة التي تملكها المؤسسة من طرف   06

  .آكليالميكانيكي 
  

  



 

 

 ـ كانت األجور المدفوعة للمستخدمين في إحدى المؤسسات خالل 2

  .  دج دفعت بشيك بنكي950000شهر ماي 

 دج 985.000سلعة بمبلغ  ) بدر لإلعالم اآللي (  ـ تبادلت المؤسسة 3

  .مقابل سيارة ) د التجاريةفؤا(مع المؤسسة 

  .مواد أولية من المخازن إلى ورشة التصنيع) د( ـ أخرجت المؤسسة 4

  :العمل المطلوب

   :العمل المطلوب

التدفقات التي تخص طبيعة كل تدفق من استعمل مخططات تبين فيها 

  .العمليات السابقة

  ):3(التمرين 

  إليك الجدول التالي

  خطأ  صحيح  العبارة

ي الوثيقة الوحيدة التي تثبت التدفقات الفاتورة ه

  المالية 

  
  

      الكمبيالة  وثيقة إلثبات الدفع اآلجل 

الشيك البنكي يتم به إثبات الدفع الفوري والدفع اآلجل 

  .أحيانا

  
  

      وسائل الدفع الفوري النقود والشيك والسند ألمر

  :العمل المطلوب

   .سبة أمام كل عبارة في الخانة المنا Xضع إشارة 

  



 

 

 أجوبة التقويم الذاتي

  ):1(حل التمرين 

  ):2(حل التمرين 

  :العملية األولى 

  

  )3(حل التمرين 

  

  

  

 
 

تدفق   العملية  الرقم

 حقيقي

تدفق 

  مالي
  X     عماد  إلى المورد مبلغ الفاتورة نقدا دفع  01
    X  .ورشةتموينات مختلفة من المخزن إلى الإخراج    02
بشيك  56فاتورة المبلغ  الزبون محمد تسديد   03

  .بنكي

  
X  

  X    . ق ووضعه في البنكسحب مبلغ من  الصندو  04
    X  .شراء بضاعة  واستالمها بمخازن المؤسسة  05
صيانة الشاحنة التي تملكها المؤسسة من طرف   06

  .آكليالميكانيكي 
X  

  

  
  

  

  

 
  

محفوظ   مؤسسة 

  وشركاؤه    

  

  المورد سعيد
 

  دج460000) ت ح( معدات 

  دج460000) ت م( شيك 



 

 

  :العملية الثانية

  

  

 

  :لثةالعملية الثا

  

  

  

  .ضة سلعة بالسيارةالعملية تمثل مقاي: مالحظة

  :العملية الرابعة

  

  

  

  ):3(حل التمرين 

  خطأ  صحيح  العبارة

  X    الفاتورة هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت التدفقات المالية 

    X  الكمبيالة  وثيقة إلثبات الدفع اآلجل 

  X    .الفوري والدفع اآلجل أحيانا الدفع إثبات به يتم البنكي الشيك

    X   النقود والشيك والسند ألمروسائل الدفع الفوري

  

  مؤسسةال

  

 العمال
  دج950000) ت م( شيك 

  دج950000) ت ح( خدمة  

   بدرمؤسسة

  

مؤسسة فؤاد 

 التجارية

  دج985000) ت ح( سلعة  

  دج985000) ت ح( سيارة  

  المخزن

  

ورشة 

 التصنيع

 )ت ح داخلي( مواد أولية  



 

 

  

  

 تصميم الدرس
  

  مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات. 1

  الحساب. 2

  تحليل أرصدة الحسابات. 3

 الحسابات والنظام المحاسبي المالي. 4

   أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها 

   لتقويم الذاتي أسئلة ا

 التقويم الذاتي أجوبة 
 
 
 

  المبادئ األساسية للمحاسبة: المجال المفاهيمي األول

   الحساب-التسجيل المحاسبي للتدفقات ): 3(الوحدة 

  :الكفاءات المستهدفة

 ـ يمسك الحساب ويستخرج الرصيد  

   ساعة13 :المدة الالزمة 

  . الكتب المدرسية المقررة :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 . يستخرج الرصيديسجل العمليات في الحساب و 

 .يستخدم الترميز المحاسبي واألصناف وترقيم الحسابات 

==============================  



 

 

 مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات.1

 
يقوم مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات االقتصادية على تحليل التدفق 

بحيث تبرز مكوناته المتمثلة في نقطة انطالقه ونقطة وصوله وبالتالي 

  . تحديد اتجاهه، تاريخ التدفق ، وقيمة التدفق

 . نقطة انطالق التدفق االقتصادييمثل: دفقمصدر الت .1.1

  . نقطة وصول التدفق االقتصادييمثل  :استخدام التدفق .2.1

 :يتضمن كل تدفق العناصر التالية  :وصف التدفق  .3.1

  .)نهاية( وصولونقطة) بداية( تدفق نقطة انطالق لكل :اتجاه التدفق  ) أ

النقدية تمثل في القيمة كل التدفقات لها قيمة معينة ت :قيمة التدفق   ) ب

وهذه القيمة تستخدم فيها وحدة نقدية موحدة بين جميع التدفقات هي . لها

الوحدة النقدية للبلد المتمثلة في الدينار فحركة السلع أو الخدمات تقيم 

 كل تدفق سواء كان خارجي أو داخلي و سواء كان :الزمن. بالنقود

  .)تاريخ العملية(حقيقي أو مالي يحدث في تاريخ معين يدعى 

كل تدفق سواء كان خارجيا أو داخليا و سواء كان  :تاريخ التدفق   ) ج

وهو ) تاريخ العملية(حقيقيا أو ماليا يحدث في تاريخ معين يدعى 

  .التدفقهذا التاريخ الذي حدث فيه 
 



 

 

  :1 الـثـم

 بسحب مبلغ من حسابها البنكي  N/15/01قامت بتاريخ ) رضا(مؤسسة 

  .يووضعته في حسابها الجاري البريد

   الحــــل

  تحليل التدفق

  

  

  

  

  :2 الـثـم

  . نقداً للتاجر فارح80.000باعت مؤسسة عبد القادر بضاعة قيمتها 

   الحــــل

   تحليل التدفق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تدفق نقدي  .ج.ح  البنك

                     نقطة الوصول )         المصدر(نقطة االنطالق 

  التاجر فارح  مؤسسة عبد القادر
  )سلع(تدفق حقيقي 

  )نقود(تدفق مالي 

  الصندوق

  منمبيعاتال

  ئعبضاال
بضائع 

  مخزنة

  )استخدام(وصول   الصندوق

  

  )مصدر(انطالق 

  

  )مصدر(انطالق

  

  

  )استخدام(وصول

  



 

 

 ابــالحس. 2

 تعريف الحساب وشكله.1.2

 هو أصغر وحدة معتمدة لترتيب وتسجيل  :تعريف الحساب) أ 

  :عن جدول مقسم إلى قسمين وهو عبارة  .الحركات المحاسبية 

 ويسمى بالجانب الدائن،  ويسجل فيه  :الجانب األيسر) 1.أ

  .اتفاقا كل أثر  التدفقات عندما يكون هذا الحساب مصدرا 

 ويسمى بالجانب المدين، ويسجل فيه  :الجانب األيمن) 2.أ

  .اتفاقا كل أثر التدفقات عندما يكون هذا الحساب استخداما

يكون الحساب على شكل جدول يتكون من : ساب شكل الح)   ب   

  :يكون الحساب بجانبيه محتويا على المعلومات التالية و ،جانبين

  .البيان و يمثل شرحا لمحتوى العملية  -

 .تاريخ التدفقمبلغ العملية أو التدفق و -

الحساب شكل يكون الشكل العادي أو الكالسيكي ) 1.ب         

  :كما يلي الكالسيكي 

  :                                            شهر لمؤسسةا اسم 

   الدائن  .......                        /حـ........ المدين              

تاريخ 

  العملية

المبلغ   البيان

  المدين

تاريخ 

  العملية 

المبلغ   البيان

  الدائن 

  

  

          



 

 

في الحياة شكل مستخدم ال ذاوه :شكل األعمدة المتوأمة) 2.ب

  :وهو كما يليالعملية أيضا 

تاريخ 

  العملية

المبلغ   البيان

  المدين

المبلغ 

  الدائن

  الرصيد

  

  

  

  

  

        

 Tالحرف  شكل) 3.ب

 من أجل األغراض التدريسية ، ومن أجل التبسيط وربح الوقت يستخدم 

سنقتصر في دراستنا على استخدام و،  Tالحرف كل الحساب المسمى ش

   :وهو كما يلي.  فقطTحساب الذي يشبه حرف الشكل المبسط لل

                                                                  

        

  

  

   دائن                          / حـ                         مدين

  :             أثر التدفقات

  استخدام

  

  :            أثر التدفقات

  مصدر



 

 

 : لتدفقات في الحسابتسجيل ا .2.2

إن التسجيل في حساب ما يكون انطالقا من أثر تدفق ما على هذا 

الحساب ، فإذا كان هذا الحساب مصدرا للتدفق يتم تسجيل قيمة التدفق 

في الجانب الدائن منه ،  أما إذا كان هذا الحساب استخداما فيتم تسجيل 

ام عملية دخول يمثل االستخد. قيمة التدفق في الجانب المدين منه 

  .أموال، ويمثل المصدر عملية خروج أموال

يمن للحساب يتم التسجيل في الجانب األ :التسجيل في الجانب المدين  ) أ

 .استخداماهذا الحساب عندما يكون 

  :مثـــــال

 بها مؤسسة عمر خالل شهر أفريل إليك العمليات التالية التي قامت    

  :التي تخص حساب البنك و

  . بشيك بنكي 560000 بمبلغ ئعضا بيع ب01/04

  . بشيك بريدي 1000  شراء طوابع بريدية بمبلغ 02/04

  . بشيك بنكي 36000 بمبلغ ئع  شراء بضا05/04

  . بشيك بنكي 130000 بمبلغ ئع  بيع بضا08/04

  . بشيك بنكي 8600  تسديد مبلغ التأمينات على السيارة  بمبلغ 10/04

  .صندوق إلى البنك  من ال180000 تحويل مبلغ 12/04

  . بشيك  بنكي 356000 بمبلغ ئع بيع بضا23/04

  . بشيك بنكي 199000 شراء معدات نقل بمبلغ 28/04

 . بشيك بنكي 39700  بمبلغ معدات وأدوات بيع 30/04

  



 

 

  :المطلوب 

  . في أحد جانبيه سجل العمليات التي تأثر بها حساب البنك) 1

   لــحــال

  :اب البنك كما يلييظهر أثر العمليات على حس

  البنك               دائن/                   مدين         حـ

      10/04: 560000       02/04 : 1000   

                08/04 : 130000    05/04 : 36000   

                12/04 : 180000      10/04 : 8600   

                23/04 : 356000     25/04 : 199000   

                30/04 : 39700  

يتم التسجيل في الجانب الدائن للحساب  : التسجيل في الجانب الدائن) ب

   .مصدراهذا الحساب عندما يكون 

  مثـــــال

ي ت التي قامت بها إحدى المؤسسات والتكانت التدفقات المتعلقة بالعمليا

  :تخص حساب الموردين في شهر ماي كما يلي 

   500000 على الحساب بمبلغ ئع  شراء بضا02/05

   400000 على الحساب بمبلغ ئع  شراء بضا05/05

   نقدا 300000  تسديد مبلغ للموردين 12/05

   بشيك بنكي 200000 تسديد مبلغ للموردين بمبلغ 21/05

   150000 على الحساب بمبلغ ئع شراء بضا28/04

   بشيك بريدي 180000 تسديد مبلغ 30/05



 

 

  :طلوب الم

  .فتح حساب الموردين و تسجيل أثر هذه التدفقات على هذا الحساب

   

  ل ــالح

  الموردين             دائن/            مدين      حـ 

    

12/05 : 300000    02/05: 500000   

21/05: 200000    05/05 : 400000   

30/05 :180000    28/05 : 150000   

  

 مبلغ في حساب ما في الجانب المدين ، يتم عندما يتم تسجيل  :مالحظة

في الجانب أو عدة حسابات في المقابل تسجيل نفس المبلغ في حساب آخر 

 بحيث نحصل في األخير على ،بالقيد المزدوجوهذا ما يسمى . الدائن 

  :المساواة 

المبالغ المسجلة في = المبالغ المسجلة في الجانب المدين للحسابات  

  لحساباتالجانب الدائن ل

  



 

 

  وصف الحساب بعد التسجيل  )ج

 نالحظ أن معين ،  التدفقات التي أثرت على حساب      بعد تسجيل 

 من هذا الحساب ، وهي المبالغ التي جانب المدين الهناك مبالغ مسجلة في 

من هذا جانب الدائن الومبالغ مسجلة في ، استخداما فيها كان الحساب 

  . مصدراالحساب هذا  فيهاان  كالحساب وهي المبالغ التي 

مجموع من  المدين أكبرالمسجلة في الجانب المبالغ مجموع كون قد ي

كون يأوالعكس ، كما قد المسجلة في الجانب الدائن لنفس الحساب المبالغ 

  . مجموع المبالغ المسجلة في الجانبين متساويافي حاالت أخرى 

   ترصيد الحساب) د

هو المبلغ المتبقي في حساب ما  بعد   الرصيد:  تعريف الرصيد)1.د

  .تسجيل أثر مختلف التدفقات 

 يقصد بالترصيد استخراج رصيد الحساب و تتم  : عملية الترصيد) 2.د

  :هذه العملية وفقا للخطوات التالية 

  : استخراج مبلغ الرصيد و ذلك باستعمال العالقة التالية  ∗

 مجموع المبالغ -دينمجموع المبالغ المسجلة في الجانب الم= الرصيد

  .المسجلة في الجانب الدائن 

 وينسب إلى ،يد في الجانب األصغر من الحسابيوضع الرص ∗

 الحساب هو مبلغ الجانب األكبر يكون مجموعالجانب األكبر و

 . يوضع المجموع في الجهتين من أجل إظهار التوازنو
 
    



 

 

  ترصيد حساب ذو طبيعة دائنة   :1مثال 

يتم الترصيد كما هو ن في نهاية شهر ماي كما يلي وردي كان حساب المو

  :موضح 

  الموردون       دائن / مدين        حـ  

  

        مجموع مبالغ 500000           360000    

مبالغ                                              الحساب          المجموع 

       1050000   400000           200000  لحسابالمدينة ل
740000  180000          150000   

  

  رصيد

       دائن
       1050000        1050000  

  

  ترصيد حساب ذو طبيعة مدينة  :2مثال 

هو يتم الترصيد كما لصندوق في نهاية أفريل كما يلي وكان حساب ا

          : موضح

       دائن  الصندوق /           حـمدين             

       مجموع 

المبالغ المدينة    

مجموع المبالغ   1000000

  الدائنة

400000  

  600000رصيد مدين            

  1000000  1000000  
  

 310000 



 

 

ة بنقل الرصيد إلى جانبه يعاد فتح الحسابات في الدورة الموالي :مالحظة 

  .األصلي  الذي ينسب إليه

 )شهر جوان( رة الموالية إعادة فتح حساب الموردين في بداية الفت 
                    

       دائن  الموردون /           حـمدين             

  310000  رصيد أول الشهر    

      

      

 )مايشهر ( الفترة الموالية بداية  في الزبائنح حساب فتإعادة      

   دائن      الصندوق /        حـمدين               

      600000  رصيد أول الشهر

              

    

  



 

 

 تحليل أرصدة الحسابات. 3
 

 وحسابات أخرى يكون ة،مدينذو طبيعة هناك حسابات يكون رصيدها 

  .ذو طبيعة دائنةرصيدها 

  :  الحسابات ذات األرصدة المدينة .1.1

نميز بين نوعين منها ، حسابات االستخدامات الوسيطية وحسابات 

  .تخدامات النهائيةاالس

تُعّبر أرصدتها عن ممتلكات  :  حسابات االستخدامات الوسيطية  ) أ

المؤسسة التي تستعملها في نشاطها مثل البناءات ، معدات اإلنتاج ، 

. لخا... الحسابات البنكية والبريدية المواد األولية ، أموال في

 غير تتميز هذه الحسابات بكونها قابلة لالنعكاس أي أن استخدامهاو

  .نهائي ، فتكون استخداما وقد تنعكس لتصبح مصدرا 

تعبر أرصدتها عّما استهلكته  :  حسابات االستخدامات النهائية  ) ب

المؤسسة عند ممارسة نشاطها مثل المشتريات المستهلكة من 

الصيانة ، أجور المستخدمين ،  ،بضائع والمواد األولية ، اإليجارال

 هذه الحسابات بأنها غير قابلة تتميزو. لخ ا...الضرائب والرسوم

  .لالنعكاس ويكون استخدامها نهائيا وال تشكل مصدرا الحقا

   الحسابات ذات األرصدة الدائنة. 2.3

نميز بين نوعين منها حسابات المصادر الخارجية وحسابات 

  .المصادر الداخلية



 

 

تعبر أرصدتها عن رؤوس  :  حسابات المصادر الخارجية  ) أ

مساهمة ( في المؤسسة بصفة دائمة األموال المساهم بها

وتكون هذه الحسابات . الديون بمختلف أنواعها أو) الشركاء

قابلة لالنعكاس أي أنها تكون مصدرا وفي حاالت أخرى 

  .استخداما

ر أرصدتها عن المنتوجات تعّب : حسابات المصادر الداخلية ) ب

المبيعات من  التي حققتها المؤسسة من خالل نشاطها مثل

المقدمة ، المنتوجات البضائع والمنتجات المصنعة ، الخدمات 

تكون هذه الحسابات غير قابلة لإلنعكاس و. لخ ا...المالية 

 . فتكون مصدرا والتشكل استخداما الحقا

  

 الحسابات والنظام المحاسبي المالي. 4

 تعريف النظام المحاسبي المالي .1.2

 المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات  المحاسبة المالية نظام لتنظيم

قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس 

صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان ونجاعته 

  .ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية

  :من خالل هذا التعريف نستنتج أن النظام المحاسبي المالي يهتم بـ



 

 

 .يم وتسجيل المعلومة المالية تصنيف وتقي -

 .عرض كشوف تُعّبر عن الوضعية المالية للمؤسسة  -

ومن أجل تحقيق ذلك حدد النظام المحاسبي المالي مدونة حسابات ذات 

 التي تخضع لهذا  المؤسسات رقمين إلزامية التطبيق من طرف كل

  .النظام وذلك من أجل توحيد العمل المحاسبي والمعلومة المالية

 نة الحسابات   مدّو .2.4

 تسمى ضمن مجموعات       هي مجموعة من الحسابات المجمعة 

ويتضمن كل صنف قائمة حسابات ذات رقمين اثنين والتي  .أصناف

، وداخل المؤسساتتشكل اإلطار المحاسبي الواجب تطبيقه على جميع 

أن تفتح جميع التقسيمات الضرورية التي للمؤسسات هذا اإلطار يمكن 

  .أكثر حتياجاتها وتقترح مدونة حسابات ذات ثالثة أرقام أوتستجيب إل

وقد تضمن النظام المحاسبي المالي قائمة حسابات من رقمين إجبارية 

  .على كل المؤسسات، وقائمة من ثالثة أرقام على سبيل التوجيه

  الترميز المحاسبي  ) أ

اعتمدت مدونة الحسابات ذات رقمين على ترميز عشري للحسابات 

، ثم يضاف إليه رقم لرقم األول على اليسار على الصنفاحيث يدل 

التي تنتمي لنفس الصنف  لتمييز الحسابات 9 إلى 0من على اليمين 

  .عن بعضها بعضا

 



 

 

 
    مثــال

    4           ترميز الصنف 

          الغير  حسابات 4 الصنف   

  .الموردون والحسابات الملحقة   40الحساب  

  ن والحسابات الملحقةالزبائ 41الحساب  

 .المستخدمون والحسابات الملحقة 42الحساب  

.       .                

.       .                

  .حسابات الغيرخسائر القيمة عن   49         الحساب  

ومن أجل تشكيل مدونة حسابات ذات ثالثة أرقام يضاف لكل حساب 

زه عن غيره من  لتميي9 إلى 0ذي رقمين رقم على يمينه من 

  .الحسابات

  : يتفرع إلىالموردون والحسابات الملحقة  40 الحساب :مثال

  . موردو المخزونات والخدمات401      الحساب  

  .موردو السندات الواجب دفعها 402      الحساب  

  .موردو التثبيتات  404      الحساب  

  

  



 

 

 األصناف  ) ب

مة  وهي مقّس7 إلى 1 أصناف مرقمة من 7  تتضمن مدونة الحسابات 

  : إلى طبقتين

وتتكون من خمسة أصناف وتسمى :  طبقة حسابات الوضعية -

قابلة  وتتميز بأنها 5 إلى 1بحسابات الميزانية وهي مرقمة من 

  . استخدامها غير نهائي أي أّنلإلنعكاس

 .7 و6 وتتكون من صنفين مرقمين بـ :طبقة حسابات التسيير -

 . استخدامها نهائي أي أّنكاسغير قابلة لإلنعوتتميز بأنها 
  

  

  األصناف  الطبقة

   حسابات رؤوس األموال– 1الصنف 

   حسابات التثبيتاث– 2الصنف 

 حسابات المخزونات – 3الصنف 

  والمنتوجات قيد التنفيذ

   حسابات الغير– 4الصنف 

  

  

 حسابات الميزانية 

   الحسابات المالية– 5الصنف 

  حسابات التسيير  سابات األعباء ح- 6الصنف 

   حسابات المنتوجات– 7الصنف 



 

 

   ترقيم الحسابات) ج

التمييز بين مختلف العناصر المكونة للذمة المالية تهدف المحاسبة إلى 

للمؤسسة ، وتحديدها بدقة وبصفة منفصلة عن بعضها البعض ، 

نفس الطبيعة ونفس النوع في فباالضافة إلى تجميع المعلومات من 

يتم تقسيم الحسابات إلى حسابات رئيسية تتفرع عنها ، فإنّه أصناف

  حسابات فرعية وهذه األخيرة بدورها تتجزء إلى حسابات جزئية

 تتكون من رقمين حيث يدل الرقم األول :الحسابات الرئيسية) 1.ج

  .على اليسار على الصنف الذي تنتمي إليه هذه الحسابات

ام حيث يدل  تتكون من ثالثة أرق:الحسابات الفرعية ) 2.ج

الرقمين األولين على اليسار على الحساب الرئيسي الذي تنتمي إليه 

  .هذه الحسابات

 تتكون من أربعة أرقام أو أكثر حيث : الحسابات الجزئية) 3.ج

تدل األرقام الثالثة األولى على اليسار على الحساب الفرعي الذي 

  .تنتمي إليه هذه الحسابات

  . البناءات213  الحساب  نجدبات   من مدّونة الحسا 1 مثـال

    :الحل

 البناءات هو حساب فرعي ألنّه يتكون من ثالثة 213إّن الحساب   -

 .أرقام

 . التثبيتات العينية21: الحساب الرئيسي الذي يتفرع عنه هو -



 

 

 . حسابات التثبيتات2 هو الصنف 21الصنف الذي ينتمي إليه الحساب  -

إحدى المؤسسات نجد الحساب من مدونة الحسابات الخاصة ب  2 مثـال

    .  المورد صالح4012

       . بّين كيفية ترقيم هذا  الحساب:المطلوب

    :الحل

 المورد صالح حساب جزئي ألنه يتكون من أربعة 4012إّن الحساب  -

 .أرقام

 موردو المخزونات 401الحساب الفرعي الذي يتفرع عنه هو الحساب  -

 .والخدمات

  40:  هوالحساب401ع عنه الحساب الحساب الرئيسي الذي يتفر -

 .الموردون والحسابات الملحقة

  . حسابات الغير4 هو الصنف 40الصنف الذي ينتمي إليه الحساب  -

  حاالت خاصة بالترقيم) د

 تكون طبيعتها عكس طبيعة )××9(الحسابات التي رقمها الثالث تسعة 

  .الحساب الرئيسي التي تفرعت عنه

 هو حساب ذو طبيعة  والحسابات الملحقة الزبائن41 الحساب :1مثـال

  .سجل في جانبه المدين الحقوق الناتجة عن الزبائنمدينة، ت



 

 

 الذي رقمه  ، الزبائن الدائنون419 الحساب  41يتفرع عن الحساب 

يسجل  و41 وبالتالي يصبح ذو طبيعة دائنة عكس الحساب 9الثالث 

من لمتها المؤسسة الطلبيات التي استفي جانبه الدائن التسبيقات على 

  .الزبائن

  

 هو حساب ذو  الموردون والحسابات الملحقة 40الحساب   :2مثـال

   .سجل في جانبه الدائن الديون اتجاه الموردينوت طبيعة دائنة

الذي  الموردون المدينون 409الحساب  40يتفرع عن الحساب           

، 40ساب  وبالتالي يصبح ذو طبيعة مدينة عكس الح9رقمه الثالث 

يسجل في جانبه المدين التسبيقات المدفوعة والتخفيضات للتحصيل من و

  .الموردين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أنشطة اإلعالم اآللي

  :إليك الحسابين التاليين 

  الموردون    دائن/الزبائن    دائن           مدين   حـ/مدين       حـ

  100000م .أ.ر
       200000  

  

  

50000  
120000  

90000  

   200000  
300000  

  500000م.أ.ر
     180000  

          

رصيدي  الحسابين باعتبار  إليجادستخدم صيغ المجدول أ  :المطلوب

  .ذو طبيعة دائنة حساب  حساب ذو طبيعة مدينة والموردون الزبائن

  
 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  

  :يكون الحل المقترح كما يلي

لطبيعة المدينة يمكن إيجاد رصيده كما  لحساب الزبائن ذو ابالنسبة )1

 : ، ويظهر الحل كما يليF6توضحه الخلية 
 
الحل مع تبيين الصيغ المستعملة في مجموع الحساب وتحديد  

  :الرصيد المدين



 

 

  
  الحل النهائي 

  
  

 لحساب الموردين ذو الطبيعة الدائنة يمكن إيجاد رصيده بالنسبة ) 3

 : كما يلي ، ويظهر الحلF6كما توضحه الخلية 

  

الحل مع تبيين الصيغ المستعملة في مجموع الحساب وتحديد  

  :الدائنالرصيد



 

 

  
  الحل النهائي 

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

  ):1(التمرين 
  دائن الصندوق   53/حـ البنك      دائن        مدين  512 / حـمدين 

800000  
90000  

180000  
197000  
250000  

  

  270000  
95000  

90000  
50000  
70000  

  

          

  دائن م النقل  2180/حـ      دائن      مدين    الزبائن41/ حـن  مدي
155000  

  
95000  

  
  150000  

300000  
  

          

  دائناقتراضات 164/حـ الموردون    دائن      مدين  40/حـمدين    
197000  

  
250000    180000  

  
300000  

          

    دائن  ح ج ب5170/حـمدين     
70000      

    
 

  .د الحسابات السابقةرّص: العمل المطلوب
 
 



 

 

  ):2(التمرين 

  :إليك الجدول التالي

رقم 

  الحساب

رئيسي، ( نوعه  اسم الحساب

  )فرعي، جزئي

  الطبقة الصنف 

        نتيجة السنة المالية   12
موردو المخزونات   4011

  علي/والخدمات 

      

        زبائن   411
        كاللوازم القابلة لالستهال  322
        المواد األولية  601
        الهيئات المالية األخرى  517
        المبيعات من البضائع  700
        األراضي  211

  

  .السابقالجدول الفراغات الموجودة في  أكمل :العمل المطلوب

  ):3(التمرين 

قامت مؤسسة الفالح التجارية بالعمليات التالية المتعلقة بحسابي البنك 

  :شهر مارس والصندوق خالل 

  . دج ألحد المقرضين عن طريق شيك بنكي 180000تسديد مبلغ ) 1ع

  . دج90000سحب مبلغ من الصندوق و وضعه في البنك) 2ع

  . دج نقدا 95000سدد الزبائن مبلغ ) 3ع



 

 

  . ألحد الموردين بشيك بنكي 195000تم تسديد مبلغ ) 4ع

 و الباقي نقدا دج 50000 تم تسديد 200000شراء شاحنة بمبلغ ) 5ع

  .بشيك بنكي 

 من الصندوق و وضعه في الحساب DA 70000سحب مبلغ ) 6ع

  .البريدي الجاري 

  :مع العلم أن أرصدة أول المدة كانت كما يلي 

  DA 800000البنك  

   D.A 270000الصندوق  

  :العمل المطلوب

 ذينثم رصد  هالحسابين البنك والصندوق العمليات السابقة في أثر ـ سجل 

   .ينالحساب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي

 ):1(حل التمرين 

  دائن الصندوق    53/حـدائن         مدين  البنك      512مدين      
800000  

90000  
180000  
197000  
250000  

  263000:م.ر

  270000  
95000  

90000  
50000  
70000  

 155000:م.ر
890000  890000    365000  365000  

  دائن م نقل 2180/حـ      دائن       مدين    ئن زبا41/مدين     حـ
155000  

  
95000  

  60000:م.ر
  150000  

300000  
  45000:م.ر

155000  155000    450000  450000  

  دائن اقتراضات 164/حـ موردون   دائن      مدين 40/مدين       حـ
197000  

  53000:د.ر
250000    180000  

 120000:د.ر
300000  

250000  250000    300000  300000  

  دائنح ج ب     5170/حـمدين  
  70000:م.ر    70000

  
70000  70000  

  
 
 
 



 

 

  ):2(حل التمرين 

  

رقم 

  الحساب

رئيسي، ( نوعه  اسم الحساب

  )فرعي، جزئي

  الطبقة الصنف 

حسابات   األول  رئيسي  نتيجة السنة المالية   12

  الميزانية
موردو المخزونات   4011

  علي/والخدمات 

حسابات   عالراب  جزئي

  الميزانية
حسابات   الرابع  فرعي  زبائن   411

  الميزانية
اللوازم القابلة   322

  لالستهالك

حسابات   الثالث  فرعي

  الميزانية
حسابات   السادس  فرعي  المواد األولية  601

  التسيير
حسابات   الخامس  فرعي  الهيئات المالية األخرى  517

  الميزانية
حسابات   سابعال  فرعي  المبيعات من البضائع  700

  التسيير
حسابات   الثاني  فرعي  األراضي  211

  الميزانية

  



 

 

  )3(حل التمرين 

  الصندوق     دائن/البنك        دائن        مدين    حـ/مدين      حـ
800000  

90000  
180000  
195000  
150000  

  365000: م.ر

  270000  
95000  

90000  
50000  
70000  

  155000:م.ر
890000  890000    365000  365000  
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 الميزانية )أوال

  تعريف الميزانية -1
 

 من 10 ، التعريف رقم 3ورد تعريف الميزانية في الملحق رقم 

  :  كما يلي26/07/2008 المؤرخ في 71ر رقم القرا

الميزانية هي كشف إجمالي لألصول والخصوم الخارجية  (

عند تاريخ اقفال )المؤسسة(ورؤوس األموال الخاصة للكيان ) الديون(

  )الحسابات 

سمح عند كشف محاسبي يمن التعريف يتبين أن الميزانية هي 

 عناصر األصول بصفة منفصلةتاريخ إقفال الحسابات من وصف 

سمح ، أي يعناصر الذمة المالية للمؤسسة وعناصر الخصوم ، التي تمثل 

بمعرفة مجموع الموارد الداخلية والخارجية التي تحصلت عليها المؤسسة 

والمتمثلة في رؤوس األموال الخاصة والديون ، وكذلك مجموع 

ولين وتقدم الميزانية في شكل جد. استخدامات هذه الموارد أي وجهتها

الجدول يخصص ، بحيث  على شكل قائمة يمكن أن يقدمامنفصلين 



 

 

الجدول  لالستخدامات التي تسمى باألصول، ويخصص األعلى في القائمة 

  . للموارد التي تسمى بالخصوم  القائمة أسفلالذي يأتي في 

  :وتظهر الميزانية في شكلها المبسط  مكونة من عمودين كما يلي 

 Nمبالغ الصافية السنة ال Actifs األصول  

  عناصر االستخدامات

.  

. 

  

XXX  

XXX 

XXX 

 XXXX المجموع العام  لألصول

  

Nالمبالغ الصافية  السنة    Passifs الخصوم 

  عناصر الموارد

.  

 

  

XXX 

XXX 

 XXXX المجموع العام  للخصوم

 



 

 

 كل إن كل استخدام ال بد أن يقابله مورد ، والعكس أيضا صحيح فإن

أو مجموعة من االستخدامات مساوية له في المبلغ ،  يقابله استخدام مورد

  :المساواة التاليةولهذا فإن هذا يؤدي إلى 

مجموع )  =  المجموع العام  لألصول(مجموع االستخدامات 

 )المجموع العام  للخصوم(الموارد 

  

 حسابات الميزانية. 2
  

طبقة الرنا سابقا هي كما ذك   حسابات الميزانية أو حسابات الوضعية 

 التي تظهر في ) 5، 4، 3، 2، 1(حسابات األصناف التي تحتوي على 

 ، فالحسابات ذات العادية أرصدتهاوالخصوم حسب طبيعة  األصول

الطبيعة المدينة تظهر في األصول ، والحسابات ذات الطبيعة الدائنة تظهر 

  .في الخصوم

  حسابات األصول .1.2

 تعريف حسابات األصول  . أ

المراقبة من طرف المؤسسة  عناصرهي الحسابات التي تمثل ال       

 في اقتصادية ) منافع( مزايا الناتجة عن أحداث سابقة يرتقب منها جنيو



 

 

هي حسابات األصناف في جانب األصول  تظهر حسابات التيوال .المستقبل

  : التالية 

  . حسابات التثبيتات :2الصنف  - 

وجات الجاري حسابات المخزونات والمنت : 3الصنف  - 

 .العمل بها

 ).ذات الطبيعة المدينة(  حسابات الغير  :4الصنف  - 

 ).ذات الطبيعة المدينة(  الحسابات المالية  :5الصنف  - 

 تقديم حسابات األصول  . ب

  حسابات التثبيتات) 2(الصنف . 1.ب

تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة أثناء نشاطها بشكل مستمر 

تتفرع إلى تثبيتات المالية الواحدة ، وتجاوز السنة ودائم لمدة ت

  . معنوية وعينية ومالية

أصول غير نقدية ، قابلة للتعريف  وهي :التثبيتات المعنوية  

وال معنى مادي لها ، تحوزها المؤسسة وتراقبها وتستعملها  



 

 

في إطار األنشطة العادية لها مثل االنتاج ومن أجل تقديم 

االستعمال لألغراض السلع أو الخدمات ، والتأجير أو 

 . اإلدارية

  أمـثـلـة على حسابات التثبيتات المعنوية

يمثل تكلفة شراء :  برمجيات المعلوماتية و ما شابهها-204

، مثل برمجيات أنظمة رخص استخدام برمجيات االعالم اآللي

الخاصة بالمحاسبة  ، والبرمجيات المكتبية والبرمجيات االستغالل

  .وغيرها

ازات والحقوق المماثلة و البراءات والرخص  االمتي-205

 هذا الحساب االمتيازات أو الرخص يسجل في: والعالمات

المقتناة مثل امتياز استخدام عالمات ، ورخص استغالل 

   . أساليب عمل

 التثبيتات تسجل فيه كل:  التثبيتات المعنوية األخرى-208

لفات المعنوية التي لم تسجل في الحسابات األخرى مثل الم



 

 

التي تحتوي على معلومات حول الزبائن التي تقتنيها المؤسسة 

   .من جهات مختصة في جمع المعلومات

التي في ) المادية( ألصول العينية  اوهي :التثبيتات العينية  

يم السلع أو الخدمات حوزة المؤسسة من أجل اإلنتاج وتقد

االستعمال ألغراض إدارية ، والتي تعتزم والتأجير  و

  عمالها ألكثر من سنة مالية واحدةاست

   أمـثـلـة على حسابات التثبيتات العينية

 تشمل كل أنواع األراضي بما فيها  : األراضي-211

األراضي المخصصة للبناء وأراضي المحاجر والقالع 

  .والورشات 

تشمل المباني مهما كان نوعها ، وال تشمل  :  البناءات-213

  .ي تحسب ضمن األراضياألراضي التي بنيت عليها الت

مثل :  المنشآت التقنية، المعدات و األدوات الصناعية-215

  .التي لها صلة بنشاط المؤسسةاآلالت والمعدات 



 

 

  : مثل الحسابات التالية:  التثبيتات العينية األخرى-218

  معدات النقل،  2180 -

 أثاث المكتب ، 2181 -

 معدات المكتب ، 2182 -

 .معدات االعالم اآللي 2183 -

وهي األصول المالية التي تحوزها  :التثبيتات المالية 

المؤسسة بغرض الحصول على منافع مستقبلية ، وتشمل 

الديون المستحقة على مديني المؤسسة والتي يتم سدادها في 

أجل يفوق السنة الواحدة، كما تشمل السندات أو القيم المماثلة 

 .مالية واحدة ةسن من أكثر لمدة االحتفاظ بها قررت المؤسسة التي

  أمـثـلـة على حسابات التثبيتات المالية             

 ـ  السندات المثبتة األخرى غير السندات المثبتة التابعة 271

وهي السندات من غير سندات المساهمة التي : لنشاط الحافظة 

 .ال ينوي الكيان بيعها في األجل القصير



 

 

السندات ( ئن  ـ السندات التي تمثل حق الدين الدا272 

مثل حصص األموال المشتركة التي ينوي الكيان ): والقسائم

  . االحتفاظ بها بشكل دائم

تمثل السندات :  ـ السندات المثبتة التابعة لنشاط الحافظة273           

التي تنوي المؤسسة المضاربة بها للحصول من وراء ذلك على عوائد 

   .مناسبة

مخزونات والمنتوجات حسابات ال): 03(الصنف .  2.ب

  .الجاري العمل بها

هي األصول التي تحوزها المؤسسة لبيعها أو التي هي قيد االنتاج 

لنفس الغرض والتي تكون في شكل مواد أولية أو لوازم من المقرر 

  .استهالكها ضمن مسار االنتاج أو تقديم الخدمات

ا  مخزونات البضائع التي يعاد بيعها على حالته3 يشمل الصنف 

دون إجراء أي تحويل عليها، وكذلك المنتوجات التامة الصنع أو األشغال 



 

 

قيد االنجاز كمنتوجات من قبل المؤسسة ، كما يشمل باإلضافة إلى ذلك  

  .على المواد األولية الموجودة قيد االستعمال في مسار االنتاج

أمـثـلـة على حسابات المخزونات والمنتوجات الجاري            

   . بهاالعمل

  . مخزونات البضائع- 30

  . المواد األولية و اللوازم- 31

   التموينات األخرى- 32

  . مخزونات المنتجات- 35

  

 السلع التي اتخذ بشأنها قرار بالتثبيت ال تظهر في  :1مالحظة   

 المخزونات بل في التثبيتات ، مثال ذلك مؤسسة تبيع السيارات ، فإن

من المخزونات ، لكن إذا قررت المؤسسة السيارات الموجهة للبيع تعتبر 

أن تحتفظ  بسيارة الستعمالها في االستغالل فإن هذه السيارة تصبح من 

   ).معدات النقل (التثبيتات 



 

 

 األصول العينية التي تحوز عليها المؤسسة لغرض بيعها :2مالحظة 

كاألراضي أو أي أمالك عقارية أخرى تعتبر من المخزونات وليس من 

  .تاتالتثبي

  )ذات الطبيعة المدينة(حسابات الغير): 04(الصنف .  3. ب

، ) Créances( هي الحسابات التي تسجل فيها الحقوق اتجاه المدينين 

وهذه الحقوق  تنشأ عن عمليات االستغالل العادية التي تقوم بها المؤسسة 

وحسابات الغير التي تظهر في األصول هي . مع الغير كالزبائن مثال

  .ات ذات األرصدة المدينة الحساب

   ).ذات الطبيعة المدينة(   أمـثـلـة على حسابات الغير 

ئن  ـ الزبا419خارج الحساب  (  الزبائن و الحسابات الملحقة-41    

 9 دائنا ويستدل على ذلك باعتبار رقمه الثالث الدائنون الذي يكون رصيده

  )، ويظهر هذا الحساب في جانب الخصوم

  لزبائن ـ  ا411    

  .السندات المطلوب تحصيلها,  ـ  الزبائن 413    



 

 

غير يعتبر هذا الحساب من حسابات ال  (  ـ الموردون المدينون409    

 ، ولهذا فإن رصيده يكون  عكس الحساب 9 المدينة باعتبار رقمه الثالث

 الموردون والحسابات الملحقة  40تفرع عنه وهو حساب الرئيسي الذي 

  ) ذو طبيعة دائنة  الذي رصيده 

  )ذات الطبيعة المدينة( الحسابات المالية ): 05(الصنف . 5.ب  

هي الحسابات التي تسجل فيها حركة القيم النقدية والشيكات ، 

والحسابات المالية التي . وكذلك العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية

  .تظهر في جانب األصول هي الحسابات ذات األرصدة المدينة 

  ).ذات الطبيعة المدينة(   أمـثـلـة على الحسابات المالية 

 519خارج الحساب (  البنوك و المؤسسات المالية و ما يماثلها -51

المساهمات البنكية الجارية ، الذي يكون رصيده دائنا ويستدل على ذلك 

  ) ، ويظهر هذا الحساب  في جانب الخصوم 9باعتبار رقمه الثالث 

  ,حسابات الجارية ـ البنوك ال512

  . ـ الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية 515    

  . ـ الهيئات المالية األخرى517   



 

 

  . الصندوق-53

 :حسابات الخصوم.  2.2

  تعريف حسابات الخصوم  . أ

  هي االلتزامات الراهنة للمؤسسة المترتبة على أحداث سابقة  

 وهي. ديةيترتب على انقضائها خروج  موارد تمثل منافع اقتصا

   .دائنة طبيعة ذات

    والحسابات التي تظهر في جانب الخصوم هي حسابات األصناف 

  : التالية 

  .حسابات رؤوس األموال : 1الصنف  - 

 ).ذات الطبيعة الدائنة( حسابات الغير  : 4الصنف  - 

 ).ذات الطبيعة الدائنة( الحسابات المالية  : 5الصنف  - 

 

 

 

  



 

 

 

   تقديم حسابات الخصوم  . ب

 حسابات رؤوس األموال ): 01( الصنف .1.ب

    يشتمل هذا الصنف على الحسابات التي تمثل موارد تمويل 

المؤسسة الداخلية منها والخارجية طويلة المدى التي تتجاوز 

 .مدتها السنة

   أمـثـلـة على حسابات رؤوس األموال

  وهي رؤوس األموال الخاصة المؤسسة الداخلية لتمويل الموارد 

 . المال واالحتياطات وما يماثلها ـ رأس10

   ـ رأس المال الصادر أو رأس مال الشركة أو األموال 101           

  .المخصصة أو أموال االستغالل

  )القانونية األساسية ، العادية والمقننة(  ـ االحتياطات 106          

   ـ نتيجة السنة المالية12 

  لديون طويلة المدىالموارد الخارجية لتمويل المؤسسة وهي ا 

  االقتراضات والديون المماثلة- 16   



 

 

  .ـ االقتراضات لدى مؤسسات القرض164           

  )ذات الطبيعة الدائنة( حسابات الغير) 04(الصنف .  2.ب

 هي الحسابات التي تسجل فيها الديون التي التزمت بها المؤسسة 

 )Dettes ( الل العادية التي ، وهذه الديون  تنشأ عن عمليات االستغ

وحسابات الغير التي تظهر . تقوم بها المؤسسة مع الغير كالموردين مثال

 .في األصول هي الحسابات ذات األرصدة الدائنة 

  ).ذات الطبيعة الدائنة(   أمـثـلـة على حسابات الغير 

 ـ 409اب خارج الحس( .  الموردون و الحسابات الملحقة- 40   

 يكون رصيده مدينا  ويستدل على ذلك باعتبار ذيالموردون المدينون ال

  )األصول  ، ويظهر هذا الحساب في جانب  9 رقمه الثالث

   ـ موردو المخزونات والخدمات401  

   ـ موردو التثبيتات 404   

يعتبر هذا الحساب من حسابات الغير (     ـ الزبائن الدائنون419

 رصيده يكون عكس الحساب  ، ولهذا فإن9الدائنة باعتبار رقمه الثالث 



 

 

الزبائن والحسابات الملحقة  41تفرع عنه وهو حساب الرئيسي الذي 

  ) الذي رصيده ذو طبيعة مدينة  

  )ذات الطبيعة الدائنة( الحسابات المالية ):05(الصنف . 3.ب

هي الحسابات التي تسجل فيها العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية 

  . لحسابات دائنةعندما تكون أرصدة هذه  ا

  ).ذات الطبيعة الدائنة(   أمـثـلـة على الحسابات المالية 

عندما يكون رصيد حساب .(  المساهمات البنكية الجارية-519

البنك دائنا يتم اعتباره  دينا  ويدرج الحساب ضمن الخصوم ، ومن بين 

الحاالت التي يكون فيها رصيد البنك دائنا حالة السحب على المكشوف 

Découvert bancaire (  

  مثال حول حسابات الميزانية

" آالت العصر "  كانت عناصر ميزانية مؤسسة  N/01/01 بتاريخ 

  :)كل المبالغ بـ  دج (  االنتاجية كما يلي

 ،345600، رأس المال   536000االقتراضات لدى مؤسسات القرض  

  ،150000الزبائن   ،13000تموينات أخرى   ،  27800الصندوق  



 

 

أثاث المكتب ،    7000 ، زبائن دائنون   190000معدات وأدوات  

،  موردو المخزونات والخدمات   170000مخزونات المنتجات  ،16000

 ولوازم مواد أولية ،320000أراضي  ، 280000بناءات  ،197400

  ،5200مدينون موردون ، 20000اآللي اإلعالممعدات  ، 34000

  .250000نتيجة السنة المالية ،   110000البنوك الحسابات الجارية 

  .N /01/01بتاريخ  " آالت العصر" إعداد ميزانية مؤسسة : المطلوب

  حل المثال

  N/1/1 بتاريخ " آالت العصر "    ميزانية مؤسسة 

 Nالمبالغ الصافية  السنة  األصول

 320000 أراضي

 280000 بناءات

 190000 معدات وأدوات

 16000 أثاث المكتب

 20000 دات االعالم اآلليمع

 34000 مواد أولية ولوازم

 13000 تموينات أخرى

 170000 مخزونات المنتجات

 150000 الزبائن



 

 

 
 5200 موردون مدينون

 110000 البنوك الحسابات الجارية

 27800 الصندوق

 1336000 المجموع العام لألصول
 

Nالمبالغ الصافية   السنة  الخصوم

 345600 رأس المال 

 250000 نتيجة السنة المالية

االقتراضات لدى مؤسسات 

 536000 القرض

 197400 موردو المخزونات والخدمات

 7000 زبائن دائنون
  

 1336000 المجموع العام للخصوم
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 شكل الميزانية. 3
 

   قدم النظام المحاسبي المالي نموذجا لعرض الميزانية يتوافق مع 

ولي حيث فصل في جانب األصول بين األصول غير المعيار الد

الجارية  واألصول الجارية و في جانب الخصوم فصل بين رؤوس 

  .األموال الخاصة  والخصوم غير الجارية والخصوم الجارية

  آتل جانب األصول .1

 األصول المخصصة  تلك وهي: األصول غير الجارية .1.1

ة، مثل المؤسس نشاط حاجات في والمستمر الدائم لالستعمال

التثبيتات المعنوية و العينية أو التي تحوزها المؤسسة لغايات 

التوظيف على المدى البعيد أو التي ال تنوي المؤسسة إنجازها في 

  . غضون األشهر االثني عشر التي تلي تاريخ قفل السنة المالية

هي األصول التي ترتقب المؤسسة  : األصول الجارية .1.2

و استهالكها خالل دورة االستغالل إمكانية إنجازها أو بيعها أ

العادية ، أو تلك التي تقوم بحيازتها المؤسسة أساسا لغاية إجراء 



 

 

المعامالت أو لمدة قصيرة ترتقب إنجازها في غضون األشهر 

االثني عشر التي تلي إقفال السنة المالية أو تمثل أموال الخزينة 

  .التي ال يخضع استعمالها للقيود

  م كتل جانب  الخصو .2

هي الفائدة  الباقية بعد حسم : رؤوس األموال الخاصة.  1.2

الخصوم الخارجية من المجموع العام لألصول ، وهي تمثل 

مؤسسة أو المساهمين في رأس األموال التي تعود ألصحاب ال

 .، مثل رأس المال و االحتياطات ونتيجة السنة الماليةمالها

ر الخصوم التي تشمل جميع عناص: الخصوم غير الجارية. 2.2

ينتظر انقضاؤها بعد سنة من تاريخ إقفال السنة المالية ، اي هي 

  . الديون  الخارجية طويلة األجل 

هي الخصوم  التي تنتظر المؤسسة : الخصوم الجارية. 3.2

انقضاءها  في إطار دائرة االستغالل العادي أو التي يجب تسويتها 

  .يخ إقفال السنة الماليةفي غضون األشهر االثني عشر التي تلي تار



 

 

والنموذج التالي يبين شكل الميزانية والكتل التي تحتويها وفقا 

وهذا النموذج مختصر يمثل فقط  العناصر  (للنظام المحاسبي المالي

  .التي تتناسب مع مستوى المرحلة الدراسية

  N.../ .../ الميزانية بتاريخ 

 Nمبالغ السنة  األصول

I( األصول غير الجارية  

  تثبيتات معنوية

  تثبيتات عينية

  تثبيتات جاري انجازها

  تثبيتات مالية

II( األصول الجارية  

  المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ

  الزبائن

  المدينون اآلخرون

  الموجودات

 ...)البنك ، الصندوق  ( 

 

  المجموع العام لألصول

 
 
 
 



 

 

III( رؤوس األموال الخاصة  

  رأس المال

  اطاتاالحتي

  النتيجة الصافية

IV(  الخصوم  

  الخصوم غير الجارية  ) أ

  قروض وديون

  مؤونات وإيرادات مثبتة مسبقا

  الخصوم  الجارية)  ب 

 موردون

 

  ديون أخرى

  خزينة سالبة

  المجموع العام  للخصوم

   :مالحظة  

ة تسمى الميزانية التي تقوم المؤسسة  بإعدادها  عند تأسيسها أو في بداي

 ،  وتسمى الميزانية التي يتم إعدادها  بالميزانية االفتتاحيةكل سنة مالية  

، وتصبح هذه الميزانية  بالميزانية الختاميةعند اقفال السنة المالية 

  .افتتاحية في بداية السنة الموالية

   مثال حول شكل الميزانية

قا للشكل االنتاجية وف " آالت العصر" المطلوب إعداد  ميزانية مؤسسة  

  .الذي اعتمده النظام المحاسبي المالي



 

 

  حل المثال حول شكل الميزانية

Nالمبالغ الصافية  السنة  األصول

I( األصول غير الجارية  

 320000 أراضي

 280000 بناءات

 190000 معدات وأدوات

 16000 أثاث المكتب

 20000 معدات االعالم اآللي

 826000مجموع األصول غير الجارية

II( األصول الجارية  

 34000 مواد أولية ولوازم

 13000 تموينات أخرى

 170000 مخزونات المنتجات

 150000 الزبائن

 5200 موردون مدينون

  الموجودات

 110000 البنوك الحسابات الجارية

 27800 الصندوق

 510000 مجموع األصول الجارية
 1336000 المجموع العام لألصول

  



 

 

III( لخاصةرؤوس األموال ا  

 345600 رأس المال 

 250000 نتيجة السنة المالية

 595600 مجموع رؤوس األموال الخاصة

IV( الخصوم   

  الخصوم غير الجارية  ) أ

 536000 االقتراضات لدى مؤسسات القرض

 536000 مجموع الخصوم غير الجارية

  الخصوم الجارية  ) ب

 197400 موردو المخزونات والخدمات

 7000 زبائن دائنون

 204400 مجموع الخصوم الجارية

 668000 المجموع العام للخصوم
 

  

  

  

  



 

 

 النتيجة) ثانيا

  تعريف النتيجة.1

  .رق بين مجموع المنتوجات ومجموع األعباء خالل سنة ماليةهي الف

  :المساواة التاليةنستنتج من التعريف السابق 

   مجموع األعباء–مجموع المنتوجات = النتيجة 

 لمحددة للنتيجةالحسابات ا. 2
  

 7تتحدد النتيجة بحسابات التسيير التي تتمثل في حسابات الصنف 

  . األعباء6المنتوجات وحسابات الصنف 

  األعباء. 1.2

هي نقصان المنافع االقتصادية أثناء السنة المالية في شكل 

استهالكات أو نقصان األصول أو زيادة الخصوم ، ومن آثارها 

 .وس األموال الخاصةمن رؤ) انخفاض(التقليل 

  

  



 

 

  :حسابات األعباءوفيما يلي 

  حسابات األعباء: 6الصنف 

  . المشتريات المستهلكة60 ∗

  . الخدمات الخارجية61 ∗

 . الخدمات الخارجية األخرى62 ∗

 . أعباء المستخدمين63 ∗

 . الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة64 ∗

 . األعباء العملياتية األخرى65 ∗

 . األعباء المالية66 ∗

 . األعباء – العناصر غير العادية 67 ∗

 .والمؤونات وخسائر القيمة  المخصصات لالهتالكات68 ∗

 . الضرائب على النتائج وما يماثلها69 ∗
  

   المنتوجات . 2.2

المنافع االقتصادية اثناء السنة المالية في شكل ) زيادة(هي مضاعفة 

اع مداخيل أو زيادة األصول أو نقصان الخصوم ، ومن آثارها ارتف

  .رؤوس األموال الخاصة



 

 

  :تتمثل حسابات المنتوجات فيما يلي 

  .حسابات المنتوجات: 7الصنف 

 المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة، 70 ∗

 .والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة

 . االنتاج المخزن أو المنتقص من المخزن72 ∗

 . االنتاج المثبت73 ∗

 . إعانات االستغالل74 ∗

 . العملياتية األخرىت المنتوجا75 ∗

 . المنتوجات المالية76 ∗

 . المنتجات– العناصر غير العادية 77 ∗

 . االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات78 ∗
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 تحديد النتيجة. 3
  

   : النتيجة بما تساويه هذه األخيرة أيسبق أن ذكرنا عند  تعريف

   مجموع األعباء–مجموع المنتوجات = النتيجة 

نتيجة قد تكون ربحا أو خسارة وقد تكون منعدمة وهي حالة نظرية وال

  .قلما تقع في الواقع
  

  حالة الربح .1.3
  

   مجموع األعباء>مجموع المنتوجات :      تكون النتيجة ربحا إذا كان 

  –) 78ح +77ح +76ح  +75ح +74ح  +73ح +72ح  +70ح : (أي 

 + 67ح  + 66ح  + 65ح  + 64ح  + 63ح +  62ح +  61ح+ 60ح ( 

    أي موجب0  >  )69ح  + 68ح 
  

"  كانت أرصدة حسابات التسيير لمؤسسة  N/31/12في  :مثــال

  :كالتالي" االتقان

  األعباء) أوال

  المبلغ  اسم الحسابالرقم 

  1800000  .المشتريات المستهلكة  60

  300000  .الخدمات الخارجية  61

  750000  .الخدمات الخارجية األخرى  62



 

 

  179000  .اء المستخدمينأعب  63

  80000  .الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة  64

  50000  .األعباء العملياتية األخرى  65

  40000  .األعباء المالية  66

  65000  . األعباء–العناصر غير العادية   67

  258000  .المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة  68

  المنتوجات) ثانيا

  المبلغ  م الحساباس  الرقم

المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة   70

  .والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة
3750000  

  720000  .االنتاج المخزن أو المنتقص من المخزن  72

  250000  .االنتاج المثبت  73

  120000  .إعانات االستغالل  74

  376000  . العملياتية األخرىتالمنتوجا  75

  97800  . المنتوجات المالية  76

  65000  . المنتجات–العناصر غير العادية   77

  216000  .االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات  78



 

 

  .N حساب نتيجة السنة :المطلوب  

  :الحــل

   مجموع األعباء-مجموع المنتوجات = النتيجة 

ح +77ح +76ح  +75ح +74ح  +73ح +72ح  +70ح = (النتيجة 
 + 66ح  + 65ح  + 64ح  + 63ح  + 62ح  + 61ح+ 60ح   ( –) 78
  ) 68ح  + 67ح 

  :بالتعويض

 376000+120000 +250000+720000 + 3750000= (النتيجة 

+97800+65000+216000 (– )  1800000 +300000 + 750000 

 +179000 + 80000 + 50000 + 40000 + 65000 + 258000(    
 

 )ربح( دج 2072800 = + 3522000 – 5594800= النتيجة 

   حالة الخسارة 3-2

  مجموع األعباء<  مجموع المنتوجات :   تكون النتيجة خسارة  إذا كان 

  –) 78ح +77ح +76ح  +75ح +74ح  +73ح +72ح  +70ح : (أي 

 + 67ح  + 66ح  + 65ح  + 64ح  + 63ح  + 62ح  + 61ح+ 60ح ( 

   أي سالب0 < ) 69ح  + 68ح 



 

 

قوس "  كانت أرصدة حسابات التسيير لمؤسسة  N/31/12في  :مثــال

 :كالتالي" قزح

  األعباء) أوال

  المبلغ  اسم الحساب الرقم 

  900000  .المشتريات المستهلكة  60

  150000  .الخدمات الخارجية  61

  375000  .الخدمات الخارجية األخرى  62

  89500  .أعباء المستخدمين  63

  40000  .لمماثلةالضرائب والرسوم والمدفوعات ا  64

  25000  .األعباء العملياتية األخرى  65

  20000  .األعباء المالية  66

  32500  . األعباء–العناصر غير العادية   67

المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر   68

  .القيمة
129000  

 

 



 

 

  المنتوجات) ثانيا

  المبلغ  اسم الحساب  الرقم

مصنعة المبيعات من البضائع والمنتجات ال  70

  .والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة
875000  

  360000  .االنتاج المخزن أو المنتقص من المخزن  72

  120000  .االنتاج المثبت  73

  60000  .إعانات االستغالل  74

  85000  . العملياتية األخرىتالمنتوجا  75

  46000  . المنتوجات المالية  76

  60000  . المنتجات–العناصر غير العادية   77

  105000  .االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات  78

  

  "قوس قزح "  لمؤسسة Nحساب نتيجة السنة : المطلوب 

  :الحــل

  ء مجموع األعبا-مجموع المنتوجات = النتيجة 



 

 

+ 85000+  60000 + 120000+360000 + 875000= (النتيجة 

46000 +60000 +105000 (– )  900000 +150000 + 375000 

  +89500 + 40000 + 25000 + 20000 + 32500  + 129000(   
 

  )خسارة ( دج 50000 -  = 1761000 – 1711000= النتيجة 

 عالقة الميزانية بالنتيجة) ثالثا
  

  المبدأ.1
تؤثر  . تتحدد النتيجة كما رأينا سابقا بالفرق بين المنتوجات واألعباء

ص األصول أو بزيادة الخصوم ، األعباء على عناصر الميزانية  إما بنق

إن . نقص الخصوم أو الميزانية إما بزيادة األصول كما تؤثر المنتوجات على

 رؤوس األموال  التأثير على إلىهذه التغيرات تؤدي في المحصلة  

 .حالة الخسارةفي حالة الربح أو بالنقصان في بالزيادة الخاصة 

  

  

  

  

  



 

 

 إظهار النتيجة في الميزانية. 2
  

لنتيجة في الميزانية في الممثل ل" نتيجة السنة المالية 12"الحساب ظهر ي

الذي ينتمي رؤوس األموال حسابات  : 1الصنف جانب الخصوم ضمن 

  .إلى الكتلة المسماة رؤوس األموال الخاصة

 إذا 1 نتيجة السنة المالية إلى الصنف 12يضاف رصيد حساب  ∗

 .كانت النتيجة ربحا

 إذا 1تيجة السنة المالية من الصنف  ن12ينقص رصيد حساب  ∗

ضمن يكتب مبلغ النتيجة كانت النتيجة خسارة وفي هذه الحالة 

 .)-(باشارة  عناصر الميزانية

لعام مجموع االإذا أردنا إعداد الميزانية الختامية ، نجد عدم توازن  بين 

إن نتيجة السنة والمجموع العام للخصوم قبل تحديد النتيجة، ألصول  ل

  :لية هي التي تعيد التوازن إلى الميزانية حيث الما

 :إذا كان -



 

 

  )من دون النتيجة(  لخصومالعام لمجموع ال> ألصول العام لمجموع ال

   .النتيجة ربحافإن 

 : إذا كان -

  )من دون النتيجة(  لخصوملعام لمجموع اال <ألصول لعام لجموع امال

  .النتيجة خسارةفإن 

إنطالقا من حسابات الوضعية وبالتالي يمكن حساب النتيجة 

  :بالعالقة التالية  قبل تحديد النتيجة ) الميزانيةحسابات (

من ( لخصوملعام لمجموع اال –ألصول لعام لمجموع اال= النتيجة 

  )دون النتيجة

بالعودة إلى كتل الميزانية الختامية كما رأينا في شكل الميزانية سابقا 

  :نستطيع أن نكتب ما يلي

رؤوس األموال  ( –األصول الجارية + ألصول غير الجارية ا= النتيجة 

  )الخصوم + من دون النتيجة الخاصة

  :أو 

رؤوس األموال  ( –األصول الجارية + األصول غير الجارية = النتيجة 

  )الخصوم الجارية + الخصوم غير الجارية   + من دون النتيجة الخاصة

  



 

 

 يزانية الختامية الم كانت أرصدة حسابات N/31/12في  :مثــال

  :كالتالي " الهناء االنتاجية" لمؤسسة 

 لدى مؤسسات القرض اقتراضاتدج ،  13810000  رأس المال 

دج،  2100000 دج ، برمجيات المعلوماتية وما شابهها 6000000

 دج، المنشآت التقنية 5000000 دج، بناءات 6000000األراضي 

   دج ،1500000نقل معدات الدج ،  3000000والمعدات واألدوات 

 4000000دج ، مخزونات المنتجات  3500000 المواد األولية واللوازم 

، موردو التثبيتات  دج 2500000دج ، موردو المخزونات والخدمات 

البنوك الحسابات الجارية  ، دج 780000دج ، الزبائن  4000000

  . دج 560000، ح ج ب دج  820000دج ، الصندوق  1650000

   :المطلوب

  .تحديد نتيجة السنة المالية عن طريق حسابات الوضعية  )1

 .الختامية لمؤسسة الهناء إعداد الميزانية  )2

  



 

 

  :الحــل

  :حساب نتيجة السنة المالية  )1

  لخصوم لعام لمجموع اال= ألصول العام لمجموع ال:  نعلم أن

  :لدينا 

+ رؤوس األموال الخاصة  ( – المجموع العام لالصول = النتيجة 

  )الخصوم الجارية +  غير الجارية الخصوم

   المجموع العام للخصوم=  دج 28910000=  المجموع العام لألصول

+  الخاصة مجموع رؤوس األموال=  المجموع العام للخصوم

  الخصوم الجارية+ الخصوم غير الجارية 

 – المجموع العام للخصوم = الخاصة مجموع رؤوس األموال

  ).م الجارية الخصو+ الخصوم غير الجارية (

 + 6000000 ( – 28910000=  الخاصة رؤوس األموال مجموع 

  . دج16410000 = 12500000 – 28910000 ) = 6500000

  نتيجة السنة المالية+ رأس المال = مجموع رؤوس األموال الخاصة 

   رأس المال - مجموع رؤوس األموال الخاصة = نتيجة السنة المالية 



 

 

 دج 2600000+   =13810000 – 16410000 =نتيجة السنة المالية 

  ) ربح(

 المبالغ األصـــــــــول

 األصول غير الجارية

  2100000  برمجيات المعلوماتية وما شابهه

  6000000  األراضي

  5000000  بناءات

  3000000   والمعدات واألدواتالمنشآت التقنية

  1500000  معدات النقل

 17600000 مجموع األصول غير الجارية

  األصول الجارية

 المواد األولية واللوازم

  
3500000 

  4000000  مخزونات المنتجات

  780000  الزبائن

  1650000  البنوك الحسابات الجارية

  820000  الصندوق

  560000  ح ج ب

 11310000 مجموع األصول الجارية

 28910000 مجموع األصول



 

 

 المبالغ الخصـــــــــــــــوم

  اصةرؤوس األموال الخ

  رأس المال

 نتيجة السنة المالية

  

13810000  

 +2600000 

 16410000 مجموع رؤوس األموال الخاصة

   الخصوم غير الجارية

 6000000  .اقتراضات لدى مؤسسات القرض

 6000000 مجموع الخصوم غير الجارية

  الخصوم الجارية

 2500000  موردو المخزونات والخدمات

 4000000 موردو التثبيتات

 6500000 مجموع الخصوم الجارية

 28910000 مجموع الخصوم

  

  

  



 

 

 حساب النتائج) رابعا
  

حساب النتائج هو بيان ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من الكيان 

وال يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ  .خالل السنة المالية

  .السحب ، ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة المالية

 شكله. 1
  

 :يظهر حساب النتائج على النحو التالي 

 Nالسنة  البيان

 70/ح المبيعات والمنتوجات الملحقة

 72/ح اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون

 73/ح اإلنتاج المثبت 

 74/ح إعانات االستغالل

   إنتاج السنة المالية-1

 60/ح المشتريات المستهلكة

 62و 61/ح االستهالكات األخرىالخدمات الخارجية و

   استهالك السنة المالية-2

  )2-1( القيمة المضافة لالستغالل -3

 63/ح أعباء المستخدمين

 64/ح الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة



 

 

 

  

   إجمالي فائض االستغالل-4

 75/ح المنتوجات العملياتية األخرى

 65ح األعباء العملياتية األخرى

 والمؤونات وخسائر لالهتالكاتت المخصصا

 القيمة

 68/ح

 78/ح استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات

   النتيجة العملياتية-5

 76/ح المنتوجات المالية

 66/ح األعباء المالية

   النتيجة المالية-6

   )6 +5( النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 698 و695/ح الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 693 و692/حعن النتائج العادية )  تغيرات(الضرائب المؤجلة 

  مجموع منتوجات األنشطة العادية

  مجموع أعباء األنشطة العادية

   النتيجة الصافية لألنشطة العادية-8

 77/ح  منتوجات- عناصر غير عادية 

 67/ح  أعباء- عناصر غير عادية 

   النتيجة غير العادية-9

   صافي نتيجة السنة المالية-10



 

 

 % 19معدل الضرائب على األرباح المطبق حاليا هو : 1مالحظة

  . لباقي المؤسسات األخرى%25بالنسبة للمؤسسات االنتاجية  و

ودين مئج يظهر عاالشكل الكامل لحساب النت:   2مالحظة 

 وقد اكتفينا بمبالغ N- 1 واآلخر للسنة  Nللمبالغ أحدهما للسنة 

راعاة للتبسيط والمرحلة الدراسية ، كما يمكن م Nالسنة الحالية 

االستغناء عن السطرين الممثلين لمجموع المنتوجات واألعباء 

   .العادية من أجل التبسيط أيضا

  

  

  

  

  

  



 

 

   إعداده. 2
  

يعتبر حساب النتائج من الكشوف المالية التي تقوم المؤسسة بإعدادها 

  .في نهاية السنة المالية 

  :للتسلسل التالي النتائج وفقا حساب التي يظهرها النتائج مختلف حساب يتمو

 استهالك –إلنتاج السنة المالية =  القيمة المضافة لالستغالل ∗

  .السنة المالية

 + 73/ح + 72/ح + 70/ح( = القيمة المضافة لالستغالل

  .)62/ح + 61/ح + 60/ح ( –) 74/ح

-مضافة لالستغالل القيمة ال = إجمالي فائض االستغالل ∗

 )والمدفوعات المماثلة والرسوم الضرائب + أعباء المستخدمين(

-القيمة المضافة لالستغالل  = إجمالي فائض االستغالل

  ).64/ح + 63/ح(

المنتجات + إجمالي فائض االستغالل = ( النتيجة العملياتية ∗

) خسائر القيمة والمؤونات استرجاع على+ العملياتية األخرى 



 

 

المخصصات لالهتالكات +  ألعباء العملياتية األخرىا(  –

 )والمؤونات وخسارة القيمة 

+ 75/ح+ إجمالي فائض االستغالل  = (النتيجة العملياتية

   )68/ ح +  65/ح ( – ) 78/ح

 . األعباء المالية–المنتوجات المالية = النتيجة المالية ∗

   .66/ ح– 76/ح =النتيجة المالية

 النتيجة+ العملياتية النتيجة=   الضرائبقبل العادية النتيجة ∗

 .المالية

النتيجة العادية قبل  = النتيجة الصافية لألنشطة العادية ∗

  الضرائب عن النتائج وما يماثلها-الضرائب  

النتيجة العادية قبل الضرائب  = النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

   ).698/ح + 695/ ح + 693/ ح + 692/ح(  -

 –) منتوجات(عناصر غير عادية   = ر العاديةالنتيجة غي ∗

 ).أعباء(عناصر غير عادية  

   .67/  ح– 77/  ح =النتيجة غير العادية 



 

 

النتيجة الصافية لألنشطة = صافي نتيجة السنة المالية  ∗

 .النتيجة غير العادية+ العادية 

  :مثــال

في ية التجار" محمود "إليك أرصدة حسابات األعباء و المنتوجات لمؤسسة 

31/12/N  

الرصيد الدائنالرصيد المدين اسم الحساب ر ح

  4890000 المشتريات المستهلكة 60

  1041000 خدمات خارجية 61

  915000 خدمات خارجية أخرى 62

  6420000 أعباء المستخدمين 63

  426000 المشابهة و الرسوم والمدفوعات الضرائب 64
  498000 أعباء عملياتية أخرى 65

  350000 أعباء مالية 66

مخصصات االهتالكات و المؤونات  68

 744000 خسائر القيمةو
 

 
المبيعات من البضائع والمنتجات  70

 .المصنعة

 
14850000 

اإلنتاج المخزن أو المنتقص من  72

 المخزون 

 174000 

 360000  االنتاج المثبت 73



 

 

 90000  إعانات االستغالل 74

 534000  عملياتية األخرىالمنتوجات ال 75

 528000  منتوجات مالية 76

   " .محمود "  لمؤسسة إعداد حساب النتائج: المطلوب 

  لحــلا

 15474000  إنتاج السنة المالية-1

 4890000 )60/ح( المشتريات المستهلكة

 الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى

 )62/ح+61/ح(

1956000 

 
 6846000  استهالك السنة المالية-2

 8628000 )2-1( القيمة المضافة لالستغالل -3

 6420000 )63/ح( أعباء المستخدمين

 426000 )64/ ح( الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

 1782000  إجمالي فائض االستغالل-4

 Nالسنة  البيان

 14850000 )70/ح( المبيعات والمنتوجات الملحقة

 174000 )72/ح(اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون

 360000  )73/ح( اإلنتاج المثبت 

 90000  )74/ح( ت االستغاللإعانا



 

 

 534000 المنتوجات العملياتية األخرى

 498000 األعباء العملياتية األخرى

 744000 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

 - استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات

 1074000  النتيجة العملياتية-5

 528000 المنتوجات المالية

 350000 األعباء المالية

 138000  النتيجة المالية-6

 1212000  )6 +5( النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 303000 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 - عن النتائج العادية )  تغيرات(الضرائب المؤجلة 

 909000 لنتيجة الصافية لألنشطة العادية ا-8

 -  منتوجات- عناصر غير عادية 

 -  أعباء- عناصر غير عادية 

 -  النتيجة غير العادية-9

   صافي نتيجة السنة المالية-10
 

909000 

  

  

  

  

  



 

 

 أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها 
  

 عناصر ميزانيتها بتاريخ " الربيع وشركاؤه " قدمت لك مؤسسة 

31/12/Nالمبالغ كلها بـ د ج  (  كما يلي(:  

 ، 2680000 ، بناءات 3500000 ، أراضي 8000000رأس المال 

 ، معدات 1520000 ، معدات وأدوات 2000000قروض وديون مالية 

 ، مخزونات البضائع 680000 ، موردو المخزونات 1980000النقل 

 ، 250000 ، مواد أولية ولوازم 879000 ، موردو التثبيتات 689000

   .36000 ، الصندوق 60000 ، ح ج ب 980000البنك 

   :العمل المطلوب

" الربيع وشركاؤه "أنجز ميزانية مؤسسة وصيغه باستعمال المجدول 

  .مع حساب النتيجة  N/31/12بتاريخ  

  

  

  

  
 



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :كما يليحيث تظهر الصيغ المستعملة يكون الحل المقترح 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  :ويظهر الحل النهائي كما يلي

  
  

  

  



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

  ):1(التمرين 
" عبد المجيد لألواني المنزلية " قدمت لك مؤسسة  N/01/01بتاريخ 

التجارية المعلومات الخاصة بعناصر ميزانيتها االفتتاحية التي كانت كما 

  )المبالغ مأخوذة بـ دج: ( يلي

 600000 ، موردو المخزونات والخدمات 20000ية برمجيات المعلومات

 ، المعدات واألدوات الصناعية 90000 ، الصندوق 2200000، بناءات 

 ، اقتراضات لدى مؤسسات القرض 3200000 ، األراضي 1700000

 900000براءات االختراع   ،600000 ، مخزونات البضائع 800000

 ، 366000ات النقل  ، معد160000 ، أثاث المكتب 200000، زبائن 

 ، معدات االعالم اآللي 140000 ، معدات المكتب 860000البنك 

  .9316000 ، رأس المال 280000

  :العمل المطلوب

  .N/01/01بتاريخ " عبد المجيد لألواني المنزلية " إعداد ميزانية مؤسسة

  ):2(التمرين 

  :N/31/12 بتاريخ "كادي انفو"   مؤسسةإليك المنتوجات واألعباء الخاصة

 الرصيد الدائن الرصيد المدين اسم الحساب ر ح

  890000 المشتريات المستهلكة 60

  562000 خدمات خارجية 61

  356000 خدمات خارجية أخرى 62

  480000 أعباء المستخدمين 63



 

 

الضرائب و الرسوم و المدفوعات  64

 المشابهة

258000  

  158000 أعباء عملياتية أخرى 65

  67000 باء ماليةأع 66

مخصصات االهتالكات و المؤونات  68

 725000 خسائر القيمةو
 

المبيعات من البضائع والمنتجات  70

 .المصنعة

 
2258000 

اإلنتاج المخزن أو المنتقص من  72

 المخزون 

 250000 

 650000  االنتاج المثبت 73

 150000  إعانات االستغالل 74

 298000  ألخرىالمنتوجات العملياتية ا 75

 93500  منتوجات مالية 76

 65000    المنتوجات- العناصر غير العادية   77

  

  : العمل المطلوب

باستعمال الفرق بين  العادية قبل الضرائب حدد نتيجة المؤسسة  .1

 المنتوجات واألعباء

حدد النتيجة الصافية لألنشطة العادية علما أن المؤسسة نشاطها  .2

 .تجاري



 

 

  .يجة السنة الماليةحّدد صافي  نت .3
  ):3(التمرين 

  N/31/12بتاريخ  "كادي انفو " لنأخذ  نفس معطيات مؤسسة 

  :العمل المطلوب

 رقم أعمال المؤسسة كان اعداد حساب النتائج على اعتبار أن 

  . دج1258000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أجوبة التقويم الذاتي

  ):1(حل التمرين 

 األصول
المبالغ الصافية  السنة 

N 

I( ألصول غير الجاريةا  
برمجيات المعلوماتية وما 

 شابهها
20000 

االمتيازات والحقوق المماثلة 
 900000والبراءات والرخص والعالمات

 3200000 أراضي

 2200000 بناءات

المنشآت التقنية والمعدات 

 واألدوات الصناعية
1700000 

 366000 معدات النقل

 160000 أثاث المكتب

 140000  معدات المكتب

 280000 معدات االعالم اآللي

 8966000 مجموع األصول غير الجارية

II( األصول الجارية  

 600000 مخزونات البضائع  

 200000 الزبائن

  الموجودات

 860000 البنوك الحسابات الجارية



 

 

 90000 الصندوق

 1750000 مجموع األصول الجارية

 10716000 المجموع العام لألصول

V(  األموال الخاصةرؤوس 

 9316000 رأس المال 

مجموع رؤوس األموال 

 الخاصة
9316000 

VI( الخصوم   

  الخصوم غير الجارية  ) أ

االقتراضات لدى مؤسسات 

 القرض
800000 

 800000مجموع الخصوم غير الجارية

  الخصوم الجارية) ب 

 600000 موردو المخزونات والخدمات

 600000 مجموع الخصوم الجارية

 10716000 لمجموع العام للخصوما

  ):2(حل التمرين 

 تحديد النتيجة العادية قبل الضرائب  )1

   مجموع األعباء العادية–مجموع المنتوجات العادية = النتيجة 

  

   مجموع األعباء العادية–مجموع المنتوجات العادية = النتيجة 



 

 

  :مجموع األعباء العادية •

  :المنتوجات العاديةمجموع  •
 2258000 .المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة 70

 250000 اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون  72

 650000 االنتاج المثبت 73

 150000 إعانات االستغالل 74

 298000 المنتوجات العملياتية األخرى 75

 93500 منتوجات مالية 76

  3699500  المجموع

  . دج203500 =3496000 – 3699500= تيجة الن

 890000 المشتريات المستهلكة 60

 562000 خدمات خارجية 61

 356000 خدمات خارجية أخرى 62

 480000 أعباء المستخدمين 63

 258000 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة 64

 158000 أعباء عملياتية أخرى 65

 67000 أعباء مالية 66

خسائر مخصصات االهتالكات و المؤونات و 68

 725000 القيمة

 3496000  المجموع



 

 

تحديد النتيجة الصافية لألنشطة العادية علما أن المؤسسة نشاطها  )2

 .تجاري

النتيجة العادية قبل =    النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

  . دج152625 = 0.75 ×203500 = 0.75× الضرائب 

  :ج أوال كما يلييمكن إيجاد النتيجة أيضا بتحديد الضرائب على النتائ  

   دج50875 = 0.25 × 203500= الضرائب على األرباح 

النتيجة العادية قبل = ومنه النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 = 50875 - 203500=  الضرائب على األرباح -الضرائب  

  . دج152625

 .تحديد صافي  نتيجة السنة المالية )3

فية لألنشطة العادية النتيجة الصا = صافي  نتيجة السنة المالية

 ) = 66/ ح– 77/ ح +( 152625= النتيجة غير العادية +

   دج217625) = 65000 + ( 152625

  )3(حل التمرين 

  

  
 

 Nالسنة  البيان

 1258000 المبيعات والمنتوجات الملحقة

 250000 اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون

 650000 اإلنتاج المثبت 

 150000 إعانات االستغالل



 

 

 

 2308000  إنتاج السنة المالية-1
 

 890000 المشتريات المستهلكة

 918000 62و 61/ح األخرى واالستهالكات الخدمات الخارجية

 1808000  استهالك السنة المالية-2

 500000 )2-1( القيمة المضافة لالستغالل -3

  - 480000 أعباء المستخدمين

  - 258000 مماثلةالضرائب والرسوم والمدفوعات ال

 238000 -  إجمالي فائض االستغالل-4

 298000 المنتوجات العملياتية األخرى

-158000 األعباء العملياتية األخرى  

 -725000 المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

 - استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات

 823000 -  النتيجة العملياتية-5

 93500 ليةالمنتوجات الما

 67000 األعباء المالية

 26500  النتيجة المالية-6

  -796500  )6 +5( النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 00 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

  عن النتائج العادية )  تغيرات(الضرائب المؤجلة 



 

 

 

  .عندما تكون النتيجة خسارة  ال توجد ضرائب على األرباح: مالحظة

 

 -796500  النتيجة الصافية لألنشطة العادية-8

 65000  منتوجات-  عادية عناصر غير

 -  أعباء- عناصر غير عادية 

 65000  النتيجة غير العادية-9

 731500 -  صافي نتيجة السنة المالية-10



 

 

  
  

 تصميم الدرس

  مدخل للتنظيم المحاسبي. 1

  )نظرة عامة(محاسبي الكالسيكي التنظيم ال. 2

  )مكونات النظام(استعمال النظام الكالسيكي . 3

  تقديم القيد المزدوج. 4

   أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها 

    أسئلة التقويم الذاتي

 التقويم الذاتية  أجوب

  

  المبادئ األساسية للمحاسبة: المجال المفاهيمي األول   

  التنظيم المحاسبي الكالسيكي): 5(الوحدة 

  :الكفاءات المستهدفة

 في تسجيل  والقيد المزدوجيطبق مبدأ النظام المحاسبي الكالسيكيـ 

 .العمليات االقتصادية

   ساعة14 :المدة الالزمة 

  . الكتب المدرسية المقررة:المراجع

  :ؤشرات التقويم الذاتيم

 .يستخدم الوثائق المحاسبية في تسجيل العمليات في دفتر اليومية 

 . وميزان المراجعةالكبيردفتر الينجز  

 .يتأكد من صحة تطبيق مبدأ القيد المزدوج في تسجيل العمليات 

  .يحدد النتيجة ويعد الميزانية 



 

 

 مدخل للتنظيم المحاسبي.1
 

 تعريف التنظيم المحاسبي     .1.1
مؤسسة  لمخطط للحسابات و دعامات التنظيم المحاسبي هو تبنّي ال

 .وإجراءات المعالجة المحاسبية 

  أهداف التنظيم المحاسبي  .1.1
  :يهدف التنظيم المحاسبي إلى أن 

تستوفي المحاسبة التزامات االنتظام والمصداقية والشفافية  •

المرتبطة بعملية مسك المعلومات المعالجة ورقابتها وعرضها 

  .وتبليغها

 .ية والخارجيةيسمح بالرقابة الداخل •

  الدفاتر الرسمية المستخدمة .1.1

الدفاتر الرسمية التي يجب على المؤسسات التي تتبنى التنظيم 

  :المحاسبي الكالسيكي مسكها هي 

  Le livre journalـ الدفتر اليومي  

    Le livre d’inventaire  ـ دفتر الجرد

   Le grand  livre  ـ الدفتر الكبير 
  



 

 

:   على هذه الدفاتر11 ـ07 القانون   من20وقد نصت المادة 

تمسك الكيانات  الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا (

يوميا ، ودفترا آبيرا ، ودفتر جرد ، مع مراعاة األحكام الخاصة 

  ....)بالكيانات الصغيرة

 .نظرة عامة على التنظيم المحاسبي الكالسيكي. 2
  

 المبدأ  .1.2

عدي المسّمى بالتنظيم الكالسيكي يقوم على مبدأ تقسيم التنظيم المحاسبي القا

 :األعمال المحاسبية إلى أعمال يومية وأخرى دورية 

 تتمثل في  التسجيل المحاسبي للعمليات بالدفتر :األعمال اليومية  

اليومي وفقا للتسلسل الزمني لوقوعها ، وفي تسجيل العمليات 

  .حسب طبيعتها بالدفتر الكبير

 تتمثل في إعداد ميزان المراجعة عادة في نهاية :ورية األعمال الد 

 .وإعداد الكشوف المالية في نهاية آل سنة مالية  . آل شهر 

 تقديم التنظيم المحاسبي  الكالسيكي .1.2
 خطوات التنظيم المحاسبي الكالسيكي  ) أ

  :تتجسد خطوات التنظيم المحاسبي الكالسيكي في األعمال التالية  

مثل في تصنيف وتحليل الوثائق الثبوتية   تت:أعمال تمهيدية   •

  .تمهيدا لتسجيلها المحاسبي 



 

 

 يتم تسجيل العمليات : تسجيل العمليات في الدفتر اليومي   •

 .في الدفتر اليومي يوما بيوم وفقا للتسلسل  الزمني لوقوعها 

يتم تسجيل العمليات  :  تسجيل العمليات في الدفتر الكبير •

بير ، الذي يتضمن مجموع حرآات حسب طبيعتها في الدفتر الك

 .الحسابات خالل الفترة المعينة 

ميزان المراجعة وثيقة يظهر  في زمن : إعداد ميزان المراجعة •

معين آل الحسابات المفتوحة من طرف المؤسسة حسب التدرج 

الموجود في النظام المحاسبي المالي ، وهو  وسيلة  أو أداة تحليل 

  ومراقبة 

انطالقا من ميزان المراجعة  يتم : لية إعداد الكشوف الما •

 .إعداد  الكشوف المالية منها الميزانية وحساب النتائج

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  تقديم مخطط النظام الكالسيكي  ) ب

  :يلخص مختلف خطواته كما يلي التنظيم المحاسبي الذي تقديم مخطط  يمكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 الدفتر الكبير

  

  

  

  

  أعمال 

  يومية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أعمال

 دورية
 

   الفاتورة ، الشيك

 الوثائق الثبوتية الخ...  الكمبيالة  

 التحويل إلى بيانات محاسبيةالتحليل و

       والترحيل  تسجيلال

ال

 الدفتر اليومي

ميزان 

 الدفتر الكبير

 ، حساب الميزانية: الكشوف المالية



 

 

 ).مكونات النظام(استعمال النظام الكالسيكي .3

 :أعمال تمهيدية  .1.3

تتمثل في تصنيف وتحليل الوثائق الثبوتية التي تكون مؤرخة   •

ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية والحفظ وإمكانية 

 . إعادة محتواها على األوراق

من أجل المحافظة على الوثائق الثبوتية من التلف والضياع ،   •

 تلخّص العمليات من تسجل محتوياتها في سند للتخصيص ، بحيث 

نفس الطبيعة والتي تمت في نفس المكان وفي نفس اليوم في وثيقة 

 تكون منطلقا Pièce comptable uniqueمحاسبية وحيدة 

وقد كانت المؤسسات في السابق تستعمل دفتر . للكتابات المحاسبية

 .مسودة لنفس الغرض

التي الوثائق  هي  Pièces Justificatives الوثائق الثبوتية •

التي يتم إدراجها ضمن النظام   les données تحتوي البيانات

  . المحاسبي 

 Documents  internes الوثائق الثبوتية قد تكون وثائق داخلية  •

 المؤسسة   يتم إنشاؤها من طرف 



 

 

 الفاتورة الموجهة للزبائن ، وصوالت الصندوق التي تخص :أمثلة 

األجر، الشيكات المعدة من التسديدات والمقبوضات النقدية، كشوف 

  .الخ....طرف المؤسسة 

 Documents externesالوثائق الثبوتية قد تكون وثائق خارجية •

 .  يتم إنشاؤها من طرف الغير

 الفواتير المرسلة للمؤسسة من طرف مورديها ، آشف البنك :أمثلة 

المرسل من بنك المؤسسة ،  الشيكات المرسلة من طرف الزبائن 

 . الخ  ....عليهم لتسديد ما 

سنوات ابتداء من تاريخ قفل آل ) 10( تحفظ الوثائق الثبوتية  لمدة  •

 ).11 ـ07 من القانون 20المادة .( سنة مالية محاسبية

 الدفتر اليومي.  2.3

  تعريف الدفتر اليومي  . أ

هو دفتر إجباري تسجل فيه العمليات التي تقوم بها المؤسسة المتمثلة 

 الخاصة واألعباء ومنتجات  ل والخصوم واألموالفي  حركات األصو

 . الكيان يوما بيوم وعملية بعملية حسب التسلسل الزمني لوقوعها

  



 

 

  ) اليومية ( مسك  الدفتر اليومي . ب

  يتم مسك الدفتر اليومي وذلك بالتسجيل فيه عن طريق ما يسمى -      

  .بالكتابة المحاسبية أو القيد المحاسبي 

سجيل في الدفتر اليومي هي عملية نهائية غير قابلة  إن الت -   

للتغيير وهذا ما ينص عليه القانون من وجوب مسك الدفاتر المحاسبية 

بما فيها الدفتر اليومي بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو 

  .نقل إلى الهامش

  شكل الدفتر اليومي والقيد المحاسبي . ج

  شكل اليومية . 1.ج

دفتر اليومي غير محدد بواسطة النصوص القانونية ، إن شكل ال •

بحيث يمكن أن يكون دفترا كبيرا ذو أوراق مثبتة ، كما يمكن أن 

في الحياة العملية عند استعمال أنظمة . تكون أوراقه متحركة

االعالم اآللي ، فإن الدفتر اليومي يكون عبارة عن وثيقة إعالم آلي 

  .مطبوعة



 

 

 . ة مقر الكيان ويؤشر على الدفتر اليومييجب أن يرقم رئيس محكم •

 :يظهر شكل صفحات الدفتر اليومي كما يلي  •

 حركات الحساباتأرقام الحسابات

 دائن مدين
 البيــان

 دائن مدين

  
  

 
  

 الدائن المدينالمجموع

  

  ) Articleالقيد (  écriture comptable الكتابة المحاسبية . 2.ج

كل تسجيل في ،  المتعلقة بعملية معينة هي تسجيل مجموع المعلومات

 :اليومية أو كتابة محاسبية بها يجب أن تحتوي على المعلومات التالية
 

   العملية ؛تاريخ 

           التي شهدت حرآة متأثرة بالعملية أرقام وأسماء الحسابات 

 ؛) مأخوذة من مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي (  

 ؛المدين المسجلة في ) أو المبالغ( المبلغ  

 ؛الدائن المسجلة في ) أو المبالغ( المبلغ 

طبيعتها ورقمها واسم الغير : مرجع الوثيقة الثبوتية ( الشرح  

 ).المعني بالعملية



 

 

  :آما يلي) القيد المحاسبي ( ويكون شكل الكتابة المحاسبية 

 المبالغ

 مدينة ةدائن

رقم 

الحساب

  

// 

// 

  البيان

  )تاريخ العملية(

  اسم الحساب/....ح

 باسم الحسا/...ح

 )شرح العملية(

...... 
  

  

  

  

......

  

  مثــــال

 من الصندوق 96000 حولت المؤسسة مبلغ 2005/ 2/1بتاريخ : 1مثال

   .105/05إلى الحساب الجاري البريدي وصل رقم 

  سجل العملية السابقة في دفتر اليومية

 المبالغ

 المدينة الدائنة

  البيان

.............2/1/N ... ...............  

رقم 

الحساب

  96000   5170  ب. ج.ح

  
96000 

  53 الصندوق  

سحب مبلغ من الصندوق و وضعه في (  

   )105/05ب وصل رقم . ج.ح

  

 



 

 

  

  )القيد( أنواع الكتابة المحاسبية . د

  )القيد البسيط( الكتابة البسيطة  . 1.د   

ن حسابين فقط ،أحدهما  يكون مدينا هي آل آتابة محاسبية تتضم       

 .واآلخر يكون دائنا

  

  مثــــال
الكتابة السابقة  بسيطة ألنها تحتوي حسابين فقط أحدهما في الجانب  المدين 

  .هو الصندوق واآلخر في الجانب الدائن  هو البنوك الحسابات الجارية

  )القيد المرآب(  الكتابة المرآبة .2.د   

بية التي تحتوي على أآثر من حسابين في الجانب المدين   هي الكتابة المحاس

 . أو الجانب الدائن أو آالهما

  

  مثــــال

برمجية لإلعالم  حق استخدام   اشترت المؤسسة  N/15/09بتاريخ 

 دج ، سددت نصف المبلغ بشيك بنكي والباقي على 7000، بمبلغ اآللي

 . الحساب

  



 

 

   :الحل

    -----------------15/09/N -----------------     

204   

  

  7000 برمجيات االعالم اآللي وما شابهها

3500  البنوك الحسابات الجارية  512  

  
 

3500  موردو التثبيتات  404
       

      )98547، شيك بنكي رقم 6011فاتورة رقم (     

، )  حسابات 3( بين الكتابة السابقة  مرآبة ألنها تحتوي  أآثر من حسا

أحدها في الجانب  المدين هو برمجيات االعالم اآللي وما شابهها ، وحسابين 

 .في الجانب الدائن وهما البنوك الحسابات الجارية وموردو التثبيتات

   ):القيد االفتتاحي( الكتابة االفتتاحية . 3.د

خاصة أول المدة ال كل أرصدة ا تسجل فيههي الكتابة المحاسبية التي 

التي تظهر في الميزانية االفتتاحية حيث نجعل كل حسابات بالمؤسسة و

 القيد االفتتاحي في  ويسجل.األصول مدينة و كل حسابات الخصوم دائنة

  .بداية كل دورة محاسبية انطالقا من الميزانية االفتتاحية لهذه الدورة

   Le grand livre  الدفتر الكبير. 3.3
 تعريفه. أ

أي   .ضمن مجموع حركات الحسابات خالل الفترة المعنيةهو دفتر يت

و يكون . مجموع الحسابات المستعملة من قبل المؤسسة خالل دورة معينة



 

 

الدفتر الكبير إما على شكل دفتر أو على شكل بطاقات في حالة التسجيل 

  .اليدوي
  الترحيل إلى الدفتر الكبير . ب  

 يتم التسجيل في الحسابات انطالقا من اليومية ، وذلك بترحيل المعلومات 

المسجلة في القيود حسب تسلسلها الزمني ، إلى الحسابات التي تمثل 

 آما رأينا عند دراسة الحساب . العمليات حسب طبيعتها

  )الوثائق التلخيصية (المالية الكشوف  .1.3

انطالقا من ميزان المراجعة ، تنجز الكشوف المالية مرة واحدة في السنة  

  :وتتضمن  الكشوف المالية 

  الميزانية ؛ •

 حساب النتائج ؛ •

 جدول سيولة الخزينة ؛ •

 جدول تغير األموال الخاصة ؛ •

ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفّر  •

 .معلومات عن الميزانية وحساب النتائج



 

 

الوضعية المالية للمؤسسة والكشوف المالية يجب أن تعرض بصفة وفية  

ونجاعتها وكل تغيير يطرأ على حالتها المالية ، كما يجب أن تعكس هذه 

الكشوف مجمل العمليات واألحداث الناجمة عن معامالت المؤسسة  وآثار 

  .األحداث المتعلقة بنشاطها

  

 تقديم القيد المزدوج. 4

  المحاسبيالتسجيل .1.4

جمته إلى تبادالت ومعامالت مع إن النشاط االقتصادي للمؤسسة يتم تر

تهدف المحاسبة إلى تسجيل كل العمليات التي . الغير تسمى بالعمليات

تقوم بها المؤسسة والتي تغير ذمتها المالية ، وهذا يسمح لها بالوصول 

إلى إعداد كشوفها المالية ، إن التسجيل المحاسبي يقوم على تطبيق 

  .مبدأ القيد المزدوج  في كل مراحله 

  )تقديم نظام القيد المزدوج( مبدأ النظام . 2.4        

   يقوم المبدأ المسمى القيد المزدوج على تحرير  الكتابات المحاسبية 

  :بحيث

    يمس كل تسجيل على األقل حسابين اثنين أحدهما مدين •

  ) .مصدر( والثاني دائن ) استخدام( 

 .  يكون  المبلغ المدين مساويا المبلغ الدائن •



 

 

   التسجيل المحاسبي والقيد المزدوج. 3.4

  التسجيل في الدفتر اليومي والقيد المزدوج) أ

   يتم مسك الدفتر اليومي بحيث يحترم مبدأ القيد المزدوج بالنسبة لكل 

  :كتابة محاسبية ، والذي يتمثل في المساواة 

  ما يسّجل في الجانب الدائن=  ما يسّجل في الجانب  المدين 

المساواة السابقة يجب أن يتم عبر كل مراحل التسجيل إن احترام 

المحاسبي في الدفتر اليومي، مما يثبت أن مبدأ القيد المزدوج قد تم 

  .تطبيقه بشكل جيد

   التسجيل في الدفتر الكبير والقيد المزدوج.ب

بما أن التسجيل في الدفتر الكبير يكون انطالقا من ترحيل المبالغ 

ومي إلى الحسابات ، فإن مبدأ القيد المزدوج المسجلة في الدفتر الي

  : يبقى محترما بحيث 

ما يسّجل =  ما يسّجل في الجانب  المدين من كل الحسابات  

  في الجانب الدائن من كل الحسابات

 

  



 

 

  la balanceميزان المراجعة  . 4.4

    تعريف ميزان المراجعة. أ

سسة مرتبة حسب يلخص وضعية كل الحسابات المفتوحة بالمؤهو جدول 

 .التدرج الوارد في مدونة حسابات المؤسسة وفق النظام المحاسبي المالي

ويتم إعداد ميزان المراجعة دوريا ، عموما في كل شهر ، وهو األساس 

الميزانية  ، حساب النتائج (ية  الذي ينطلق منه في  إعداد الكشوف المال

  ).الخ...

  شكل ميزان المراجعة. ب 

أعمدة ، كما يوضحه  ) 06( ة  عبارة عن جدول ذو ميزان المراجع

  : النموذج التالي

حركة (المبالغ 

 )الحسابات

 األرصدة
أرقام 

الحسابات

أسماء 

 الحسابات
 دائنة مدينة دائنة مدينة

  

  
 

  

  
 

    

     المجموع

  :بحيث يظهر بالنسبة لكل حساب ما يلي  
  .ليرقم الحساب وفقا لقائمة النظام المحاسبي الما •



 

 

 .اسم الحساب  •

 .مجموع المبالغ المسجلة في الجانب المدين من الحساب •

 .مجموع المبالغ المسجلة في الجانب الدائن من  الحساب •

أو رصيد   معدوم ، رصيد مدينرصيد.( رصيد الحساب  •
 )دائن

 دور ميزان المراجعة  . ج

   Les contrôles المراقبة       

يومي إلى الحسابات أي إلى الدفتر هو مراقبة عملية الترحيل من الدفتر ال

الكبير ، وأنها تمت وفقا لنظرية القيد المزدوج و هكذا يتم التأكد من صحة 

  :المساواة التالية 

مجموع = مجموع المبالغ المسجلة في كل الحسابات في الجانب المدين 

  المبالغ المسجلة في كل الحسابات في الجانب الدائن 

  .   وى مجموع  الدفتر اليوميو هذا المجموع يجب أن يسا

كما يتم التأكد من صحة عملية ترصيد الحسابات ، وذلك عن طريق 

 :المساواة التالية 
  

 لكل ةمجموع األرصدة الدائن=  مجموع األرصدة المدينة  لكل الحسابات 

 الحسابات 
 

 

 



 

 

  :أداة لتقدير الوضعية المالية للمؤسسة . ب

تقدير الوضعية المالية للمؤسسة بحيث     يعتبر ميزان المراجعة أداة ل

  :يبين في تاريخ معين

 وهي 5 إلى 1األصناف من : وضعية الذمة المالية للمؤسسة 

  .ويظهر ذلك في أعلى ميزان المراجعة . حسابات الميزانية

 وهي 7 و6األصناف : ) النتيجة( وضعية نشاط المؤسسة  

 .ةويظهر ذلك في أسفل ميزان المراجع. حسابات التسيير

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 أنشطة اإلعالم اآللي

   :إلحدى المؤسسات في نهاية شهر نوفمبرإليك ميزان المراجعة 
أرقام  األرصدة )حركة الحسابات(المبالغ 

 الحسابات
 أسماء الحسابات

 دائنة مدينة دائنة مدينة
   1600000  رأس المال 101

االقتراضات لدي  164

 المؤسسات المالية

 300000   

التثبيتات  المعنوية  208

 األخرى

900000    

    316000 األراضي 211

    341000 البناءات  213

المنشآت التقنية ،  215

المعدات واألدوات 

 الصناعية

220000    

المخزونات من  30

 البضائع

100000 20000   

موردو المخزونات  401

 والخدمات

41600 91200   

   49200 102000 الزبائن 411

البنوك الحسابات  512

 الجارية

159200 74500   

   1260 30000 الصندوق 53

 
  



 

 

 
مشتريات البضائع  600

 المبيعة

92200 5300   

الصيانة  615

والتصليحات 

 والرعاية

35660  
 

   

الخدمات المصرفية  627

 وما شابهها

5800    

المبيعات من  700

 البضائع

 202000   

     المجموع

  

انقل ميزان المراجعة إلى المجدول ، ثم استخدم دوال :   وبالمطل

  .والمجاميع  المجدول لحساب األرصدة

  

  

  

  

  



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :يكون الحل المقترح كما يلي

  :   تظهر الصيغ كما يلي  SIبعد استعمال دالة 

  



 

 

  كما يظهر الحل النهائي كما يلي

 
 

 

  



 

 

 اتيأسئلة التقويم الذ

 
   1رقم  سؤال

  :سجل العمليات التالية في دفتر يومية المؤسسة التي تعمل بها

  .وضعه في البنك  من الصندوق و دج35000 سحب مبلغ 2/1/2011

  .للموردين نقدا 15000  تسديد مبلغ 3/1/2011

  . بشيك بنكي دج 1700000  شراء مباني 4/1/2011

  

   :2 رقم سؤال

 N/31/12بتاريخ " حياة" اصة بمؤسسة إليك الحسابات التالية الخ

اقتراضات لدى   المخزوناتموردو رأس المال

 المؤسسات المالية
 750.000  209800  350.000

   

 ب .ج.ح أراضي بناءات
400.000 100.000 

300.000
 90.0004.000 

      

 الزبائن الصندوق البنك
340.0003.000  

300.000 
210.000 
70.000  
75.800 

 30.000 



 

 

 المستخدمينأعباء  الخدمات الخارجية بضائعمخزونات ال
4.000  80.000  

160.000
40.000  
46.000 

3.000  

 

  المطلوب

  ترصيد الحسابات السابقة .1

  إعداد ميزان المراجعة .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  التقويم الذاتيأجوبة
 

  ):1(حل التمرين 

  

  

  

 لمبالغا

المدينة الدائنة

  البيان

... ......2/ 1/2011...........   

رقم 

الحساب 

 الدائن

رقم 

الحساب 

  المدين

  35000   5170    ب. ج.ح

  
35000

    53 الصندوق  

سحب مبلغ من الصندوق و (  

  )ب. ج .وضعه في ح

  

  

  ........ 3/1/2011.........         

  15000   401    موردو المخزونات

  
15000

    53 الصندوق  

   )تسديد مبلغ نقدي للموردين(  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  .......4/1/2011     

...........  
  

  

  1700000   213    بناءات

  
1700000

    512 البنك  

  )شراء مباني بشيك بنكي(  

  

  



 

 

  ):2(حل التمرين 

  ترصيد الحسابات )1

  
 164/ ح 401/ح 10/ح

رد 750.000 750000رد
209800 

 350.000 350000رد 209800

   

 5170/ح 211/ح 213/ح
  100.000  رم400000 400.000

300.000
  4.000 90.000 رم400000

رم 86000

  

  

  

    

  411/ح 53/ح 512/ح
340.000  

 
3.000  

300.000  
  رم37000

210.000  
70.000  
75.800 

16.000  
 رم195000

م ر30000 30.000

 63/ح 61/ح 30/ح
  80.000  رم4000 4.000

160.000 
40.000  
46.000  

  رم154000

  رم3000 3.000

 

  

  

  



 

 

  إعداد ميزان المراجعة )2
  اسم الحساب  رح  األرصدة  المبالغ

  الدائنة  المدينة  الدائنة  المدينة

  750.000    750.000    رأس المال  10

  350.000    350.000    اقتراضات  164

    400.000    400.000  أراضي  211

    400.000    400.000  بناءات  213

    154.000  86.000  240.000  مخزونات بضائع  30

  209800    209800    موردو المخزونات  401

    30.000    30.000  الزبائن  411

    37.000  303.000  340.000  البنك  512

    86.000  4.000  90.000  ب. ج.ح 5170

    195.800  160.000  355.800  الصندوق  53

    3.000    3.000  خدمات خارجية  62

مصاريف   63

  المستخدمين

4.000    4.000    

  1.309.800  1.309.800 1.862.800 1.862.800  المجموع  

  



 

 

 

  الثاني لفهرس اإلرسا
 
   : التاليةمواضيعيتضمن هذا اإلرسال ال

  تقديم
  
  عمليات االستغالل الجارية :  المفاهيمي الثانيجالالم

  

  الفوترة): 6(الوحدة 
  

   والبيعواإلنتاجيات الشراء عمل): 7(الوحدة 
  

  عمليات االستغالل األخرى): 8(الوحدة 

  

   الخزينة وتدفقاتها : الثالث  المفاهيمي جالالم
  

  الخزينة ): 9(الوحدة 
  

    القصيرة المدىالقروض ): 10(الوحدة 

  

  
 
 
 
  



 

 

  تقديم
 

ولتحقيق هذا الغرض    يعد هذا المستند كتاباً مدرسياً مكيفاً وفق متطلبات وخصوصيات التعليم عن بعد،           

المتمثل في استيعاب الكفاءات المستهدفة في المنهاج  من قبل التالميذ  المقبلين على الدراسة عن بعـد                  

د روعي فيه التدرج والتبسيط في المجاالت والوحدات والـدروس وعناصـرها دون التفـريط فـي                 فق

محتويات منهاج التعليم الرسمي نصاً وروحاً، فمضامينه متطابقة تماماً مع البرامج التي أصدرتها وزارة 

  .التربية ، خاصة ما تعلق بالتعديالت المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي

  :وقد اتبعنا بالنسبة للوحدات المقررة الهيكلة التالية

  :ـ المعلومات الخاصة بالوحدة) 1
  عنوان المجال •

  عنوان الوحدة ورقمها •

  الكفاءات المستهدفة •

  الحجم الساعي للوحدة •

  المراجع التي على التلميذ استعمالها للتدعيم •

  مؤشرات التقويم •

  :ـ تصميم الدرس)2
   وفقا للمنهاج الرسمييتضمن هيكلة الدرس ومضامينه •

  

  :ـ محتوى الدرس) 3
  .يشمل على مختلف عناصر الوحدة الواردة في المنهاج مع أمثلة توضيحية •

  :ـ أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها) 4
  وفقاً لما هو وارد في المنهاج •

  :ـ أسئلة للتقويم الذاتي وأجوبتها) 5
  .تطبيقات على الوحدة مع الحلول المقترحة لها         



 

 

 

 
  

 تصميم الدرس

 اديةالفاتورة الع .1

  )فاتورة دائنة ( اإلنقاصفاتورة  .2

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

 أسئلة التقويم الذاتي  

 ة التقويم الذاتي أجوب 

 

 

  عمليات االستغالل الجارية: المفاهيمي الثانيجالالم 

 الفوترة): 6(الوحدة 

 :الكفاءات المستهدفة

 ـ ينجز الفاتورة

   ساعات10 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة: المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .يبين محتوى كل جزء من أجزاء الفاتورة 

 .يحسب عناصر الفاتورة العادية وفاتورة االنقاص 

 .يستعمل المجدول في إعداد الفاتورة 

==============================    



 

 

 )Facture de doit( الفاتورة العادية  .1
  

 الفوترة هي عملية اعداد الفواتير الخاصة بعمليات البيع التي يقوم بها البائع

 تعريف الفاتورة .1.1

بية  يعدها البائع أي المورد يأمر فيها المشتري أي الزبون بتسديد الفاتورة هي وثيقة  قانونية محاس

  .قيمة السلع المباعة له أو قيمة الخدمات المؤداة له

تعتبر الفاتورة وثيقة قانونية يتم بها إثبات تفاصيل عملية البيع وشروطه التي  : الفاتورة وثيقة قانونية ) أ

  .تذكر عادة بالتفصيل على الفاتورة

ون البائع بإعداد الفاتورة وتسليمها للمشتري بمجرد إجراء عملية البيع ، وعليه فكل عملية ويلزم القان

  . بيع يجب أن تتبع بإعداد فاتورة خاصة بها

 أن يتم تحريرها بعناية ، بحيث تكون واضحة وال تحتوي على نظرا لألهمية القانونية للفاتورة يجب

  .أي لطخة أو شطب أو حشو

تعتبر الفاتورة وثيقة  ثبوتية يعتمد عليها عند التسجيل المحاسبي لعملية : حاسبيةالفاتورة وثيقة م  ) ب

  ) .الزبون( أو في دفاتر  المشتري ) المورد  ( البيع سواء  كان ذلك في دفاتر البائع

  وصف الفاتورة.   2.1

  :من شكل الفاتورة المرفق يتبين أن الفاتورة تنقسم إلى ثالثة أجزاء    

ومكان وتاريخ " الفاتورة " يحتوي هذا الجزء من الفاتورة على عبارة  :  l’entête علىالجزء األ ) أ

 .تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها، كما يحتوي على معلومات تتعلق بالبائع ومعلومات تتعلق بالمشتري

مبيعة  يحتوي هذا الجزء من الفاتورة على المعلومات المتعلقة بالسلعة ال : le corpsالجزء الهيكلي   ) ب

من تسمية هذه السلع وكميتها وسعر الوحدة دون رسوم ومبلغ كل سلعة ومجموع هذه المبالغ الذي 

 ) .Total brut( يعبر عنه بالمبلغ اإلجمالي للسلع المبيعة خارج الرسم أو المبلغ الخام 

لرسم  يحتوي  هذا الجزء من الفاتورة على المبلغ الخام خارج ا : le piedالجزء األسفل )  ج

باإلضافة إلى الرسم على القيمة المضافة والسعر اإلجمالي متضمنا كل الرسوم محررا باألرقام 

كما تظهر في . وفي حالة وجود تخفيضات تظهر في هذا الجزء من الفاتورة) . بلسان القلم( وباألحرف

لى الختم الندي  هذا الجزء طريقة تسديد الفاتورة وأجل هذا التسديد وتحتوي الفاتورة في آخرها  ع

  وتوقيع البائع
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  نموذج الفاتورة وتظهر األجزاء الثالثة 

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القسم األعلى

 هيكل الفاتورة

 القسم األسفل



 

 

المقصود بعناصر الفاتورة تلك العناصر التي تظهر في الجزء األسفل : عناصر الفاتورة.   3.1

     :من الفاتورة ويمكن أن نميزها كما يلي

ع المبالغ خارج الرسم المتعلقة بالسلع المبيعة أي هو مجمو: خارج الرسم المبلغ الخام  . أ

 . أو الخدمات المؤداة مجموع ضرب الكمية في سعر الوحدة للسلع المبيعة

هو المبلغ الخام خارج الرسم مطروحا منه مختلف التخفيضات إن وجدت : المبلغ الصافي   . ب

االضافة إلى الرسم على مضافا إليه الزيادات  مثل مصاريف النقل والرسوم المختلفة إن وجدت ب

 .القيمة المضافة 

وهي إما أن تكون ألسباب تجارية ويرمز لها باألحرف ) : Réductions( التخفيضات . ج

 . أو لسبب تعجيل الدفعRRRالالتينية 

  

  :وهي تخفيضات متعلقة بأسباب تجارية وهي ثالثة أنواع:  التخفيضات التجارية. 1.ج

ح من المورد لزبونه عندما يكون بالسلعة أو الخدمة تمنوهي ): Rabais(التخفيضات  

 . عيب في نوعيتها أو في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها

 وتسمى أيضا بتخفيض الكمية وتقدم للزبون الذي تتجاوز ):Remises(التنزيالت  

صوصيات مشترياته كمية معينة ، كما يمكن أن يمنحها البائع اعتبارا ألهمية و نوعية وخ

  .الزبون

 تمنح للزبون إذا تجاوزت مشترياته خارج الرسوم حدا ):Ristournes(المحسومات 

معينا خالل فترة معينة، وهذه الفترة يحددها المورد ويقوم فيها بعملية تصفية المخزون الذي 

  .لديه بأسعار مخفضة

 
  تخفيضات التعجيل بالدفع. 2.   ج

اء تسديده الفاتورة قبل تاريخ استحقاقها، فمثال إذا كان وهو تخفيض يقدمه المورد لزبونه لق

المورد قد اتفق مع زبونه على أن التسديد يكون بعد شهرين من إعداد  الفاتورة ، فإذا قام الزبون 

  .بالتسديد فورا استحق أن يقدم له المورد تخفيضا لقاء هذا التعجيل بالدفع قبل الوقت المتفق عليه
 



 

 

  )Majorations (الزيادات . 4.1   

هي مبالغ  تضاف للمبلغ الصافي للدفع خارج الرسم ويقع  دفعها على عاتق : تعريف   

الزبون  من أمثلتها  مصاريف نقل السلعة عندما يقع دفعها على عاتق  البائع ،  و الرسم على 

في هذه المرحلة من الدراسة سنقتصر على  نوع واحد فقط من  ).  TVA(القيمة المضافة 

  .زيادات هو الرسم على القيمة المضافةال

هو ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات ): TVA(  الرسم على القيمة المضافة 

المستهلكة في الجزائرويتحمل عبء هذا الرسم المستهلك النهائي للسلعة أوالخدمة، ويحسب هذا 

م إعدادها إذا لم  تكن السلعة أو الرسم على المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم ضمن كل فاتورة يت

 . الخدمة معفاة من الرسم على القيمة المضافة

هناك معدالن للرسم على القيمة المضافة مطبقان في الجزائر : معدل الرسم على القيمة المضافة

 :حاليا هما المعدل العادي والمعدل المخفض ونسبتهما على التوالي

   % 17العادي                            ـ  المعدل 

   .% 7                        ـ  المعدل المخفض  

 ويحدد قانون الضرائب غير المباشرة وقانون المالية الساري المعدل المطبق على كل نوع من 

  .السلع والخدمات و األنشطة في الجزائر

 ) TTC( المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم . 5.1  

ن طرف الزبون  للبائع ويساوي مجموع المبلغ الصافي للدفع خارج هو المبلغ الواجب الدفع م

  .الرسم مضافا إليه  مبلغ الرسم على القيمة المضافة

 
 
 
 
 



 

 

  : مثال توضيحي

  إليك الفاتورة التالية 

فاتــــورة
FACTURE  

   °N     ..............رقم  

  

  :  السجل التجاري رقم

 :   الرقم الجبائي

  ........: .......... في        
  

 :  إلى السيد 
 

  

 المرجع
REF  

 التعيين
DÉSIGNATION 

 الكمية
QTE 

 سعر الوحدة
P.U ( HT) 

 المبلغ
MONTANT ( HT) 

      

      

      

     

  المبلغ اإلجمالي خارج الرسم

    (%17)  الرسم على القيمة المضافة

       ( TTC )  المبلغ الواجب الدفع متضمن الرسم

Arrêtée la présente facture à  la somme de :   
  :  أغلقت الفاتورة عند مبلغ 



 

 

  :   اكمال الفاتورة السابقة باستعمال المعلومات التالية: المطلوب

  : معلومات عن المورد 

  ".الجودة"       ـ مؤسسة إطارات الجزائر 

   شارع العقيد سي الحواس ـ وهران23       

   B 0031306) : ر س ت( لسجل التجاري        ـ رقم ا

   .633187008:       ـ الرقم الجبائي

 :معلومات عن الزبون 

  مؤسسة عبد الرحمان 

   شارع االستقالل ـ أرزيو126

 :معلومات عن السلعة 

   . p/140 دج لالطار مرجع 4800 بـ  A  إطار من النوع 160ـ  

  .p  /160   دج لالطار مرجع6600 بـ B إطار من النوع 100ـ  

  . p   /164   دج لالطار مرجع5850 بـ Cإطار من النوع 180ـ  

  

 معلومات أخرى 

   . 138/11ـ رقم الفاتورة 

  .28/03/11وهران بتاريخ : ـ تاريخ ومكان اعداد الفاتورة 

  %.17: ـ معدل الرسم على القيمة المضافة

   % .4بنسبة  ) : Remise( ـ تنزيل 

  . يوما60نكي في أجل ـ تسديد الفاتورة بشيك ب

  

  

  

  



 

 

  :حل المثال التوضيحي
  

فاتــــورة

FACTURE  
   °N      138/11رقم  

  "الجودة"مؤسسة إطارات الجزائر 

   شارع العقيد سي الحواس ـ وهران23  

   B 0031306: ت . س .   ر 

  .633187008:  الرقم الجبائي

  28/03/11 : .وهران في 

   انمؤسسة عبد الرحم:  إلى السيد 

  شارع االستقالل ـ أرزيو126
 المرجع

REF  

 التعيين

DÉSIGNATION 

 الكمية

QTE 

 سعر الوحدة

P.U ( HT) 

 المبلغ

MONTANT ( HT) 

140/p     إطارات النوعA  160 4800 768000 

160/p     إطارات النوعB 100 6600 660000 

146/p    إطارات النوع C  180 5850 1053000 

 2481000 ارج الرسمالمبلغ اإلجمالي خ

  99240  % 4تنزيل 

  2381760  الصافي التجاري

 404899.2  (%17)  الرسم على القيمة المضافة

 2786659.2     ( TTC )  المبلغ الواجب الدفع متضمن الرسم

Arrêtée la présente facture à  la somme de :   
ثمانون الف وستمائة وتسعة وخمسون دينار مليونين وسبعمائة وستة و:أغلقت الفاتورة عند مبلغ 

  .وعشرون سنتيم 

  . يوما من تاريخ إعدادها60يتم تسديد الفاتورة في أجل 



 

 

 
  )Facture d’avoir) (فاتورة دائنة ( فاتورة االنقاص . 2

 
فاتورة االنقاص هي إثبات إلعتراف البائع بحق المشتري االستفادة من : اإلنقاصتعريف فاتورة . 1.2

  .تخفيض حدث بعد إعداد فاتورة عادية خاصة ببيع سلعة أو أداء خدمة

ويعبر إعداد فاتورة االنقاص عن تغيير في شروط البيع التي وردت في الفاتورة األصلية، يترتب عنه 

  .تسجيل إنخفاض في حق البائع على المشتري

  :االت التاليةيتم إعداد فاتورة االنقاص في الح: أسباب إعداد فاتورة االنقاص. 2.2

  .   ـ إرجاع الزبون للسلع المباعة له إلى المورد لسبب ما

  .  ـ إستفادة الزبون من تخفيض تجاري إضافي 

  . ـ إستفادة الزبون من تخفيض تعجيل الدفع 

  . ـ في حالة إرجاع الزبون للغالفات 

  . ـ في حالة وجود خطأ في الفاتورة األصلية

 شكل فاتورة االنقاص. 3.2

ي فاتورة االنقاص في الجزء األعلى نفس المعلومات التي تحتويها الفاتورة العادية ، االختالف تحتو -

 .أو فاتورة دائنة   الوحيد يكون في االسم  وهو فاتورة انقاص 

 كما يجب أن تظهر فاتورة االنقاص في باقي أجزائها تفاصيل عن المبلغ الذي تم انقاصه، بحيث  -

لغ خارج الرسم، المبلغ للتخفيض متضمن الرسم، معدل ومبلغ الرسم على يؤدي ذلك إلى إظهار المب

 .القيمة المضافة و كذا النسب المطبقة على التخفيضات الممنوحة

 :مثال توضيحي

على أن يقدم لزبونه  مؤسسة عبد "الجودة "من المثال السابق وافق المورد مؤسسة إطارات الجزائر 

  :  يض التجاري التالي   التخف02/04/11الرحمان بتاريخ  

   % .5بنسبة ) : Ristournes( ـ محسومات 

  02/04/11 الخاصة بعملية 165/11إعداد فاتورة االنقاص رقم : المطلوب

 



 

 

 
  :حل المثال التوضيحي

  فاتــــورة إنقاص

Facture d’avoir   
   °N    165/11   رقم 

  "الجودة"مؤسسة إطارات الجزائر 

 شارع العقيد سي الحواس ـ 23  

  وهران

   B 0031306: ت . س .   ر 

   .633187008:  الرقم الجبائي
  

   .02/04/2011: وهران في 

   مؤسسة عبد الرحمان:  إلى السيد 

  شارع االستقالل ـ أرزيو126

  2381760  الصافي التجاري

  119088   %5المحسومات  

 20244.96 (%17)  الرسم على القيمة المضافة

 139332.96     ( TTC )  ض  متضمن الرسمالمبلغ للتخفي

Arrêtée la présente facture à  la somme de :   
مائة وتسعة وثالثون ألف وثالثمائة واثنان :أغلقت الفاتورة عند مبلغ 

  .وثالثون دينار وستة وتسعون سنتيم
  

  

 



 

 

  

  

  
 

  :الفاتورة  التاليةاستعمل المجدول وصيغه النجاز الجزء الهيكلي والجزء األسفل من   

  المبلغ  سعر الوحدة  الكمية   التعيين  المرجع

    130  250  'ك' بضاعة   أ/25

    268  300  'ق'بضاعة    ب/38

    125  630  'ط'بضاعة   ج/48

  :معلومات مكملة

   %.17: ـ معدل الرسم على القيمة المضافة

    % . Rabais : ( 3(ـ نسبة التخفيضات 

   % .Remises :(5( ـ نسبة التنزيل 

   % .Ristournes : (6( ـ نسبة المحسومات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أنشطة اإلعالم اآللي



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي
  

  : يظهر الحل النهائي  بعد تطبيق صيغ المجدول  كما يلي

  

  
  :ويظهر الحل النهائي بعد تطبيق الصيغ كما يلي

  

  



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
 

 
  ):1(التمرين 

  :ةأكمل الفاتورة التالي

 المرجع

REF  

 التعيين

DÉSIGNATION 

 الكمية

QTE 

 سعر الوحدة

P.U ( HT) 

 المبلغ

MONTANT ( HT) 

  Z 392 145السلعة   65/8

  R  450 257السلعة   59/3

  المبلغ اإلجمالي خارج الرسم

    % 5تنزيل 

    الصافي التجاري

     %6تخفيض تعجيل الدفع 

    الصافي للدفع خارج الرسم

   (%17)  لقيمة المضافةالرسم على ا

      ( TTC )  المبلغ الواجب الدفع متضمن الرسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  ):  2(التمرين 

  : إليك الفاتورة العادية التالية

  المبلغ الخام خارج الرسم

    % 3,5تخفيض 

  Y  الصافي التجاري

     %5تخفيض تعجيل الدفع 

 x  الصافي للدفع خارج الرسم

   (%17)  على القيمة المضافةالرسم 

 321779,25     ( TTC )  المبلغ الواجب الدفع متضمن الرسم

  .Y  و Xاكمال الفاتورة مع تبيين كيفية حساب كال من : المطلوب 
 

  ):3(التمرين 

  

  أكمل الفاتورة التالية

  فاتورة إنقاص                         

  650000  المبلغ الخام

    %5تخفيض 

    

    

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  التقويم الذاتيأجوبة

 
  ):1(حل التمرين 

 المبلغسعر الوحدةالكمية التعيينالمرجع

REF DÉSIGNATIONQTEP.U ( HT)MONTANT ( HT)

 Z 392 145 56840السلعة  65/8

 R 450 257 115650السلعة  59/3

 172490المبلغ اإلجمالي خارج الرسم

 8624.5 % 5تنزيل 

 163865.5التجاريالصافي 

 9831.93 %6تخفيض تعجيل الدفع 

 154033.57الصافي للدفع خارج الرسم

 26185.71%) 17(الرسم على القيمة المضافة  

 TTC ( 180219.28( المبلغ الواجب الدفع متضمن الرسم  

  
 
  

  

  

  
 
 



 

 

  

  ): 2(حل التمرين 

 300000 المبلغ الخام خارج الرسم

  10500  % 3,5تخفيض 

  289500  الصافي التجاري

  14475   %5تخفيض تعجيل الدفع 

  275025  الصافي للدفع خارج الرسم

 46754,25  (%17)  الرسم على القيمة المضافة

 321779,25     ( TTC )  المبلغ الواجب الدفع متضمن الرسم

  

  x) = 321779,25×1 ( ÷1,17 = 275025 المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم

  Y  ) =275025×100 ( ÷95= 289500 الصافي التجاري
 

  ): 3(حل التمرين 

  فاتورة إنقاص                         

  650000  المبلغ الخام

  32500  %5تخفيض 

  5525  الرسم على القيمة المضافة

  38025  المبلغ للتخفيض متضمن الرسم

 



 

 

 تصميم الدرس
  . عمليات الشراء.1

  .عمليات االنتاج. 2

  .عمليات البيع. 3

  )فاتورة دائنة(حالة فاتورة االنقاص. 4

   أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها 

   أسئلة التقويم الذاتي

   أجوبة التقويم الذاتي 

  

 

 
  :الكفاءات المستهدفة

  .ـ يسجل محاسبيا مختلف عمليات الشراء واالنتاج والبيع  

  . ساعة16 :المدة الالزمة 

  . الكتب المدرسية المقررة:المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

يسجل محاسبيا عمليات الشراء واالنتاج والبيـع باالعتمـاد علـى الوثـائق              

 .المحاسبية

 .قيمة المضافة الواجب الدفعيحسب ويسجل الرسم على ال 

==============================  

عمليات االستغالل الجارية: المفاهيمي الثانيجالالم   
 عمليات الشراء واالنتاج والبيع): 07(الوحدة 



 

 

 عمليات الشراء .1
 

 شراء البضائع .1.1

 هي السلع التي اشترتها المؤسسة بهدف إعادة  بيعها على حالتها دون إدخال :تعريف البضائع  ) أ

 .أي تغيير عليها

  التسجيل المحاسبي لعملية شراء البضائع  ) ب

  :يل عملية شراء البضائع في المؤسسة التجارية على مرحلتين يتم تسج

  من المورد ، باستالم  الفاتورة مرحلة الحيازة على ملكية البضاعة وذلك :المرحلة األولى -

 .وبذلك تنتقل ملكية البضاعة من المورد إلى الزبون

 :الحسابات المعنية بتسجيل الفاتورة هي 

   بنوك الحسابات الجارية512

   موردو المخزونات والخدمات401 أو

 بالمبلغ الصافي للدفع متضمن )مصدر( دائنايجعل 

   )TTC (الرسم 

   البضائع المخزنة380
بالمبلغ الصافي للدفع خارج ) استخدام  ( مدينايجعل 

  ) H T( الرسم 

   الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع4456
    المضافة بالرسم على القيمة) استخدام ( مدينايجعل 

 )TVA(  

       

 مرحلة استالم البضائع  المشتراة وادخالها إلى مخازن  المؤسسة ويتم :المرحلة الثانية  -

 .إثبات ذلك بوصل اإلدخال

  ) H T( بالمبلغ الصافي للدفع خارج الرسم ) مصدر( دائنا يجعل    البضائع المخزنة380

  )H T(مبلغ الصافي للدفع خارج الرسم بال) استخدام  ( مدينايجعل   مخزونات البضائع30

  



 

 

  نقوم بالتمييز بين المرحلتين  المذكورتين ليس من أجل الترتيب ، فقد تحدث المرحلة الثانية :مالحظة

  .قبل األولى ، كما يمكن أن تحدثا بالتزامن أي في نفس الوقت

   :1مثال

التي استلمت مع الفاتورة في نفس ' ص' الفاتورة التالية الخاصة بالبضائع " البهجة " استلمت مؤسسة 

   .158/11اليوم من مؤسسة المورد كمال التجارية، وصل إدخال رقم 

  

   مؤسسة كمال التجارية 

   36581/5فاتورة رقم 

  12/08/2011الجزائر بتاريخ 

  "البهجة " مؤسسة  : إلى السيد

  H T(  850000( المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم 

  TVA (17%  144500( المضافة الرسم على القيمة 

  TTC(   994500 (المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

 

  . سجل العملية السابقة في الدفتر اليومي للزبون ، التسديد بشيك بنكي:المطلوب 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 

 

  :الحل

  
   :2مثال

التي استلمت مع الفاتورة في نفس ' ك' الفاتورة التالية الخاصة بالبضائع " البهجة " استلمت مؤسسة 

  .160/11اليوم من مؤسسة المورد سعيد التجارية  ، وصل إدخال رقم 

 

 

 

 

 

  

 12/08/2011ــــــــــــــــــــ      

  ـــــــــــــــــ

    

  ع المخزنةالبضائ

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

                         بنوك الحسابات الجارية

 36581/5شراء بضائع فاتورة رقم 

380  

4456  

 

  

30  

  

  

512  

  

  

380  
  مخزونات البضائع

                                 البضائع المخزنة استالم 

  ن وصل إدخال البضائع بالمخز

              158/ 11  

850000  

144500  

  

  

994500  

  

  

994500  

  

  

994500  

  



 

 

   مؤسسة سعيد التجارية 

   2365/فاتورة رقم أ

  18/09/2011ر بتاريخ الجزائ

  "البهجة " مؤسسة  : إلى السيد

  950000  المبلغ الخام

  28500   %3تخفيض    

  921500  الصافي التجاري

  46075   %5تخفيض تعجيل الدفع  

  H T(  875425( المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم 

  TVA (17%  148822.25( الرسم على القيمة المضافة 

  TTC(   1024247.25 ( متضمن الرسم المبلغ الصافي للدفع

 

  . سجل العملية السابقة في الدفتر اليومي للزبون ، الدفع بشيك بنكي:المطلوب 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  :الحل

  

وفقا للنظام المحاسبي المالي فإن التخفيضات التي تظهر على الفاتورة األصلية ال تسجل  :مالحظة 

   .أو تخفيض تعجيل الدفع    ارية محاسبيا سواء كانت هذه التخفيضات تج

  

 شراء المواد واللوازم .2.1

 هي المنتجات التي تشتريها المؤسسة بهدف تحويلها، والتي تدخل :تعريف المواد واللوازم   ) أ

أو المصنوعة من أمثلتها أعمدة وصفائح األلمنيوم في    كونات المنتجات المعالجة ضمن م

 .صناعة نوافذ وأبواب األلمنيوم 

  التسجيل المحاسبي لعملية شراء المواد واللوازم  ) ب

  :يتم تسجيل عملية شراء المواد واللوازم  على مرحلتين 

ــــــــــــــــــــــــــ    

18/9/2011 

  ــــــــــــــــــــــ

    

  البضائع المخزنة

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

                         بنوك الحسابات الجارية

 2365/شراء بضائع فاتورة رقم  أ

380  

4456  

 

  

30  

  

  

512  

  

  

380  
  مخزونات البضائع

                             البضائع المخزنة استالم 

  11 /160البضائع وصل إدخال 

875425  

148822.25  

  

  

875425  

  

  

  

1024247.25  

  

  

875425  

  



 

 

  من باستالم  الفاتورةوازم وذلك  مرحلة الحيازة على ملكية المواد والل: المرحلة األولى -

 .المورد، وبذلك تنتقل ملكية المواد واللوازم  من المورد إلى الزبون

  :الحسابات المعنية بتسجيل الفاتورة هي 

   بنوك الحسابات الجارية512

   موردو المخزونات والخدمات401 أو

 بالمبلغ الصافي )مصدر( دائنايجعل 

   )TTC (للدفع متضمن الرسم 

   المواد األولية واللوازم المخزنة381

  

بالمبلغ ) استخدام  ( مدينايجعل 

  ) H T( الصافي للدفع خارج الرسم 

   الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع4456
بالرسم على ) استخدام ( مدينايجعل 

  )TVA( القيمة المضافة 

           
  المشتراة وادخالها إلى مخازن  المؤسسة  مرحلة استالم المواد واللوازم :المرحلة الثانية  -

 .ويتم إثبات ذلك بوصل اإلدخال

   المواد األولية واللوازم المخزنة381

  

بالمبلغ الصافي للدفع ) مصدر( دائنا يجعل 

  ) H T(خارج الرسم 

   المواد األولية واللوازم31
بالمبلغ الصافي للدفع ) استخدام  ( مدينايجعل 

  )HT(خارج الرسم 

  

 سجل الفاتورة التالية الخاصة بعمية شراء مواد ولوازم  ، وقد استلمت هذه المشتريات في نفس :مثال

 .، علما أن التسديد تم بشيك بنكي653/2اليوم ، وصل إدخال رقم 
 
 
  

  

  

 



 

 

   مؤسسة  فؤاد للخشب 

   365/3فاتورة رقم 

  N/01/06الجزائر بتاريخ 

  "سعادة  مؤسسة إنتاج أثاث ال" مؤسسة  : إلى السيد

  H T(  1560000( المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم 

  TVA (17%  265200( الرسم على القيمة المضافة 

  TTC(   1825200 (المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

  

  :الحل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ    

01/6 / N 

  ــــــــــــــــــــــ

    

  ولية واللوازم المخزنةالمواد األ

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

                         بنوك الحسابات الجارية

 365/3شراء مواد أولية  فاتورة رقم  

381  

4456  

 

  

31  

  

  

512  

  

  

381  
  المواد األولية واللوازم

م المخزنة                   المواد األولية واللواز

  653/2استالم مواد أولية وصل إدخال 

1560000  

265200  

  

  

1560000  

  

  

  

1825200  

  

  

1560000  

  



 

 

  شراء التموينات األخرى. 3.1

  

هي المواد واألشياء التي تساهم في المعالجة وفي الصنع أو في  :تعريف التموينات األخرى  ) أ

االستغالل دون أن تدخل في تكوين المنتجات المعالجة أو المصنوعة، مثل مواد التغليفات التالفة  

 .إلخ...، اللوازم المكتبية، مواد التنظيف )مسترجعةغير ال(

  التسجيل المحاسبي لعملية شراء التموينات األخرى  ) ب

  :يتم تسجيل عملية شراء التموينات األخرى  على مرحلتين 

  من باستالم  الفاتورة مرحلة الحيازة على ملكية التموينات األخرى  وذلك :المرحلة األولى -

 .ية التموينات األخرى  من المورد إلى الزبونالمورد، وبذلك تنتقل ملك

  :الحسابات المعنية بتسجيل الفاتورة هي 

   بنوك الحسابات الجارية512

   موردو المخزونات والخدمات401 أو

 بالمبلغ الصافي )مصدر( دائنايجعل 

   )TTC (للدفع متضمن الرسم 

   التموينات األخرى المخزنة382

  

بلغ بالم) استخدام  ( مدينايجعل 

  ) H T( الصافي للدفع خارج الرسم 

   الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع4456
بالرسم على ) استخدام ( مدينايجعل 

  )TVA( القيمة المضافة 

        
 مرحلة استالم التموينات األخرى المشتراة وادخالها إلى مخازن  المؤسسة ويتم :المرحلة الثانية   

 .دخالإثبات ذلك بوصل اإل

 

 



 

 

   التموينات األخرى المخزنة382

  

بالمبلغ الصافي ) مصدر( دائنا يجعل 

  ) H T( للدفع خارج الرسم 

  تموينات أخرى 32
بالمبلغ ) استخدام  ( مدينايجعل 

  )H T( الصافي للدفع خارج الرسم 

  

ويات لزبائنها  علب  الورق المقوى التي تستعملها لبيع  الحل"حلويات الصفاء " اشترت مؤسسة  :مثال

  واستلمت الفاتورة التالية مع "الجنوب إلنتاج الورق " عبر محالتها المنتشرة عبر الوطن من مؤسسة 

  )680/11وصل ادخال رقم (العلب في نفس اليوم  

  مؤسسة الجنوب إلنتاج الورق 

   965/11فاتورة رقم 

  N/10/04بسكرة بتاريخ 

   " حلويات الصفاء "مؤسسة : إلى السيد

  H T(  3650000( مبلغ الصافي للدفع خارج الرسم ال

  TVA (17%  620500( الرسم على القيمة المضافة 

  TTC(   4270500 (المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

سجل العملية السابقة في الدفتر اليومي للزبون ، مع العلم أن التسديد تم بشيك   :المطلوب 

  .بنكي

 
 
 
 



 

 

 
  :الحل

  شراء الخدمات.4.1

هي  الدراسات والخدمات المؤداة من الغير لفائدة المؤسسة والتي تدرج  :  تعريف  الخدمات)  أ

اسات الهندسية العامة والمفصلة والدراسات التقنية ضمن تكلفة األشغال أو المنتجات المصنعة كالدر

.....  

من أمثلة الخدمات  شراء مؤسسات البناء لدراسات هندسية معمارية من مكاتب مختصة ، أو تكليف 

  . شركة مختصة بالحراسة واألمن لحراسة المؤسسة

  

  

ــــــــــــــــــــــــــ    

10/04 / N 

  ــــــــــــــــــــــ

    

  التموينات األخرى  المخزنة

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

                         بنوك الحسابات الجارية

 965/11شراء علب تغليف  فاتورة رقم  

382  

4456  

 

  

32  

  

  

512  

  

  

382  
  تموينات أخرى

                 التموينات األخرى المخزنة   استالم 

  680/11علب التغليف وصل إدخال 

3650000  

620500  

  

  

3650000  

  

  

4270500  

  

  

3650000  



 

 

  التسجيل المحاسبي لعملية شراء الخدمات)ب

  :سبي  لشراء الخدمات كما يليالحسابات المعنية بالتسجيل المحا

   بنوك الحسابات الجارية512

   موردو المخزونات والخدمات 401 أو 

 بالمبلغ الصافي )مصدر( دائنايجعل 

   )TTC (للدفع متضمن الرسم 

بالمبلغ الصافي ) استخدام  ( مدينايجعل    مشتريات الدراسات والخدمات المؤداة604

  ) H T( للدفع خارج الرسم 

بالرسم على ) استخدام ( مدينايجعل   لرسم على القيمة المضافة قابل لالسترجاع ا4456

  )TVA( القيمة المضافة  

  

مكتب " الفاتورة التالية الخاصة بدراسة معمارية قام بها " الترقية العقارية بجاية "  تلقت مؤسسة :مثال 

  " أحمد للدراسات المعمارية 

  مكتب أحمد للدراسات المعمارية

  ب/300رة رقم فاتو

  N /28/11الجزائر بتاريخ 

  "الترقية العقارية بجاية "  مؤسسة :إلى 

  H T(  286000( المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم 

  TVA (17%  48620( الرسم على القيمة المضافة 

  TTC(   334620 (المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

ؤسسة الترقية العقارية بجاية، علما أن العملية تمت على  سجل الفاتورة  في الدفتر اليومي لم:المطلوب

  .الحساب

 



 

 

   :الحل

  

604  
445

6  
 
  

  

  

  

40
1  
  

ــــــــــــــــــــــ

 N/ 28/11ـ 

ــــــــــــــــــــــ

  ـ

  مشتريات الدراسات والخدمات المؤداة

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

  دماتموردو المخزونات والخ               

 ب/300شراء دراسة معمارية فاتورة رقم 

  
28600

0  
48620  

  

  

  

33462
0  

  )اللوازم( المشتريات غير المخزنة من المواد والتوريدات . 5.1

 هي المقتنيات غير القابلة للتخزين مثل الماء، الكهرباء، :تعريف المشتريات غير المخزنة) أ

  .خزينها من طرف المؤسسة ويتم استهالكها مباشرة أو المواد واللوازم التي ال يتم تالخ....الغاز

  : المشتريات غير المخزنةالتسجيل المحاسبي لعملية شراء) ب

  :الحسابات المعنية بالتسجيل المحاسبي  لشراء الخدمات كما يلي

  أحد حسابات الخزينة

   موردو المخزونات والخدمات 401 أو 

 بالمبلغ الصافي للدفع )مصدر( دائنايجعل 

   )TTC ( الرسم متضمن

بالمبلغ الصافي للدفع ) استخدام  ( مدينايجعل    المشتريات غير المخزنة من المواد والتوريدات607

  ) H T(خارج الرسم 

بالرسم على القيمة ) استخدام ( مدينايجعل    الرسم على القيمة المضافة قابل لالسترجاع4456

  )TVA( المضافة  

  

  



 

 

  :مثـال

الفاتورة الخاصة باستهالك الكهرباء والغاز للثالثي " سامي"ستلمت مؤسسة  اN/25/06 بتاريخ  -

  . دج230000 مبلغها Nاألول من السنة 

  .فاتورة الكهرباء والغاز نقدا" سامي"  سددت مؤسسة N /28/06 بتاريخ -

 علما أن معدل الرسم على القيمة" سامي "  سجل الفاتورة  في الدفتر اليومي لمؤسسة :المطلوب 

   %.7المضافة 

  :الحل

  

607  
  

4456  
 
  

  

  

  

  

401  
  

ـــــــــــــــــــــــ 

25/06 /N 

  ـــــــــــــــــــــــ

  المشتريات غير المخزنة من المواد والتوريدات

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

  موردو المخزونات والخدمات               

 Nول من فاتورة الكهرباء والغاز للثالثي األ

  

230000  
  

16100  
  

  

  

  

  

246100  

  

401  
  

 
  

  

  

53  
  

ـــــــــــــــــــــــ 

28/06 /N 

  ــــــــــــــــــــ

     موردو المخزونات والخدمات

                                    الصندوق

 تسديد الفاتورة الخاصة بالكهرباء والغاز نقدا

  

246100  
  

  

  

246100  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  نتاجعمليات اال .2
  

تتطلب عملية اإلنتاج في مؤسسة إنتاجية استهالك مواد أولية ولوازم يتم اخراجها من المخازن إلى 

. ورشات التصنيع، وعند الحصول على منتجات تامة الصنع يتم إدخالها إلى المخازن في انتظار بيعها

 :فالعملية تتم على مرحلتين

  )اإلنتاج( التصنيع 

  إخراج المواد و:1مرحلة 

  اللوازم من المخزن إلى الورشة 

 استالم اإلنتاج التام  :2مرحلة 

  الصنع من الورشة

  إخراج المواد واللوازم من المخزن.1.2

إخراج المواد واللوازم من المخازن إلى ورشات اإلنتاج يعتبر استهالكا يسجل في الجانب المدين  

 مواد أولية ولوازم دائنا 31ل يجعل حساب  مواد أولية ويقيم بتكلفة الشراء، وفي المقاب601لحساب 

 .بنفس المبلغ

 

  

 دج من المواد واللوازم من المخزن إلى ورشة اإلنتاج 15890 تم اخراج N/21/05 في :مثال 

   33/05الستعمالها في عملية التصنيع وصل إخراج رقم 

   سجل العملية في الدفتر اليومي للمؤسسة: المطلوب 

  :الحل

   يكون كما يلي التسجيل على الدفتر اليومي



 

 

  إدخال المنتج التام الصنع إلى المخزن .2.2

لتامة الصنع هي المنتجات التي وصلت إلى مرحلتها النهائية في عملية التصنيع وتكون المنتجات ا

عند استالم المخازن للمنتجات تامة الصنع من ورشات اإلنتاج تسجل في الجانب . جاهزة للبيع

 المنتجات المصنعة بتكلفة إنتاجها ، وبالمقابل يسجل نفس المبلغ أي  في 355المدين من حساب 

 ) .7الصنف (  اإلنتاج المخزن وهو من حسابات المنتوجات72لدائن لحساب الجانب ا

 56980الصناعية عملية إنتاج منتجات تامة بتكلفة " ص "   انهت المؤسسة N/10/02 في مثال

  .120/8دج تم إدخالها إلى المخازن وصل إدخال رقم 

   ".ص" سجل العملية في الدفتر اليومي للمؤسسة : المطلوب

  :الحل

  

355  
 
  

  

  

72  
  

  N/10/02ــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

                                        المنتجات المصنعة

  إنتاج مخزن

  120/8وصل إدخال رقم  

  

56980  

  

  

56980  

 

 
 
 

  

601  
 
  

  

  

31  
  

 N/21/05ــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  المواد األولية 

  المواد األولية واللوازم            

 33/05وصل إخراج رقم 

  

15890  
  

  
15890  



 

 

  عمليات البيع .3
 

 بيع البضائع .1.3

  التسجيل المحاسبي لعملية بيع البضائع

  :ملية بيع البضائع في المؤسسة التجارية على مرحلتين يتم تسجيل ع

  ، بتحرير  الفاتورة مرحلة تحويل  ملكية البضاعة  إلى الزبون وذلك :المرحلة األولى -

 .وبذلك تنتقل ملكية البضاعة من المورد إلى الزبون

ك  بوصل  مرحلة إخراج البضائع من المخازن وتسليمها للزبون ويتم إثبات ذل:المرحلة الثانية

  . اإلخراج

  

  

 :الحسابات المعنية بتسجيل  تحرير الفاتورة وإرسالها للزبون هي 

   المبيعات من البضائع700الحساب   
 بالمبلغ الصافي )مصدر( دائنايجعل 

  )H T( للدفع خارج الرسم 

   الرسم على القيمة المضافة المحصل4457الحساب 
 بالرسم على )مصدر( دائنايجعل 

  )TVA( افة القيمة المض

  أحد حسابات الخزينة 

   الزبائن411    حسابأو

بالمبلغ ) استخدام ( مدينايجعل 

 (الصافي للدفع متضمن الرسم 

TTC(   

 

 

 



 

 

           

مرحلة إخراج البضائع من المخازن وتسليمها للزبون ويتم إثبات ذلك  بوصل  :المرحلة الثانية 

 . اإلخراج

  بتكلفة شراء البضاعة  المبيعة) مصدر( دائنا ل يجع   مخزونات البضائع30الحساب 

  بتكلفة شراء البضاعة  المبيعة) استخدام  ( مدينايجعل    مشتريات البضائع المبيعة 600الحساب 

  

  :مثال 

  "البهجة " إليك الفاتورة التالية التي سبق تسجيلها في الدفتر اليومي لمؤسسة  

   2365/رقم أفاتورة            مؤسسة سعيد التجارية 

  18/09/2011الجزائر بتاريخ 

  "البهجة " مؤسسة  : إلى السيد

  950000  المبلغ الخام

  28500   %3تخفيض    

  921500  الصافي التجاري

  46075   %5تخفيض تعجيل الدفع  

  H T(  875425( المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم 

  TVA (17%  148822.25( الرسم على القيمة المضافة 

  TTC(   1024247.25 (لمبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم ا

  

تسجيل الفاتورة السابقة لدى مؤسسة سعيد التجارية ، مع العلم أن تكلفة شراء البضاعة  : المطلوب

  . دج800000



 

 

 :الحل

            

  1024247,25   بنوك الحسابات الجارية     512 

  875425    المبيعات من البضائع   700  

   148822,25   الرسم على القيمة المضافة المحصل  4457    

    2365/أبيع بضائع فاتورة رقم      
   

          

  800000   مشتريات البضائع المبيعة    600 

  800000          مخزونات البضائع   30   

    إخراج البضائع من المخزن      
           

  

 التخفيضات التجارية وتخفيض تعجيل الدفع  التي تظهر على الفاتورة األصلية ال تسجل :مالحظة

 .محاسبيا لدى البائع المورد كما سبق أن  رأينا ذلك في عمليات الشراء

 بيع االنتاج التام الصنع .2.3

  ) :مثل البضائع(تتم عملية بيع المنتجات التامة على مرحلتين 

لة تحرير الفاتورة للزبون وتمثل نقل الملكية لهذا األخير، وتقيم المبيعات  مرح: المرحلة األولى-

  .في هذه الحالة بسعر البيع

 مرحلة إخراج المنتجات التامة الصنع المبيعة من المخازن وتسليمها للزبون : المرحلة الثانية-

تامة الصنع عند ويتم إثبات ذلك  بوصل اإلخراج عند إخراجها من المخازن ، وتقيم المنتجات ال

  .إخراجها من المخازن بتكلفة إنتاجها

 

 



 

 

 :الحسابات المعنية بتسجيل  تحرير الفاتورة وإرسالها للزبون هي 

   المبيعات من المنتجات تامة الصنع701الحساب   
 بالمبلغ الصافي )مصدر( دائنايجعل 

  )H T( للدفع خارج الرسم 

  حصل الرسم على القيمة المضافة الم4457الحساب 
 بالرسم على )مصدر( دائنايجعل 

  )TVA( القيمة المضافة 

  أحد حسابات الخزينة 

   الزبائن411    حسابأو

بالمبلغ ) استخدام ( مدينايجعل 

 (الصافي للدفع متضمن الرسم 

TTC(   

           

ل مرحلة إخراج البضائع من المخازن وتسليمها للزبون ويتم إثبات ذلك  بوص :المرحلة الثانية 

 . اإلخراج

   المنتجات المصنعة355الحساب 
بتكلفة إنتاج المنتجات التامة  ) مصدر( دائنا يجعل 

  المبيعة

   االنتاج المخزن 72الحساب 
بتكلفة إنتاج المنتجات ) استخدام  ( مدينايجعل 

  التامة  المبيعة

  

  

 

 



 

 

  "ة حلويات الصفاء مؤسس"  إليك الفاتورة التالية التي سبق لنا تسجيلها لدى الزبون :مثال

  مؤسسة الجنوب إلنتاج الورق 

   965/11فاتورة رقم 

  N/10/04بسكرة بتاريخ 

   " حلويات الصفاء "مؤسسة : إلى السيد

  H T(  3650000( المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم 

  TVA (17%  620500( الرسم على القيمة المضافة 

  TTC(   4270500 (المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

تسجيل الفاتورة لسابقة لدى مؤسسة الجنوب إلنتاج الورق ، علما أن تكلفة إنتاج العلب : المطلوب

  . دج2895000المباعة كان 

  :الحل

    

 N/10/04ــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــ
      

   4270500  الزبائن   411

 3650000     المبيعات من المنتجات التامة   701  

  
 الرسم على القيمة المضافة المحصل 4457  

   
620500  

     965/11بيع منتجات تامة الصنع  فاتورة رقم      
   

           

  2895000   اإلنتاج المخزن    72 

  2895000            المنتجات المصنعة   355   

     ن إخراج منتجات تامة الصنع من المخز     
            



 

 

 :أداء الخدمات. 3.3

 :عند تقديم  المؤسسة خدمات للغير ، تستعمل الحسابات التالية 

  .عند إنجاز األشغال للغير ..........  مبيعات األشغال704الحساب 

عند بيع الدراسات التقنية والهندسية وتقديم الخبرة في ..........  مبيعات الدراسات705الحساب  

  . مجاالت التسييرمختلف

عند بيع باقي الخدمات األخرى من غير األشغال  ......  تقديم الخدمات األخرى706 الحساب 

  .والدراسات، مثل  تأجير المعدات و خدمة النقل

  :ويكون التسجيل المحاسبي كما يلي

  :أحد الحسابات حسب طبيعة الخدمة

  مبيعات األشغال 704

  مبيعات الدراسات 705 

   الخدمات األخرى تقديم 706

بالمبلغ الصافي للدفع ) مصدر( دائنا 

  خارج الرسم

بمبلغ الرسم على القيمة ) مصدر( دائنا    الرسم على  القيمة  المضافة المحصل   4457  

  المضافة

  أحد حسابات الخزينة 

  الزبائن 411أو 

 بالمبلغ الصافي للدفع )استخدام( مدينا 

  متضمن الرسم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  :المث

  "الترقية العقارية بجاية " إليك الفاتورة الخاصة بدراسات معمارية والتي سبق تسجيلها لدى مؤسسة 

  مكتب أحمد للدراسات المعمارية

  ب/300فاتورة رقم 

  N /28/11الجزائر بتاريخ 

  "الترقية العقارية بجاية "  مؤسسة :إلى 

  H T(  286000( المبلغ الصافي للدفع خارج الرسم 

  TVA (17%  48620( م على القيمة المضافة الرس

  TTC(   334620 (المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم 

  

  "مكتب أحمد للدراسات المعمارية"  سجل الفاتورة  لدى المورد:المطلوب

  .علما  أن العملية تمت على الحساب

  :الحل
  

  

    

 /28/11ـــــــــــ 

Nـــــــــــــــــــ 
    

  334620  زبائن    411

 286000     مبيعات األشغال                    704  

  48620                الرسم على القيمة المضافة المحصل4457    

     ب/ 300بيع خدمات  فاتورة رقم      
            



 

 

   )Facture d’avoir ()فاتورة دائنة( حالة فاتورة االنقاص . 4
 

ية بأنواعها الثالثة والتي تكون خارج الفاتورة األصلية ، أي التي تظهر على فاتورة التخفيضات التجار

اإلنقاص تسجل محاسبيا لدى المورد ولدى الزبون وتسمح بالتعديل المحاسبي للمبيعات والمشتريات 

  .المسجلة سابقا

  .نيمكن توضيح تأثير فاتورة اإلنقاص على حسابات البيع والشراء لدى المورد والزبو

  )المشتري( لدى الزبون   )البائع( لدى المورد

   انقاص قيمة المبلغ المستحق على الزبون -

  المحصل ) م. ق. ر( انقاص قيمة -

  )709/ح(  انقاص قيمة المبيعات المسجلة-

   انقاص قيمة الدين اتجاه المورد-

  القابل لالسترجاع) م. ق. ر( انقاص قيمة -

  )609/ح( لكة  انقاص قيمة المشتريات المسته-

  
   يكون التسجيل المحاسبي لدي المورد

بجعل حساب الزبائن دائنا بمجموع التخفيض التجاري والرسم على القيمة المضافة المحصل وذلك 

 تخفيضات وتنزيالت ومحسومات ممنوحة مدينا بمبلغ التخفيض التجاري 709بجعل  كال من حساب 

  .دينا بمبلغ الرسم على القيمة المضافة الرسم على القيمة المضافة المحصل م4457و

  يكون التسجيل المحاسبي لدي الزبون 

بجعل حساب موردو المخزونات والخدمات مدينا  بمجموع التخفيض والرسم على القيمة المضافة القابل 

 التخفيضات والتنزيالت والمحسومات المحصل عليها عن 609لالسترجاع وذلك بجعل  كال من حساب 

 الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع دائنا  4456ائنا بمبلغ التخفيض التجاري والمشتريات د

  .بمبلغ الرسم على القيمة المضافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  :1مثال

  إليك الفاتورة التالية

  مؤسسة الشلف لألدوات الحديدية

  61/3رقم فاتورة إنقاص 

  28/11/11الشلف بتاريخ 

  يةمؤسسة حامدي لألدوات الحديد: إلى

  368000  المبلغ الخام

  25760   %7تخفيض 

  4379,20   %17الرسم على القيمة المضافة 

  30139,20  مبلغ التخفيض متضمن الرسم

  .سجل الفاتورة السابقة لدى كل من المورد والزبون: المطلوب

  :الحل

  ) :مؤسسة الشلف لألدوات الحديدية(التسجيل لدى المورد    

  

  ):مؤسسة حامدي لألدوات الحديدية(التسجيل لدى الزبون 

 
 
  

       

  25760 نزيالت ومحسومات ممنوحةتخفيضات وت  709

  4379,20  الرسم على القيمة المضافة المحصل   4457

30139,20                                          الزبائن 411 

    61/3تحرير فاتورة انقاص رقم   

       

 30139,20 خزونات والخدماتموردو الم  401

 25760   م  المتحصل عليها من المشتريات.ت .     ت  609 

4379,20  م  قابل لالسترجاع.            رسم على ق  4456 

   61/3استالم فاتورة انقاص رقم    



 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 11 /20/10ـــــــــــــــــــــــ    

  ــــــــــــــــــــــ

    

  المواد األولية واللوازم المخزنة

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

                         بنوك الحسابات الجارية

 م/698شراء مواد أولية  فاتورة رقم  

381  

4456  

 

  

31  

  

  

512  

  

  

381  
  المواد األولية واللوازم

 األولية واللوازم المخزنة استالم                   المواد

  250/2مواد أولية وصل إدخال 

5620000  

955400  

  

  

3250000  

  

  

  

6575400  

  

  

3250000  

  



 

 

 
   و حلولها أنشطة اإلعالم اآللي

 

    استخدم المجدول من أجل تسجيل الكتابات التالية
 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :يكون الحل المقترح كما يلي

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  لذاتيأسئلة التقويم ا

  
  ):1(التمرين 

  :إليك الفاتورة التالية التي تخص عملية بيع المنتج تام الصنع أ

  825000  المبلغ الخام

     %4تخفيض  

     %5محسومات 

     %17ق م  / الرسم 

  :العمل المطلوب

 .اكمال الفاتورة السابقة )1

 .الحسابتسجيل الفاتورة السابقة لدى المورد ،علما أن تسوية الفاتورة تتم على  )2

  . دج650000تسجيل إخراج المنتج  أ من المخزن، علما أن تكلفة  إنتاجه كانت  )3

  ):2(التمرين 

  "صالح الدين التجارية " إذا كانت الفاتورة السابقة أرسلت إلى مؤسسة 

  : العمل المطلوب

  .تسجيل الفاتورة لدى هذا الزبون ، وتسجيل استالم المنتج أ بمخازنه

  ):3(التمرين 

  الفاتورة التاليةإليك 

  فاتورة إنقاص

  861820  المبلغ الخام

     %3تنزيل 

    %17الرسم على القيمة المضافة 

  

  :العمل المطلوب

 .إكمال الفاتورة السابقة )1

  .تسجيل الفاتورة  لدى المورد ولدى الزبون )2

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي
  ):1(حل التمرين 

 اكمال الفاتورة )1

  825000  المبلغ الخام

  33000   %4تخفيض 

  792000  الصافي التجاري بعد التخفيض

  39600   %5محسومات 

  752400  المبلغ للدفع قبل الرسم

  127908   %17الرسم على القيمة المضافة 

  880308  المبلغ للدفع متضمن الرسم

 تسجيل الفاتورة لدى المورد )2

 تسجيل إخراج المنتج تام الصنع من المخزن )3

  

  

  

  

  

        

  880308  الزبائن   411

  752400     التامةالمبيعات من المنتجات    701  

  
 الرسم على القيمة المضافة المحصل 4457  

   
127908 

    
  بيع منتجات تامة الصنع   تسجيل فاتورة

    

       

  650000   اإلنتاج المخزن    72 

  650000            المنتجات المصنعة   355   

    اج المنتج تام الصنع من المخزن إخر     
           



 

 

  ):2(حل التمرين 

  :تعتبر مؤسسة صالح الدين التجارية المنتج الذي اشترته من البضاعة ، فيكون التسجيل كما يلي

  ):3(حل التمرين 

  إكمال الفاتورة )1

  فاتورة إنقاص

  861820  المبلغ الخام

  25854,60   %3تنزيل 

  4395,28  %17الرسم على القيمة المضافة 

  30249,88  المبلغ للتخفيض متضمن الرسم

 تسجيل الفاتورة لدى المورد )2

  
  تسجيل الفاتورة لدى الزبون  )3

  البضائع المخزنة

  الرسم على القيمة المضافة قابل لإلسترجاع

      موردوالمخزونات والخدمات                 

 تسجيل فاتورة شراء بضائع 

380  
4456  

 
  

30  

  

  
401  

  

  
  مخزونات البضائع  380

                             البضائع المخزنة استالم 

  البضائع بمخازن المؤسسة

752400  
127908  

  

  
650000  

  

  
880308  

  

  
650000  

  25854,60 تخفيضات وتنزيالت ومحسومات ممنوحة  709

  4395,28  الرسم على القيمة المضافة المحصل   4457

30249,88          الزبائن                                411 

    تحرير فاتورة انقاص   

       

 30249,88 موردو المخزونات والخدمات  401

25854,60   م  المتحصل عليها من المشتريات.ت .     ت  609 

 4395,28  م  قابل لالسترجاع.            رسم على ق  4456 

   
 61/3ورة انقاص رقم استالم فات

   



 

 

 
 

  

  تصميم الدرس
 

  .أعباء االستغالل األخرى. 1

  .المنتوجات. 2

   أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها 

   أسئلة التقويم الذاتي 

  أجوبة التقويم الذاتي 

  

  عمليات االستغالل الجارية: المفاهيمي الثانيجالالم 
 عمليات االستغالل األخرى): 8(الوحدة 

 :الكفاءات المستهدفة

 . يسجل محاسبيا األعباء والمنتوجات المتعلقة بعمليات االستغالل األخرىـ 

   ساعات05 :المدة الالزمة 

  . الكتب المدرسية المقررة:المراجع

  :ذاتيمؤشرات التقويم ال

 .يسجل في اليومية عمليات خاصة بأعباء ومنتوجات االتغالل األخرى 

==============================    



 

 

  ىأعباء االستغالل األخر .1
 

هي األعباء التي تتحملها المؤسسة عندما تتلقى خدمات خارجية من الغير ، باالضافة إلى 

 .أعباء المستخدمين العاملين في المؤسسة

 الخدمات الخارجية .1.1

 هي الخدمات المؤداة من الغير ، والتي تستهلكها المؤسسة فيما يتعلق بشكل :تعريف  ) أ

 .إلخ...صالحات ، التأميناتخاص بالتثبيتات مثل اإليجار، الصيانة واإل

  :التسجيل المحاسبي للخدمات الخارجية   ) ب

  61تسجل الخدمات الخارجية حسب طبيعتها في أحد الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي 

  :الخدمات الخارجية وهي 

  .  التقاول العام611

  . اإليجارات613

  . األعباء اإليجارية وأعباء الملكية المشتركة614

  .والتصليحات والرعاية الصيانة 615

  . أقساط التأمينات616

  . الدراسات واألبحاث617

  . التوثيق والمستجدات618

  :ويكون التسجيل المحاسبي لفاتورة الخدمات الخارجية كما يلي

  

 دائنا 401 أو الحساب 53 أو الحساب 512الحساب 

  حسب طريقة التسديد 

 بالمبلغ للدفع متضمن )مصدر(دائنا 

  الرسم

سابات المتفرعة عن حساب  الخدمات أحد الح

  61الخارجية

 بالمبلغ المستهلك من )استخدام(مدينا 

  هذه الخدمات

بمبلغ الرسم على ) استخدام( مدينا   حساب الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع

  القيمة المضافة



 

 

  :ها كما يلي فواتير الخدمات الخارجية التي ملخص" الرفاهية "استلمت مؤسسة  :  مثـال

  البيــــــــــــــان

 1فاتورة 

  تخص

صيانة 

  آالت

 2فاتورة 

تخص 

تأمين 

  سيارة

 3فاتورة 

تخص 

دراسات 

  وأبحاث

  69000  30000  25600  المبلغ للدفع خارج الرسم

  11730  5100  4352   %17الرسم على القيمة المضافة 

  80730  35100  25600  المبلغ للدفع متضمن الرسم

        

  التسديدطريقة 
على 

  الحساب 

  شيك بنكي  نقدا

  

  "الرفاهية"تسجيل الفواتير السابقة في دفاتر مؤسسة  :المطلوب

  :الحل

  

  تسجيل الفاتورة األولى 

  

  

615  

  

  25600 الصيانة والتصليحات والرعاية

  4352 م  قابل لالسترجاع. رسم على ق  4456

25600  المخزونات والخدمات                                  موردو 401 
     

    الخاصة بالصيانة 1تسجيل فاتورة  رقم    



 

 

 تسجيل الفاتورة الثانية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تسجيل الفاتورة الثالثة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخدمات الخارجية األخرى .1.1
 

 هي الخدمات المؤداة من الغير، والتي تستهلكها المؤسسة وال تكون متعلقة  :تعريف  ) أ

بالتثبيتات مثل مصاريف االشهار ومصاريف نقل السلع ونقل المستخدمين والخدمات 

 .إلخ...المصرفية 

  

  

  

  
 

616  

  

 أقساط التأمينات

  

30000  

  5100 م  قابل لالسترجاع. رسم على ق   4456

 35100                                             الصندوق53 

     

    الخاصة بالتأمينات 2ورة  رقم تسجيل فات   

 69000  الدراسات واألبحاث   617

11730 م  قابل لالسترجاع. رسم على ق   4456
 
 

 512

                              البنوك الحسابات 

   الجارية

80730 

     

   األبحاث الخاصة بالدراسات و3تسجيل فاتورة  رقم    



 

 

   :التسجيل المحاسبي للخدمات الخارجية األخرى ) ب

  62تسجل الخدمات الخارجية حسب طبيعتها في أحد الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي 

  :وهي  الخدمات الخارجيةألخرى

  . العاملون الخارجيون عن المؤسسة621                                

  . أجور الوسطاء واألتعاب622

  . اإلشهار والنشر والعالقات العمومية 623

  .والنقل الجماعي للمستخدمين نقل السلع 624

  . التنقالت والمهمات واإلستقباالت 625

  .  مصاريف البريد واإلتصاالت السلكية والالسلكية626

  . الخدمات المصرفية وما شابهها627

   االشتراكات والمستجدات628

  :ويكون التسجيل المحاسبي لفاتورة الخدمات الخارجية كما يلي

  

  

  

  

 دائنا 401 الحساب  أو53 أو الحساب 512الحساب 

  حسب طريقة التسديد 

 بالمبلغ للدفع متضمن )مصدر(دائنا 

  الرسم

أحد الحسابات المتفرعة عن حساب  الخدمات الخارجية 

  )62الحساب (األخرى

 بالمبلغ المستهلك من )استخدام(مدينا 

  هذه الخدمات

حساب الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع 

  )4456الحساب (

بمبلغ الرسم على ) استخدام( نا مدي

  القيمة المضافة



 

 

  :فواتير الخدمات الخارجية األخرى التي ملخصها كما يلي " الرفاهية "استلمت مؤسسة : مثـال

  

  البيــــــــــــــان

 1فاتورة 

  تخص

  إشهار

 2فاتورة 

تخص نقل 

  سلع

 3فاتورة 

تخص 

مصاريف 

  البريد

  15800  35000  598000  المبلغ للدفع خارج الرسم

  2686  5950  101660   %17الرسم على القيمة المضافة 

  18486  40950  699660  المبلغ للدفع متضمن الرسم

        

  نقدا  شيك بنكي  بشيك بنكي    طريقة التسديد

  "الرفاهية"تسجيل الفواتير السابقة في دفاتر مؤسسة   :المطلوب

  

  :الحل
  

  تسجيل الفاتورة األولى 

  

623  

  

النشر والعالقات العموميةاإلشهار و   

  

598000   

 101660 م  قابل لالسترجاع. رسم على ق   4456
  

  699660                                  البنوك الحسابات الجارية 512 

     

    1تسجيل فاتورة  رقم    



 

 

  تسجيل الفاتورة الثانية 

  

  

  تسجيل الفاتورة الثالثة 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
 أعباء المستخدمين .1.1

وتنقسم هذه األعبـاء إلـى      , )رب العمل (  تعتبر  أعباء  المستخدمين أهم  األعباء التي تدفعها المؤسسة            

 يتعلق بها باإلضافة إلى  األعباء الخاصة برب العمـل و التـي تعبـر عـن                  أجور المستخدمين وكل ما   

 :ويتكون األجر من العناصر التالية . مسؤوليته اتجاه مستخدميه 

 كل  شهر للعمال لقاء قوة عملهم   أجور هي المقابل الذي تدفعه المؤسسة في نهاية:أجور لمستخدمين)ا

مل إلى آخر حسب المنصب واألقدمية والمؤهل العلمي الذي العضلية أو الفكرية ويختلف األجر من عا

يخصانه، و تخضع األجور للقوانين السارية المفعول واتفاقيات العمل، وتتكون األجور من العناصر 

  :التالية 

  15800  مصاريف البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية   626

 2686 م  قابل لالسترجاع. رسم على ق   4456
 
 

  18486                                              الصندوق 53 

     

    الخاصة 3تسجيل فاتورة  رقم    

 35000  نقل السلع والنقل الجماعي للمستخدمين   624

 5950 السترجاعم  قابل ل. رسم على ق   4456
 
 

 512

                      البنوك الحسابات 

   الجارية   

40950 

     

    2تسجيل فاتورة  رقم    



 

 

 CATEGORIE و هو يمثل األجر المقابل لوقت العمل العادي أي المقابل  للرتبة :األجر القاعدي  

 . قيمة النقطة االستداللية ×  )P.I(نقاط االستداللية ويتم حسابه بضرب ال

باإلضافة إلى األجر القاعدي يتحصل العامل على تعويضات وعالوات : والعالوات  التعويضات  

  :مثل

 عالوة الساعات اإلضافية ، -

 الخبرة المهنية ، -

 تعويض الضرر،  -

 تعويض المنطقة الجغرافية ، -

 ية،  السلة ، النقل، المنح العائل تعويض -

 . منحة المردودية الجماعية والفردية -

 يتكون من األجر القاعدي مضافا إليه الساعات اإلضافية    و المنح و التعويضات :أجر المنصب  

  .وهو األجر الخاضع للضمان االجتماعي. الخاصة بالخبرة المهنية و غيرها مما يتعلق بالمنصب 

   % .9يحسب الضمان االجتماعي على أجر المنصب بنسبة 

هو أجر المنصب مضاف إليه العالوات والتعويـضات غيـر الخاضـعة            :األجر اإلجمالي أو األجر الخام       

  :لالقتطاعات و هي 

 .الخ ........القفة , النقل, منحه الجنوب :   ـ عالوات اإلقامة 

 .ـ التعويض عن المرتب الوحيد 

 ) المنح العائلية( ـ العالوات العائلية 

 .  ـ منحة التمدرس

  العالوات غير الخاضعة لالقتطاعات+ أجر المنصب = األجر الخام 

     )I.R.G(  هو األجر الذي تحسب عليه الضريبة على الدخل اإلجمالي:األجر الخاضع للضريبة  

  : و يحسب كما يلي 

   الضمان االجتماعي المحسوب –أجر المنصب = األجر الخاضع  للضريبة 

  :لذي يقبضه األجير و يحسب كما يلي  يمثل المبلغ ا:األجر الصافي  

   مجموع االقتطاعات–األجر الخام =       األجر الصافي 

  االشتراكات المدفوعة للهيئات االجتماعية)ب

  :هي مبالغ تقتطعها المؤسسة من األجر اإلجمالي للعامل وتدفعها للهيئات االجتماعية المعنية وهي 



 

 

) %9حاليا مقدرة بـ (من أجر المنصب للعامل اقتطاع نسبة محددة  : االجتماعي الضمان  -

 .وتدفع لصندوق الضمان االجتماعي الذي يتكفل بتحويل جزء منها إلى صندوق التقاعد 

تحسب على األجر اإلجمالي الخاضع للضريبة وفق سلم   :  اإلجمالي الضريبة على الدخل -

  .لحة الضرائب وتدفع إلى مص)  يحدد من طرف وزارة المالية(محدد حسب فئة األجور

 
  حساب وتسجيل عناصر األجر)  ج

تحسب المؤسسة في نهاية كل شهر أجرة كل عامل على حدة وتمنح له كشف راتبه الشهري ، تجمع    

مكونات األجرة الشهرية  لكل العمال في دفتر يسمى دفتر األجور وانطالقا منه يتم التسجيل المحاسبي 

  . لها 

   ـ كشف األجر. 1.ج

  علومات التالية الخاصة بكشف أجر أحد العماللدينا الم

  محمود سعيدان  :  لقب و اسم العامل األجير 

  ميكانيكي    : الوظيفة 

  أعزب :         الحالة العائلية 2010أفريل : الشهر 

أجر الساعة ) للساعة  /  دج350 ساعات إضافية بـ    10(  ساعة منها 186: عدد ساعات العمل 

  . دج   150:   العادية 

   .I.E.P  : DA  4200التعويض عن الخبرة المهنية 

  . دجP.R.I  : 1350عالوة المردود الفردي 

هناك سلم  خاص تحسب عليه هذه الضريبة  ( I.R.G  DA 1835الضريبة على الدخل اإلجمالي 

  ) ولنأخذ هذا المبلغ على سبيل التوضيح 

  . دج900: التعويض على النقل 

  إعداد كشف أجر العامل السابق : العمل المطلوب 

      كشف األجر التالي نأخذه كنموذج:الحل 

   

  2010أفريل : كشف الراتب لشهر 

  ميكانيكي : سعيدان الوظيفة : محمود    اللقب: االسم

  أعزب  :. الحالة العائلية



 

 

  االقتطاعات  مكونات األجر  البيان

    25500  األجر القاعدي

    3500  ساعات إضافية

    4200  تعويض الخبرة المهنية

    1350  عالوة المردودية الفردية

    34550  أجر المنصب

  3109.5     %9االشتراك في الضمان االجتماعي 

    900  تعويض النقل

    35450  األجر الخام

  1835    الضريبة على الدخل االجمالي

  4944.5    مجموع االقتطاعات

  30505.5    

  

ؤسسة محتويات كشوف أجور عمالها في دفتر يسمى بدفتر األجور ، تسجل الم: دفتر األجور. 2.ج

بحيث تقوم بالتسجيل المحاسبي لمجموع هذا الدفتر الذي يمثل مجموع محتويات كشوف أجور عمال 

  .المؤسسة

  التسجيل المحاسبي لألجور . 3.ج

  تستعمل المؤسسة الحسابات التالية عند تسجيل األجور

  

  . أجور المستخدمين 631

   االشتراكات المدفوعة للهيآت االجتماعية 635

  . األعباء االجتماعية األخرى 637

  

  .  األجور المستحقة– المستخدمون 421

  .  الضمان االجتماعي431

 الدولة ،الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من 442

  .أطراف أخرى

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :وتكون القيود المحاسبية كما يلي

        

دمين أجور المستخ  631    األجر الخام 

                     المستخدمون األجور المستحقة  421 

األجر 

  الخام

    اثبات أجور المستخدمين  
        

   مجموع االقتطاعات  المستخدمون األجور المستحقة  421

                       الضمان  االجتماعي  431 

الضمان 

  االجتماعي

 442 

  

  I R G  ب والرسوم القابلة للتحصيل من   أطراف أخرىالضرائ 

      االقتطاعات من أجور العمال اثبات  
      

   األجر الصافي المستخدمون األجور المستحقة  421

                      البنوك الحسابات الجارية 512 

األجر 

  الصافي

    دفع أجور المستخدمين  
  

  :مثال

الرياض " كانت المعلومات المستخرجة من دفتر األجور الخاص بمؤسسة 2011 سبتمبر في نهاية شهر

  :كما يلي" لالعالم اآللي 

  .    دج9393000ـ األجر االجمالي 

  : ـ االقتطاعات من أجور المستخدمين 

  . دج748845 الضمان االجتماعي  

 . دج1402500الضريبة على الدخل االجمالي  

  . دج7241655ـ األجر الصافي  

   سجل القيود الخاصة بأجور شهر سبتمبر بهذه المؤسسة: المطلوب

  

  

  



 

 

  :الحل

        

   9393000 أجور المستخدمين   631

  9393000                     المستخدمون األجور المستحقة  421 

    اثبات أجور المستخدمين  
        

   2151345  المستخدمون األجور المستحقة  421

  748845                       الضمان  االجتماعي  431 

 442 

  

  1402500  الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من   أطراف أخرى 

      االقتطاعات من أجور العمال اثبات  
      

   7241655 المستخدمون األجور المستحقة  421

  7241655  لجارية                    البنوك الحسابات ا 512 

    دفع أجور المستخدمين  
  

   أعباء رب العمل)  د

  تعريف .) 1.د

 إنقاصباإلضافة إلى أجور المستخدمين التي تدفع لهم مباشرة بعد ) المؤسسة(يتحمل رب العمل 

، االقتطاعات المختلفة، أعباء  أخرى متعلقة بهؤالء المستخدمين  تدفع لفائدتهم إلى الضمان االجتماعي

وتقدر بنسبة مئوية محددة من طرف القانون بحيث   تحسب على مجموع أجور المنصب للمستخدمين 

  .% 26بالمؤسسة  ونسبتها المطبقة حاليا هي 

  : تسجل هذه األعباء محاسبيا حسب القيد التالي: التسجيل المحاسبي ألعباء رب العمل

  

  

  



 

 

  

  :مثال

 بلغ مجموع أجر المنصب  المستخرجة من دفتر األجور الخاص بمؤسسة 2011في نهاية شهر سبتمبر 

  .دج 8320500"  الرياض لالعالم اآللي "

  

  " .الرياض لالعالم اآللي "سجل القيد الخاص بأعباء رب العمل في الدفتر اليومي بمؤسسة : المطلوب

  

   الحل

  . دج2163330 = 0,26×8320500 = أعباء رب العمل

  

  :تسديد المستحقات المترتبة عن األجور. هـ

تعتبر االقتطاعات من أجور المستخدمين ديونا على المؤسسة ، يجب عليها أن تقوم بتسديدها إلى 

 المفعول، صندوق الضمان االجتماعي وإلى مصلحة الضرائب في تاريخ محدد حسب القانون ساري

وهكذا تقوم المؤسسة بجمع اشتراكات العمال الخاصة  بالضمان االجتماعي المقتطعة من أجورهم خالل 

مع أعباء رب العمل ليصبح ذلك المبلغ واجب الدفع من طرف )  من أجر المنصب % 9( شهر معين  

 الضمان االجتماعي عند تسديد المبالغ المستحقة لصندوق. المؤسسة لصالح صندوق الضمان االجتماعي

  :والضريبة على الدخل اإلجمالي يسجل القيد التالي 

  

635  

ت                                     اشتراكا

 مدفوعة للهيئات  االجتماعية

أعباء رب 

   العمل

                  الضمان  االجتماعي 431 

أعباء رب 

  العمل

    اثبات أعباء رب العمل  

635  

                                    اشتراكات 

  2163330 مدفوعة للهيئات  االجتماعية

  2163330  الضمان  االجتماعي                 431 

    اثبات أعباء رب العمل  



 

 

  

تسديد اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة على الدخل اإلجمالي  سجل القيد الخاص ب:مثال 

   "  الرياض لالعالم اآللي "بمؤسسة الخاص 

  :الحل

   دج2912175 = 2163330 + 748845=مستحقات صندوق الضمان االجتماعي 

  

  

  

  

  

  

        

 الضمان   االجتماعي  431

مجموع مستحقات صندوق (

   )الضمان االجتماعي

442   

الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من أطراف 

   )الدخل االجمالي/ مجموع ض(  أخرى

 الجارية                          البنوك  الحسابات  512 

مجموع (

 )المستحقات

  

تسديد اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة 

   على الدخل اإلجمالي  
        

        

   2912175 الضمان   االجتماعي  431

442   

الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من أطراف 

    1402500  أخرى

  4314675             البنوك  الحسابات الجارية               512 

  

اكات الضمان االجتماعي والضريبة تسديد اشتر

    على الدخل اإلجمالي  
        



 

 

  المنتوجات. 2
  

  تذكير بتعريف المنتوجات. 1.2      

المنافع اإلقتصادية أثناء السنة المالية في شكل مداخيل أو مضاعفة ) زيادة(المنتوجات هي مضاعفة 

ها ارتفاع رؤوس األموال الخاصة بخالف األصول أو نقصان الخصوم ويكون من آثار) زيادة(

  .الزيادات المتأتية من رفع حصص المساهمين فيها

ومن ..) بيع السلع والخدمات واألشغال (تنشأ المنتوجات من عمليات االستغالل العادية للمؤسسة 

  ...)  توظيف األموال، تأجير الممتلكات (عمليات استغالل أخرى 

   األخرىالمنتوجات المالية. 2.2      

  

  .         هي المنتوجات المالية التي تتحصل عليها المؤسسة من عمليات مالية متنوعة:تعريف

من بنك صندوق التوفير  "  الرياض لالعالم اآللي "مؤسسة  بلغت الفوائد المحصلة لصالح  :مثال 

   دج7600 مبلغ  N/30/04واالحتياط في 

  . اليومي للمؤسسة سجل العملية السابقة في الدفتر:المطلوب 

  :الحل

  

  

  

  

        

   7600البنوك الحسابات الجارية   512

                        نواتج مالية أخرى  768 

  7600  اثبات فوائد مالية  
       



 

 

  أنشطة اإلعالم اآللي و حلولها

  
 استعمل المجدول إلعداد كشف أجر العامل محمود سعيدان المدروس سابقا

  لول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآلليالح

  :يكون الحل المقترح كما يلي

   إلعداد كشف األجر نستعمل صيغ المجدول كما تظهر في الشكل التالي

  
  

  

  
 



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي
  

  ):1(التمرين 

  N200 قامت مؤسسة  خير الدين بالعمليات التالية خالل شهر ديسمبر 

  . دج نقدا50ً طابع بريدي فئة 80شراء . 1ع

 . دج  بشيك بنكي65000دفع فاتورة صيانة بمبلغ . 2ع

 . دج1800مصاريف مسك الحساب الجاري البنكي . 3ع

 . دج نقدا8900ًتسديد مبلغ التأمين على الشاحنة . 4ع

  

  : العمل المطلوب

  . سجل قيود الدفتر اليومي المناسبة بمؤسسة خير الدين

  ):2(التمرين 

انت المعلومات المستخرجة من دفتر األجور الخاص بمؤسسة بوعالم إلنتاج في نهاية شهر أكتوبر ك

  :الحلويات  كما يلي

  .    دج2348250ـ األجر االجمالي 

  : ـ االقتطاعات من أجور المستخدمين 

  . دج187211 الضمان االجتماعي  

 . دج350625الضريبة على الدخل االجمالي  

  . دج1810414ـ األجر الصافي  

   سجل القيود الخاصة بأجور شهر أكتوبر بهذه المؤسسة:طلوب المالعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ):3(التمرين 

  

  

..................  

  

  يدفع لمصلحة

......................   

   االقتطاعات االجتماعية

  

ئات االجتماعية     تدفع  للهي

  ........... ).........( ...أي 

  

..............  

  .................. تدفع   IRGـ االقتطاعات الجبائية  

  

  صاحب العمل

  أو المؤسسة تدفع

التكاليف التي 

تتعلق برب 

  العمل

   تكاليف اجتماعية
 

تدفع  للهيئات االجتماعية     

  ( ....................... )أي 

  

 أكمل الفراغات بالجدول السابق:    العمل المطلوب
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  



 

 

  يم الذاتيأجوبة التقو
 

  ):1(حل التمرين 
    4000  مصاريف البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية  626
  4000    الصندوق  53

    65000  الصيانة والتصليحات والرعاية  615
  65000         البنك الحسابات الجارية  512

    1800  الخدمات المصرفية وما شابهها  627
  1800    رية          البنك الحسابات الجا  512

    8900  تأمينات  660
  8900    الصندوق  53

  

  ):2(حل التمرين 

        

   2348250 أجور المستخدمين   631

  2348250                     المستخدمون األجور المستحقة  421 

    اثبات أجور المستخدمين  
        

   537836  المستخدمون األجور المستحقة  421

  187211                      الضمان  االجتماعي   431 

 442 

  

  350625  الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من   أطراف أخرى 

      االقتطاعات من أجور العمال اثبات  
      

   1810414 المستخدمون األجور المستحقة  421

  1810414                      البنوك الحسابات الجارية 512 

    دفع أجور المستخدمين  

2 

3 

4 



 

 

  )3(حل التمرين 

  

  األجر الصافي

  

  لمصلحةيدفع 

   المستخدم أو األجير

   االقتطاعات االجتماعية

  

   الهيئات االجتماعية       

  )صندوق الضمان االجتماعي ( 

  

األجر 

  اإلجمالي

  

ـ االقتطاعات الجبائية  
IRG  

  مصلحة الضرائب 

  

  

  

  صاحب العمل

  أو المؤسسة تدفع

التكاليف التي 

تتعلق برب 

  العمل

   تكاليف اجتماعية
 

صندوق (الهيئات االجتماعية  

  )الضمان االجتماعي 

  

 



 

 

 

  

 تصميم الدرس
  

  مفهوم الخزينة .1

الخزينة الفورية .2

  تدفقات الخزينة. 3

  وسائل الدفع .4

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

   أسئلة التقويم الذاتي

  التقويم الذاتية  أجوب

  

  
 

  الخزينة وتدفقاتها : الثالث  المفاهيميجالالم 

  الخزينة): 9(الوحدة 

 :الكفاءات المستهدفة

 .ـ يحدد مفهوم الخزينة

   ساعات04 :المدة الالزمة 

  . الكتب المدرسية المقررة :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .يحدد الخزينة الفورية انطالقا من عمليات خاصة بالتدفق النقدي 

 .ميز بين مختلف وسائل الدفعي 

==============================    



 

 

   مفهوم الخزينة.1
  

اريخ معين هي مجموع ما تملكه المؤسسة من أموال سائلة، وهي األموال التي الخزينة في ت

الخزينة بذلك تمثل صافي التدفقات النقدية المسجلة بمناسبة ف. يمكن أن تستخدمها المؤسسة فورا

  . العمليات التي تقوم بها المؤسسة مع مختلف المتعاملين االقتصاديين معها

  الخزينة الفورية.2
   

 )Trésorerie Active( خزينة الموجبةال.  1.2

هي األموال السائلة الموجودة في الصندوق أو الودائع التي بإمكان المؤسسة استعمالها في أي وقت 

  :لمقابلة التزاماتها اآلنية و تتكون أساسا من

التي تحتفظ بها المؤسسة في الصندوق : ) Espècesالنقود السائلة( النقديات   - أ

)Caisse(يكون مبلغها أقل أهمية بالنسبة لباقي مكونات الخزينة، يتم تقييدها ، وعادة ما 

 . الذي يكون رصيده دوما مدينا الصندوق53المحاسبي في الحساب الرئيسي 

 :المبالغ المودعة في البنوك والمؤسسات المالية وما يماثلها  - ب

بنكي الجاري تتمثل في المبالغ التي تودعها المؤسسة في حسابها ال: الودائع  بالبنوك  •

 ) (Retrait d’espècesحيث يمكن استعمالها لدفع مختلف االلتزامات عن طريق السحب المباشر 

 Emission de(لفائدة الغير أو بإصدار شيك ) Virement bancaire(أو التحويل البنكي

chèque ( أو عن طريق بطاقة ائتمان)Carte de crédit( و كل العمليات المرتبطة بالحساب ،

الذي يمكن أن يتفرع " البنوك الحسابات الجارية . 512"لجاري البنكي تقيد محاسبيا في الحساب ا

إلى عدة حسابات تبعا لعدد الحسابات الجارية التي تحوزها المؤسسة لدى البنوك ، و هي حسابات 

 . ذات أرصدة مدينة أو دائنة



 

 

كوك البريدية بغرض حساب تحوزه المؤسسة لدى مصلحة الص: الحساب الجاري البريدي •

و استعمالها في تسديد معامالتها بنفس الطريقة التي تتم بها في البنوك وهي حسابات     ايداع مبالغ 

الهيئات المالية . 517"     وتقيد محاسبيا في حساب يتفرع عن الحساب  ذات أرصدة مدينة

 . الحساب الجاري البريدي5170 الحساب" . األخرى

 .مثل الحساب الجاري لدى الخزينة وغيره : دى المؤسسات األخرىالحسابات الجارية ل •

التي يمكن للمؤسسة )   Disponibilité(  تمثل مجموع عناصر الخزينة الموجبة النقود السائلة 

  .الحصول عليها و استعمالها فورا دون تأجيل أو موافقة مسبقة

  )Trésorerie Passive( الخزينة السالبة. 2.2

د المؤسسة من تسهيالت بنكية لمواجهة  المصاريف المستعجلة في حال عدم يمكن أن تستفي

كفاية السيولة المتوفرة لديها في الحساب الجاري البنكي وهو ما يعبر عنه بالسحب على المكشوف 

)Découvert bancaire (، والسحب على المكشوف هو أحد مصادر التمويل قصير األجل وبهذا 

  .يعتبر خزينة سالبة

المساهمات البنكية  519"من الحساب في الجانب الدائن جل المسحوبات على المكشوف  تس

 ، مما يجعلها دينا على المؤسسة واجب التسديد الحقا في األجل القصير حسب المدة "الجارية

  المحددة 

  المجموع الجبري للخزينة الموجبة و الخزينة السالبة= الخزينة الفورية 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نة تدفقات الخزي.3
  

  .تتأثر الخزينة بالتدفقات النقدية أي دخول نقود أو خروج نقود 

 .ترتفع الخزينة عن طريق المداخيل  أي قبض مبالغ والتي تمثل تدفقات نقدية داخلة  

تنقص الخزينة بسبب المصاريف النقدية  أي تسديد مبالغ والتي تمثل التدفقات النقدية  

  .الخارجة 

  : خالل فترة معينة يتم حسابها كما يلي إن الخزينة المحصل عليها

  المداخيل النقدية  ـ المصاريف النقدية = تدفقات الخزينة 

  

  وسائل الدفع.4   

 
 وسائل الدفع الفوري

 :هي الوسائل المستعملة في الدفع الفوري عند تسوية العمليات بين المؤسسة و متعامليها مثل

 النقديات -

 الشيك البنكي أو البريدي -

 ....).التحويل البنكي ، بطاقة االئتمان(أخرى وسائل  -

  الوصل النقدي   ) أ

  

 الدفع النقدي للمعامالت عادة ما يكون في المصاريف ذات المبالغ الصغيرة، و يتم تحديد 

مقابل ) ورقية أو معدنية(مستوى المبالغ المسموح بها عن طريق التنظيم، حيث تستعمل النقود السائلة 

  .53لنقود تسجل في الحساب وصل نقدي، و كل حركات ا

  

  

  



 

 

 

  :تعريف الوصل النقدي. 1  - أ

وثيقة ثبوتية محاسبية ، يسلم الوصل إلى المسدد بينما تبقى ) Reçu(يعتبر وصل الدفع النقدي 

لدى القابض و مهما كان شكل هذا الوصل فإنه ينبغي أن تذكر فيه المعلومات ) La souche(الجذاذة 

  :التالية

 .  المبلغ المسدد-.     و رقمها" وصل"تسمية الوثيقة  -

 . موضوع التسديد-.                   اسم و عنوان المسدد -

 . توقيع و ختم المستلم للمبلغ-.                 مكان و تاريخ التسديد -

 :شكل الوصل النقدي.  2أـ

 ومؤشرا من طرف          يخصص لكل العمليات التي تتم نقدا دفترا للوصوالت، مرقما 

المسير ويوضع في متناول العون المكلف بالتحصيل الستعماله في تحصيل المبالغ، يمكن أن 

  :يأخذ الوصل النقدي أشكاال متنوعة، منها النموذج التالي

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

 La soucheالجذاذة   الوصل المسلّم للمسدد  



 

 

  

 :ب ـ الشيك

 :تعريف الشيك. 1ب ـ 

لحة الصكوك البنك أو مص(هو الوسيلة التي يمكن بواسطتها لصاحب حساب بإحدى المؤسسات المالية 

أن يأمرها بدفع مبلغ معين يقتطع من رصيده لفائدة طرف آخر بمناسبة إجراء ) البريدية أو الخزينة

  .معاملة ما

  :هناك ثالثة أطراف تتدخل في المعاملة بالشيك

 .وهو مالك الحساب:  )محرر الشيك(الساحب  -

 .حساببها ال) Domicilié(وهو الهيئة المالية التي وطّن :  المسحوب عليه -

 .هو الطرف الذي يؤول إليه المبلغ موضوع الشيك:  المستفيد -

استعمال الشيك للدفع الفوري يكون في حالة السحب المباشر من حساب المؤسسة لفائدة الطرف 

  .المستفيد، أو بتحويل مبلغ من حساب إلى حساب آخر

 515، الحساب ة للبنوك بالنسب512العمليات التي تؤثر على الحسابات الجارية تسجل في الحساب 

  . بالنسبة للحساب البريدي الجاري517 والحساب بالنسة للخزينة

 :الشيك شكل.  2ب ـ

  : مهما كان الشيك، بنكيا أو بريديا أو للخزينة، فإنه يجب أن يحتوي على المعلومات التالية

 .هوية و أرقام حساب الساحب و المستفيد -

 .المبلغ باألرقام و األحرف -

 .يخ تحريرهمكان و تار -

 .توقيع الساحب -



 

 

ويجب أن تراعى في ملء الشيك ، الطريقة المنصوص عليها قانونا، خاصة مع االجراءات 

) RIB(الجديدة المطبقة لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مثل ضرورة وجود رقم التعريف البنكي 

  . رقما بدل رقم الحساب المعمول به سابقا20بالنسبة للشيك البريدي الذي يشمل ) RIP(أو 

  :نماذج من الشيكات. 3ب ـ

  نموذج لشيك بريدي

  
  

 نموذج لشيك بنكي

  
  

 



 

 

  وسائل الدفع اآلجل .2.1

  أ ـ تعريف وسائل الدفع اآلجل

ق الدفع عند تاريخ محدد، هي عبارة عن أوراق تجارية  إئتمانية قابلة للتداول تثبت حقا لحاملها يستح

تتميز بشروط شكلية صارمة لضمان صالحيتها و فعاليتها، تسمح للمؤسسة بالحصول على األموال عند 

  : الحاجة دون انتظار تسديدات الزبائن عند تاريخ االستحقاق، أهم هذه األوراق التجارية

 )الكمبيالة(السفتجة  -

 .السند ألمر -

    Lettre de change) الكمبيالة(السفتجة ب ـ 

 تعريف السفتجة . 1ب ـ 

بدفع مبلغ معين ) المسحوب عليه(مدينه ) الساحب(السفتجة أو الكمبيالة هي محرر يأمر فيه الدائن 

  .لصالح طرف ثالث هو المستفيد) تاريخ االستحقاق(بتاريخ معين ) القيمة االسمية(

و ) المورد(يكون الساحب هو ) كمبيالة( في عمليات البيع على الحساب و عند إنشاء سفتجة 

و يمكن أن يكون المستفيد هو الساحب نفسه ، عندما يأمر بالدفع لصالحه ) الزبون(المسحوب عليه هو 

  الشخصي بعبارة

  .أو طرفا ثالثا" إلي شخصيا"

بصفة عامة، تقدم السفتجة للقبول للمسحوب عليه، حيث يتعهد بموجب توقيعها على دفع مبلغها عند 

  .قاقها، و قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه ليس إجبارياتاريخ استح

  .يمكن تداول السفتجة بتظهيرها أو خصمها وذلك بقيمتها االسمية

  

  

  



 

 

  )الكمبيالة(شكل السفتجة  . 2ب ـ 

  :     تتضمن السفتجة المعلومات الضرورية التالية

 .اسم كل من الساحب و المستفيد و عنوانهما •

 ". أو كمبيالةسفتجة"تسمية الوثيقة  •

 .األمر بدفع مبلغ محدد •

 .تاريخ و مكان االصدار •

 .تاريخ االستحقاق •

 .مكان الدفع و يستحسن أن يكون بنك التوطين للمسحوب عليه •

 .توقيع الساحب •

 

 )الكمبيالة(نموذج السفتجة 

  
  Billet à ordreج ـ السند ألمر 

 تعريف السند ألمر . 1ج ـ 



 

 

المحرر  " يسمى تعهد شخص يتضمن القانون حدده معين لشك فق و محرر ألمر هو صك السند

"Souscripteurأو للتعيين قابل أو معين تاريخ في من النقود معينا مبلغا محدد مكان يدفع في   بأن 

  . "المستفيد " هو آخر شخص ألمر ، االطالع بمجرد

  شكل السند ألمر . 2ج ـ 

  :  التالي ياناتعلى الب عادة يأخذ السند أشكاال متنوعة و يحتوي 

 لتحريره المستعملة باللغة و  الصك نفس في مكتوبة " ألمر السند " تسمية أو األمر شرط -

 .النقود من معين مبلغ بأداء شرط أو قيد بال الوعد -

 .االستحقاق تاريخ تعيين -

 .األداء فيه يجب الذي المكان تعيين -

 .ألمره أو له األداء يتم أن يجب الذي الشخص اسم -

 .السند فيهما حرر اللذين التاريخ و مكانال تعيين -

 ".السند حرر من توقيع -

  شكل السند ألمر  . 3ج ـ 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  2011 أفريل15الجزائر بتاريخ                     بو                 

                                             

  

                                                                                
  :                        في مقابل السند ألمر أتعهد بالدفع لصالح

  .طهراوي علي :                     السيد 
  تسعون ألف دينار جزائري:                     المبلغ 

  :التوقيع 

  عمر سعيدي 

      عمر السعيدي
  ،شارع الحرية بودواو 8

                        

90000 DA 

  2011 ديسمبر 31بتاريخ 

  #20  الدفع يتم بوكالة الجزائر 



 

 

  أنشطة اإلعالم اآللي و حلولها
  

 لتحديد مبلغ الخزينة التي يمثلها الجدول التالي الخاص بشهر EXCELاستعمل صيغ المجدول 

 .جوان 

  المداخيل  المصاريف  البيان

  مدة ـ رصيد أول ال

  ـ شراء بضاعة نقدا

  ـ بيع بضاعة نقدا

  ـ أعباء مختلفة مدفوعة بشيك بريدي 

  ـ نواتج مالية لصالح المؤسسة 

  
30000  

  
15000  

120000  
  

70000  
  

  
8000  

  المجموع 

  )موجبة أو سالبة(مبلغ الخزينة في نهاية المدة 

  ؟  ؟

  ؟
 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

 و ذلك باستخدام المجموع التلقائي من أجل تحديد مجموع EXCELصيغ يتم الحل باستخدام 

 -مجموع المداخيل(المصاريف و مجموع المداخيل ، ثم تحديد مبلغ الخزينة في نهاية جوان بالصيغة 

  .في الخلية المناسبة ) مجموع المصاريف

  :ويظهر الحل النهائي كما يلي



 

 

  

  أسئلة التقويم الذاتي
  

  ):1(التمرين 

لدى البنوك والمؤسسات المالية كما " النقل السريع للبضائع" كانت أرصدة مؤسسة N/31/07ريخ بتا

  : يلي

  . دج ، رصيد مدينBNA  600000حساب البنك لدى البنك الوطني الجزائري  -

 دج،  رصيد BDL 500000حساب البنك لدى بنك التوطين المتمثل في بنك التنمية المحلية  -

  .دائن

 . دج، رصيد مدينCCP  60000لبريدي الحساب الجاري ا -

 . دج، رصيد مدين8000الصندوق  -

  :العمل المطلوب

  .تحديد عناصر الخزينة الموجبة و الخزينة السالبة ثم الخزينة االجمالية للمؤسسة

  ):2(التمرين 

  :  خالل شهر جويلية كانت حسابات الخزينة بإحدى المؤسسات كما يلي 

  5170/                       ح           512/            ح

     280000رأم  
300000    

15000  

400000  
600000  
100000  

  

  

  220000رأم 
120000  
86000  

180000  
110000  

  53/          حـ

  90000ر أم 
96000  

18000  
8900  
9000  

  

  :  العمل المطلوب

  .رصد الحسابات السابقة  )1

  .محصل عليهال" البنوك الحسابات الجارية" علق على رصيد  )2

 . حدد مبلغ الخزينة في نهاية شهر جويلية و علق على هذا المبلغ  )3
 
 
 
 
 



 

 

   التقويم الذاتيأجوبة
 

  ):1(حل التمرين 

  

  عناصر الخزينة السالبة  عناصر الخزينة الموجبة 
600000  500000  
60000    
8000    

  500000المجموع      668000المجموع 

   دج168000  = + 500000 - 668000= الخزينة االجمالية 

  

  ):2(حل التمرين 

  ترصيد حسابات الخزينة  ) 1ج

  5170/                                    حـ512/     حـ

  280000رأم 
300000  
150000  

  370000رد 

400000  
600000  
100000  

  22000  
120000  
86000  

180000  
110000  

  136000رآم 

1100000  1100000    426000  426000  

   53/                            حـ
90000  
96000  

18000  
8900  
9000  
   150100ر آ م 

186000  186000  
  

 دج و يعود السبب في 370000دائنا بمبلغ "  البنوك  الحسابات الجارية 512" رصيد حساب  )2ج 

 و يالحظ أن ح .ذلك إلى إمكانية السحب على المكشوف الذي يسمح به البنك لبعض زبائنه المفضلين 

  .و الصندوق ال يكون رصيدهما دائنا لعدم إمكانية السحب على المكشوف          ج ب 

  :مبلغ الخزينة هو  ) 3ج 

 . دج 83900 = 15100 + 136000 + 370000 -
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 :الكفاءات المستهدفة

  ـ يطبق الفائدة البسيطة في العمليات المالية القصيرة المدى ويسجلها محاسبيا

   ساعة08 :المدة الالزمة 

     . الكتب المدرسية المقررة: المراجع

  :لذاتيمؤشرات التقويم ا

 .يطبق الصيغة العامة للفائدة البسيطة لحساب عناصر الفائدة والقيمة المكتسبة 

 .يسجل الفائدة البسيطة محاسبيا 

==============================  



 

 

  تعريف القرض .1
  

الدائن بمنح هذا المال إلي  القرض  هو تسليم الغير ماال على سبيل الدين ، حيث يقوم شخص هو

شخص آخر هو المدين وذلك مقابل تعويض هو الفائدة ، ويلتزم المدين بتسديد الدين بعد انقضاء فترة 

  .وفي حالة القروض البنكية  يكون الدائن هو  البنك نفسه.   بين الطرفينعليها مسبقا يتفق

  

  أنواع القرض. 2

  

 : كما يلي ةمدالتصنف القروض على أساس معايير متنوعة ، منها تصنيفها على أساس معيار 

 .قصيرة المدىالالقروض ـ  1.2

 من القروض لتمويل عمليات ويستعمل هذا النوع.  شهرا12 وهي التي ال تتجاوز مدتها السنة أي 

 .قصيرة المدىالويغلب استخدام الفائدة البسيطة في حالة القروض . االستغالل الجارية

 . القروض طويلة المدىـ 2.2

العمليات طويلة  ويستعمل هذا النوع من القروض  عادة لتمويل ،وهي التي تتجاوز مدتها السنة

،  القروض طويلة المدى استخدام الفائدة المركبةويغلب في حالة.  التثبيتاتالمدى مثل تمويل 

  .إالّ أنّه يمكن استخدام الفائدة البسيطة أيضا في القروض طويلة المدى

  

  

  

  

  



 

 

  الفائدة البسيطة. 3

 تعريف الفائدةـ 1.3

المدين الستعمال نتيجة ) المقرض(للدائن ) المقترض( التعويض الذي يدفعه المدين  هي الفائدة 

  . من الزمن معينة  خالل فترة ألموال الدائن

 تعريف الفائدة البسيطةـ 2.3

تحسب على المبلغ األصلي المقترض أو الموظف، أي أنها تحسب  على أساس رأس فائدة هي 

البسيطة التي تحسب في ائدة يترتب على ذلك أن الف. مال ثابت طوال مدة االقتراض أو التوظيف

  . ثابتة إذا لم يتغير معدل الفائدة طوال هذه الفترة)الدورةمهما كانت هذه ( نهاية كل دورة زمنية 

تطبق الفوائد البسيطة عموما على الفوائد الخاصة بالقروض أو توظيف األموال في األجل 

 .القصير أي إذا كانت المدة ال تتجاوز السنة

 حساب الفائدة البسيطة ـ 3.3

  الصيغة العامة للفائدة البسيطة )   أ

  :متعلقة  بثالثة عناصر هي طة  البسيالفائدة 

  .       ـ رأس المال المقترض أو الموظف أو المبلغ األصلي

  .       ـ معدل الفائدة المطبق

  .      ـ مدة القرض

   .تناسبا مباشراتتناسب الفائدة  البسيطة مع  هذه العناصر و

  :  بالرموز التالية  السابقة لعناصرل إذا رمزنا 

    I  : ئد البسيطةمبلغ الفوا.  

       K :رأس المال المقترض أو الموظف.   



 

 

t  :  معدل الفائدة  السنوي المطبق ، وt  دج خالل سنة ويكتب كنسبة مئوية100 هي فائدة    

. 

 n  :أو بالسنوات المدة ويعبر عنها  باأليام أو بالشهور                          .  

  :الة المدة باأليام كما يليتكون الصيغة العامة في ح 

  

 
  

  : تكتب الصيغة السابقة للتبسيط كما يليو

  

  

  

 يوما، والتي 360ويالحظ أن السنة المستخدمة في هذه الصيغة هي السنة التجارية التي عدد أيامها 

، ولهذا تسمى  يوما لتبسيط العمليات الحسابية365تستخدم بدال عن السنة الصحيحة التي عدد أيامها 

  .لفائدة في هذه الحالة بالفائدة التجاريةا

  :وتصبح الصيغة العامة عندما تكون المدة محسوبة بالشهور كما يلي 

 

 
 

 :وتكتب الصيغة بشكل مبسط كما يلي 

  

  

  

   تطبيق الصيغة العامة) ب 

 .حساب الفائدة عندما تكون المدة باأليام) 1.ب

 



 

 

  :اجب اتباعها لحساب المدة باأليام هناك مجموعة من القواعد الو

استعمال السنة التجارية، حيث جرى العرف  في المعامالت المالية التي تقوم بها  البنوك على  

 .   كما ذكرنا سابقا يوما ، وتسمى عندها الفائدة بالفائدة التجارية360اعتبار عدد أيام السنة 

 ويتم حساب عدد تحسب المدة على أساس الفرق بين تاريخ  االقتراض وتاريخ تسديد القرض ، 

 .األيام الفعلية بين هذين التاريخين

على إسقاط  يوم  االقتراض من المدة، بينما يتم حساب اليوم األخير بدون أيضا جرى العرف   

  .النظر إلى التوقيت الذي تمت فيه العملية في هذين اليومين

  :مثال  

 720000ذي تتعامل معه ، مبلغ  من البنك الN جويلية 22 بتاريخ إحدى المؤسسات       اقترضت 

. Nأكتوبر/ 20، وتم االتفاق على تسديد القرض بتاريخ أعباء مختلفة تخص هذا الشهردج  لتسديد 

  .سنويا   %8سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين هو 

  :المطلوب

 .n أحسب مدة القرض باأليام   )1

 .  المستحقة  عن القرض  "I "  أحسب  الفائدة   )2

 
  :الحل

  :ساب مدة القرض باأليامح )1

  N/20/10 إلى N/22/07نحسب عدد أيام المدة من 

  المجموع  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  الشهور

  91  20  30  31  10  عدد األيام

  

   :وبإسقاط اليوم األول من حساب المدة نحصل على 

n =    91-1 = 90 

n=    90يوما     

  



 

 

 :اشرة  مب جويلية يمكن اسقاط اليوم األول من شهرو -

  أيام09 = 22 – 31

.                                       يوما90 = 20 + 30 + 31 + 09:فيصبح بذلك عدد األيام 

 .  المستحقة  عن القرض  "I "  حساب  الفائدة   )2

  :المدة باأليام ولهذا  نستخدم الصيغة العامة 

  

 I = (720000 × 8× 90) ÷  36000  بالتعويض

                                   I = (518400000) ÷  36000 

I  = 14400دج   

  

  

 . حساب الفائدة عندما تكون المدة باألشهر. 2.ب

  يتم تطبيق الصيغة العامة بالشهور  

 

  :مثال 

 400000ل معه، مبلغ  من بنكها الذي تتعامN  /05/ 01  بتاريخ إحدى المؤسسات    اقترضت 

سعر الفائدة . Nأوت ، وتم االتفاق على تسديد القرض في نهاية شهر مبلغ لموردهادج  لتسديد 

  .سنويا % 10المتفق عليه بين الطرفين هو 

  :المطلوب

  .  المستحقة  عن القرض  "I "  أحسب  الفائدة  

  



 

 

  :الحل

   = أوت + جويلية+ جوان +  ماي : تحسب المدة باألشهر و هي 

  . أشهر04

  :بالتعويض في الصيغة 

  

I = (400000 ×10 × 4) ÷  1200 

I =16000000 ÷  1200 = 13333.33 دج 

تطبق المدة بالشهور ، إذا ذكر ذلك صراحة في االتفاق بين الطرفين  كأن يقال  مثال   : مالحظة

ع تاريخ مدة القرض خمسة أشهر، كما تطبق في حالة  توافق تاريخ الحصول على القرض م

 ، وتاريخ تسديد القرض  ماتسديده ،كأن يكون تاريخ الحصول على القرض أول أو منتصف شهر

  .أول أو منتصف شهر آخر

  حساب الفائدة عندما تكون المدة بالسنوات . 3.ب

   يغلب استخدام الفائدة البسيطة في األجل القصير كما ذكرنا سابقا، غير أنّه ال يوجد أي مانع من 

في هذه الحالة . م الفائدة البسيطة في اآلجال الطويلة إذا اتفق على ذلك المدين مع الدائناستخدا

  تصبح الصيغة العامة للفائدة كما يلي

  

  

 من بنكها الذي تتعامل معه  ، مبلغ 2010 /08/ 01  بتاريخ إحدى المؤسسات   اقترضت :مثال  

سعر .  سنوات4ق على أن تكون مدة القرض ، وتم االتفاآلة   دج  لتمويل عملية اقتناء 500000

  .سنويا  % 10الفائدة المتفق عليه بين الطرفين هو 

 



 

 

  :المطلوب

  .  المستحقة  عن القرض  "I "       أحسب  الفائدة  

  :الحل

  :نطبق الصيغة العامة في حالة المدة بالسنوات 

  

  : بالتعويض نحصل على ما يلي

I = (500000 ×10 × 4) ÷  100 

I = (20000000) ÷  100 

I = 200000دج    

  حساب مختلف العناصر المتعلقة بالفائدة. 4.ب

.   يمكن حساب  أحد عناصر  الفائدة  البسيطة إذا كان مجهول القيمة بمعرفة باقي العناصر 

  :في الحاالت التالية   وتستخدم الصيغة العامة للفائدة البسيطة لحساب هذا العنصر

   . Kحساب المبلغ األصلي  : الحالة األولى     

   .t حساب المعدل المطبق    :الحالة الثانية     

   .nحساب المدة :       الحالة الثالثة  

  . تم دراستها من قبل   I حساب الفائدة :     الحالة الرابعة 

   . Kحساب المبلغ األصلي : الحالة األولى  

 :   يلي    كما Kانطالقا من الصيغة العامة نحصل على قيمة  

  

  

 



 

 

 

  :مثال 

ي تتعامل معه، وتم االتفاق على ذ من البنك ال K  مبلغا ماليا المؤسسة التي تعمل بها   اقترضت 

وقد .  دج 3600 يوما ، حيث بلغت الفائدة المستحقة في نهاية المدة 40تسديد القرض في أجل 

  .سنويا % 9اتفق الطرفان على سعر فائدة هو 

    Kمبلغ المقترض    حساب  ال:المطلوب 
                   

  : الحل

  
  

K )40 ×9 (÷ )36000 × 3600= (  

  

K )360 (÷ )129600000= (  

K = 360000دج   

   .tحساب المعدل المطبق  : الحالة الثانية  

 :  كما يلي     t          انطالقا من الصيغة العامة نحصل على قيمة  

  

  :مثال 

 من أحد البنوك التي تتعامل معها، وتم   دج 360000 مبلغا ماليا  إحدى المؤسسات   اقترضت 

 يوما ، حيث بلغت الفائدة المستحقة في نهاية المدة 30     االتفاق على تسديد القرض في أجل

  .سنويا%    tوقد اتفق الطرفان على سعر فائدة هو     .   دج 1800

  



 

 

       . t معدل الفائدة المتفق عليه     حساب  :المطلوب 

  :الحل

  

  

t  )30 ×360000 (÷ )36000 × 1800= (  

t  )10800000 (÷)64800000 = (  

t    6=  
 

  .سنويا%  6فالمعدل إذن هو                          

   . nحساب المدة : الحالة الثالثة   

 :   كما  يلي    n    انطالقا من الصيغة العامة نحصل على المدة  

  

  :مثال 

 من أحد البنوك التي تتعامل معها، وتم   دج540000  مبلغا ماليا إحدى المؤسساتت   اقترض

  8400 يوما، حيث بلغت الفائدة المستحقة في نهاية المدة nاالتفاق على تسديد القرض في أجل 

  .سنويا%   7وقد اتفق الطرفان على سعر فائدة هو . دج 

    .  nالقرض     حساب  مدة :المطلوب 

 : الحل       

  

n   )3780000 (÷)302400000= (  



 

 

n  )7 ×540000 (÷ )36000 × 8400= (  

n= 80 يوما 

 القيمة المكتسبة .4.3

فالقيمة . قيمة رأس المال المقترض في نهاية مدة القرض نمثل هي و ، VAويرمز لها بالرمز 

  المكتسبة وتسمى  أيضا الجملة تساوي مجموع 

  :، أي المبلغ المقترض وفوائده عن مدة القرض  

  

  :  في المساواة السابقة Iبالتعويض عن  

  

 

 

  :مثال 

 من أحد البنوك التي تتعامل معها ، وتم   دج650000  مبلغا ماليا مؤسسة بن مسعودي  اقترضت 

   كما  يوما، 75االتفاق على تسديد القرض في أجل 

  .سنويا%   9 اتفق الطرفان على سعر فائدة هو

  

   :المطلوب 

 .هذا القرض) جملة(  احسب القيمة المكتسبة  )1

 . احسب الفائدة المترتبة على هذا القرض في نهاية المدة )2

  
 

VA  = K + I     



 

 

  :   الحل

 VAحساب القيمة المكتسبة ) 1

  

VA  ))36000 (÷ )75×9 + (1 (650000=   

VA  ))36000 (÷ )675 + (1 (650000=   

VA  )0,01875 +1 (650000=   

VA  )1,01875 (650000=   

VA=   662187,50دج  

  :حساب الفائدة المترتبة على هذا  القرض في نهاية المدة) 2

I =  VA-K  

I =  662187,50-650000 

=  I 12187,50دج   

  :التسجيل المحاسبي . 4
 .تسجيل الحصول على القروضـ 1.4    

المؤسسة، وتسجل في  جانب  الخصوم بالقيمة تعتبر القروض من الديون المالية التي تلتزم بها  

الحقيقية لمقابلها المستلم وذلك بعد طرح مصاريف االصدار التي تعتبر أعباء ضمن الخدمات 

  .الخارجية األخرى

 االقتراضات لدى مؤسسات 164(( في الجانب الدائن للحساب ) ×(يسجل مبلغ القرض 

 الخدمات 627(( جانب المدين للحساب في ال) y(، وذلك بجعل مصاريف االصدار ))القرض

 البنوك الحسابات الجارية 512((حساب في الجانب المدين لكما تسجل )). المصرفية وما شابهها 

  . )  x-y(ما تستلمه المؤسسة والمتمثل في الفرق )) 

  :ويظهر القيد بالدفتر اليومي كما يلي

  



 

 

              

    x-y  البنوك الحسابات الجارية    512 

  y  الخدمات المصرفية وما شابهها  627

   164 

  
   االقتراضات لدي مؤسسات القرض           

× 
 

             

      ....   )االشعار بالحصول  على القرض رقم (     
             

  

  :01مثال 

بي الجزائري الذي   من بنك القرض الشع  دج940000  مبلغا ماليا إحدى المؤسسات اقترضت 

 بتحويل مبلغ القرض 11 /452 وصلها اشعار من البنك  رقم 10/06/2011تتعامل معه ، بتاريخ 

  . مصاريف االصدار لم ترد في االشعار .إلى حسابها الجاري لدي البنك

    سجل العملية في دفتر يومية المؤسسة ، ثم رحلها إلى الحسابات        :   المطلوب 

  ل القيد في دفتر اليومية ، ثم الترحيل إلى الحساباتتسجي : الحل
 

    

 -----------------10/06/11 -------

----- 
       

    940000  البنوك الحسابات الجارية    512 

  940000   االقتراضات لدي مؤسسات القرض   164   
             

    

           االشعار بالحصول  على القرض( 

      )11 /452 رقم
  

  

  

  

  



 

 

  :02مثال 

 من بنك القرض الشعبي الجزائري الذي  تتعامل   دج685000  مبلغا ماليا شريفياقترضت مؤسسة 

 بتحويل مبلغ القرض إلى 11 /598 وصلها اشعار من البنك  رقم 25/08/2011معه ، بتاريخ 

  .دج  1500 مصاريف االصدار بلغت   .حسابها الجاري لدي البنك

  .    سجل العملية في دفتر يومية المؤسسة ، ثم رحلها إلى الحسابات:المطلوب 

           

  تسجيل القيد في دفتر اليومية، ثم الترحيل إلى الحسابات  :الحل  

  

     --------------         

    683500  البنوك الحسابات الجارية    512 

    1500   هاشابه الخدمات المصرفية وما    627 

   164   

االقتراضات لدي 

   مؤسسات القرض
685000 

 
             

    

 598       االشعار بالحصول  على القرض رقم( 

/11(      

             
  

  .تسجيل أعباء القرض  ـ 2.4    

    القرض يجعل الحساب عند تسديد فوائد . أعباء القرض هي األعباء المالية المتمثلة  في الفائدة

 البنوك الحسابات 512((مدينا  بمبلغ الفائدة المسددة ، وذلك بجعل حساب ))  أعباء الفوائد661(( 

  .دائنا بنفس المبلغ)) الجارية

  

  



 

 

              

  ×  أعباء الفوائد 661
             

 ×   البنوك الحسابات الجارية  512   
             

     ......   ) اشعار بنكي اقتطاع  مبلغ الفائدة رقم (    
             

  

  :01مثال 

 أشهر بحيث 6بنك الذي  تتعامل معه ، لمدة ال من    دج145000  مبلغا ماليا  فريداقترضت مؤسسة

  .سنويا  % 8تسدد فوائد شهرية بمعدل فائدة 

    :المطلوب 

  . ، ثم احسب الفائدة  الخاصة بكل شهراحسب الفائدة   المترتبة عن  القرض  )1

 .سجل عملية  تسديد الفائدة  في نهاية الشهر األول في دفتر يومية المؤسسة )2

   : الحل

 : أشهر6عن  حساب الفوائد )1

  
  

  :بالتعويض نحصل على

 
I=(145000*8*6)/1200 

I=(6960000)/1200 
I=5800          

  

   دج966,67= 6÷ 5800 :    فتكون الفائدة الشهرية

  

  



 

 

  تسجيل عملية تسديد الفوائد في دفتر اليومية  )2

              

  966,67  أعباء الفوائد 661
             

 966,67   البنوك الحسابات الجارية  512   
             

      )..عن شهراشعار بنكي باقتطاع  مبلغ الفائدة (     
             

  

  :مالحظة

 فتصبح بذلك مجموع الفوائد المسددة من األشهر الخمسة الموالية شهر كل س القيود في نهاية تسجل نف

  :هي 

  دج 5800 =  966,67  +966,67+ 966,67+ 966,67+ 966,67  + 966,67

 تسديد القرض ـ3.4

  :هناك عدة طرق يمكن اتباعها الستهالك القرض أي تسديده  ، من هذه الطرق 

 .ه في نهاية مدة القرض، أي تسديد القيمة المكتسبة في نهاية مدة القرض تسديد القرض وفوائد 

 .. تسديد الفوائد بصفة دورية في نهاية كل دورة ، وتسديد مبلغ القرض في نهاية المدة 

 تسديد القرض عن طريق تسديدات متساوية أو غير متساوية و تسمى  هذه التسديدات بالدفعات   

  .وهي ليست مجال دراستنا

 االقتراضات لدى مؤسسات 164(( ون التسجيل المحاسبي لعملية تسديد  القرض بجعل حساب يك

 البنوك الحسابات 512(( مدينا بالمبلغ المستهلك من القرض ، وذلك بجعل الحساب  )) القرض 

))   االقتراضات لدى مؤسسات القرض 164(( ويالحظ أن حساب .  دائنا بنفس المبلغ))  الجارية 

  ويظهر القيد المحاسبي لعملية التسديد كما يلي . ند تسديد القرض بالكامل يرصد ع

  

  

  



 

 

   المبلغ المسدد االقتراضات لدى مؤسسات القرض  164

   البنوك الحسابات الجارية   512   

المبلغ  

  المسدد
            

      )تسديد  القرضلمبلغ  باقتطاع ......   اشعار بنكي رقم (     
             

 بحيث تصبح مجموع المبالغ المسددة مساوية لمبلغ القرض 164في نهاية مدة القرض يرصد حساب 

K  .   

  :مثال

الذي  تتعامل معه ، وقد تم االتفاق البنك  من   دج 160000  مبلغا ماليا صالحاقترضت مؤسسة 

 وصل من البنك اشعار رقم 20/06/2011بتاريخ . على تسديد مبلغ القرض بكامله في نهاية المدة

  . يفيد بإتمام عملية التسديد 25/11

    :المطلوب 

  .سجل عملية تسديد القرض في دفتر يومية المؤسسة ، ثم رحلها إلى الحسابات

    : الحل

  

              

   160000 االقتراضات لدى مؤسسات القرض  164
             

  160000    ةالبنوك الحسابات الجاري   512   
            

    

لتسديد  160000   باقتطاع  مبلغ 25/11اشعار بنكي  رقم ( 

      )القرض
             

  

  
 
 
  



 

 

  أنشطة اإلعالم اآللي و حلولها
  

  : سنويا7ً%استعمل صيغ المجدول إلكمال الجدول التالي علماً أن معدل الفائدة هو 

مدة االقتراض  االستحقاقتاريخ تاريخ االقتراض المبالغ
الفائدة 

 البسيطة

القيمة 

 المكتسبة

3.000 01/01/2006 15/03/2006 .... ... ... 

5.000  03/02/2006  08/06/2006  .... .... .... 

4.000  04/03/2006  31/12/2006  .... .... .... 
  

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :ا يليباستعمال صيغ المجدول نحصل على م

  كما يظهر الحل النهائي كما يلي

  

  

 

 

  

  

  :ويظهر الحل النهائي كما يلي

  

  

  

  

  



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي
 

   1سؤال رقم 

 6 يوما بمعدل    60 دج وظف لمدة     36000وظف شخص مبلغين في البنك بفوائد بسيطة المبلغ األول            

  .سنويا % 

في نهاية المدة تحصل على مجموع فوائد بلغت  . سنويا  % 5  دج بمعدل فائدة   108000 المبلغ الثاني   

 .  دج 2160

  . حدد مدة توظيف المبلغ الثاني باأليام - 1:   المطلوب

  .   حساب الفائدة البسيطة لكل مبلغ-   2            

  

   :2سؤال رقم 

 . دج240000  اقترض أحد األشخاص مبلغ 

  : المطلوب 

 . سنوياً %8 أشهر بمعدل فائدة 6 فة التوظيحدد الفائدة الواجب دفعها إذا كانت مد )1

 .سجل محاسبيا تسديد فائدة الشهر األول )2

   :3سؤال رقم 

 سـنوياً و ذلـك مـن        %9 دج بمعـدل     350000أحسب فائدة الواجب دفعها على اقتـراض  مبلـغ           

  .11/04/2005 إلى 02/01/2005

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي
  

  )1(حل التمرين 

  .n2 ة توظيف المبلغ الثاني باأليام  تحديد مد- 1

 I= I1 +I2 :  ليكن مجموع الفائدتين هو

2160 = ((36000× 6×60)÷ 36000 ) + ( (108000×5 ×n2) ÷ 36000 ) 
2160 = 360+15 n2      
2160-360 = 15 n2 

1800=15 n2 

n2= 1800÷15  

n2=120  يوما 

  .  حساب الفائدة البسيطة لكل مبلغ-   2

   دج 360تساوي  I1السابق فإن  من الجواب 

  ومنه  n2 15فتساوي   I2أما 

120                             ×                                               I2 =  15   =      I2 1800دج    

  ):2(حل التمرين 

  تحديد الفائدة المحصل عليها مدة التوظيف )1
I  = K . ( t/100).( n/12)   

I  = 240000 . ( 8/100).( 6/12) 
I  = 9600   

  

  :تسجيل فائدة الشهر األول )2

   دج1600= 9600/6: فائدة شهر واحد هي 

  

              

  1600  أعباء الفوائد 661
             

 1600   البنوك الحسابات الجارية  512   
             

      )لشهر األولعن ااشعار بنكي باقتطاع  مبلغ الفائدة (     
             

  



 

 

  ):3(حل التمرين 

  

  حساب عدد األيام  -

  المجموع  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

  99  11  31  28  29=2-31  عدد األيام

    حساب الفائدة-     
      I = 3500005* (9/100) * (99/360 )        

I = 3500005* (0.09) * (0.275 )  
I = 8662.5        

  

  

  

  

   
  

  
 



  الثالث لاإلرسافهرس
 
  : التالية مواضيعيتضمن هذا اإلرسال ال
  

  الخزينة وتدفقاتها: المفاهيمي الثالث جالالم

  وسائل الدفع اآلجل ): 11(الوحدة 
  

  تدفقات االستثمار: المفاهيمي الرابع جالالم

  مدخل حول التثبيتات : )21(الوحدة 
  

  تقييم التثبيتات ): 31(الوحدة 
  

  تحليل التكاليف: المجال المفاهيمي الخامس

  مدخل محاسبة التسيير ): 41(الوحدة 
  

    مدخل للتكاليف الكلية): 51(الوحدة 

  
 
 
  

  



 

 

 

  

 تصميم الدرس
  تذآير بتعريف وسائل الدفع .1

 أنواع وسائل الدفع اآلجل .2

 األوراق التجاريةإنشاء  .3

 تداول األوراق التجارية .4

 تحصيل األوراق التجارية .5

  خصم األوراق التجارية .6

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

أسئلة التقويم الذاتي 

 التقويم الذاتية أجوب 

 

الخزينة وتدفقاتها: المفاهيمي الثالثجالالم   

  وسائل الدفع اآلجل): 11(الوحدة 

  :الكفاءات المستهدفة
 يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع اآلجل  -     

  ساعة 13 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة : المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي
 ينجز كشف الخصم  -

  .بدأ التكافؤ في استبدال األوراق التجاريةيطبق م  -



 

 

 تذكير بتعريف وسائل الدفع ـ 1
 

عمليات التي تستعمل في  واتهي األدولية على وسائل إثبات التدفقات المافي دراستنا السابقة تعرفنا 

ما نطلق هذه الوسائل هي وإما بالزيادة أو بالنقص  ثر على الخزينةوالتي تؤالنقدي، تسديد التحصيل وال

    .عليه وسائل الدفع

  : تنقسم وسائل الدفع إلى قسمين هما 

 .قات النقدية الفوريةفستعمل إلثبات التدتووالشيكات وهي الوصل النقدي :  وسائل الدفع الفوريـ 

يد اآلجل دوهي الكمبيالة والسند ألمر وتستعمل في العمليات التي يتم فيها التس :وسائل الدفع اآلجل 

 . األوراق التجارية، وتسمى أيضا بعلى الحسابالتي تتم أي العمليات 
 

 أنواع وسائل الدفع اآلجل.2
  

  السفتجة أو الكمبيالة. 1.2

بسحبها على زبونه يأمره فيها ) المورد( الكمبيالة هي ورقة تجارية يقوم الدائن  أو السفتجة:تعريفها ) ا

بدفع مبلغ معين هو القيمة االسمية للورقة،  بتاريخ معين هو تاريخ االستحقاق، لصالح المستفيد سـواء  

لصالحه أو لصالح شخص ثالث و يالحظ أن الذي ينشأ الورقة هـو  أي كان ذلك المستفيد هو شخصيا 

  .لدائن و يسمى بالساحب وأما الذي يدفع مبلغها هو المدين أو المسحوب عليها
 
  :شكل الكمبيالة ) ب

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  :انطالقا من شكل كمبيالة النموذج أعاله نالحظ ما يلي 

  2011أفريل  24الجزائر بتاريخ                                
                                 

 كمبيالة                                                            
  
  

  2011ديسمبر 31بتاريخ             
  إلي شخصيا: في مقابل هذه الكمبيالة ادفعوا لصالح              
  365000ثالثمائة وخمسة وستون ألف دينار : المبلغ           

                               
  قبول المسحوب                                             

  إمضاء الساحب 
                                                                           عليه 
  

  شركة األمل                     
  شارع محمد بوقرة            12

 الجزائر

 152رقم 

  ) المسحوب عليه( السيد محمد سعيدي
  ، شارع أول نوفمبر وهران  8

 بدر وهران  البنك

  الطابع
 الجبائي



 

 

  :تحتوي الكمبيالة على المعلومات التالية 

  ـ اسم الورقة الكمبيالة أو السفتجة 

  .دج365000وهي  كمبيالة مكتوبة باألرقام والحروفـ القيمة االسمية لهذه ال

  ) .شارع محمد بوقرة   12شركة األمل ( ـ اسم و عنوان الساحب 
  ) .المسحوب عليه( السيد محمد سعيدي - 

  .2011ديسمبر 31تاريخ االستحقاق وهو  - 
  

   )  :السند االذني( السند ألمر  .2.2

الزبون بتحريرها بحيث يلتزم فيها بدفع مبلغ معين  هو ورقة تجارية يقوم : تعريف السند ألمر ) أ

  .الذي هو المستفيد) المورد(بتاريخ استحقاق معين وذلك لصالح دائنه 
  

  : شكل السند ألمر) ب

   

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

  :انطالقا من نموذج السند ألمر أعاله نالحظ ما يلي 

  :يحتوي السند على 

  .السند ألمر ـ اسم الورقة التجارية  

  ) دج 34000( ارة أتعهد بدفع المبلغ ـ عب

  .عمراوي علي :  ـ اسم المستفيد

   2011ديسمبر  31وتاريخ االستحقاق  2011ل ـ تاريخ تحرير السند

 ) الزبون ( ـ التوقيع من طرف الساحب 

  

  2011أفريل 15قسنطينة بتاريخ                                                
                                             

  
                         

                                                             
  

  :حأتعهد بالدفع لصال السند ألمرفي مقابل 
  .عمراوي علي : السيد                     
  أرٍبعة و ثالثون ألف دينار جزائري: المبلغ                     

  :التوقيع 
  عمر السعيدي 

      عمر السعيدي
   قسنطينة،شارع الحرية 8

                                  

34000 DA 

  2011ديسمبر  31بتاريخ 

 
 الدفع يتم بوكالة بدر بقسنطينة 

 60#  



 

 

 إنشاء األوراق التجارية .3
 

، للمعامالت التجارية الثبات الدفع اآلجلالموردين وزبائنهم األوراق التجارية بين  يتم إنشاء 

مع المورد على تاريخ  المؤسسة باعتبارها الزبون  عند شراء المخزونات على الحساب يتم اتفاقف

ية على المؤسسة من أجل في انتظار ذلك التاريخ يمكن للمورد أن يسحب ورقة تجار، وديالتسد

لحساب باعتبارها عند بيع المخزونات على ا، كما يمكن للمؤسسة ألغراض مختلفةاستخدامها 

أن تقوم بنفس الشيء الذي يقوم به موردها عند الشراء فهي تستطيع أن في هذه الحالة المورد 

  .مختلفةألغراض كذلك تسحب ورقة تجارية على زبونها و تستخدمها 

ودفاتر  كل من الموردفي دفاتر لها يتم التسجيل المحاسبي  األوراق التجارية ند إنشاء ع 

سندات أوراق قبض أو النسبة للمورد بعند إنشائها  األوراق التجارية عتبر تالزبون، بحيث 

 .سندات الواجب دفعها أوراق دفع أوو تعتبر بالنسبة للزبون  المطلوب تحصيلها

الزبائن والسندات المطلوب  413 مل لتسجيل أوراق القبض في دفاتر المورد الحسابيستع  

دائنا بالقيمة االسمية  نالزبائ 411وذلك بجعل الحساب يجعل هذا الحساب مدينا ، حيث  تحصيلها

  .التجارية المعنية للورقة 

 ،الموردون السندات الواجب دفعها 403يستعمل لتسجيل أوراق الدفع  في دفاتر الزبون الحساب  

بالقيمة مدينا  موردو المخزونات  والخدمات 401حيث يجعل هذا الحساب دائنا وذلك بجعل الحساب 

  .ة للورقة التجارية المعنيةاالسمي

          

   :مثال 

مبلغها  حمدانيعلى مؤسسة 12/11رقم  كمبيالة محمودسحبت مؤسسة  20/04/2011تاريخ ب

  دج 36000

 .سجل العملية في الفتر اليومي لدى مؤسسة محمود ولدى مؤسسة حمداني :المطلوب

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  :الحل

  "دمحمو" مؤسسة ل اليومي  تردفالالتسجيل في  

   ------- 20/04/11  ------------   

  36000 سندات في الحافظة   4130

  36000  زبائن                411 

     حمدانيعلى مؤسسة  12/11سحب كمبيالة رقم   

  

 

  

  " حمداني" مؤسسسة اليومي ل تردفالالتسجيل في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   36000 موردو المخزونات  والخدمات   401

  36000  الموردون السندات الواجب دفعها              403 

      12/11كمبيالة رقم ل حمداني قبول       

        



 

 

 تداول األوراق التجارية  .4
  

خاصة بأوراق القبض وهي حافظة  في حافظة ها المستفيدة منباألوراق التجارية  تحتفظ المؤسسة 

قوم تعن طريق التظهير ، أو أن  ااتجاه مورديه اعملها في تسديد ديونهستتأن للمؤسسة يمكن . السندات 

نتظر تاريخ تأو  بخصمها لدى أحد البنوك قبل تاريخ االستحقاق من أجل الحصول على سيولة نقدية ،

  :وهذا ما يوضحه المخطط التالي. الخاص بها  قوم بتحصيلها مباشرة أو بتوسيط البنكتاالستحقاق و

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االوراق التجاريةتداول 

تظهيرها للموردين  حيث 

يتم استعمالها كوسيلة  

 .للتسديد 

 

وارسالها للبنك من أجل 

خصمها قبل تاريخ استحقاقها 

 عند الحاجة إلى السيولة 

انتظار تاريخ االستحقاق 

مباشرة أو  وتحصيل قيمتها

إرسالها إلى  البنك ليحصلها 

 .لفائدة المستفيد



 

 

 تحصيل األوراق التجارية  .5
  

الموجودة في حافظتها ، ويتم تحصيل األوراق التجارية لتاريخ االستحقاق يمكن للمؤسسة أن تنتظر     

 :بإحدى الطريقتين التاليتين ذلك 

 التحصيل المباشر. 1.5

الورقة، وتتوجه تاريخ استحقاق المستفيد األخير  وهيالورقة   ةحاملفي هذه الحالة تنتظر المؤسسة 

حيث يقوم هذا األخير بتسديد قيمة الورقة لحاملها دون أي إلى المسحوب عليه وتقدم الورقة له ب

أي أن العملية تتم بشكل مباشر  بين الطرفين، وتستخدم هذه الطريقة إذا كان االتصال وسيط، 

  .المباشر بين الطرفين ممكنا بسهولة

  987رقم) الكمبيالة (قيمة الورقة التجارية "  علي" ون سدد الزب   15/05/11بتاريخ  :مثال 

  .دج 65400نقدا وقيمة الورقة هي "  صالح"للمورد 

  .صالحولدى مؤسسة  عليسجل العملية في الفتر اليومي لدى مؤسسة  :المطلوب

  : الحل

  :في الفتر اليومي لدى مؤسسة علي التسجيل  

 

 :في الفتر اليومي لدى مؤسسة صالح التسجيل  

 

  

   ------15/05/11 ------------    

ردون السندات الواجب دفعها  المو  403  65400   

  65400  الصندوق                     53 

نقدا  987  تسديد قيمة الكمبيالة رقم       

   -------- 15/05/11 ----------    

   65400 الصندوق  53

  65400  لحافظة        سندات في ا                       4130 

.نقدا 987قبض قيمة الكمبيالة رقم        



 

 

 التحصيل بتوسيط البنك. 2.5

  :تسجل عملية تحصيل األوراق التجارية بتوسيط البنك على مرحلتين 

المؤسسة لجأ في حالة صعوبة االتصال المباشر، ت :مرحلة ارسال الورقة التجارية للبنك 

  .الورقة التجارية ةمن أجل تحصيل قيموبين المسحوب عليه  انهبي ة إلى توسيط بنكهاحامل

  . كشف  من البنك خاص بعملية التحصيل) اشعار(مرحلة استالم  

بتاريخ االستحقاق يتقدم البنك إلى المسحوب عليه من أجل تحصيل القيمة االسمية للورقة ، ومقابل هذه 

للمؤسسة المبلغ المقتطع من قيمة الورقة بالنسبة يعتبروباقتطاع مبلغ من قيمة الورقة  الخدمة يقوم البنك 

  . الخدمات المصرفية وما شابهها 627 لورقة من األعباء ويسجل في الحسابل ةلحاملا

دج   85000قيمتها اإلسمية   258كمبيالة رقم "  الرخاء" أرسلت مؤسسة  N/20/06بتاريخ  :مثال 

  . N/06//25تاريخ استحقاقها " كمال" إلى بنكها من أجل تحصيلها، مسحوبة على مؤسسة

 852كشفا خاصا بعملية تحصيل الكمبيالة رقم " الرخاء"أرسل البنك لمؤسسة  N/28/06بتاريخ 

دج ، الرسم  1200: دج ، مصاريف التحصيل  85000: القيمة اإلسمية : يتضمن المعلومات التالية 

  . دج 83596 : دج ، القيمة الصافية   204على القيمة المضافة 

 ":الرخاء"مؤسسة اليومي لتر دفالالتسجيل في  - 

   --------- 20/06/  N  ------    

   85000 سندات مستحقة األداء عند تسليمها للتحصيل   4131

  85000  سندات في الحافظة                                 4130 

      ارسال كمبيالة للتحصيل   

   --------28/06/ N--------- -    

   83596 البنوك الحسابات الجارية           512

    1200  الخدمات المصرفية وما شابهها    627

   204 م قابل لالسترجاع                              .ق.ر   4456

 4131 

 

  85000    سندات مستحقة األداء عند تسليمها للتحصيل            

  

258تحصيل الكمبيالة رقم   

    



 

 

      : الخدمات التي يقدمها البنك كما يليكل الرسم على القيمة المضافة يحسب على  :مالحظة

  دج  %204 = 17×  1200

 "كمال "التسجيل في دفاتر مؤسسة  - 

  

 خصم األوراق التجارية  .6
 

  إرسال الورقة للخصم .1.6

أحد  إلى يقدمها بحاجة إلى سيولة نقدية منها المستفيد األخير أو  التجاريةحامل الورقة عندما يكون 

  .الورقة التجارية من وسائل تمويل الخزينةبذلك استحقاقها ، فتعتبر ك من أجل خصمها قبل تاريخ ولبنا

عندما يقبل البنك خصـم الورقـة   و ومدى قدرته على التسديد،يقوم البنك بدراسة حول المسحوب عليه 

مجمـوع  القيمة اإلسمية مطروحا منهـا  ( فورا القيمة الصافية للورقة  فإنه يقدم للمستفيد لديه التجارية 

المسحوب الورقة المخصومة  ليتقدم إلى  استحقاق تاريخ  البنك  وينتظر، )كما سنرى الحقا اتاإلقتطاع

من الواضح أن البنك يستفيد من عملية الخصم وذلـك بأخـذ    ،لورقة االسمية لقيمة ال منه ليقبض عليه

  .بعين االعتبار مبدأ الفائدة على المبلغ الذي يقدمه لحامل الورقة
  

 الخصم التجاري .2.6

 يف الخصم التجاري تعر ) أ

هو عملية يضع من خاللها البنك تحت تصرف عميله مبلغا ماليا مقابل ورقة تجارية لم    

  .يصل تاريخ استحقاقها مع حسم أو خصم أو قطع فائدة في القيمة االسمية

  :حساب الخصم التجاري  ) ب

لفاصلة بين تاريخ الخصـم و  القيمة االسمية للورقة التجارية للفترة االمحسوبة على  فائدة الالخصم هو  

  : Eالخصم  فيكون  VNو رمزنا للقيمة االسمية بـ   ،  E تاريخ االستحقاق، إذا رمزنا للخصم بـ

   --------25/06/ N ----------    

   85000 موردون السندات الواجب دفعها    403

  85000  ابات الجارية         البنوك الحس                     512 

بشيك بنكي  258تسديد قيمة كمبيالة رقم        

        



 

 

  أي   

. .
100 360
t nE VN=

  

  :مثال  

المـدة  ( خصـمها  مدة دج  158000  قيمتها االسمية) كمبيالة( حساب الخصم التجاري لورقة تجارية 

  %. 8المطبق  الخصم معدل ، يوما 108 ) الفاصلة بين تاريخ الخصم وتاريخ االستحقاق

  

  :الحل 

. .
100 360

t nE V N=  

  
E = 158000 × (8/100 )×(108/360 ) 

E = 158000 × (0 ,08 )×(0,3 ) 
E = 3792 دج 

  : القيمة الحاليةحساب ) ج

 بذلك القيمة االسمية كونفت VEاالسمية و نرمز لها بـ  تهاقيمم من يمة الورقة بعد إنقاص الخصهي ق

:   

VE = VN – E    أي  

  الخصم التجاري –القيمة اإلسمية = القيمة الحالية 

 :بما يساويه ، نحصل على ما يلي  Eبالتعويض    

. .
36000

.(1 )
36000

36000 .( )
36000

V E V N E
V N t nV E V N

t nV E V N

t nV E V N

= −

= −

= −

−
=

 

 



 

 

  :مثال

. يومـاً  45دة من تاريخ الخصم إلى تاريخ استحقاقها الم، دج   46.000 سمية االورقة تجارية قيمتها 

  .سنوياً  %9المعدل المطبق 

  

  : المطلوب

 .الخصم  أحسب )1

  .هاخصمذه الورقة بتاريخ حدد القيمة الحالية له  )2

  :الحل

  Eحساب الخصم  )1

. .
100 360
t nE VN=

  

E = 46000 × (9/100 )×(45/360 ) 
E = 46000 × (0,09 )×(0,125 ) 

E = 517,5  دج 
  .تحديد القيمة الحالية لهذه الورقة بتاريخ خصمها )2

  : يمكن الحل كما يلي
VE = VN – E      

VE =46000 –517,5=45482,5       
VE =45482,5  دج     

  :كما يمكن الحل أيضاً بتطبيق الصيغة مباشرة  في حالة عدم حساب مبلغ الخصم
VE = VN × [ (36000-tn)/36000]  

VE = 46000× [ (36000-9×45)/36000]  
VE = 46000× [ 0,98875]  

VE =45482,5  دج     

 

  : تطبيقات على الصيغة العامة للخصم) د 

. .
1 0 0 3 6 0

t nE V N=  الصيغة العامة لحساب الخصم  من(E)  يتضح

  :أن حساب الخصم مرتبط بالعناصر التالية 

•  (VN) القيمة اإلسمية 

•  (t)  معدل الخصم 



 

 

• (n) لمدة الفاصلة بين تاريخ الخصم وتاريخ اإلستحقاقا.  

األخرى  الثالثة العناصر  ، إذا كانت العناصر السابقة إذا كانت مجهولة  يمكن حساب قيمة أحد 

  . معلومة

 VNحساب القيمة اإلسمية ـ  1.د

الخصم ، في حين كان مبلغ  % 7 خصمها  معدلويوما،  80مدة خصمها ورقة تجارية  :مثال

  .دج 560 لها  ريالتجا

  .لهذه الورقة حدد القيمة اإلسمية :المطلوب

 :الحل

   . .
100 360

t nE V N= 

                    VN =  [( E ×36000)÷( t×n)] 

                   VN =  [(560×36000)÷( 7×80)] 

                   VN =  [(20160000)÷( 560)] 

                   VN =  36000  دج 

 tحساب معدل الخصم   ـ 2.د

بلغ الخصم ي حين ، فيوما  60، مدة خصمها دج  126000ورقة تجارية قيمتها اإلسمية  :مثال

  .دج  1680 لها  التجاري

  .هذه الورقة حدد معدل الخصم المطبق على  :المطلوب 

 :الحل 

   
. .
100 360
t nE VN=

 

                    t =  [( E ×36000)÷( VN×n)] 

                   t =  [(1680×36000)÷( 126000×60)] 

                   t =  [(60480000)÷( 7560000)] 

                   t =  8 

 .سنويا % 8المطبق هو  إذن معدل الخصم



 

 

 nحساب مدة الخصم   ـ 3.د

 لها  فبلغ الخصم التجاري % 9,5دج خصمت بمعدل  100800ورقة تجارية قيمتها اإلسمية  :مثال 

  .دج  2261

لهذه الورقة  عدد األيام الفاصلة بين تاريخ الخصم وتاريخ اإلستحقاقمدة الخصم أي حدد : المطلوب

  .التجارية

  

  :الحل

. .
100 360
t nE VN=

 

                    n =  [( E ×36000)÷( VN×t)] 

                   n =  [(2261×36000)÷( 100800×9,5)] 

n =  [(81396000)÷(957600)] 

     n =  85                  يوما                         

  .يوما  85اصلة بين تاريخ الخصم وتاريخ اإلستحقاق هي إذن المدة  الف 

 حساب القيمة اإلسمية انطالقا من القيمة الحالية   4- د

%  8,5يوما، معدل خصمها  120دج ، مدة خصمها  90948ورقة تجارية قيمتها الحالية بلغت  :مثال

  .سنويا 

  .حدد القيمة السمية لهذه الورقة :المطلوب

  :ة القيمة الحالية لدينا صيغ:     الحل
VE = VN × [ (36000-tn)/36000]   

 VNومنه نجد قيمة 
VN= VE× [36000/(36000-tn)]  

VN= 90948× [36000/(36000-(8,5×120))]  
VN= 90948× [36000/(36000-(8,5×120))]  

VN= 90948× [36000/34980]  
VN= 90948× 1,02915952  

VN= 93600    دج 

 .دج 93600:   لورقة التجارية هيإذن القيمة االسمية ل
 



 

 

  اآلجيو  . هـ 

هو مجموع ما يقتطعه البنك من القيمة اإلسمية للورقة التجارية عند  :تعريف اآلجيو. 1.هـ     

  خصمها من طرف المستفيد 

  :يتكون اآلجيو من العناصر التالية : عناصر اآلجيو. 2.هـ   

القيمة االسمية للورقة المخصومة كما رأينا وهو الفائدة التي تحسب على :  الخصم التجاري 

 .سابقا

 لقاء خدمات خصم هي مبالغ يقتطعها البنك من القيمة اإلسمية للورقة التجارية : العموالت  

 :، ونميز بين نوعين من العموالت  الورقة التجارية

تقتطع من قيمة الورقة غير متعلقة بالزمن ، وهي مبالغ ثابتة :عموالت ثابتة  

  .كان مبلغها مهما 

 بنفس كيفية حساب وتحسب زمن متعلقة بالتكون عادة ي وه: عموالت متغيرة  

 .التجاري الخصم

 العموالت مضافا إليهيطبق على مجموع الخصم التجاري  :الرسم على القيمة المضافة  

 .المتغيرة والثابتة

لرسم على القيمة ا+ العموالت الثابتة + المتغيرة العموالت + الخصم التجاري = اآلجيو  

  .المضافة

  اآلجيو - القيمة االسمية  =ومنه القيمة الصافية 

  ، مدة خصمهاد ج  180000ورقة تجارية قيمتها اإلسمية   :مثال 

  :وفق الشروط التالية%  7تم خصمها بمعدل . يوما  180 

  .% 17مضافة دج للورقة، معدل الرسم على القيمة ال 250ثابتة العمولة ال، %2متغيرة العمولة ال

  : المطلوب  

 .لهذه الورقة ب اآلجيواحس )1

  .لورقةلهذه ا القيمة الصافيةحساب   )2

  :الحل 

 .للورقة ب اآلجيواحس )1

  .الرسم على القيمة المضافة+ العموالت الثابتة + المتغيرة العموالت + الخصم التجاري = اآلجيو  



 

 

 :الخصم حساب  •
. .
100 360
t nE VN=

 

E = 180000 × (7/100 )×(180/360 ) 
E = 180000 × (0,07 )×(0,5 ) 

E = 6300  دج 
 cvوتحسب مثل حساب الخصم ونرمز لها بالرمز : العمولة المتغيرة  •

cv= (VN×t×n)/36000 

cv= (180000×2×180)/36000 

cv = 1800  دج 

   دج 100=  العمولة الثابتة •

 :يحسب كما يلي :الرسم على القيمة المضافة  •

  0,17× ) العمولة الثابتة + العموالت المتغيرة + الخصم (  
 0,17× )  100+ 1800+  6300= (ق م / الرسم     

 .دج 1394=  0,17× )  8200= (ق م / الرسم      

   :اآلجيو * 

  .الرسم على القيمة المضافة+ العموالت الثابتة + المتغيرة العموالت + الخصم التجاري = اآلجيو  

  .1394+  100+  1800+  6300= اآلجيو  

  .دج 9594= اآلجيو  

  حساب القيمة الصافية للورقة التجارية     )2

  اآلجيو  -القيمة اإلسمية  = القيمة الصافية للورقة التجارية 

  .دج  170406= 9594 -   180000= القيمة الصافية للورقة التجارية 

خصم ورقة تجارية ما ،  ويحتوي  هو وثيقة يعدها البنك ليبين فيها تفاصيل عملية: كشف الخصم. و

وتفاصيل اآلجيو والقيمة الصافية  على المعلومات المتعلقة بالورقة المخصومة وهي القيمة اإلسمية

  .للورقة بعد الخصم

 
 
 
 
 



 

 

  :مثال

يومـاً ،   140سنوياً ، مدة الخصم   % 9دج تم خصمها بمعدل  90000ورقة تجارية قيمتها اإلسمية  

  :ما يليمصاريف الخصم كانت ك

  )متعلقة بالزمن% (2العمولة المتغيرة  -

  .دج  200 العمولة الثابتة  - 

  .%17الرسم على القيمة المضافة  -

  :المطلوب 

  .إعداد كشف الخصم باستخدام النموذج التالي 

  القرض الشعبي الجزائري

 128/11.جدول الخصم رقم  حمداوي مسعود :مؤسسة

 .................تاريخ الخصم
 

مدة الخصم مبلغ الخصم عمولة متغيرة تاريخ االستحقاق  مبلغ الورقة مكان الدفع

…………. ……………. ...... 20/08/N وكالة الجزائر ........... 

 الخصم .......... 

 المتغيرة  عمولة البنك ..........

 العمولة الثابتة .........

........ 
 الرسم على القيمة المضافة

%17 

 )TTC(اآلجيو  ...........

 القيمة االسمية .........

 القيمة الصافية ...........

  
 
  



 

 

  :الحل

  :يكون كشف الخصم كما يلي

  القرض الشعبي الجزائري

 128/11.جدول الخصم رقم  حمداوي مسعود: مؤسسة

 .................تاريخ الخصم
 

مدة الخصم مبلغ الخصم عمولة متغيرة تاريخ االستحقاق  مبلغ الورقة مكان الدفع

700 3150 140 20/08/N 90000 وكالة الجزائر 

 الخصم 3150 

 المتغيرة عمولة البنك 700

 العمولة الثابتة 200

688,50 
الرسم على القيمة المضافة 

%17 

 )TTC(اآلجيو  4738,50

 القيمة االسمية 90000

 افيةالقيمة الص 85261,50

  :يحسب الرسم على القيمة المضافة كما يلي

  دج=   0,17×  4050= 0,17× ) 200+700+3150= (ق م / ر

  دج 4738,50=  688,50+  4050= ومنه اآلجيو 

  

 

 

 

  



 

 

  التسجيل المحاسبي لخصم األوراق التجارية  .3.6

  :ة على المراحل التاليلدى المستفيد  خصم الورقة التجارية التسجيل المحاسبي ل يمر 

 .من أجل خصمها البنك  إلىرسال الورقة التجارية إ :األولى مرحلةال - 

 .استالم كشف الخصم من البنك : الثانيةمرحلة ال - 

 بتاريخ االستحقاق لكمبيالة من الزبونل اإلسمية لقيمةلتحصيل البنك : المرحلة الثالثة   - 

  .من أجل خصمها البنك  إلىرسال الورقة التجارية إ :األولى مرحلةال 

لدى في حافظة األوراق التجارية الموجودة يز بين األوراق التجارية المرسلة للخصم وتلك يتمال من أجل

الذي يسجل في جانبه ، سندات مخصومة غير مستحقة األداء  4132ستعمل الحساب المؤسسة ي

في  سندات 4130المدين القيمة االسمية للورقة المرسلة للخصم لدى البنك وذلك بجعل الحساب  

   .دائنا بنفس المبلغ الحافظة

قيمتها التي  216/11الكمبيالة رقم " فاضلي محمد "أرسلت مؤسسة   N/25/08بتاريخ  :مثال 

  .بدر بالجزائر بنكللخصم لدى دج  680000االسمية 

  .سجل العملية في الدفتر اليومي لمؤسسة فاضلي محمد: المطلوب

  :الحل

 

 . استالم كشف الخصم من البنك: الثانيةمرحلة ال 

 يقدم للمستفيد . وفقا لشروط معينة هاعلى خصم تهموافق رسلة إليه وبعد دراسة البنك للورقة التجارية الم

من  لهذه الورقة قرضا في انتظار تحصيل القيمة االسمية يعتبر الذي للورقة التجارية والصافي  مبلغال

  .عند تاريخ االستحقاق المسحوب عليه

 :وفقا للقيد  التالييكون التسجيل المحاسبي لكشف الخصم  و 

  

   -------- 25/08/ N -----------    

   680000 سندات مخصومة غير مستحقة األداء  4132

  680000                سندات في الحافظة                           4130 

للخصم   216/11ارسال الكمبيالة رقم         

        



 

 

 

  

 المساهمات البنكية الجارية  519يسجل في الجانب الدائن للحساب   القيمة االسميةمبلغ  ويالحظ أن

المبلغ يعتبر دينا على المستفيد إلى غاية تسديد المسحوب عليه للورقة بتاريخ   على اعتبار أن

ة عدم تحصيل البنك على القيمة اإلسمية للورقة من المسحوب عليه عند تاريخ في  حالو. االستحقاق

  .لمستفيد مباشرةالحساب البنكي لاالستحقاق  يقوم باقتطاع قيمتها  من 

ويمثل البنك الحسابات الجارية،  512أما مبلغ القيمة الصافية فيسجل في الجانب المدين من الحساب 

  .نك إلى حساب من يقوم بخصم الورقة التجاريةالمبلغ الفعلي الذي يحوله الب

لخصم ا يسجلأما بالنسبة  للخصم والعموالت  فتعتبر من األعباء التي يدفعها المستفيد للبنك، وهكذا  

فتسجل في الجانب العموالت أما  ،أعباء الفوائد 661   الحساب الجانب المدين من التجاري  في 

  .مصرفية وما شابههاالخدمات ال 627المدين من الحساب 

الحساب  الجانب المدين من  فيقابال لالسترجاع ولهذا يسجل الرسم على القيمة المضافة ويعتبر 

  .م قابل لالسترجاع.ق. ر 4456

  

  

  

 

 

        

   القيمة الصافية البنوك الحسابات الجارية    512

   مبلغ الخصم أعباء الفوائد   661

   مجموع العموالت الخدمات المصرفية وما شابهها  627

   ق م/مبلغ الرسم                م  قابل لالسترجاع                 .ق . ر  4456

  القيمة اإلسمية  المساهمات البنكية الجارية     519 

..........استالم كشف الخصم رقم         



 

 

  

  :من الكشف المرسل لمؤسسة حمداوي مسعود استخرجنا ما يلي      مثال 

 الخصم 3150

 عمولة البنك المتغيرة 700

 ثابتةالعمولة ال 200

 17%الرسم على القيمة المضافة  688,50

 القيمة االسمية 90000

 القيمة الصافية 85261,50

  .سجل  الكشف في الدفتر اليومي لمؤسسة حمداوي مسعود :المطلوب 

  :الحل

  

  لكمبيالة من الزبونل اإلسمية لقيمةلتحصيل البنك  : المرحلة الثالثة 

  :بتاريخ االستحقاق

، يشعر من المسحوب عليهالمخصومة لديه تحصيل البنك قيمة الكمبيالة  بعدريخ االستحقاق وتاعند 

يصبح المبلغ الصافي الممنوح سابقا للمستفيد عند خصمه الورقة التجارية البنك المستفيد بذلك وعندها 

 ت البنكية المساهما 519ترصيد الحساب  يتم وبالتالي من حقه ويسقط الدين الذي عليه اتجاه البنك 

      

   85261,50 البنوك الحسابات الجارية    512

   3150 أعباء الفوائد   661

وما شابههاالخدمات المصرفية   627  900   

   688,50               م  قابل لالسترجاع                 .ق . ر  4456

  90000  المساهمات البنكية الجارية     519 

128/11استالم كشف الخصم رقم        



 

 

بأن يسجل في جانبه المدين مبلغ القيمة االسمية للورقة المخصومة، كما يرصد الحساب الذي  الجارية

سندات مخصومة غير مستحقة  4132الحساب وهو  فتح عند إرسال الورقة للبنك من أجل خصمها 

  .، وذلك بأن يسجل مبلغ القيمة االسمية للورقة المخصومة في جانبه الدائناألداء

  : القيد المحاسبي كما يليويكون 

  :مثال

نفس المثال السابق الخاص  بمؤسسة حمداوي مسعود، على اعتبار أن  المسحوب عليه سدد لنأخذ 

  .الورقة المسحوبة عليه بتاريخ االستحقاق، وقد أشعر البنك مؤسسة حمداوي مسعود بذلك

  

  . سجل في الدفتر اليومي لمؤسسة حمداوي مسعود القيد المحاسبي المناسب :المطلوب 

  :الحل

 استبدال األوراق التجارية  .4.6

 مفهوم استبدال األوراق التجارية  .أ

بة عليه بأوراق تجارية القديمة المسحوإلى دائنه من أجل استبدال األوراق التجارية  يلجأ المدين   

فيطالبه بتأخير تاريخ عندما يواجه صعوبات مالية في تسديد ديونه ، وذلك في حاالت منها جديدة

االستحقاق، كما قد يتجه إليه للتفاوض من أجل تقديم تاريخ االستحقاق إذا كان يريد التخلص من 

 ة أخرى أو بمجموعة من األوراق استبدال ورقة تجارية بورقة تجاريلتفاوض وينتج عن هذا ا .ديونه

        

   القيمة االسمية المساهمات البنكية الجارية       519

 4132 

                                                       

  القيمة االسمية      سندات مخصومة غير مستحقة األداء

4132والحساب 519الحساب ترصيد        

        

مات البنكية الجارية    المساه   519  90000   

  90000      سندات مخصومة غير مستحقة األداء 4132 

4132والحساب 519الحساب ترصيد        



 

 

عملية ال ينتج عن وحتى  .أو استبدال مجموعة من األوراق التجارية بمجموعة أخرى التجارية،

يجب ان يتحقق التكافؤ بين األوراق التجارية  ،الدائنالمدين ويلحق بالطرفين ضرر هذه   االستبدال

  . التجارية الجديدة واألوراقالتي تم استبدالها القديمة 

 تكافؤ األوراق التجارية .ب

 تعريف التكافؤ  .1.ب  

ان في تاريخ معين إذا تساوت  قيمتيهما الحالية في ذلك التاريخ تأنهما متكافئ نقول عن ورقتين تجاريتين

هو تساوي القيم الحالية لألوراق التجارية القديمة مع القيم إذن التكافؤ ف .مع تطبيق معدل فائدة واحد

  .راق التجارية الجديدة في تاريخ التكافؤ الحالية لألو

  

 تكافؤ ورقتين تجاريتين  .2.ب

نقول عن ورقتين تجاريتين تستحقان في تاريخين مختلفين أنهما متكافئتان إذا تم خصمهما بتاريخ 

 .القيمة الحالية معين فكانت لهما نفس

  القيمة الحالية للورقة الجديدة= القيمة الحالية للورقة القديمة 

من تعريف  n2و  n1و تاريخ استحقاقهما  VN1   ،VN2تكن القيمة االسمية للورقتين على التوالي ل

  :للورقتين نستطيع أن نكتب tالتكافؤ وبتطبيق معدل التكافؤ 

  القيمة الحالية للورقة الثانية= القيمة الحالية للورقة األولي 

 
1 2

1 2
36000 . 36000 .( ) ( )

36000 36000
t n t nV N V N− −

=  

  :مثال

 20بعد   ورده تجديد كمبيالة مسحوبة عليه تاريخ استحقاقهاممن  رشيد  طلب التاجر N/10/06بتاريخ 

  .دج 160000قيمتها االسمية يوما و

  .يوما 50بعد وقد وافق المورد على هذا الطلب على أن يكون تاريخ استحقاق الورقة الجديدة 

  :المطلوب 

  .سنويا %8المطبق هو التكافؤ معدل ة، مع العلم أن جديدحدد القيمة االسمية للورقة ال 
 
 
 
 
 
  



 

 

  :الحل

1 2
1 2

36000 . 36000 .( ) ( )
36000 36000

t n t nV N V N− −
=  

 
VN1((36000-tn1)/36000)= VN2((36000-tn2)/36000) 

160000((36000-8×20)/36000)= VN2((36000-8×50)/36000) 
 

159288,89 = VN2 ×0 ,988888888 
VN2 = 161078,65 دج      

  :مجموعة من األوراق التجارية مع مجموعة أخرىتكافؤ . 3.ب

ها متكافئة مع مجموعة نقول عن مجموعة من األوراق التجارية بتاريخ معين هو تاريخ التكافؤ أنّ 

ساوي مجموع القيم الحالية يأخرى من األوراق التجارية إذا كان مجموع القيم الحالية للمجموعة األولى 

  .tهو  للمجموعة الثانية وبمعدل تكافؤ

      A1 , A2 , A3 …… Ap:القيم اإلسمية التالية باألوراق التجارية  األولى منمجموعة لل رمزنا إذا 

الثانية من  مجموعة لل ورمزنا يوما على الترتيب ،    n1 , n2 , n3 ….npتستحق الدفع خالل    والتي 

 m1 , m2تستحق الدفع خالل   B1 ,B2  , B3 ,…..Bq :القيم اإلسمية التالية باألوراق التجارية 

,m3…..mq  ، وكان معدل التكافؤ  يوما على الترتيبt  ،فإن معادلة التكافؤ تكتب على النحو التالي:  

  مجموع القيم الحالية للمجموعة الثانية= مجموع القيم الحالية للمجموعة األولى 

    :أي 

 

مع  موردها على تعويض ورقتين تجاريتين  اتؤسسمإحدى الاتفقت  25/10/11بتاريخ   :مثال 

دج  140000يوما والثانية قيمتها اإلسمية  20 الدفع بعددج تستحق  80000األولى قيمتها اإلسمية 

سمية األولى تستحق جديدتين متساويتين في القيمة اإل يوما، بورقتين تجاريتين 40الدفع بعد تستحق 

  .يوما  60 الدفع بعديوما والثانية تستحق  40 الدفع بعد

  . % 8حدد القيمة االسمية للورقتين الجديدتين علما أن معدل التكافؤ المطبق هو  :المطلوب 

 

 

 



 

 

  :كما يليفتكون معادلة التكافؤ   xنرمز للقيمة اإلسمية للورقتين الجديدتين بـ ل :الحـل

  
80000-[(80000*8*20)/36000]+ 140000-[(140000*8*40)/36000]=x -

[(x*8*40)/36000]+ x -[(x*8*60)/36000]  

79644+138756=x0,9911+x0,9867 

218400=x1,977767 

X= 110432,98≈110433 دج 

 .دج 110433إذن القيمة اإلسمية لكل ورقة من الورقتين الجديدتين هي 

  التسجيل المحاسبي الستبدال األوراق التجارية  - جـ 

  :استبدال األوراق التجارية على الشكل التالي  في حالةيكون التسجيل المحاسبي        

  ) الزبون(المسحوب عليه  في دفتر يومية  

 .إلغاء الورقة القديمة  - 

  

 الفرق بين قيمة الورقة الجديدة وقيمة الورقة القديمة ويسجل فيوهو العبء تسجيل مبلغ  - 

ويسجل نفس المبلغ في الجانب الدائن من  أعباء الفوائد 661الحساب الجانب المدين من 

  .موردو المخزونات والخدمات 401الحساب 

  

  

   القيمة االسمية  موردون سندات واجبة الدفع   403

  القيمة االسمية  موردو المخزونات والخدمات                  401 

القديمة الورقةإلغاء        

      

  مبلغ الفرق   أعباء الفوائد 661

موردو المخزونات والخدمات                       401   مبلغ الفرق  

    الجديدة الورقةأعباء   



 

 

 . تسجيل الورقة الجديدة - 

 

  

  ) المورد( المستفيد في دفتر يومية  

 إلغاء الورقة القديمة  - 

  

 من المنتوجات الفرقعتبر ي: تسجيل الفرق بين الورقتين  

  

 

 

 

 

 موردو المخزونات والخدمات  401

القيمة االسمية 

 للورقة الجديدة

 

 

  موردون سندات واجبة الدفع                        403 

القيمة االسمية 

  للورقة الجديدة

       قة الجديدةتسجيل الور   

        

 زبائن  411

القيمة االسمية 

 للورقة القديمة

 

 

  سندات في الحافظة                      4130 

القيمة االسمية 

  للورقة القديمة

القديمة الورقةإلغاء        

  الفرق    زبائن  411

عوائد الحسابات الدائنة                               763   الفرق  

   الجديدة الورقةمنتوجات   



 

 

 . تسجيل الورقة الجديدة - 

  

    :مثال 

 350000تجديد كمبيالة مسحوبة عليها قيمتها االسمية " مبروك " من موردها " عماد"طلبت مؤسسة 

بيالة الجديدة التي ، وقد قبل المورد مبروك ذلك بشروط وافقت عليها مؤسسة عماد، وتم سحب الكمدج

 .دج 353706,12قيمتها االسمية 

  

  :المطلوب 

 .سجل عملية استبدال الكمبيالة في الدفتر اليومي لمؤسسة عماد )1

  .سجل عملية استبدال الكمبيالة في الدفتر اليومي للمورد مبروك  )2

 

 :الحل

  " عماد" مؤسسة : لزبون في الدفتر اليومي لالتسجيل 

       

 سندات في الحافظة   4130

القيمة االسمية 

  للورقة الجديدة

 زبائن                                         411 

القيمة االسمية 

 للورقة الجديدة

     الجديدة الورقةتسجيل    

   ---------------       ----------------    

   350000 موردون سندات واجبة الدفع   403

  350000  موردو المخزونات والخدمات                       401 

    إلغاء الكمبيالة القديمة  

   --------------                 ----------    

   3706,12   أعباء الفوائد  661



 

 

  "مبروك " : سجيل عند المورد الت

 

 

 

  

موردو المخزونات والخدمات                        401    3706,12  

    )350000-353706,12(  أعباء الكمبيالة الجديدة  

        

   353706,12 موردو المخزونات والخدمات  401

  353706,12  موردون سندات واجبة الدفع                            403 

      الجديدة الكمبيالة تسجيل    

        

        

   350000 زبائن  411

  350000  سندات في الحافظة                      4130 

    إلغاء الكمبيالة القديمة  

  

 

 

 

     

   3706,12   زبائن  411

عوائد الحسابات الدائنة                               763    3706,12  

    منتوجات الكمبيالة الجديدة  

        

  353706,12 سندات في الحافظة  4130

 353706,12  زبائن                                       411 

      تسجيل الكمبيالة الجديدة   

        



 

 

 تظهير األوراق التجارية .5.6

قة تجارية حق االستفادة من هذه الورقة تحويل المستفيد من ورالتظهير هو  :تعريف التظهير  ) أ

التظهير عن طريق الكتابة على عملية تم التجارية لمستفيد جديد وذلك من أجل تسديد ديونه، وت

  لعبارة تفيد تحويل االستفادة لمستفيد جديد مع ذكرظهر الورقة التجارية أو على ورقة ملحقة بها 

 .رتوقيع المظهواسم المستفيد  

، وهكذا تصبح من يشاء من مورديهإلى  الورقة  رأيضا أن يظهالجديد يمكن  للمستفيد ويالحظ أنّه 

  . تاريخ استحقاقهابين التجار إلى غاية  يتم تداولها بين الورقة التجارية أداة تسديد 

  :التسجيل المحاسبي للتظهير ) ب

الحساب لخروج ورقة قبض من الحافظة وذلك بجعل  يتم التسجيل المحاسبي  :لدى المظهر

 403دائنا بمبلغ القيمة االسمية للورقة المظهرة، وذلك بجعل الحساب  سندات في الحافظة 4130

  :ويكون القيد المحاسبي كما يلي ،مدينا بنفس المبلغ ت والخدماتموردو المخزونا

التي تطرقنا إليها سابقا عند إنشاء يتم التسجيل المحاسبي بنفس الكيفية لدى : لدى المستفيد الجديد

  :ويكون القيد المحاسبي كما يلي األوراق التجارية ،

 

  

        

  القيمة االسمية موردو المخزونات والخدمات 403

 القيمة االسمية سندات في الحافظة                                4130 

     للمورد ورقة تجارية تظهير   

        

سندات في                                  

 الحافظة

  

  القيمة االسمية  4130

 القيمة االسمية الزبائن                               411 

    مظهرة ورقة تجارية االستفادة من   

       



 

 

قيمتها اإلسمية   "سمير "لموردها كمبيالة تظهير ب" عمر "قامت مؤسسة  N/19/08بتاريخ  :مثال

  .دج  690000

  .سجل العملية في دفتر يومية كل من مؤسسة عمر ومؤسسة سمير: المطلوب 

  :الحل

  :) المظّهر( تسجيل العملية في دفتر يومية مؤسسة عمر

  

 

  ):المورد(تسجيل العملية في دفتر يومية مؤسسة سمير  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   690000 موردو المخزونات والخدمات  403

  690000          سندات في الحافظة                                 4130 

     سمير ر كمبيالة للموردتظهي  

        

سندات في                                  

 الحافظة

  

4130  690000  

 690000 الزبائن                               411 

  رةاالستفادة من كمبيالة مظه    

       



 

 

 

  و حلولها  أنشطة اإلعالم اآللي
  

إلى  10/04/2011بتاريخ القرض الشعبي الجزائري إليك مستخرج من كشف الخصم الذي بعثه بنك 

  :وفقاً لشروط الخصم التاليةمؤسسة محمود، الخاص بخصم أوراق تجارية لديه 

 .1%) متغيرة(عمولة البنك  - .          %  8 معدل الخصم  - 

  .17%م على القيمة المضافة الرس - 

 القرض الشعبي الجزائري

 محمود مؤسسة : إلى 244الخصم رقم كشف 

  مبلغ الورقة

 )القيمة االسمية(
 عمولة البنك مبلغ الخصم مدة الخصم مكان الدفع

15000 CPA 60 ........ ........ 

20000 " 40 ........ ........ 

 ........ ........المجموع

  ........ لخصممجموع ا

 ........ مجموع عمولة البنك

 200,00 العمولة الثابتة

 ........ 17%الرسم على القيمة المضافة 

 ........ )TTC(اآلجيو 

 ........ مجموع القيم االسمية

 ........ القيمة الصافية

 )القبض(تحت  ضمان التحصيل 

  :العمل المطلوب

  .باستعمال المجدولأنجز جدول الخصم السابق  .1

  .المجدول صيغ باستخدام  كشف الخصم اب عناصر حسأظهر كيفية . 2

  

  

  

  



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

 انجاز الكشف باستخدام المجدول )1

 
 

 .اظهار كيفية حساب عناصر كشف الخصم  باستخدام صيغ المجدول  )2

  
  

  



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي
  

  ):1(التمرين 

  . 116فاتورة رقم   دج 175000  بمبلغ عبد اهللابضاعة لزبونه  عبد القادراع ب N/01/10اريخ بت

عبد قد وقع و 116/ لفاتورة رقمابقيمة  عبد اهللاكمبيالة على زبونه  عبد القادرحب س N /16/10تاريخ ب

  %.17نسبة الرسم على القيمة المضافة  .على الكمبيالة بالموافقة فورا اهللا

  : مطلوب ال

  .ثم رحل القيود إلى الحسابات المعنية عبد القادرجل العمليات السابقة في دفتر يومية س. 1

  .جل العمليات السابقة في دفتر يومية عبد اهللا ثم رحل القيود إلى الحسابات المعنيةس. 2

   ):2(التمرين 

  مجموعة من األوراق التجارية  على استبدال  اتفق فؤاد مع مورده مراد

  .يوماً 70وحيدة تاريخ استحقاقها بعد  كمبيالة جديدة ب) تالكمبياال(  

  :المعلومات الخاصة باألوراق التجارية المستبدلة كما يليوكانت 

  تاريخ االستحقاق  القيمة االسمية  الورقة
  يوماً 20  12.400  1
  يوماً 45  10.000  2
  أيام 10  8.000  3
  يوماً 25  5.000  4

  .سنوياً% 6المعدل المطبق 

  :لوبالمط

 .أحسب القيمة االسمية للورقة الجديدة )1

  .سجل العملية في دفتر يومية كال من فؤاد ومراد )2

  ):3(التمرين 

سـنوياً ،  % 6بمعدل خصم  "بنك بدر" لدى  قام بخصمها سليم ، دج  60.000 كمبيالة قيمتها االسمية 

  .دج 800فبلغ الخصم 

  :المطلوب 

 .االستحقاقمن تاريخ الخصم إلى تاريخ  nحدد المدة  )1

  . سجل في دفتر يومية سليم عملية تظهيره الورقة ألحد مورديه )2

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي
  

   ):1( حل التمرين

 ) المورد( عبد القادر  التسجيل في دفاتر 

  

  

  

  

  الترحيل إلى الحسابات

  700/حـ                   411/حـ            
204750  204750      175000  

  

  4130/حـ                   4457/حـ            

  29750    204750    
 

 
 
 

   ----------- 1/10 ------      

  

   204750   الزبائن  411

المبيعات من البضائع              700    175000  

  29750  الرسم على القيمة المضافة المحصل    4457 

116تسجيل الفاتورة رقم        

  ------- ------- 16/10     

   204750  سندات في الحافظة   4130

  204750 زبائن                                       411 

     تسجيل الكمبيالة    

        



 

 

 ) الزبون( التسجيل في دفاتر عبد اهللا  

              

  

  

  الترحيل إلى الحسابات

  

  380/حـ                   401/حـ            
204750  204750    175000  

  
  

  403/حـ                   4456/حـ            
29750        204750  

  

   ):2(حل التمرين 

  :القيمة االسمية للورقة الجديدةحساب  )1

  

36000 .36000 . 36000 . 36000 .36000 . 31 2 4( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4
36000 36000 36000 36000 36000

t nt n t n t nt n
VN VN VN VN VN

−− − −−
= + + +

  

   ----------- 1/10 ------      

   175000  البضائع المخزنة  380

لرسم على القيمة المضافة قابل لالسترجاعا  4456  29750   

  204750 موردو المخزونات والخدمات 401 

116تسجيل الفاتورة رقم        

  ------- ------- 16/10     

   204750  موردو المخزونات والخدمات  401

  204750 الموردون السندات الواجب دفعها 403 

     تسجيل الكمبيالة    

        



 

 

36000 6 70 36000 6 20 36000 6 45( ) 12400( ) 10000( )...
36000 36000 36000
36000 6 10 36000 6 25... 8000( ) 5000( )

36000 36000
0,98 12359 9925 7986,64 4979,16
0,98 35248,04
35248,04

0,98
35967,38

VN

VN
VN

VN

VN DA

− × − × − ×
= +

− × − ×
+ +

× = + + +
× =

=

=

  

 
 .تسجيل العملية في دفتر يومية كال من فؤاد ومراد )2

  :)الزبون( التسجيل في دفتر يومية فؤاد

  

   ---------------       ----------------    

   35400 موردون سندات واجبة الدفع   403

  35400  موردو المخزونات والخدمات                       401 

القديمة تالكمبياالإلغاء        

   --------------                 ----------    

   567,38   أعباء الفوائد  661

موردو المخزونات والخدمات                        401    567,38  

    الجديدة تأعباء الكمبياال  

        

   35967,38 موردو المخزونات والخدمات  401

  35967,38  موردون سندات واجبة الدفع                            403 

      الجديدة الكمبيالة تسجيل    

        



 

 

  ):المورد( التسجيل في دفتر يومية مراد

  

   ):3(حل التمرين 

  حساب عدد األيام )1

. .
36000
60000 6800

36000
28800000 360000

28800000
360000

80

VN t nE

n

n

n

n j

=

× ×
=

=

=

=

  

  

        

   35400 زبائن  411

  35400  سندات في الحافظة                      4130 

القديمة تإلغاء الكمبياال       

  

 

 

 

     

   567,38   زبائن  411

عوائد الحسابات الدائنة                               763    567,38  

    منتوجات الكمبيالة الجديدة  

        

  35967,38 سندات في الحافظة  4130

 35967,38  زبائن                                       411 

      الة الجديدةتسجيل الكمبي   

        



 

 

 .تسجيل عملية التظهير في دفتر يومية سليم )2

  

  

  

  

  
 
 
 
 

        

   60000 موردو المخزونات والخدمات  403

  600000               سندات في الحافظة                                 4130 

     هلمورد سليم لورقة تجارية تظهير   

        



 

 

 
 

  

 تصميم الدرس
  .تعريف التثبيتات .1

  .تصنيف التثبيتات  .2

  .لى التثبيتاتالحيازة ع. 3

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

 أسئلة التقويم الذاتي 

  التقويم الذاتي ةأجوب 

  
 

  :الكفاءات المستهدفة

  .يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيا عمليات الحيازة عليها     

  .ساعات  09 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة  :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .يصنف التثبيتات إلى معنوية وعينية ومالية 

 .يةيميز كيفية إدراج التثبيتات في الذمة المال 

 .يقيم التثبيتات بالكلفة التاريخية 

يسجل محاسبيا التثبيتات المكتسبة بمقابـل والتثبيتـات المسـتلمة     

 .كمساهمة عينية

  تدفقات االستثمار: المفاهيمي الرابع جالالم 

  مدخل حول التثبيتات): 12(الوحدة 



 

 

 تعريف التثبيتات .1
  

جارية غير لخدمة نشاط المؤسسة بصورة دائمة فهي أصول الموجهة صول األالتثبيتات هي        

  .لمدة تفوق السنة المالية  لعادينشاطه ايحوزها أو يراقبها الكيان الستخدامها في إطار 

  

 تصنيف التثبيتات .2
  

 .تصنف التثبيتات إلى معنوية  وعينية ومالية

 التثبيتات المعنوية  .1.2

التثبيت المعنوي هو أصل قابل للتحديد، غير نقدي وغير مادي، مراقب ومستعمل في : تعريفها  . أ

 .لمؤسسة إطار األنشطة العادية

   : أمثلة على التثبيتات المعنوية

 العالمات  ـ.    المحالت التجارية المكتسبةـ 

   .رخص االستغالل األخرى   ـ       وبرامج المعلوماتية ـ 

  : التثبيتات المعنوية حسابات ) بحسابات 

 

  الحساب اسم  رقم ال

  .مصاريف التنمية القابلة للتثبيت  203

  برمجيات المعلوماتية و ما شابهها  204

  .المماثلة و البراءات والرخص والعالمات االمتيازات والحقوق  205

  ).ضمن هذا الحساب المحل التجارييدرج (التثبيتات المعنوية األخرى   208

 

  التثبيتات العينية  .2.2

، وتقديم اإلنتاجأصل عيني، يحوزه الكيان من أجل  ي كله ةالعيني اتالتثبيت:  تعريفها .أ

لذي يفترض أن يستغرق  استعماله ، واواالستعمال ألغراض إدارية واإليجارالخدمات 

 . إلى ما بعد مدة  السنة  المالية



 

 

 : حسابات التثبيتات العينية   . ب

  اسم الحساب  رقم 

  .األراضي  211

  .و تهيئة األراضي) Agencements(عمليات ترتيب   212

  .البناءات  213

  .المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية  215

  .ة األخرىالتثبيتات العيني  218

  

  التثبيتات المالية . 3.2

التثبيت المالي هو أصل مالي غير جاري، يحوزه الكيان بهدف تحقيق تدفقات صافية : تعريفها . أ

   .مستقبلية للخزينة

  : أمثلة على التثبيتات المالية

 .سندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة - 

 .السندات المثبتة لنشاط المحفظة - 

 .ثبتة األخرىالسندات الم - 

 .القروض والحسابات الدائنة - 

 :نقتصر في هذه المرحلة على الحسابات التالية: حسابات التثبيتات المالية  .ب

  اسم الحساب  رقم ال

  .سندات المساهمة األخرى  262

  .السندات المثبتة األخرى غير التابعة لنشاط المحفظة  271

  ).قسائمالسندات و ال(السندات التي تمثل الحقوق   272

  .السندات المثبتة التابعة لنشاط المحفظة  273

  

  

  

 



 

 

 الحيازة على التثبيتات .3
 

 قيمة االدراج في الذمة المالية .1.3

تقيم التثبيتات  المعنوية و العينية التي تتوفر فيها شروط االدراج في حسابات الكيان عند التسجيل 

  .األولي بتكلفتها التاريخية

  :يةمكونات التكلفة التاريخ .أ

تتألف التكلفة التاريخية للتثبيتات المقيدة في أصول الميزانية عند إدراجها في الحسابات، عقب        

غير ذلك من العناصر المماثلة لتخفيضات التجارية و التنزيالت واوخصم الرسوم القابلة لالسترجاع، 

  :حسب اآلتي

 :   التثبيتات المكتسبة بمقابل. 1.أ

الذي يمثل السعر سعر الشراء وتكلفة الشراء هي ، التثبيت تكلفة إقتناء  وهيالشراء كلفة  تدرج ب

الرسوم القابلة لتنزيالت  والتخفيضات التجارية والمتفق عليه في تاريخ إجراء العملية، مطروحا منه ا

كذا المصاريف القابلة لإلسترجاع و الرسوم الجبائية غيراع مضافا إليه الحقوق الجمركية ولإلسترج

لممنوحة مباشرة للحصول على مراقبة األصل ووضعه في حالة االستخدام، التي تتمثل في المصاريف ا

األولى للتسليم والشحن والتفريغ والمصاريف األولى للتركيب واألتعاب المهنية للمهندسين 

  .والمعماريين

 صاريف الملتزم بها في ال تتضمن المصاريف االدارية العامة و كذا المتكلفة إقتناء األصل ويالحظ أن

 ). بعد تاريخ إيقاف تجميع تكاليف الدخول(فترة استغالل األصل بصفة مؤقتة بعد نهاية تركيبه 

قيمة االسهام هي القيمة التي و .بقيمة االسهاميتم إدراجها :  التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية. 2.أ

قد تأسيس الشركة والعقود المعدلة له، و التي تظهر في عقدهي سب على أساسها عوائد المساهمين وتح

 .يعتمد في تحديدها على القيمة الحقيقية أو قيمة التثبيتات المماثلة

 ،بتكاليف إنتاجهاتدرج : التثبيتات المنتجة من قبل المؤسسة. 3.أ

ها الخدمات المستعملة لتحقيقه مضافا إليتكلفة شراء المواد المستهلكة وتساوي تكلفة إنتاج تثبيت ما و

التي يمكن ربطها وغير مباشرة عملية االنتاج من أعباء مباشرة والتكاليف األخرى الملتزم بها خالل 

األعباء المرتبطة باالستعمال غير األمثل للقدرات االنتاجية عند تحديد منها وتستبعد . منطقيا بالتثبيت

  .تكلفة إنتاج األصل



 

 

 قواعد تجميع التثبيتات العينية.   ب 

شكل تثبيتات بل تعتبر اصر ذات القيمة الضعيفة ال تدرج في الحسابات في العن .1.ب

 .لسنة الماليةلكمستهلكات 

في الحسابات على شكل تثبيتات عندما يكون تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة   .2.ب

استخدامها ألكثر من سنة مالية  ينتظر من المؤسسة تات عينية أخرى استعمالها مرتبط بتثبي

 .واحدة

في وتائر المنافع لتي تختلف في مدد االنتفاع بها ومكونات األصل امحاسبيا  تعالج . 3.ب

 .االقتصادية التي توفرها بصفة منفصلة

األمن في الرفع من المنافع االقتصادية ألصول لما ساهم أصل ما مرتبط بالبيئة وك .4.ب

 .أخرى تم إعتباره تثبيتا عينيا

ة عند انتهاء مدة حياة األصل تضاف إلى تكلفة انتاج التثبيت تكاليف التفكيك الواجب. 5.ب

 .المعني

تضاف إلى قيمة األصل التحسينات التي تفضي إلى تحقيق زيادة في المنافع االقتصادية  .6.ب

تعديل وحدة اإلنتاج مما يسمح بإطالة مدة نفعها أو التحسينات المتعلقة بالمستقبلية للمؤسسة مثل 

  .تاجيةزيادة قدرتها االن

 التسجيل المحاسبي .2.3

المعنية حسابات المن في الجانب المدين  المؤسسةتحت رقابة  هافي تاريخ دخولتسجل التثبيتات 

أو أحد الخزينة حسابات الجانب الدائن حسب الحالة ألحد مقابل  ، بتكلفة الشراء أو بقيمة االسهام

  .حسابات الغير  أو حساب رأس المال

  التثبيتات المكتسبة بمقابل  .أ

 الشراءحساب تكلفة . 1.أ

قبل التسجيل المحاسبي لعملية االقتناء ألي تثبيت يجب حساب تكلفة االقتناء التي يدرج بها 

  .التثبيت ضمن أصول المؤسسة

سعر الشراء مخصوما منه كل التخفيضات و الرسوم القابلة = تكلفة االقتناء        

يف الملحقة المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة األصل ووضعه في المصار+  لالسترجاع

  . حالة االستعمال



 

 

 :كما يلي  )القيد المحاسبي(  الكتابة المحاسبيةوتكون  •

  

×××2    

××5  

××4 

  

  "حساب التثبيت المعني"

  أحد الحسابات المالية       

  حساب الغير               

  ...اقتناء تثبيت فاتورة رقم   

××××  

  

  

  

××××  

××××  

  

، بحيث يسجل في في حالة كون الرسم على القيمة المضافة قابال لالسترجاع  يتم أخذه بعين االعتبار

  )على التثبيتات(الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع  4456الجانب المدين من الحساب 

 :مثــال 

  :اشترت إحدى المؤسسات آلة ، تفاصيل الفاتورة كما يلي

  .دج 980000  بلغ االجمالي للدفع خارج الرسمالم

  .%  17الرسم على القيمة المضافة    

  .التسديد بشيك بنكي

   :المطلوب 

  .إذا كان الرسم غير قابل لالسترجاع سجل العملية في دفتر يومية المؤسسة .1

  .سجل العملية في دفتر يومية المؤسسة إذا كان الرسم غير قابل لالسترجاع .2

  :الحل

  دج 1146600 = 1,17× 980000=متضمن الرسم  المبلغ

  دج 166600= 0,17×  980000= الرسم على القيمة المضافة 

  :يكون كالتاليإذا كان الرسم غير قابل لالسترجاع التسجيل المحاسبي لهذه العملية  •

  

215  

  

  

  

  

512  

  

  المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية 

بنوك الحسابات ال                           

  الجارية

                              

  آلة تسجيل شراء 

1146600    

  

  

1146600  

  



 

 

  :يكون كالتاليإذا كان الرسم قابل لالسترجاع التسجيل المحاسبي لهذه العملية  •

  

215  

  

4456  

  

  

  

  

  

512  

  

  المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية 

      ل لالسترجاعالرسم على القيمة المضافة القاب

  البنوك الحسابات الجارية

                              

  آلة تسجيل شراء 

  

980000  

  

166600  

  

  

  

  

  

1146600  

  

  التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية  .ب

  تحديد قيمة االسهام . 1.ب

لعينية يتم تحديدها في النصوص القانونية قيمة االسهام التي تؤخذ باالعتبار عند تسجيل المساهمات ا

  .المنشئة للشركة

  التسجيل المحاسبي. 2.ب

  ××2  

  

  

  

10 

  

  "حساب التثبيت المعني"

                                 رأس المال

  .......مساهمة الشريك  

XXXX  

  

  

XXXX  

  

   :مثــال

ه العينية تمثل مساهمت هيو" ك" الشركة  إلىدج   8650000قطعة أرض قيمتها  عبد الرحيم دمق

  . هذه الشركة  تأسيسالمتفق عليها في عقد 

  .سجل القيد المحاسبي في الدفتر اليومي للشركة:  المطلوب

  :الحل

  

211  

  

  

  

10  

  

  أراضي

  رأس المال           

  

  .عبد الرحيممساهمة الشريك 

  

8650000  

  

  

8650000  

  

  



 

 

 و حلولها أنشطة اإلعالم اآللي
  

  :يتات التالية إليك التثب

  المبلغ  اسم الحساب   الرقم

  600000  برمجيات المعلوماتية وما شابهها  204

  540000  التثبيتات المعنوية األخرى  208

  8000000  أراضي   211

  9000000  البناءات  213

  1200000  المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية  215

  500000  سندات المساهمة األخرى  262

  700000  .السندات المثبتة التابعة لنشاط المحفظة  273

  .استعمل المجدول وصيغه لتصنيف التثبيتات السابقة في جدول وإيجاد مجموع كل نوع منها :المطلوب 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :يظهر الحل باستعمال صيغ المجدول كما يلي

  
  



 

 

  :يكون الحل المقترح كما يلي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

  ):1(التمرين 

  كيفية الحيازة  متضمن الرسم المبلغ  اسم الحساب  الرقم

  نقدا  40000  برمجيات المعلوماتية وما شابهها  204

  على الحساب   80000  التثبيتات المعنوية األخرى  208

  على الحساب  950000  أراضي  211

  بشيك بنكي  128000  البناءات  213

215  
المنشآت التقنية، المعدات 

  واألدوات الصناعية
700000  

نصف بشيك والباقي على 

  الحساب 
  

  : العمل المطلوب

  .غير قابل لالسترجاعالسابقة، علما أن الرسم على القيمة المضافة  تسجل عملية الحيازة على التثبيتا

  ):2(التمرين 

  : B/30رقم كانت المعلومات المستخرجة من الفاتورة N/01/12بتاريخ 

  .دج 1580000.......... خارج الرسم السيارة مبلغ 

  ؟............     %17م .ق/الرسمنسبة 

 --------------------------  

  ؟..........      المبلغ متضمن الرسم  

  

   :المطلوب 

 .أكمل الفاتورة  السابقة .1

، والعملية تمت على رجاعالفاتورة في دفتر يومية المؤسسة إذا كان الرسم قابال لالست سجل .2

  .الحساب

  

  

  

  



 

 

 أجوبة التقويم الذاتي
  

  ):1(حل التمرين 

  

        

   40000 برمجيات المعلوماتية وما شابهها  204

  40000  الصندوق                                  53 

     شراء برمجيات لإلعالم اآللي نقدا  

        

خرىالتثبيتات المعنوية األ  208  80000   

  80000  موردو التثبيتات                                 404 

     شراء تثبيتات معنوية على الحساب  

        

        

   950000 أراضي  211

  950000  موردو التثبيتات                                 404 

       

      شراء أراضي على الحساب  

   128000   بناءات  213

البنك الحسابات الجارية                512    128000  

      شراء مباني بشيك بنكي  

   700000   المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية  215

  350000    البنك الحسابات الجارية 512 

  350000    موردو التثبيتات 404 

لمبلغ بشيك والباقي على الحسابشراء معدات سدد نصف ا         



 

 

  ):2(حل التمرين 

 .اكمال الفاتورة  السابقة .1

   1580000.......... مبلغ السيارة خارج الرسم 

  268600%............     17م .ق/نسبة الرسم

 --------------------------  

  1848600..........      المبلغ متضمن الرسم  
 

  .تر يومية المؤسسة إذا كان الرسم قابال لالسترجاعتسجيل الفاتورة في دف .2
 1580000  معدات النقل 2180

  268600الرسم على القيمة المضافة القابل لالسترجاع4572

1848600 موردو التثبيتات  404

 
  

    B/30تسجيل الفاتورة رقم 

 



 

 

 

 تصميم الدرس

  .مفهوم تقييم التثبيتات. 1

  تقييم التثبيتات بطريقة الكلفة. 2

  تطبيق االهتالك .3

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

 أسئلة التقويم الذاتي 

 التقويم الذاتي ة أجوب 
 

  :الكفاءات المستهدفة

يسجل محاسبيا األعباء والمنتوجات المتعلقة بعمليات االستغالل  ـ 

 .األخرى

  ساعات 08 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة  :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .ينجز جدول االهتالك الخطي باستعمال المجدول 

 .يسجل االهتالك العادي للدورة 

  تدفقات  االستثمار: لمفاهيمي الرابعا جالالم 

  تقييم التثبيتات): 13(الوحدة 



 

 

 لتثبيتات مفهوم تقييم ا .1
 

بعد االدراج األولي للتثبيتات المختلفة في دفاتر المحاسبة،  يمكن القيام بتقييمها بطريقة االهتالك أو 

 .بطريقة  خسائر القيمة

 االهتالكات .1.1

، أي االهتالك هو استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بأصل عيني أو معنوي

ى المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تدفقات قدرة  العنصر المثبت عل استهالك 

 .الخزينة لفائدة المؤسسة

 خسائر القيمة .1.1

التي  خسارة القيمة هي مبلغ فائض القيمة المحاسبية ألحد األصول على قيمته  الواجبة التحصيل

  .سعر البيع الصافينعتبرها في هذه المرحلة من الدراسة بأنّها 

  

 لكلفةتقييم التثبيتات بطريقة ا .2
  

  :من التثبيتات ، يمكن القيام بتقييمها  باعتبارها بعد إدراج األصول  الموظفة في الحسابات األولية      

 .إما بطريقة الكلفة  أي بتكلفة يطرح منها مجموع االهتالكات ومجموع خسائر القيم 

 .وإما بطريقة القيمة الحقيقية أي على أساس قيمتها الحقيقية 

لمختارة على األصول المعنية  إلى حين خروجها من التثبيتات أو إلى تطبق الطريقة ا

  . حين تغيير وجهة تخصيصها

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 تطبيق االهتالك .3
  

 أسباب االهتالك .1.3

ما عدا األراضي إن أغلب عناصر التثبيتات يمكن أن تتعرض لتناقص المنفعة االقتصادية 

  :  ة، اقتصادية، أو قانونية  وهي كما يليويعود ذلك ألسباب متعددة  تتعلق بعوامل مادية، تقني

تعود إلى التدهور  في التثبيتات بالتدريج مع استعمالها في  :العوامل المادية  

 .نشاط المؤسسة، أو مع مرور الزمن

قديما مع  تتعلق بالتطور التكنولوجي الذي يجعل كل التثبيت :العوامل التقنية  

 . ظهور تثبيت جديد أكثر أداء ومردودية

تعود إلى تطور احتياجات الزبائن وتغير أذواق  :العوامل  االقتصادية 

المستهلكين، وتؤدي إلى ضرورة تطوير التثبيتات بالحصول على تلك التي تسمح 

 .بتلبية الحاجات الجديدة للزبائن والمستهلكين عموما

مثل   حماية قانونية محدودة لبعض التثبيتات، تعود إلى: العوامل  القانونية  

حماية االمتيازات والحقوق المماثلة، البراءات والرخص التي تكون محدودة 

  .زمنيا

 حساب االهتالك .1.3

  :لحساب االهتالك يجب تحديد  العناصر المرتبطة به وهي كما يلي

  ) V C(القيمة المحاسبية  األصلية  . أ

في تاريخ ( تمثل سعر شراء التثبيت بتكلفته التاريخية على أساس قيمته عند تاريخ معاينته 

  ).إجراء عملية الشراء أو الحيازة

 )V R( القيمة المتبقية   . ب

هي المبلغ الصافي الذي ترتقب المؤسسة  الحصول عليه لقاء تثبيت ما  عند انقضاء مدة 

  .نفعيته بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة

  )M A( المبلغ القابل لالهتالك  . ج

يوزع المبلغ . تثبيت ما والقيمة المتبقية المحتملة لههو الفرق بين القيمة المحاسبية األصلية ل

  . القابل لالهتالك بصورة مطردة على مدة دوام نفعية التثبيت المعني



 

 

  القيمة المتبقية  - القيمة المحاسبية األصلية  = المبلغ القابل لالهتالك 

  

  )N( مدة المنفعة . د

قابلة ( ا الكيان استعمال تثبيتات  مهتلكة هي المدة النفعية للتثبيت  أي  المدة التي يرتقب فيه

 ).لالهتالك

وقد تحدد  المدة النفعية أيضا  بعدد الوحدات االنتاجية أو الوحدات  المماثلة  التي يرتقب 

  .الكيان الحصول منها على األصول المعتبرة

  ) An( قسط االهتالك  .هـ       

على مدى مدته المقدرة حسب مخطط اهتالك هو التوزيع النظامي  للمبلغ المهتلك  من تثبيت   

  :ويحسب كما يلي . سنوي 

  مدة المنفعة÷  المبلغ القابل لالهتالك  = قسط االهتالك  

  )  T( معدل االهتالك . و

  :يحسب في غالب األحيان انطالقا من مدة منفعة التثبيت كما يلي 

 مدة المنفعة÷  100= معدل االهتالك 

  )VNC( سبية القيمة الصافية المحا. ز

القيمة أي  هي المبلغ الذي تم على أساسه تقييم التثبيت عند إدراجه األولي في دفاتر المحاسبة        

  .المحاسبية  األصلية له، منقوصا منها االهتالك المجمع

 مجموع االهتالكات - القيمة المحاسبية األصلية  = القيمة الصافية المحاسبية   

  

  مثــال

من كل سنة ، تقدم لك المعلومات التالية الخاصة  31/12حساباتها بتاريخ تقفل  Xمؤسسة  

  :بعنصرين من تثبيتاتها

 .دج 120000سنوات، القيمة المتبقية  4دج ، مدتها النفعية  1120000:  معدات النقل  - 

 .سنوات ، ليس لها قيمة متبقية 5دج ، مدتها النفعية  560000:  معدات المكتب - 

علما أن هذه أول هذه التثبيتات اهتالك تلف العناصر المرتبطة بحساب مخ احسب: المطلوب 

  .سنة استعمال للتثبيتات المذكورة



 

 

   :الحل 

  :بتطبيق مختلف القواعد السابقة  نجد ما يلي 

 أثاث المكتب معدات وأدوات صناعيةمختلف عناصر االهتالك  

1000000=  120000 -1120000 المبلغ القابل لالهتالك  560000 - 0   =560000  

250000= 4÷  1000000 قسط االهتالك  560000  ÷5  =112000  

% 25=  4÷  100 %معدل االهتالك   100  ÷5  =20 %  

 القيمة المحاسبية الصافية

750000=  250000  – 1000000 في نهاية السنة األولى  

560000– 112000  =448000  

 

 خطي جدول االهتالك ال .3.3

 طرق االهتالك    . أ

 :هي كما يلي وهناك عدة طرق الهتالك التثبيتات 

  .يقود إلى عبء ثابت على المدة النفعية لألصل:  الهتالك الخطيا - 

  .تؤدي إلى عبء متناقص على مدة األصل النفعية:  الطريقة التناقصية - 

  .النتاج المنتظر من األصليترتب عليها عبء يقوم على االستعمال أو ا:  طريقة وحدات االنتاج - 

  .تؤدي إلى عبء يتنامى على المدة النفعية لألصل: الطريقة التزايدية  - 

الطريقة  الخطية في حالة عدم التمكن من تحديد تطور استهالك الكيان للمنافع االقتصادية  وتستعمل

  .بصورة صادقة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  االهتالك الخطي)  جدول( إعداد مخطط   . ب

 :في صيغته المبسطة كما يلي يكون شكل المخطط 

  1مثــال 

  :، كانت المعلومات الخاصة بها كما يليمعدات وأدوات صناعية  البشير لديها مؤسسة 

 1500000 لالهتالكالمبلغ القابل 

 250000 قسط االهتالك

 سنوات  6 المدة النفعية 

 اهتالك المعدات واألدوات الصناعية) جدول ( إعداد مخطط : المطلوب 

  :الحــل 

 :بعد حساب مختلف العناصر يكون الجدول كما يلي 

  معدات وأدوات صناعية 2151

 التاريخ 

المبلغ القابل 

 القيمة الصافية المحاسبية   تالكات المتراكمة االه قسط االهتالك لالهتالك

1 1500000 250000 250000 1250000 

2 1500000 250000 500000 1000000 

3 1500000 250000 750000 750000 

4 1500000 250000 1000000 500000 

5 1500000 250000 1250000 250000 

6 1500000 250000 1500000 0 

  معلومات عن التثبيت المعني

القيمة الصافية المحاسبية االهتالكات المتراكمة   قسط االهتالك  المبلغ القابل لالهتالك  التاريخ

  

  

  

  

        



 

 

  االهتالكات المتراكمة للسنة السابقة+  قسط االهتالك للسنة :  متراكمةحساب االهتالكات ال

)+ االهتالك المتراكم (        اهتالك السنة األولى =   االهتالكات المتراكمة للسنة الثانية: مثال

  500000=  250000+  250000                  = اهتالك السنة الثانية   

  مجموع االهتالكات المتراكمة -القيمة المحاسبية األصلية  :  حساب القيمة الصافية المحاسبية  

  500000= 1000000 -   1500000:   الرابعةالقيمة الصافية المحاسبية للسنة : مثال 

  2مثال 

  :كما يلي المكتب  أثاث مسعودي اشترت مؤسسة 

 240000 المبلغ القابل لالهتالك

 48000 ك السنوي قسط االهتال

 2005 ماي 1  تاريخ الشراء

  :المطلوب   

  المكتب أثاثإعداد مخطط اهتالك      

   :الحل

  :يظهر الحل كما يلي

  معدات المكتب 

القيمة المحاسبية الصافية  االهتالكات المتراكمة قسط االهتالكالمبلغ القابل لالهتالك التاريخ 

2005 240000 16000 16000 224000 

2006 240000 48000 64000 176000 

2007 240000 48000 112000 128000 

2009 240000 48000 160000 80000 

2010 240000 48000 208000 32000 

2011 240000 32000 240000 0 

  

  

  



 

 

  :مالحظات

ألن السنة األولى غير كاملة، طبق فيها  5أسطر بدال من  6الجدول يحتوي على  

 .أشهر فقط 4المكتب لمدة  اثأثاالهتالك على 

 . 16000أشهر يبلغ  باألربعةالخاص  2005اهتالك السنة  

  .2011، يعتبر اهتالكا مكمال  في السنة   32000يبلغ  الثمانية أشهراهتالك  

 التسجيل المحاسبي  .4.3

ات وهذه الحساب" اهتالك التثبيتات "  28تقيد اهتالكات التثبيتات في الجانب الدائن للحساب  

التثبيتات :  20/ح(تقسم إلى أقسام فرعية حسب نفس مستوى تفصيل الحسابات الرئيسية 

  :التي تتضمنها) التثبيتات العينية: 21/ ح   المعنوية،

  .اهتالك التثبيتات المعنوية 280     

 .اهتالك التثبيتات العينية 281     

لمدين لحسابات الجانب اوفي المقابل تسجل مخصصات االهتالكات كأعباء في  

 المخصصات 

  يمةهتالكات والمؤونات وخسائر القالمخصصات لال 68حساب 

  المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة، األصول غير الجارية 681 

 :ويظهر القيد المحاسبي كما يلي 

  

  

  

   ------------------- 31/12 /N----------------      

681

  

  ت والمؤونات المخصصات لالهتالكا

 وخسائر القيمة، األصول غير الجارية

مجموع 

  االهتالكات

القسط   اهتالك التثبيتات المعنوية  280 

 القسط  اهتالك التثبيتات العينية  281    

   

   

  )تسجيل اهتالك التثبيتات المعنوية والعينية ( 

     



 

 

  :مثــال

  :بد الحفيظ وإخوانه كما يليكانت اهتالكات مؤسسة عN /31/12بتاريخ 

  مبلغ االهتالك  الحساب

  9000  برمجيات المعلوماتية وما شابهها 204

  190000  بناءات 213

  21000  معدات النقل 2182

  

  :المطلوب

  .بالدفتر اليومي   Nسجل اهتالكات  السنة 

  

  

  :الحــل

    31/12 /N      

681 

  

القيمة، األصول المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر 

   220000 غير الجارية

 9000 اهتالك برمجيات المعلوماتية وما شابهها  2804 

 190000  اهتالك  البناءات   2813    

  21000  )معدات النقل(اهتالك التثبيتات العينية األخرى  2182 

   

   

  ) Nتسجيل اهتالك التثبيتات المعنوية والعينية للسنة ( 

     

  

 

  

  

  

  



 

 

 و حلولها أنشطة اإلعالم اآللي
  

معدل  . سنوات 10دج مدة  اهتالكها  5.000.000بقيمة  05/01/2000اريخ بتآلة  " رشيد"شترت مؤسسة ا

  .سنوياً%10االهتالك 

  :المطلوب 

  .استعمل المجدول  و صيغه إلنجاز جدول اهتالك هذه اآللة

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :ل باستعمال صيغ المجدول كما يلييظهر الح

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :ويظهر الحل النهائي كما يلي

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

             التمرين األول

  إليك الجدول التالي الذي يلخص معلومات حول اهتالك مجموعة من التثبيتات
م قر

  العملية
حساب  مر

  التثبيت
  ر اإلنتاجيعملا  دل االهتالكعم  قيمة األصليةلا

ط االهتالك قس
  السنوي

1  204  20.000  20%  ..........  ..........  

  ..........  سنوات 10  .......  100.000  213  2

3  2180  ..........  10%  ........  1.200  

4  2181  .........  25%  .......  1.000  

  .مل بيانات الجدول السابق مع إظهار كيفية حساب كل عنصرأك :المطلوب

             مرين الثانيالت

  التالية التثبيتاتاهتالك  2010حظ في نهاية الدورة لو

 ط االهتالك السنويقس  دل االهتالك السنويعم  قيمة األصليةلا  التثبيتع ون

  ........  %15  300.000  البناءات

  .........  %10   100.000  صناعية دات و أدواتمع

  .......  %20  40.000  عدات النقلم

  ........  %10  20.000  ات المكتبجهيزت

  .اليومي الخاصة بهذه التثبيتات في الدفتر 2010اهتالكات إكمال الجدول، ثم تسجيل :  وبمطلال

             التمرين الثالث

 8قد قدر عمرها اإلنتاجي بـ ودج  120.000بمبلغ  2009آلة في بداية سنة إحدى المؤسسات ت تراش

  .سنوات

  :لمطلوبا 

  .هذه اآللة اهتالك جدول عدادإ. 1

  .2009سنة ل هذه اآللة  اهتالكومية يالدفتر ل في سج. 2

  

  

  

  



 

 

 يأجوبة التقويم الذات
  

 ):1(حل التمرين 

  :السطر األول من الجدول 

  : اب العمر اإلنتاجي حس •
100

100 100 5
20

t
N

N
t

=

= = =
  

  :اب قسط االهتالك السنويحس •
20 000 20 4 000

100
. .Am ×

= =  

  :الجدول السطر الثاني من 

  :اب معدل االهتالكحس •
100

100 10
10

t
N

t

=

= =
  

  :تالك السنويهاب قسط االحس •
100 000 10 000

10
. .Am =  

  

  :السطر الثالث من الجدول 

  :اب القيمة األصليةحس •
10

100
100

10
1 200 100 120 000

10
. .

VOAm

AmVO

VO

×
=

×
=

×
= =

  

  



 

 

  اب العمر اإلنتاجيسح •
100

100 100 10
10 10

t
N

N

=

= = =
  

  :السطر الرابع من الجدول 

  :ة األصليةاب القيمحس •

100
1 200 100

25
4 000

100 .

.

VO tAm

AmVO
t

VO

×
=

× ×
= =

=

  

  :اب العمر اإلنتاجيحس •
100 100 4

25
N

t
= = =  

  

  :ويكون الجدول كما يلي
م قر

  العملية
حساب  مر

  االستثمار
  عمر اإلنتاجيلا  دل االهتالكعم  قيمة األصليةلا

ط االهتالك قس
  السنوي

1  243  20.000   20%  5  4.000  

  00010.  نواتس 10  10%  100.000  243  2

3  244  120.000 10%  10  1.200  

4  244  9000 25%  4  1.000  

  ):2(حل التمرين 

  إكمال الجدول •

 ط االهتالك السنويقس  دل االهتالك السنويعم  قيمة األصليةلا  ع التثبيتون

  15.000  %15  300.000  البناءات

  10.000  %10   100.000  دات و أدوات صناعيةمع

  8.000  %20  40.000  عدات النقلم

  2.000  %10  20.000  تبجهيزات المكت
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المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة، األصول 

   35000 غير الجارية

     

 15000  اهتالك  البناءات   2813    

  10000   المعدات واألدوات الصناعية اهتالك لمنشآت التقنية ،  2815 

  8000  )معدات النقل(التثبيتات العينية األخرى اهتالك  28181 

  2000  )تجهيزات المكتب(اهتالك التثبيتات العينية األخرى   28182 

   

   

  ) 2010لسنة  تسجيل اهتالك التثبيتات( 

     

  

  

  )3(حل التمرين 

  )ةاآلل( التثبيت  دول اهتالكج. 1

 محاسبيةلا قيمةال

  لصافيةا
متراكمةلا هتالكاتالا   سنواتلا  صليةألا قيمةلا  سنويلا هتالكالا

105.000 15.000 15.000 120.000 2009 

90.000  30.000  15.000  120.000  2010  

75.000  45.000  15.000  120.000  2011  

60.000  60.000  15.000  120.000  2012  

45.000  75.000  15.000  120.000  2013  

30.000  90.000  15.000  120.000  2014  

15.000  105.000  15.000  120.000  2015  

0  120.000  15.000  120.000  2016  

  



 

 

  .2009سجيل اهتالك اآللة  في الدفتر اليومي لسنة ت. 2
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األصول المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة، 

   15000 غير الجارية

  15000   اهتالك لمنشآت التقنية ، المعدات واألدوات الصناعية  2815 

   

   

  ) 2009لسنة  تسجيل اهتالك التثبيتات( 

     

  

  



 

 

 

 تصميم الدرس

  .حدود المحاسبة العامة.1

.أهداف محاسبة التسيير.2

  التكلفة. 3

  الهامش والنتيجة.4

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها 

 أسئلة التقويم الذاتي  

 التقويم الذاتية أجوب 

 
 

  :الكفاءات المستهدفة

 .ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة  

  ساعات 08 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة  :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .يحدد سعر التكلفة والنتيجة التحليلية باستعمال المجدول  

 

 تحليل التكاليف: المجال المفاهيمي الخامس 

  ل محاسبة التسييرمدخ): 14(الوحدة 



 

 

 المحاسبة العامةحدود .1
  

فهي تهتم . ات التي تقوم بها المؤسسة حسب طبيعتها تهدف المحاسبة العامة إلى تسجيل وترتيب العملي

في  من المخزونات بتسجيل كل نوع من العمليات  في حساب يجمع هذا النوع مثل تجميع المبيعات

، واألعباء الخاصة بالخدمات في  المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة 70حساب هو حساب 

  .إلخ.... لحساب وا الخدمات الخارجية 61الحسابين هما حساب

تهتم المحاسبة العامة في نهاية كل دورة  بتحديد النتيجة التي لها طابع إجمالي يتعلق بكل النشاط الذي 

  .قامت به  المؤسسة  خالل الدورة 

  

 :محاسبة التسييرأهداف . 2
  

مة  بما تمثله تواجه إدارة المؤسسة مشاكل ال يمكن حلها باستخدام المعلومات التي تقدمها المحاسبة العا

أن يتخذ قرارات مثال عدة منتجات، ويريد المسير فالمؤسسة غالبا ما تبيع . من نظرة إجمالية للمؤسسة 

كما يريد أن يعرف الحدود التي يمكن لمؤسسته الوصول إليها لتحقيق الربح  تخص كل منتج على حدة ،

، فهي تهدف إلى استخراج وتقييم ا الدوربة التسيير التي تقوم بهذولهذا يتم اللجوء إلى محاس. المنشود

، باإلضافة إلى تحليل األداء المالي للمؤسسة، كما تهدف إلى التنبؤ مؤشرات الفعالية الخاصة بالمؤسسة

  .بما يحدث في المستقبل في حال تغير شروط االستغالل

  .يالحظ أن محاسبة التسيير تستعمل من طرف مسيري المؤسسة، أساسا ألغراض داخلية

o عريف محاسبة التسيير ت:  

تقنيات لمعالجة المعلومات المتحصل عليها من المحاسبة  على أنها محاسبة التسيير إذن يمكن تعريف 

  .تحليلها للوصول إلى أهداف أساسيةلعامة باإلضافة إلى مصادر أخرى وا

o األهداف األساسية لمحاسبة التسيير أهم :  

  .و بنشاط معين أو بمنتج أو فرع في المؤسسةمعرفة مختلف األعباء الخاصة بالوظائف أـ 

  .مراقبة التسيير للتحكم فيه وتوجيههـ 

  .القيام بالتحليل االقتصادي واتخاذ القراراتـ 

  



 

 

o مقارنة بين المحاسبة العامة ومحاسبة التسيير  

يمكن أن نقارن بين المحاسبتين من حيث الهدف، ومن حيث مدة الدورة الزمنية، ومن حيث مصدر 

  :نوع منها من خالل الجدول التاليومات ومن حيث المستعملين لكل المعل

   

  

  

  

  من حيث 

  الهدف

  محاسبة التسيير  المحاسبة العامة

وتحديد المركز , تحديد مختلف النتائج للسنة المالية

 الكشوف المالية المالي للمؤسسة بتاريخ معين وإعداد 

  .القانونية في آخر السنة

مع  تبحث عن النتيجة مفصلة

إظهار أسباب ومكونات هذه 

النتيجة مثل تحديد نتيجة  كل 

  .منتج على حدة

من حيث المدة 

الزمنية للدورة 

  .المحاسبية

  .في بعض الحاالت نصف سنةعادة هي سنة و

   

أو كل يتم التحليل كل ثالثي 

شهر ويعتبر الشهر األكثر 

استعماال وذلك من أجل اتخاذ 

القرارات المناسبة قبل فوات 

 . واناأل

  من حيث

  مصدر المعلومات

النظام المحاسبي المالي تخضع للقانون المتمثل في 

الذي يفرض التسجيل انطالقا من   المستندات 

  .القانونية 

تستخدم معلومات المحاسبة 

العامة باإلضافة إلى معلومات  

أخرى ال تأخذها المحاسبة 

  .العامة بعين االعتبار

  من حيث

  المستعملين

  :ن عدة أطراف تستعمل م

  العمال  ,المسيرون : داخلية

, المتعاملون مع المؤسسة مثل الزبائن:  خارجية

  .الخ...البنوك ومصلحة الضرائب 

المستعمل األساسي هم مسيرو 

المؤسسة على مختلف 

ث تساعدهم في مستوياتهم حي

اتخاذ و تحديد المسؤوليات

  .القرارات المناسبة

  

  

  



 

 

    

o اسبتينمثال للمقارنة بين المح  

  المعطيات

، خالل شهر ديسمبر كانت "ب " والمنتج  " أ "  مؤسسة محمد التجارية تبيع منتجين هما المنتج

  المعلومات الخاصة بنتيجة المؤسسة كما يلي 

  : أ ـ معلومات المحاسبة العامة

خالل أن النتيجة المحققة من طرف المؤسسة  12/ 31أظهرت الميزانية المحاسبية الختامية بتاريخ 

  .دج 400000 السنة هي 

  ب ـ معلومات محاسبة التسيير

  تحليل النتيجة المحققة حسب المنتج

النتيجة حسب    مجموع التكاليف  المبيعات  المنتج 

  المنتج

  نتيجة الدورة

  ربح 400000+  100000-   1700000  1600000  أالمنتج 

   500000+  2500000  3000000  بالمنتج 

  التعليق

علومات المستخرجة من المحاسبة العامة فإن نتيجة مؤسسة محمود إيجابية، والمؤسسة إذا أخذنا بالم

لكن إذا أخذنا بمعطيات محاسبة التسيير يتبين لنا أن المؤسسة قد ضيعت فرصة تحقيق . تعتبر ناجحة 

لو اقتصر نشاطها دج  500000ربح أكبر من الربح الذي حققته أي كان من الممكن تحقيق ربح قدره 

وهذه المعلومات كان من الممكن استخدامها من طرف . " ب"ى بيع منتج واحد فقط هو المنتج عل

  .محمود لزيادة أرباح مؤسسته بدال من االقتصار على استخدام معلومات المحاسبة العامة فقط

وهكذا نستنتج أهمية وضرورة محاسبة التسيير في تحقيق أهداف المؤسسة والوصول بها إلى 

  .ربح ممكن، ومحدودية المحاسبة العامة لوحدها للوصول إلى نفس النتائج تحقيق أكبر

  

  

  

  



 

 

 التكلفة 3
  

  : تعريف التكلفة   1.3

التكلفة هي مبلغ الخزينة المدفوع أو القيمة الحقيقية لكل مقابل آخر ُيقّدم للحصول على عنصر عند 

التي تتحملها بمرحلة ما و األعباء المتعلقة مجموع هي وبعبارة أخرى .تاريخ اقتنائه أو إنتاجه

  .وذلك قبل المرحلة النهائية لعملية البيع, بضاعة أو خدمة أو منتج أو عدة منتجات مباعة للغير

  :حساب التكلفة  . 2.3

  : تكلفة الشراء . أ

أو على المواد واللوازم من مصاريف حتى ) في مؤسسة تجارية(هي كل ما يصرف على البضاعة 

  :و تحسب تكلفة الشراء كما يلي . سسةدخولها إلى مخازن المؤ

  

   :مثال

خالل شهر مارس قامت ". م " باستعمال المادة األولية " أ " الصناعية تنتج المنتج " الفالح" مؤسسة 

  :بالعمليات التالية

  .Kg /DA 286بـ " م"من األولية  Kgـ شراء 

  .Kg /DA 45ـ مصاريف الشراء 

  ".م"ام من المادة أحسب تكلفة شراء الكيلوغر :المطلوب

  :الحل

  .في جدول حساب أي تكلفةب نقدم الحسابات الخاصةمن أجل عرض أفضل، 

 تكلفة الشراء

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  2.459.600  286  8600  ثمن الشراء

  387.000  45  8600  مصاريف الشراء

  2.846.600  -   -   تكلفة الشراء

  8600   -   الكمية المشتراة

 331 -  -   راء الكيلوغرامتكلفة ش

  

مصاريف الشراء+ ثمن الشراء = لفة الشراء تك  



 

 

  تكلفة اإلنتاج ب ـ 

وهي كل ما يصرف على المنتج الذي تصنعه المؤسسة من أعباء مثل المادة األولية المستعملة، وأجور 

العمال، وغيرها حتى يخرج من ورشة التصنيع ويستلم من طرف المخازن التي يخزن فيها وتحسب 

  :اإلنتاج كما يليتكلفة 

  

  

  :مثال

  :لنشاط مؤسسة الفالح خالل شهر مارس قامت بما يليمتابعة 

  ".م"من المادة األولية  Kg 1,5باستعمال " أ " وحدة من المنتج  3500ـ إنتاج 

  .لكل وحدة منتجة DA 15ـ مصاريف اإلنتاج 

  ".أ " المنتج  إنتاج الوحدة منأحسب تكلفة : المطلوب

  :الحل

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية البيان

  1.737.750  331  5250  ثمن شراء المادة األولية المستعملة

  52.500  15  3500  مصاريف الشراء

  1.790.250  -   -   تكلفة اإلنتاج الكلية

  3500  -   -   الكمية المنتجة

  511.5  -   -   تكلفة إنتاج الوحدة

  :سعر التكلفة . ج

يصل إلى الزبون أي أن صرف على المنتجات المباعة في مختلف المراحل السابقة حتى يهو كل ما 

  .بما في ذلك مصاريف التوزيع التي صرفت على المنتج المباع األعباءسعر التكلفة هو مجموع 

  

  

  :مثال

  :متابعة لنشاط مؤسسة الفالح خالل شهر مارس قامت بما يلي

  .للوحدة المباعة DA 19,50  ) التوزيع(، مصاريف البيع " أ " وحدة من المنتج  2100ـ بيع 

  ".أ " أحسب سعر تكلفة الوحدة المباعة من المنتج  :لوب المط

  مصاريف اإلنتاج+ والخدمات  ةتكلفة شراء المستهلكات من المادة األولية المستعمل= لفة اإلنتاج تك

  )البيع(مصاريف التوزيع + لمنتجات المباعة إنتاج ا فةتكل= ر التكلفة سع



 

 

  :الحل

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  1.074.150  511.5  2100  تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

  40.950  19.5  2100  مصاريف التوزيع

  1.115.100  -   -   سعر التكلفة الكلية 

  2100  -   -   الكمية  المباعة

  531  -   -   المباعةسعر تكلفة الوحدة 

  

 الهامش والنتيجة. 4
  

  :الهامش . 1.4

  الهامش تعريف .أ

  أحد المكونات الجزئية لسعر تكلفةلفرق بين سعر البيع من منتج ما وهو ا

  .هذا المنتج

  :حساب الهامشب ـ 

حدة ، وفي حالة تحديد الهامش للونتاجاإلبيع تكلفة الالفرق بين سعر بنتاج اإلالهامش على تكلفة يحسب 

  :يحسب كما يلي 

  .الوحدة تكلفة إنتاج   -الوحدةسعر بيع = الهامش للوحدة 

  :مثال

  .دج 620 بسعر " أ " تبيع الوحدة من المنتج " الفالح " إذا كانت مؤسسة 

  : المطلوب 

  ".أ " ـ أحسب الهامش على تكلفة إنتاج الوحدة من المنتج 

  ".أ " ج ـ أحسب الهامش اإلجمالي على تكلفة إنتاج المنت

   :الحل

  ":أ " ـ الهامش على تكلفة إنتاج الوحدة من 

620 – 511.5 = 108.5 DA  

  

  ":أ " ـ الهامش اإلجمالي على تكلفة إنتاج المنتج 



 

 

108.5× 2100 = 227.850 DA 

  :مالحظة 

على تكلفة اإلنتاج باستعمال الكمية المباعة ويمكن تحديد الهامش اإلجمالي  يحسب الهامش اإلجمالي

  :لى تكلفة اإلنتاج كما يليع

  تكلفة إنتاج المنتجات المباعة –) المبيعات( سعر بيع إجمالي

1.302.000 – 1.074.150 = 227.850 DA 

  :النتيجة . 2.4

  :تعريف النتيجة.أ 

  .النتيجة ربحاً أو خسارة بالنسبة لمنتج ما هي الفرق بين سعر بيع هذا المنتج و سعر تكلفة هذا المنتج 

  

  

  ساب النتيجةح ب ـ

   : مثال

ثم أحسب النتيجة اإلجمالية خالل شهر " أ " بالنسبة لمؤسسة الفالح أحسب نتيجة الوحدة من المنتج 

  .مارس

  :الحل

  " :أ " ـ نتيجة الوحدة من المنتج 

620 -531 = 89DA 

  : ـ النتيجة اإلجمالية خالل شهر مارس 

89× 2100 = 186.900DA 

  :ة كما يلي يمكن حساب النتيجة اإلجمالي

  سعر التكلفة الكلية –مبلغ المبيعات خالل الشهر 

(2100× 620) – 1.115.100 

1.302.000 – 1.1150.100 = 186.900 DA  

  

  

  عر التكلفةس –المبيعات = نتيجة ال



 

 

 أنشطة اإلعالم اآللي و حلولها
  

حساب تكلفة اإلنتاج لمؤسسة الفالح خالل شهر التي يمكن بواسطتها صيغه  مظهرااستعمل المجدول 

  .مارس

  

  ترحة ألنشطة اإلعالم اآلليالحلول المق

  :يظهر الحل باستعمال صيغ المجدول كما يلي

  

  
  

  

  



 

 

 أسئلة التقويم الذاتي
  

             التمرين األول

  :و قد كانت المعلومات الخاصة بالفترة المعتبرة كما يلي ) أ(مؤسسة تجارية تقوم ببيع البضاعة 

 DAللوحدة ، مصاريف الشراء  DA 80بـ " أ " وحدة من البضاعة   3500شراء : ـ المشتريات 

10.000  

 DA 8للوحدة مصاريف التوزيع  DA 120بمبلغ "  أ " وحدة من البضاعة  1400بيع : المبيعات 

  .للوحدة

  :المطلوب 

  " .أ " تحديد تكلفة شراء البضاعة  .1

  .تحديد سعر التكلفة للبضاعة المباعة .2

 .تحديد النتيجة .3

            التمرين الثاني

و كانت " م " إحدى المؤسسات الصناعية منتجاً وحيداً باستعمال مادة أولية وحيدة تنتج 

  :كما يلي 2000المعلومات المتعلقة بشهر مارس 

  Kg /DA 200بـ " م " من المادة األولية  Kg 80000: ـ المشتريات 

  " .م"من المادة األولية  Kg 70000باستعمال " ص"وحدة من المنتج   70000: ـ اإلنتاج 

  .للوحدة DA 1.200بـ " ص " وحدة من المنتج  65000ـ المبيعات 

للوحدة  DA 245للكيلو غرام في حين بلغت مصاريف اإلنتاج  DA 20ـ مصاريف الشراء كانت 

  .للوحدة المباعة D.A 50المنتجة أما مصاريف التوزيع فبلغت 

   :المطلوب 

  .حدد نتيجة شهر مارس

  

  

  

  

  



 

 

 أجوبة التقويم الذاتي
 ):1(حل التمرين 

  تحديد تكلفة شراء البضاعة. 1

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  280.000  80  3500  ثمن شراء البضاعة

  10.000      مصاريف الشراء

  290.000  -   -   تكلفة شراء البضاعة

  3500  -   -   الكمية  المشتراة

  82.85  -   -   تكلفة شراء الوحدة

  .مباعةتحديد سعر التكلفة للبضاعة ال. 2

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  115.990  82.85  1400  ثمن شراء البضاعة المباعة

  11.200  8  1400  مصاريف التوزيع

  127.190  -   -   سعر تكلفة البضاعة المباعة

  1400  -   -   الكمية  المباعة

  90.85  -   -   سعر تكلفة الوحدة المباعة

  تحديد النتيجة. 3

 اإلجمالي حدةسعر الو الكمية البيان

 168.000 120 1400 المبيعات

  127.190  90.85  1400  سعر التكلفة

  40.810  -   -   النتيجة

  

  

  

  

  



 

 

  ):2(حل التمرين 

  "م "تكلفة شراء المادة األولية . 1

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  16.000.00  200  80000  ثمن شراء المادة األولي

  1.600.000  20  80000  مصاريف الشراء

  17.600.000  -   -   تكلفة شراء المادة األولية 

  80000  -   -   الكمية  المشتراة

  220  -   -   تكلفة شراء الكيلوغرام الواحد

  

  ".ص"تحديد تكلفة إنتاج المنتج . 2

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  15.400.000  220  70000  ثمن شراء المادة األولية المستعملة

  17.150.000  245  70000  مصاريف اإلنتاج

  32.550.000  -   -   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

  70000  -   -   الكمية  المنتجة

  465  -   -   تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة

  

  المباع" ص"سعر تكلفة المنتج . 3

  اإلجمالي  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  30.225.000  465  65000  ثمن إنتاج المنتجات المباعة 

  3.250.000  50  65000  مصاريف التوزيع

  33.475.000  -   -   سعر التكلفة اإلجمالي

  65000  -   -   الكمية  المباعة

  515  -   -   سعر تكلفة الوحدة المباعة

  

  



 

 

  تحديد النتيجة. 4

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 78.000.000 1.200 65000 المبيعات

  33.475.000  515  65000  سعر التكلفة

  44.525.000  -   -   النتيجة

  

  

  



 

 

  

 تصميم الدرس
  

  .للتكاليف) المعتبرة( األعباء المحملة . 1

  ).المحملة( تصنيف األعباء المعتبرة . 2

  .لتكاليف الكليةحساب ا. 3

  .حساب النتيجة التحليلية. 4

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

  أسئلة التقويم الذاتي 

 التقويم الذاتي ة أجوب 

  :الكفاءات المستهدفة
ـ يميز بين أعباء المحاسبة العامة وأعباء المحاسبة التحليلية  المباشرة 

  .وغير المباشرة

 .ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة

  ساعة 12 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة :المراجع

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .يحدد أعباء المحاسبة التحليلية 

 .ص األعباء المباشرة ويحلل ويحمل األعباء غير المباشرةيخص 

  .يحسب النتيجة التحليلية 

  تحليل التكاليف: المفاهيمي الخامسجالالم 

  مدخل للتكاليف الكلية): 15(الوحدة 



 

 

  للتكاليف) المعتبرة (األعباء المحملة .1
 

تطرقنا في الدرس السابق إلى اختالف مصادر المعلومات التي تأخذها المحاسبة العامة بعين االعتبـار  

فالمحاسبة العامة تأخذ بعين االعتبار فقط األعبـاء المصـنفة حسـب    . ن مصادر  محاسبة التسيير ع

أما محاسبة التسيير فال تأخـذ هـذه   . مدونة النظام المحاسبي المالياألعباء من  6طبيعتها في الصنف 

ير، وهذا مـا يـؤدي   بعين االعتبار، باإلضافة إلى ذلك هناك أعباء تنفرد بها محاسبة التسيها كلاألعباء 

  .إلى عدم تساوي أعباء المحاسبة العامة واألعباء المحملة للتكاليف

  : للوصول إلى تحديد األعباء المحملة للتكاليف نستعين بالشكل التالي 

  

  

  

  

   م
   

  

  
  :يلي من الشكل السابق نستنتج ما

  .ـ أعباء المحاسبة العامة ال تساوي األعباء المحملة للتكاليف

بناء على ذلك نتناول في  .عباء المحملة للتكاليف يتم حسابها انطالقا من  أعباء المحاسبة العامة ـ األ

  :هذه الوحدة األعباء التالية 

  .ـ أعباء المحاسبة العامة المحملة

   .ـ أعباء المحاسبة العامة غير المحملة

  .ـ األعباء اإلضافية

أعباء  
المحاسبة 
 العامة

أعباء غير

  معتبرة 

  
أعباء 

معتبرة

أعباء غير

  معتبرة 

  
أعباء 

 معتبرة

أعباء 

 إضافية

األعباء 

المحملة 

 للتكاليف



 

 

   .ـ األعباء المحملة للتكاليف

  )األعباء المعتبرة( العامة المحملة للتكاليف أعباء المحاسبة  .1.1

التي تحمل إلى التكاليف وتسمى بأعباء المحاسبة العامة المعتبرة ومن  6وهي مختلف أعباء الصنف 

  .  الخ ..... أمثلتها المادة األولية المستعملة، أجور العمال 

  ) غير المعتبرة( األعباء غير المحملة  .1.1

والتي ال تحمل للتكاليف ألن لها طابع استثنائي أو تلك التي ال  6الصنف وهي أعباء المحاسبة العامة 

تخص الدورة التي نحسب تكاليفها حيث أن الدورة المحاسبية هي سنة ودورة التكاليف هي عادة شهر 

  .واحد 

  األعباء اإلضافية   .1.1

  .ها مختلفةوهي أعباء نظرية كان من المفروض على المؤسسة أن تدفعها لو كانت  ظروف استغالل

  :أمثلة 

o ، المحاسبة العامة ال تأخذ بعين االعتبار هذه الفوائد ألنها ف الفائدة على رأس المال الخاص

أما محاسبة . األموال الخاصة هي ملك لصاحب أو أصحاب المؤسسة  ألّنولم تدفع فعليا 

في مقابل المؤسسة حصلت على هذه األموال من البنوك وبالتالي تدفع  التسيير فتفترض أّن

  .ذلك فوائد تؤخذ بعين االعتبار عند حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة 

o أجر صاحب المؤسسة الذي يمارس مهاما بالمؤسسة دون مقابل.  

  ) األعباء المعتبرة ( األعباء المحملة للتكاليف . ج

ويمكن حسابها كما  للتكاليف من أعباء والتي تأخذها  محاسبة التسيير بعين االعتبارما يحمل  وهي كل

  :يلي 

  . األعباء غير المعتبرة –األعباء اإلضافية + أعباء المحاسبة العامة = األعباء المعتبرة 

  

 

 

  

  

  



 

 

  )المحملة( تصنيف األعباء المعتبرة  .2
  

  األعباء المحملة إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة 

  األعباء المباشرة . 1.2

أعباء يمكن تخصيصها مباشرة لمختلف التكاليف دون حسابات هي   :تعريف األعباء المباشرة . أ

  .إضافية

المادة األولية ( عند إنتاج خزانة من الخشب، فإن الخشب المستعمل في إنتاج هذه الخزانة  :مثال 

وكذلك األمر بالنسبة ألجر العامل الذي يقوم بتصنيع هذه الخزانة . هو من األعباء المباشرة) المستعملة

  )   اليد العاملة المباشرة( األعباء المباشرة  يعتبر من 

   تخصيصها مباشرة يتم  :تخصيص األعباء المباشرة ب ـ 

   :مثال 

،  "  ق" والمادة األولية " م "اشترت مؤسسة األمل الصناعية خالل شهر جانفي المادة األولية 

  :المعلومات التالية تخص هذه العمليات 

  .Kg /D.A 20مصاريف النقل .  Kg /D.A 150بـ    Kg 2900: المادة األولية م 

  . Kg /D.A 15دج ، مصاريف النقل  Kg /D.A 80 بـ  Kg 1470: المادة األولية ق 

  .ق شراء المادتين األوليتين م ،حدد تكلفة : المطلوب 

  :الحل

  المادة األولية ق  المادة األولية م  البيان

سعر   الكمية

  الوحدة

سعر   الكمية  اإلجمالي

  وحدةال

  اإلجمالي

  117600  80  1470  435000  150  2900  ثمن الشراء

مصاريف النقل 

  المباشرة

2900  20  58000  1470  15  22050  

تكلفة الشراء 

  الكلية

  139650  ـــ  ـــ  493000  ـــ  ـــ



 

 

يالحظ أن مصاريف النقل هي أعباء مباشرة وذلك ألنه يتم  توزيعها على التكاليف المعنية دون 

قة فقد أمكننا توزيع مصاريف نقل المادة األولية م ومصاريف نقل المادة األولية ق دون حسابات مسب

  . القيام بأي تحليل لهذه األعباء وبدون أي حسابات إضافية أخرى 

  األعباء غير المباشرة .2.2

إلى هي أعباء معتبرة تخص عدة تكاليف وال يمكن تحميلها مباشرة : تعريف األعباء غير المباشرة  . أ

  . تكلفة معينة إال بعد القيام بعمليات حسابية وسيطية

     :أمثلة

  مصاريف تنظيف المحالت والمباني

  .خدمات الحراسة، اإلضاءة، صيانة اآلالت واألدوات

  دول توزيع األعباء غير المباشرةب ـ  ج

  )األقسام المتجانسة( أقسام التحليل ـ  1.ب 

  :عملية التحميل في تتمثل العمليات  الحسابية التي تسبق 

ـ تقسيم األعباء غير المباشرة على األقسام المحاسبية للمؤسسة وهي ما يسمى بمراكز التحليل أو  

  األقسام المتجانسة 

  .ـ تحميل تكلفة كل قسم من األقسام المتجانسة للمؤسسة إلى تكلفة المنتجات المختلفة

  :تنقسم األقسام المتجانسة إلى نوعين من األقسام 

  ,وهي التي فيها يتم تحميل األعباء غير المباشرة للتكاليف المختلفة :ـ أقسام أساسية    

، قبل أن توزع على األقسام غير المباشرة فيها في مرحلة أولىيتم تجميع األعباء  :ـ أقسام مساعدة   

  .الرئيسية في مرحلة الحقة

  ) :القياس(ـ طبيعة وحدة العمل  2.ب

ألساس الذي يعتمد عليه في تحميل األعباء غير المباشرة للتكاليف، وتختلف طبيعة وحدة العمل هي ا

طبيعة وحدة العمل من قسم إلى آخر ففي قسم التموين قد تكون طبيعة وحدة العمل الكمية المشتراة أو 

 ثمن الشراء، أما قسم اإلنتاج فقد تكون طبيعة وحدة العمل هي الكمية المنتجة، أو الكمية المستعملة من

المواد األولية، أو عدد ساعات العمل المباشرة، أّما في قسم التوزيع فقد تكون طبيعة وحدة العمل إما 

  .الكمية المباعة أو رقم األعمال

  

  



 

 

  )العمل( تكلفة وحدة القياس  ـ  3.ب

إن نشاط األقسام يتم قياسه بوحدة قياس أو وحدة عمل خاصة بكل قسم، وهذا يستدعي اختيار وحدة 

  .كل قسم أساسيقياس ل

  : وحدات القياس المستعملة عادة هي 

  )ساعات يد عمل( ـ اليد العاملة المخصصة إلنتاج المنتج 

  )ساعة عمل آلة( ـ عدد ساعات تشغيل اآلالت 

  .....)عدد ، وزن ، حجم ( ـ لوازم مستعملة في القسم

  .....) D.A 1كوحدة قياس ، D.A 100( ـ مبالغ مصروفة في القسم 

حديد تكلفة لكل وحدة قياس في كل قسم تحليل وذلك بعد معرفة مجموع تكلفة القسم وعدد وحدات ويتم ت

  : القياس به، وتحدد تكلفة وحدة القياس كما يلي

عدد وحدات القياس لنفس / مجموع األعباء غير المباشرة للقسم= القياس العمل أو وحدة تكلفة 

  .القسم 

  :مثال

  :ول توزيع األعباء غير المباشرة لشهر جوان فكان كما يلي قامت مؤسسة األمل بإعداد جد 

المجموع   البيان

  الموزع

  قسم التوزيع  قسم التصنيع  قسم التموين

  المجموع النهائي

  طبيعة وحدة العمل

  

  عدد وحدات العمل

  تكلفة وحدة القياس

250000  

  

60000  

Kg  مادة أولية

  مشتراة

3000  

  

  ؟

120000  

  يد عاملة مباشرة

1200  

  

  ؟

70000  

  وحدة مباعة

  

3500  

  

  ؟

  .أكمل جدول  األعباء غير المباشرة السابق: المطلوب 

  

  

  



 

 

  : الحل

المجموع   البيان

  الموزع

  قسم التوزيع  قسم التصنيع  قسم التموين

  المجموع النهائي

  طبيعة وحدة العمل

  

  عدد وحدات العمل

  تكلفة وحدة القياس

250000  

  

60000  

Kg  مادة أولية

  مشتراة

3000  

  

20  

120000  

  يد عاملة مباشرة

1200  

  

100  

70000  

  وحدة مباعة

  

3500  

  

2  
  

  .نالحظ أن طبيعة وحدة العمل أو القياس وتكلفة وحدة القياس تختلف من قسم آلخر

  تحميل األعباء غير المباشرة للتكاليف.ج 

  الشكل التالي يوضح كيفية  التعامل مع األعباء غير المباشرة

  تحميل                                                        

  

                                          

  

  

أما األعباء . من الشكل السابق يتبين لنا أن األعباء المباشرة يتم تحميلها مباشرة للتكاليف وسعر التكلفة

  :غير المباشرة فيتم التحميل على مرحلتين 

اء غير المباشرة على مراكز التحليل أو األقسام المتجانسة على أساس توزيع األعب :ـ المرحلة األولى 

  .مفاتيح معينة

  .تخصيص أعباء األقسام بأن تحمل على مختلف التكاليف وسعر التكلفة :ـ المرحلة الثانية 

   :مثال 

  :اشترت مؤسسة األمل خالل شهر جوان  مادتين أوليتين كما يلي

باستعمال معطيات المثال السابق حدد مبلغ . Kg 1100ة األولية ق والماد Kg 1900المادة األولية م 

  .األعباء غير المباشرة التي تخصيصها  للمادة األولية م وللمادة األولية ق

األعباء 

المحملة 

 للتكاليف

مختلف  باشرةأعباء م

التكاليف 

وسعر التكلفة مراكز 

 التحليل

 أعباء غير مباشرة

  تخصيص  توزيع



 

 

  :الحل

   D.A 20تكلفة وحدة القياس هي 

  38000=  1900× 20: األعباء غير المباشرة  للمادة األولية م 

  22000=  1100× 20: ولية قاألعباء غير المباشرة  للمادة األ

                                                        -----  

    60000المجموع                                               

ويالحظ أن باقي األعباء غير المباشرة التي تخص قسم التصنيع توزع على تكلفة إنتاج المنتجات 

وكذلك األمر بالنسبة لمبالغ قسم التوزيع فتوزع بدورها  على سعر التكلفة  المصنعة بنفس الطريقة،

  .بنفس الطريقة
  

  حساب التكاليف الكلية. 3
  

 تكاليف الشراء                 . 1.3

  : تحسب تكلفة الشراء كما رأينا سابقا كما يلي 

  مصاريف الشراء+ ثمن الشراء = تكلفة الشراء

  :اء تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة تصبح المساواة السابقة كما يليوباعتبار أن مصاريف الشر

  مصاريف الشراء غير المباشرة+ مصاريف الشراء المباشرة + ثمن الشراء = تكلفة الشراء

  : تكاليف اإلنتاج . 2ـ 3

  :كما رأينا سابقا فإن تكلفة اإلنتاج تحدد كما يلي 

  مصاريف اإلنتاج+ المادة األولية المستعملة = تكلفة اإلنتاج 

  :وباعتبار مصاريف اإلنتاج تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة تصبح المساواة السابقة كما يلي 

مصاريف اإلنتاج غير + مصاريف اإلنتاج المباشرة + المادة األولية المستعملة = تكلفة اإلنتاج 

  المباشرة

  سعر التكلفة  3.3

  :كما رأينا سابقا فإن سعر التكلفة يحسب كما يلي

  )البيع(مصاريف التوزيع+ تكلفة إنتاج المنتجات المباعة = سعر التكلفة 



 

 

وباعتبار أن مصاريف التوزيع تنقسم إلى مصاريف مباشرة وغير مباشرة تصبح المساواة السابقة كما 

  :يلي 

مصاريف + المباشرة ) البيع(اريف التوزيع مص+ تكلفة إنتاج المنتجات المباعة = سعر التكلفة  

  .غير المباشرة ) البيع( التوزيع 

  تطبيق على حساب التكاليف الكلية.  4ـ  3

  :مثال

مؤسسة الوفاق تصنع المنتج أ والمنتج ب باستعمال المادة األولية م، خالل شهر جانفي كانت المعلومات 

  :المتعلقة بحساب تكاليف هذه المؤسسة كما يلي 

 D.A 1500، مصاريف الشراء المباشرة بلغت Kg /D.A 25من المادة م بـ  Kg 800: مشترياتال

.  

  :اإلنتاج 

   D.A 14000من م ، مصاريف اإلنتاج المباشرة بلغت  Kg 400وحدة من أ باستعمال  200ـ 

 D.Aمن المادة األولية م ، مصاريف اإلنتاج المباشرة بلغت  Kg 300وحدة من ب باستعمال  150ـ 

12000  .  

  :المبيعات 

  .للوحدة المباعة  D.A 12وحدة من المنتج أ ، مصاريف التوزيع المباشرة بلغت  180

  .للوحدة المباعة  D.A 10وحدة من المنتج ب ، مصاريف التوزيع المباشرة بلغت  140

  :األعباء غير المباشرة للفترة يلخصها الجدول التالي 

المجموع   البيان

  الموزع

  قسم التوزيع  قسم اإلنتاج  ينقسم التمو

  14000  35000  15000    المجموع النهائي

  مباعة/ و  منتجة/ و  م/أ / م    طبيعة وحدة القياس

  ؟  ؟  ؟    عدد وحدات القياس

  ؟  ؟  ؟    تكلفة وحدة القياس

  :المطلوب  

  حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة 



 

 

  :الحل 

  :المباشرة كما يلي ـ يتم البدء بإكمال جدول توزيع األعباء غير  

  البيان
المجموع 

  الموزع
  قسم التوزيع  قسم اإلنتاج  قسم التموين

  14000  35000  15000    المجموع النهائي

  مباعة/ و  منتجة/ و  م/أ / م    طبيعة وحدة القياس

  320  350  800    عدد وحدات القياس

  43.75  100  18.75    تكلفة وحدة القياس

  ـ حساب تكلفة الشراء 

  المبالغ  سعر الوحدة  لكمية ا  البيان

  20000  25  800  ثمن الشراء

  1500  ــــ  ــــ  المصاريف المباشرة

المصاريف غير 

  المباشرة
800  18.75  15000  

  36500  ـــــ  ـــــ  تكلفة الشراء الكلية

  800  ـــــ  ـــــ  الكمية المشتراة

  45.625  ـــــ  ـــــ   Kgتكلفة شراء 

  ـ تكلفة اإلنتاج

  نتاج المنتج أتكلفة إ 

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  18250  45.625  400  المادة األولية المستعملة

  14000  ــــ  ــــ  مصاريف مباشرة

  20000  100  200  مصاريف غير مباشرة

  52250  ـــــ  ـــــ  تكلفة اإلنتاج الكلية

  200  ـــــ  ـــــ  الكمية المنتجة

  261.25  ـــــ  ـــــ  تكلفة إنتاج الوحدة من  أ



 

 

  تكلفة إنتاج المنتج بـ 

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  13687.5  45.625  300  المادة األولية المستعملة

  12000  ــــ  ــــ  مصاريف مباشرة

  15000  100  150  مصاريف غير مباشرة

  40687.5  ـــــ  ـــــ  تكلفة اإلنتاج الكلية

  150  ـــــ  ـــــ  الكمية المنتجة

  271.25  ـــــ  ـــــ  تكلفة إنتاج الوحدة من  أ
  

  ـ سعر التكلفة

  سعر تكلفة المنتج أ 

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  47025  261.25  180  تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

  2160  12  180  مصاريف مباشرة

  7875  43.75  180  مصاريف غير مباشرة

  57060  ـــــ  ـــــ  سعر التكلفة الكلية

  180  ـــــ  ـــــ  الكمية المباعة

  317  ـــــ  ـــــ  سعر تكلفة الوحدة  من  أ

  سعر تكلفة المنتج ب

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  37975  271.25  140  تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

  1400  10  140  مصاريف مباشرة

  6125  43.75  140  مصاريف غير مباشرة

  45500  ـــــ  ـــــ  سعر التكلفة الكلية

  140  ـــــ  ـــــ  الكمية المباعة

  325  ـــــ  ـــــ  سعر تكلفة الوحدة  من  أ



 

 

  حساب النتيجة التحليلية ـ  4
 

وال يمكن ذلك إال إذا كانت األعباء  النتيجة التحليلية يجب أن تتطابق مع نتيجة المحاسبة العامة،

ء غير متطابقة ولهذا يجب أخذ ذلك بعين االعتبار بالعودة متطابقة، وقد سبق لنا أن رأينا أن هذه األعبا

  .إلى األعباء التي تأخذها المحاسبة العامة بعين االعتبار فقط 

  سعر تكلفة المنتج –مبلغ المبيعات = النتيجة التحليلية للمنتج 

  :أما نتيجة المحاسبة التحليلية أو النتيجة التحليلية الصافية  فتحدد كما يلي 

األعباء غير  - ) مجموع النتائج التحليلية لكل المنتجات(النتيجة التحليلية اإلجمالية  =ن م ت 

  األعباء اإلضافية+ المعتبرة 

  :مثال   

،  DA 450لنأخذ نفس  معطيات مؤسسة الوفاق لشهر جوان حيث كان سعر بيع الوحدة من المنتج أ  

  وسعر بيع الوحدة من المنتج 

  . DA 9000، واألعباء غير المعتبرة D.A 15000األعباء اإلضافية  في حين كانت.  D.A 350بـ 

  .لمؤسسة الوفاق خالل شهر جوان) النتيجة التحليلية الصافية(حدد نتيجة المحاسبة التحليلية  :المطلوب 

  

  :الحل

  تحديد النتيجة التحليلية اإلجمالية

  البيان

  

  المنتج ب  المنتج أ

  المبالغ  سعر الوحدة  يةالكم  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية

  49000  350  140  81000  450  180  مبلغ المبيعات

  45500  ــــ  ــــ  57060  ــــ  ــ  سعر التكلفة - 

  3500+  23940+  النتيجة التحليلية للمنتج

  27440  ن ت اإلجمالية



 

 

 

 

 

 

 

 

  تحديد النتيجة التحليلية الصافية

  المبالغ  البيان

  27440  النتيجة التحليلية اإلجمالية

  -9000  األعباء غير المعتبرة

  +15000  العناصر اإلضافية 

  33.440  نتيجة  المحاسبة التحليلية الصافية

  

  و حلولها  أنشطة اإلعالم اآللي
  

  إليك جدول توزيع األعباء غير المباشرة التالي الخاص بإحدى المؤسسات الصناعية

  وزيعالت  اإلنهاء  التصنيع  التموين  المجموع الموزع  البيان

  18000  40000  50000  30000  ؟  مجموع التوزيع

    طبيعة وحدة القياس
  مادة أولية

  مشتراة
  وحدة مباعة  وحدة منتجة  ساعة يد عمل

  1800  2000  2500  6000    عدد وحدات القياس

  ؟  ؟  ؟  ؟    تكلفة وحدة القياس

  : المطلوب

  .عها من الجدولبحيث تظهر النتائج في موقاستخدم المجدول إلعداد الجدول السابق 

  

  

  

  

  



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  :يظهر الحل النهائي باستعمال المجدول كما يلي

  



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي
             التمرين األول

  :مؤسسة صناعية تنتج منتجين اثنتين ) 1س 

  .1باستعمال المادة األولية م) 1أ

  . 2باستعمال المادة األولية م) 2أ

  :لنسبة للفترة المعينة أعطت لك المعلومات التالية با

  : جدول األعباء غير المباشرة  )1

  التوزيع   اإلنتاج   التموين   األقسام   األعباء

  60509.76  72000  89490.24  التوزيع النهائي للقسم 

  القياس  . و . ط

  عدد وحدات القياس

  كغ مادة أولية مشتراة

  ؟

  وحدة منج

  ؟

قم رمن  دج 100

  عمال األ

  ؟

  ؟  ؟  ؟  تكلفة وحدة القياس 

 :مشتريات المواد األولية  )2

  .Kg /D.A 240بـ  1مادة أولية م Kg 440ـ  

  .Kg /D.A 290بـ  2مادة أولية م Kg 560ـ 

 اإلنتاج و االستهالكات  )3

  .1من المادة األولية م Kg 285باستعمال  1منتج من أ 520ـ 

  . 2ادة األولية ممن الم Kg 405باستعمال  2منتج من أ 480ـ 

  اليد العاملة المباشرة  )4

  .1للساعة  تخص المنتج أ D.A 54ساعة بـ  286ـ        

  . 2للساعة تخص المنتج أ D.A 54ساعة بـ  306ـ        

  :المبيعات )5

  .للوحدة D.A 286بمبلغ  1منتج من أ 440

  .للوحدة D.A 586بمبلغ  2منتج من أ 380

  



 

 

  :المطلوب  

 D.Aعمال لتحديد النتيجة التحليلية الصافية مع العلم أن األعباء غير المعتبرة القيام بمختلف األ 

  .D.A1.255، أما األعباء اإلضافية  1.200

  
  

  التقويم الذاتي أجوبة
  

 ):1(حل التمرين 

  جدول توزيع األعباء غير المباشرة. 1

  التوزيع  اإلنتاج  التموين  األقسام   األعباء

  60509.76  72000  89490.24  التوزيع النهائي للقسم 

  القياس  . و.ط

  عدد وحدات القياس

  وحدة منج  1000كغ مادة أولية مشتراة 

1000  

D.A 100  3485.2رع ن  

  17.36  72  89.49  و القياس . تكلفة

  

  تكلفة الشراء. 2

  :1المادة األولية م

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  105.600  240  440  ثمن الشراء

  39.375,6  89,49  440  غير المباشرة المصاريف

  144.975,6  ـ  ـ  تكلفة الشراء الكلية

  440  ـ  ـ  الكمية المشتراة

  329,49  ـ  ـ   Kgتكلفة شراء 

  

  

  

  



 

 

  :2المادة األولية م

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  162.400  290  560  ثمن الشراء

  50.114,4  89,49  560  المصاريف غير المباشرة

  212.514,4  ـ  ـ  شراء الكليةتكلفة ال

  560  ـ  ـ  الكمية المشتراة

  379,49  ـ  ـ   Kgتكلفة شراء 

  

  تكلفة اإلنتاج. 3

  :1المنتج أ

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  93904,65  329,49  285  1تكلفة شراء المادة األولية م

  15.444  54  286  اليد العاملة المباشرة

  37.440  72  520 اج األعباء غير المباشرة لإلنت

  146.788,65  ـ  ـ  تكلفة اإلنتاج الكلية

  520  ـ  ـ  الكمية المنتجة

  282,29  ـ  ـ  تكلفة إنتاج الوحدة

  

  :2المنتج أ

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  153.693,45  379,49  405  2تكلفة شراء المادة األولية م

  16.524  54  306  اليد العاملة المباشرة

  34.560  72  480 ير المباشرة لإلنتاج األعباء غ

  204.777,45  ـ  ـ  تكلفة اإلنتاج الكلية

  480  ـ  ـ  الكمية المنتجة

  426,62  ـ  ـ  تكلفة إنتاج الوحدة



 

 

  سعر التكلفة ـ  4 

  :1المنتج أ

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  124.207,6  282,29  440  تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

  21.845,82  17,36  1258,4  غير المباشرة مصاريف التوزيع

  146.053,42  ـ  ـ  سعر التكلفة الكلية

  

  :2المنتج أ

  المبالغ  سعر الوحدة  الكمية  البيان

  162.115,6  426,62  380  تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

  38657,24  17,36  2226,8  مصاريف التوزيع غير المباشرة

  200772,84  ـ  ـ  سعر التكلفة الكلية

  

  النتيجة التحليلية الصافية. 5

 2المنتج أ 1المنتج أ البيان

 222.680 125.840 مبلغ المبيعات 

  200772,84  146.053,42  سعر التكلفة الكلية

  21.907,16  20.213,42ـ   النتيجة التحليلية

 1.693,74 النتيجة اإلجمالية

 1.255+  األعباء اإلضافية

    1.200 -   األعباء غير المعتبرة

  D.A 1.748,74  ص .ت .ن

 

 


