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نظرا للتحوالت االقتصادية اليت يعرفها العامل اليومي من جراء العوملة، التطور يف األسواق املالية و االتفاقيات 

الدولية و مع كثر االهتمام بوجوب و ضرورة توحيد العمل احملاسيب الدويل حتت مبادئ و أسس واحدة، تضبطه و 

 اليت cدف لتقدمي معلومات واضحة و سهلة الفهم مما يرتتب (IAS – IFRS )تنظمه املعايري الدولية للمحاسبة  

 .على ذلك إقبال العديد من دول العامل على تبين هذا النظام

و مع االنضمام املرتقب للجزائر كان ال بد على املختصني اجلزائريني القيام لعدة إصالحات و تعديالت تواكب هذه 

 الذي أعد النظام احملاسيب املايل اجلديد 1998 مارس 28التحوالت و لعل من أبرزها تعديل املخطط احملاسيب يف 

 و ذلك ~دف تسهيل التسجيل احملاسيب و 1975الناتج عن إصالح املخطط احملاسيب القائم يف اجلزائر منذ سنة 

. إمكانية مقارنة الوضعية املالية الكربى خاصة الشركات املتعددة اجلنسية، و تشجيع املستثمرين على االستثمار

 كغريها من البلدان كان ال بد هلا أن تواكب التطورات احلاصلة يف الساحة الدولية من خالل النظام احملاسيب  واجلزائر

املايل اجلديد، غري أن هذا اإلصالح وافقته قوانني و مراسيم جديدة تساعده على الوصول لتحقيق األهداف املستمدة 

 ال تواكب املرحلة اجلديدة اليت دخلتها PCNمنه، هذا ألن القوانني اليت كانت متواجدة يف ظل املخطط احملاسيب 

. السوق اجلزائرية و االقتصاد اجلزائري كذلك

و قد مس هذا النظام املايل اجلديد كافة احلسابات املتعلقة بالتسجيل احملاسيب ليشمل بذلك النفقات و اإليرادات اليت 

هي بدورها كذلك تأثرت بالتغيري احلاصل يف النظام احملاسيب اجلديد    و لذلك تعترب النفقات و اإليرادات حسابات 

رئيسية بالنسبة لتسيري املؤسسات اليت تقوم بتسجيل حركة اإليرادات و النفقات يف املؤسسة و يف النظام احملاسيب املايل 

. اجلديد

 

 

  .......................................................................................مقدمــة عامة



 ب 

 

:  طرح اإلشكالية 

. للتفصيل أكثر يف املوضوع سيكون حمتوى مذكرتنا هذه دراسة عامة لاليرادات و النفقات وفق النظام احملاسيب 

: و قد قمنا بطرح اإلشكالية التالية

كيف يتم معاجلة اإليرادات و النفقات وفق النظام احملاسيب املايل؟ 

: و ملعاجلة هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية

üما مدى تأثري اإليرادات و النفقات يف نشاط املؤسسة؟  .

üما هي التغريات اليت طرأت على اإليرادات و النفقات وفق النظام احملاسيب ؟   .

:  طرح الفرضيات�

: انطالقا من اإلشكالية املطروحة نستخلص بعض الفرضيات

ü يعترب جدول حسابات النتائج يف النظام احملاسيب املايل اجلديد ملخص لإليرادات والنفقات خالل السنة 

. املالية

üتعترب اإليرادات و النفقات من أهم احلسابات اليت حتدد نشاط املؤسسة  .

üتعترب اإليرادات و النفقات من أهم مستويات حتديد النتيجة  .

:  المنهج المستخدم�

 اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي عند تناولنا لنشأة احملاسبة و تطور الفكر احملاسيب و عند إعطاء فكرة 

حول املعايري احملاسبية الدولية و جداول حسابات النتائج و عند تطرقنا للميزانية و جدول تغريات األموال اخلاصة و 

. كذلك املنهجني التحليلي و املقارنة عند دراستنا لاليرادات و النفقات وفق النظام احملاسيب املايل 

:  دوافع اختيار الموضوع�

:  هناك عدة أسباب الختيار هذا املوضوع منها ما هو ذايت و ما هو موضوعي نوجزها فيما يلي

üامليل الشخصي ملواضع احملاسبة  .



 ت 

 

üكون الإليرادات و النفقات من أهم احلسابات اليت تؤثر يف نشاط املؤسسة  .

üكون الدراسة من املواضيع املطروحة يف الساحة االقتصادية و املهنية حاليا . 

üأمهية النظام  احملاسيب يف جلب االستثمار و بالتايل دفع عجلة التنمية االقتصادية . 

üالتغريات اليت طرأت على النظام احملاسيب املايل. 

:  أهمية البحث�

تتمثل أمهية هذا املوضوع يف تزامنه مع التغيري احلاصل يف األنظمة احملاسبية باجلزائر وهذا من خالل مشروع 

النظام احملاسيب املايل اجلديد، و الذي جاء ليطور النظام احملاسيب يف اجلزائر و متكني مستخدمي املعلومة احملاسبية من 

. تطبيقه يف املؤسسات

:  أهداف الدراسة�

üحماولة إبراز ما مدى تأثري اإليرادات و النفقات يف نشاط املؤسسة  .

 üدراسة اإليرادات و النفقات وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد إلبراز أهم النقائص. 

üتوضيح املعاجلة احملاسبية لاليرادات و النفقات . 

:  صعوبات الدراسة�

صعوبة احلصول على املعلومة الدقيقة : خالل قيامنا باستجماع املعلومات واجهنا مجلة من الصعوبات من أمها

و الواضحة خاصة حول النظام احملاسيب اجلديد و أمام تعدد اآلراء و أفكار احملللني و املفكرين، إضافة إىل قلة املراجع 

. املفيدة يف هذا السياق و عدم توفرها على مستوى اجلامعة

 

 

 

 



 ث 

 

:  خطة البحث�

  فصول و خامتةأربعةلإلجابة عل  إشكالية البحث و كذا االسئلة الفرعية املطروحة مت تقسيم البحث إىل مقدمة و 

. عامة

تضمنت املقدمة عناصر املنهجية اليت يفرتض أن حتتويها كل مقدمة حبث علمي سواء فيما يتعلق باإلشكالية، 

. إخل...الفرضيات، أهداف الدراسة، املنهج املستخدم و دوافع اختيار املوضوع

 الفصل األول على عموميات حول احملاسبة و املعايري احملاسبية الدولية و جدول حسابات النتائج و امليزانية و قوائم -

. املالية و مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث

.  الفصل الثاين تضمن دراسة و حتليل النفقات وفق النظام احملاسيب اجلديد-

الفصل الثالث فتضمن دراسة و حتليل اإليرادات وفق النظام احملاسيب اجلديد و تضمنه دراسة حالة تطبيقية تشمل - 

. اإليرادات و النفقات

 .تضمن دراسة حالة مؤسسة مطاحن جديع من خالل النفقات واإليرادات: الفصل الرابع- 
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مما ال شك فيه أن احملاسبة أصبحت أمرا ضروريا بالنسبة للمنشآت اإلقتصادية بغض النظر عن طبيعة نشاطها 

و متثل احملاسبة مبا وفره من معلومات أحد أهم املصادر الالزمة لتأكيد قدرة املنشآت على املنافسة يف بيئة األعمال و 

من الضرورية اإلجابة على العديد من التساؤالت األساسية  و الضرورية اليت أدرجناها ضمن الفصل األول و املتعلقة 

مباهية احملاسبة من خالل التطرق إىل مفهومها و أمهيتها و مبادئها و كذا احملاسبة الدولية و معايريها و القوائم املالية  

. و تقسيماaا

:  و من هنا جاء تقسيم الفصل إىل ثالث مباحث رئيسية هي

Ãماهية احملاسبة الدولية: املبحث األول .

Ãمعايري احملاسبة الدولية: املبحث الثاين .

Ãعرض القوائم املالية: املبحث الثالث .

و من مث يتم إبراز اجلانب الفعال للنظام احملاسيب و املايل من خالل اإلملام بأبعاده ودوره ضمن خمتلف 

و إيرادات املؤسسة ، وكذا اخذ عينة  األنشطة اإلقتصادية لتكون مبثابة مقدمة أو دراسة متهيدية قبل النظر إىل أعباء

. كدراسة حالة اليت نتطرق إليها يف الفصل الثاين و الثالث" جديع"مؤسسة 
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 ماهية المحاسبة المالية: المبحث األول

لقد نشأت احملاسبة و تطورت كبقية العلوم االقتصادية و االجتماعية االخرى ، حيث تعاقبت عليها الكثري 

من احلضارات اليت ساهم يف تطورها و بروز أمهيتها فأصبحت ضرورة حتمية تقتضي على كل مسري أو عون اقتصادي 

أو باحث أن  يكون على دراية جبوانب هذا العلم، و هذا  جيسده املبحث األول املتعلق بنشأة احملاسبة و تطور الفكر 

. احملاسيب

اإلطار المفاهيمي للمحاسبة :  المطلب األول

لقد وردت عدة تعاريف لتوضيح ما املقصود مبفهوم احملاسبة، سنحاول أو نورد بعض التعاريف اليت توضح 

مفهوم احملاسبة الذي أورده بعض الكتاب و الباحثني يف جمال احملاسبة و كذلك بعض التعاريف الصادرة عن بعض 

. اجلمعيات و املعاهد املتخصصة يف احملاسبة

 :تعريف احملاسبة: أوال

 احملاسبة هي علم يشمل جمموعة من املبادئ و األسس و القواعد اليت تستعمل يف حتليل العمليات عند :1 تعريف

حدوثها، و تسجيلها من واقع مستندات نؤيد هلا، مث تبويب و تصنيف هذه العمليات و تلخيصها حبيث متكن 

الوحدة اإلقتصادية من حتديد إيراداqا و تكلفة احلصول على هذه اإليرادات، و من مث استخراج نتيجة أعماهلا من 

 )1(.ربح أو خسارة عند فرتة مالية معينة و بيان مركزها املايل يف sاية هذه الفرتة

 )تبويب(و تصنيف يل تسج: "  احملاسبة بأsا(AICPA) عرف املعهد األمريكي للمحاسبني األمريكيني :2تعريف

 )2(2".و تلخيص العمليات التجارية ذات األثر املايل، إضافة الستخالص النتائج املالية و تفسري هذه النتائج و حتليلها

 ترتيببإدخال :  احملاسبة على أsا نظام منظم للمعلومة املالية يسمح P. LASSEGUEيعرف  :3تعريف

،جمموعة معلومات مطابقة الحتياجات خمتلف  ،بعد املعاجلة املناسب ،�دف توفري تسجيل معطيات أساسية مرقمة

  املستخدمني املعنيني
)3( 

 هي علم و فن ختتص بتسجيل و تبويب وتلخيص األحداث املالية بصورة هلا داللتها يف ترشيد القرارات :4تعريف

 )4(.على خمتلف املستويات

                                                 
 .34-43، ص 2004مدخل املعاصر إىل احملاسبة املالية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان :  كمال نقيب )1(
. 38نفس املرجع السابق، ص )2(

)3(  P. LASSEGUE, gestion de l’entreprise et comptabilité, op.cit, P.18 

 . كمال نقيب، نفس املرجع )4(
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و تبويبها =دف ترشيد  و خالصة القول نستنتج أن احملاسبة 0تم بتحليل العمليات املالية و تسجيلها يف مستندات

. القرارات على خمتلف املستويات

 أهداف احملاسبة :ثانيا

 )1(:      0دف احملاسبة أساسا إىل

ü اية الدورة املاليةJ قياس املمتلكات اليت تقع يف حوزة املؤسسة، أي حتديد قيمة أصوهلا يف 

ü قياس قيمة احلقوق و اإللتزامات اليت تتحملها املؤسسة و حتديد مصادر متويلها. 

üتتبع مجيع العمليات اليت حتدث خالل الدورة املالية و قياس التغريات اليت تطرأ على ممتلكا0ا و حقوقها . 

ü تسجيل العمليات اليت تقوم =ا املؤسسة تسجيال صحيحا يف إطار رقايب سليم يعتمد صحة العمليات و 

جديتها و ميكن املؤسسة من حتديد وضعها املايل عند Jاية كل دورة باعتبار احملاسبة العامة القاعدة األساسية 

 .للتحليل املايل

ü تقييد وتنظيم و تبويب العمليات املالية للمؤسسة و تلخيصها يف قوائم و 0دف احملاسبة إىل مجع و تقييم

 .مالية

ü و من مث معرفة و حتديد الرسوم و الضرائب اليت  )ربح أو خسارة (املسامهة يف حتديد نتيجة أعمال املؤسسة

 .تقع على عاتقها

ü تزويد احملاسبة الوطنية باملعلومات الالزمة لتحديد الدخل القومي كما تقوم بإمداد احملاسبة التحليلية 

 .باملعلومات اليت حتتاج إليها

üتوفري احللول للمشاكل احملاسبية املتجددة . 

مبادئ المحاسبة المالية  : المطلب الثاني×

إن الغرض من وجود احملاسبة هو تسجيل مجيع عمليات املؤسسة  و تبيان أثرها و معرفة التزاما0ا و حقوق     

املؤسسة اجتاه الغري من أجل حتديد املكانة املالية للمؤسس و لكي تقوم احملاسبة بدورها على أكمل وجه جيب 

اإلعتماد على عدة قواعد و أسس و مبادئ تتصف بالقوة القانونية حيث ال حتضى البيانات احملاسبية املسجلة 

: بالقبول إال إذا تبني أن املبادئ اليت اتفق عليها قد طبقت بأكملها و من أهم املبادئ

 

 

                                                 
 .32-31المحاسبة الدولیة، إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع، ص: محمد المبروك أبو زید )1(
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Histoucal Cost Principal مبدأ التكلفة التارخيية :أوال
)2( 

أي (    إن هذا املبدأ يستند أساس على تاريخ احلصول على األصل املعين و بالذات األصول املادية طويلة األجل

كأساس لقياس تكلفة ذلك األصل بغض النظر عن التغريات اليت تطرأ على القيمة الزمنية للنقود و   )األصول الثابتة

ذلك من خالل مرحليت التضخم و اإلنكماش و الركود و ذلك انسجاما مع فرضية املوضوعية من جهة كأساس 

لوجود أدلة تدعم أسس القياس احملاسيب و كذلك مع  مبدأ ثبات وحدة النقد من جهة أخرى بالرغم من إجيابية و 

و مالئمة استخدام هذا املبدأ كأساس للقياس احملاسيب جنده ال خيلو من بعض العيوب و اليت من ضمنها ما  مصداقية

: يلي

. غياب املصداقية يف التعبري عن التكاليف احلقيقية السائدة يف السوق�

 . تؤثر سلفا على القياس احملاسيب و بالذات يف ظل التضخم�

 . ختلق صعوبة يف تأمني عملية املقارنة بني املعلومات احملاسبية�

 . يرتتب عليها مشاكل كثرية يف قياس الدخل مما ينج عنها خلق أرباح ومهية�

 . يتم سداد ضرائب عن أرباح مل تتحقق بسبب إخنفاض مصاريف اإلهتالك�

 : يتم توزيع أرباح ومهية مما يؤدي إىل�

. إخنفاض رأس املال و عدم احملافظة عليه و صيانته - أ

 . اخنفاض حقوق امللكية - ب

 )Honetary Unit Fixed Principal  )1 مبدأ ثبات وحدة النقد :ثانيا

إن هذا املبدأ انشق من فرضية وحدة القياس النقدي و االنسجام و مع مبدأ التكلفة التارخيية          و يدعوا 

إىل أن القيمة احلقيقية ثابتة و هذا األمر من الصعب قبوله يف ظل األزمات االقتصادية          و بالذات يف ظل 

التضخم الذي يؤدي حتما إىل اخنفاض القوة الشرائية للنقد مما يؤدي بالضرورة إىل غياب التعبري احلقيقي و الصادق 

. ملفردات األصول و اخلصوم غري املتجانسة اليت تقاس بوحدة نقدية ثابتة شكليا متغرية فعليا

يطرح بعض الباحثني منها املبدأ جبزء من فرضية وحدة القياس النقدي كما يدعو البعض إىل اعتباره فرضا 

. مستقال لكننا نرى بأنه أقرب أن يكون مبدأ

                                                 
  .76-75 كمال نقيب، مرجع سابق، ص)2(
 .77-76 كمال نقيب، مرجع سابق، ص )1(
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و لو أن اجتاه الفكر احملاسيب املعاصر يهتم بتحديده إن كان فرضا أم مبدأ، بل يدعو للتخلص منه يف ظل حماسبة 

التضخم بسبب االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار مما يلزم عدم إمكانية القبول  

  يف ظل Stability of purchaszing power monetary unitsبثبات القوة الشرائية للوحدة النقدية 

استخدامها كمقياس كمي للموارد و التدفقات على األساس التقليدي للقياس احملاسيب، و ذلك من خالل ربط هذا 

 و على العموم هناك عالقة عكسية يف ظل General price levelاملقياس مع مؤشر املستوى العام لألسعار 

التضخم بني املستوى العام لألسعار و القوة الشرائية للنقد، و على هذا األساس من الصعب التسليم حبقيقة أن 

الوحدة النقدية تبقى ثابتة ملقياس للقيمة، لذا ظهرت أفكار تدعو للتخلي أو على األقل تعديل القياس احملاسيب 

. التقليدي املتبىن على أساس التكلفة التارخيية و اللجوء إىل إما التكلفة التارخيية املعدلة أو مقياس التكلفة اجلارية

 )The revenue réalisation principale )2 مبدأ حتقق اإليراد :ثالثا

أحد القوائم املالية األساسية اليت جيب على  )أو ما يصطلح عليها باحلسابات اخلتامية(      تشكل قائمة الدخل

احملاسب إعدادها، و هذا ما يتطلب اإلجابة على سؤال مهم و هو مىت يتحقق اإليراد زمنيا و نوعيا؟ لذا اتفق أمام 

 فطاملا احلديث of revenue recognition tuningاحملاسب مهمة التحديد الزمين الدقيق لتحقق اإليراد 

يدور عن املصاريف و اإليرادات و األرباح و اخلسائر هذا يعين ليس له عالقة باملؤسسات العامة اليت ال xدف للربح 

و اليت تطبق األساس النقدي بل لتلك املؤسسات اإلقتصادية اهلادفة للربح و تطبيق أساس اإلستحقاق، لذا 

. يستوجب حتديد اإليراد الذي خيص هذه الفرتة املالية و فصله عما خيص الفرتات السابقة و الالحقة

:    للحكم على ذلك ال بد من توفر بعض الشروط األساسية لتحقيق اإليراد منها

 . أن يكون اإليراد نامجا عن إجناز بعض العمليات األساسية اليت قد اكتملت�

جيب أن يقابله تدفق سلعي أو  )من الغري للوحدة ( إن اإليراد هو عبارة عن تدفق مايل أو تدفق داخلي�

. )من الوحدة للغري (خدمايت خارجي 

 . إن التقابل يف كال نوعي التدفق أن يكون متحقق زمنيا و متطابق ماليا�

 . أسلوب البيع املتبع و شكل استالم قيمة املبيعات إن كانت سلفا أم نقدا أم آجال أو باألقساط�

 . خضوع عملية التدفق اليت حتقق اإليراد لعملية القياس احملاسيب�

                                                 
 78-77 كمال نقيب، مرجع سابق، ص )2(



  أسس النظام المالي و المحاسبي:                                                      الفصل األول

 

 11 

 مراعاة الظروف و اخلصائص اليت متيز هذا النشاط االقتصادي عن ذلك إذ جند األمر سهال و واضحا يف �

يسبب تعدد مراحل حتقق اإليراد يف النشاط الصناعي  و يزداد صعوبة يف نشاط  (النشاط التجاري لكنه أصعب

. )التشييد و البناء و املقاوالت

 مدى عالقة شكل االستالم لقيمة التدفق و بالذات إن كان آجال و أثره على حتقق اإليراد والتحقق من �

. القدرة على حتضري الديون

 احلكم مبوضوعية على دور كل مرحلة يف النشاط و قدرbا على حتقق اإليراد للتوصل إىل النقطة اليت ميكن �

 .القول بأن اإليراد قد حتقق حىت و لو مل يكتمل ممارسة النشاط لنهايته

 The matching principal مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات :رابعا
)1( 

سبق و أن عاجلنا بإسهاب أعاله مناقشة مبدأ حتقق اإليراد و ذلك lدف خلق املقدمات املوضوعية لتطبيق 

مبدأ مقابلة املصاريف و اإليرادات وفق سياسة اإلستحقاق إن نقطة السداد النقدي ألي بند من بنود املصاريف ليس 

بالضرورة اعتباره نقطة حتقق املصروف نظرا لوجود بعض املصاريف تنفق للحصول على أصول طويلة األجل تستخدم 

ألكثر من فرتة مالية و ما يتطلب توزيع تكلفتها على عدة فرتات اإلنسجام مع العمر اإلنتاجي املقدر لكل أصل على 

انفراد لذا حتسب املصاريف للكميات اليت يتم بيعها للتعرف على تكلفة البضاعة املباعة و مقابلتها بصايف قيمة 

املبيعات، و نتيجة املقابلة بالتوصل إىل جممل الربح أو جممل اخلسارة حسب العالقة الرياضية بني املصاريف و 

تأيت يف " حتقق اإليراد" اإليرادات، و هنا جيب التنويه إىل أن مسألة حتديد اإليرادات اليت تعتمد على تطبيق مبدأ 

مع اإلهتمام " مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات" مرحلة سابقة على حتديد املصروفات اليت تعتمد على تطبيق 

بالذات  (بالقاسم املشرتك الزمين بينهما بسبب كون املبالغ اليت تنفق كتكاليف يف أي فرتة زمنية غالبا ما تقسم 

أوهلما خيص هذه الفرتة و ثانيها خيص الفرتة أو الفرتات الالحقة  )بالنسبة لألصول الثابتة أساس و املتداولة بدرجة أقل

:  و هناك شروط لتطبيق مبدأ ملقابلة اإليرادات باملصروفات

: و ألجل تطبيق هذا املبدأ بشكل سليم ال بد من توفر ما يلي

 وجود عالقة سببية و نوعية سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة بني املصروف املنفق واإليراد الذي حيقق من جراء �

. إنفاق نفس املصروف

.  مراعاة طبيعة التكاليف اليت يتم اإلستفادة منها على عدة فرتات و املتمثلة باألصول الثابتة�

                                                 
 .81-79كمال نقيب، مرجع سابق، ص  )1(
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من احملتمل أن يلعب التاريخ الذي ينفق فيه املصروف أساسا العتباره جزءا من :   تاريخ إنفاق املصروف�

املصاريف كما هو حال مصاريف الدعاية و اإلعالن و نفقات التطوير يف اإلنتاج أو أن تعاجل كأصل باعتبارها 

 .مصاريف إيرادية مؤجلة يتم إطفاءها على عدة سنوات بسبب كوPا مبالغها كبرية نسبيا 

. و أخريا ال بد من اإلشارة إىل  تطبيق مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات مبا ينسجم أساس مع مبادئ أخرى

 )1( Pevidicity principal )سنوية الميزانية (مبدأ الدورية  :خامسا

       سلفا بودنا اإلشارة إىل أن البعض يعترب الدورية فرضية و ليست مبدأ، و حنن نقول بأنه مبدأ  مشتق من فرضية 

اإلستمرارية حبياة املشروع و اليت يتطلب عدم إمكانية اإلنتظار إىل ما Pاية ملعرفة نتائج أعمال املشروع من ربح أو 

خسارة من جهة و الوقوف على حقيقة ما للمشروع من حقوق و ما عليه من التزامات متمثلة بأصول و خصوم 

املشروع اليت تتضمنها امليزانية العمومية يف تاريخ معني، لذا تطلب تقسيم حياة املشروع إىل عدد من الفرتات املتساوية 

يصطلح عليها بالفرتة املالية أو السنة املالية بالشكل الذي حيقق ارتياحا موضوعيا واضحا بني كل فرتة و األنشطة اليت 

. متارس من خالهلا

إن هذا املبدأ يطرح بصيغة فرضية و ليست عملية بسبب كون املشروع مستمر يف ممارسة أنشطته دون       - 

توقف، بل أن Pاية السنة احلالية و بداية السنة الالحقة مل يشعر yا سوى موظف احلسابات بسبب تعاملهم مع 

 ال خيتلفان بشيء 01/01 -31/12الدفاتر احملاسبية بينما بقية األقسام و اإلدارات فإن عملها يوم " السجالت 

. نوعي

إن ظهور مبدأ الدورية كان انعكاسا لظهور شركات املسامهة اليت ألزم مالكيها بضرورة تقدمي قوائم مالية سنوية       - 

كما شجع نفس االجتاه السلطات الضريبية و دعواها بضرورة حتديد وعاء الضريبة بشكل سنوي لذا يسمى هذا املبدأ 

علما أن استخدامه على مستوى املشاريع الفردية و شركات التضامن حمدود و حسب رغبتهم  )سنوية امليزانية (أحيانا

. ما عدا حاالت انضمام أو انفصال شريك أو حاالت تصفية الشركة

النظام المالي و المحاسبي   : المطلب الثالث×

   )1(تعريف النظام المحاسبي :أوال

                                                 
 .81 كمال نقیب، نفس المرجع، ص )1(
 .72 ص 2007ولید ناجي الحیالي، أصول المحاسبة المالیة، الجزء األول، منشورات األكادیمیة العربیة، الدنمارك،  )1(
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النظام احملاسيب هو ذلك األسلوب املنظم أو جمموعة اإلجراءات املنظمة اليت يتبعها احملاسب يف تسجيل و تبويب 

عمليات املنشأة املالية من واقع املستندات املؤيدة هلا يف الدفاتر و السجالت احملاسبية لغرض بيان نتيجة املنشآت من 

. ربح أو خسارة و الوقوف على حقيقة مركزها املايل يف Mاية فرتة مالية معينة

       باإلضافة إىل ذلك، فالنظام احملاسيب وسيلة لتحقيق إجراءات املراقبة على كافة عناصر اإلنفاق و اإليراد و 

األصول و اخلصوم املنشأة و توفري املعلومات الضرورية لإلدارة العليا لرتشيد قرارا^ا اخلاصة باستغالل املوارد املتاحة و 

. الرقابة عليها

  و يتمثل النظام احملاسيب يف جمموعة من العناصر املادية كاملستندات و اآلالت و املعدات املساعدة، و عناصر معنوية 

تتمثل يف األشخاص املنقذون لعمليات و إجراءات النظام احملاسبون و املراجعون الداخليون و غريهم، و تتضافر هذا 

العناصر بتحقيق اهلدف من النظام و هو جتهيز الغدارة باملعلومات الالزمة ملساعد^ا يف مزاولة  النشاط و الرقابة على 

. استغالل املوارد

 و خالصة القول أن النظام احملاسيب هو جمموعة من الطرق و الوسائل و اإلجراءات الالزمة لتسجيل العمليات املالية 

اليت حتصل يف الوحدة االقتصادية يف شكل نقدي مث بتبويب العمليات يف جمموعات متجانسة من العمليات املالية، و 

. بعدها يتم تلخيصها يف شكل تقارير مالية ذات مالية و يتم ذلك إما يدويا و آليا

 )1(أركان النظام المحاسبي :ثانيا

: النظام احملاسيب شأنه شأن أي نظام آخر للمعلومات يقوم على أربعة أركان أساسية هي

üتتمثل يف العمليات املالية اليت يتم تسجيلها يف السجالت احملاسبية من واقع املستندات : مدخالت النظام 

. املؤيدة هلا

ü  و هي تسجيل و تبويب العمليات املالية باإلضافة إىل إنتاج :)التشغيل (العمليات اليت يقوم النظام بأدائها 

 .التقارير و قياس النتائج و حتليلها

üتتمثل معايري أداء النظام احملاسيب يف قدرته على مد اإلدارة بالبيانات املطلوبة بالدقة : معايري أداء النظام 

املناسبة و يف الوقت املالئم و بالتكلفة املقبولة و بذلك فإن النظام احملاسيب اجليد هو الذي يستطيع أن حيقق 

. ذلك لإلدارة بصورة مالئمة

üتضمن خمرجات النظام احملاسيب بأربع قوائم مالية ذات غرض عام لتزويد املستخدمني : خمرجات النظام 

:   و هي القوائم املاليةاالقتصاديةاخلارجيني مبعلومات حماسبية تساعدهم يف إختاذ قرارا^م 

                                                 
 .73-72 ولید ناجي الجبالي، مرجع سابق، ص )1(
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. قائمة التدفقات النقدية- 4قائمة حقوق ملكية، - 3امليزانية، - 2قائمة الدخل، - 1

  )2( تقسيم معلومات النظام المحاسبي :ثالثا

   جند أن املعلومات اليت ميكن أن يوفرها النظام احملاسيب ملستخدمني من األطراف املختلفة ميكن تقسيمها إىل نوعني 

: من املعلومات

 من املعلومات القوائم املالية اليت تعرض بيانات النتيجة من 1معلومات مالية و أخرى غري مالية و من أمثلة النوع  )أ

ربح أو خسارة و املركز املايل و قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماXا يف تاريخ إعدادها أو يف تاريخ الحق، فضال عن 

. قوائم التدفقات النقدية من و إىل املنشأة

ختتص األوىل بنتائج التنفيذ و غرض أحداث إقتصادية  و معامالت : معلومات تارخيية و معلومات مستقبلية )ب

مالية وقعت بالفعل، أما الثانية فتهتم ببيانات التخطيط و توفري املعلومات عن أحداث متوقعة خالل فرتة مالية مقبلة 

. كربنامج املوازنات التخطيطية

 )1(خصائص النظام المحاسبي :رابعا

 من خالل التحديد السابق ملفهوم احملاسبة و تطورها ميكن حتديد خصائص النظام احملاسيب كنظام للمعلومات على 

: النحو اآليت

 يتكون النظام احملاسيب من جمموعة من اإلجراءات املالية و البشرية اليت تتضافر معا لتشكيل اإلطار العام �

. للنظام

 يتضمن النظام احملاسيب جمموعة من اإلجراءات و القواعد و املبادئ اليت تربط بني أجزاء النظام و مكوناته و �

 .حتركها بشكل ديناميكي

 يسعى النظام احملاسيب لتحقيق جمموعة من األهداف الفرعية و الرئيسية و املتمثلة يف إنتاج و توصيل �

 .املعلومات احملاسبية إىل مستخدميها

 يتكون النظام احملاسيب من جمموعة من النظم اجلزئية و اليت ترتبط مع بعضها البعض بعالقات هدمية ، أي  �

و حبيث تشكل هذه األنظمة مبجموعها هيكل  أن كل نظام جزئي مرتبط بنظام جزئي آخر ضمن مستوى أعلى

 .النظام احملاسيب

                                                 
 .81-77 نفس المرجع السابق، ص )2(
 أحمد عبد الھادي بشیر، دور المعلومات المحاسبیة في إتخاذ القرارات اإلداریة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة  )1(
 .13-30، ص2006، "غزة"
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 يعترب النظام احملاسيب أحد األنظمة اجلزئية اليت يتكون منها النظام الكلي للمعلومات يف الوحدة احملاسبية و �

 .حتتل املركز الوسط بينهما

 إن األنظمة اجلزئية املكونة للنظام احملاسيب تسعى لتحقيق جمموعة من األهداف الفرعية اخلاصة Aا و اليت �

. تتوافق و تنسجم مع األهداف الرئيسية للنظام احملاسيب

  إن النظام احملاسيب وحدة شاملة و متكاملة و ال ميكن النظر إليها كأجزاء منفردة و مستقلة عن بعضها �

 .البعض

 النظام احملاسيب يف حركة دائمة و مستمرة إلجناز مهامه و حتقيق أهدافه و إن حالة السكون يف النظام �

 .احملاسيب تؤدي به يف النهاية إىل التالشي و الزوال

 يتم تصميم النظام احملاسيب حبيث ختدم املهام و اإلحتياجات اإلدارية املختلفة، و تربز أمهية ذلك يف وظائف �

. التخطيط و الرقابة و إختاذ القرارات، و التنسيق بني الوحدات و األقسام التنظيمية لتحقيق أكرب قدر من املعرفة

 حدود النظام احملاسيب، لكل نظام من األنظمة حدود تفصله عن غريه من النظم األخرى مما يساعد يف �

و ختتلف درجة وضوح هذه احلدود من نظام آلخر، فهي سهلة التحديد يف  )مكونات كل نظام (حتديد مكوناته

بعض النظم كنظام النقل مثال لكنها صعبة التحديد بشكل دقيق يف النظم اإلقتصادية و اإلدارية، و يطلق 

مصطلح الوسط البيين للتعبري عن اzال اإلفرتاضي املوجود بني حدود النظم و يشري إىل املساحة أو الوسط الذي 

. يتم فيه نقل أو حتويل خمرجات نظام آخر

          إن للمحاسبة أمهية كبرية على املستوى اإلقتصادي و ذلك من خالل الدور الذي تلعبه يف تطوير خمتلف 

اzاالت و املشاريع اإلقتصادية و احتالهلا مكانة هامة ضمن جمال اإلدارة و يف الوقت احلاضر و الذي بدونه يتعذر 

. على املؤسسة و الشركات أداء وظائفها على أكمل وجه

معايير المحاسبة الدولية : المبحث الثاني

 ظهرت يف منتصف السبعينات للقرن املاضي حاجة ملحة لتوحيد املعاجلات احملاسبية  و استبعاد التناقضات القائمة 

يف علم احملاسبة بني احملاسبات الوطنية يف الدول املختلفة، فتعددت و تناقصت املعاجلات احملاسبية لنفس الظاهرة يف 

الشركة الواحدة يف دورة حماسبية إىل دورة أخرى و كذلك احللول املتناقضة بني الشركات على املستوى الوطين و متاشيا 

مع االنفتاح اإلقتصادي العاملي و استقطاب املزيد من اإلستثمارات اخلارجية  فقد أحل اzتمع االستثماري الدويل على 

ضرورة وضع معايري دولية حماسبية تلقى القبول العام، و تستهل عملية التبادل بني خمتلف الوحدات احملاسبية ملختلف 

. الشركات و املؤسسات املالية الدولية
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    )1( ماهية المعايير المحاسبية الدولية :المطلب األول

أدت التطورات االقتصادية الدولية اىل ضرورة وضع معايري حماسبية دولية من اجل تنظيم ممارسة العمل احملاسيب 

. وتصنيف البيانات املالية وكذالك اصدار القوائم املالية بشفافية وتنظيم عمليات االفصاح املايل ووضع تقارير

 وتعترب املعايري احملاسبية الدولية أداء التنظيم للعمل املايل و احملاسيب وذالك من اجل التوفيق بني مصاحل املستفيدين من 

. املعلومات املالية واحملاسبية

 حيث يتم تطبيق هذه املعايري يف كافة القطاعات ،وهذه املعايري جاءت نتيجة ألحباث ودراسات قام ]ا خنبة من 

. خرباء احملاسبة واملراجعة على مستوى عاملي 

 وقد اهتمت هذه املعايري بالسياسات احملاسبية املناسبة واملبنية على مبادئ احليطة واحلذر وتغليب اجلوهر على الشكل 

. و االمهية النسبية املادية 

 وقد اعترب اإلفصاح يف اعداد التقارير املالية ذو امهية كبرية عند إعداد التقارير املالية و االفصاح عن املعلومات 

الضرورية اليت تعترب كافية للسماح بالتنبؤ باجتاهات االيرادات  املستقبلة وتوزيع االرباح ،حيث مت اقرتاح ثالثة معايري 

 . )االفصاح الكايف و االفصاح الكامل(لإلفصاح وهي

وقد ايدت منشآت ومؤسسات كثرية مبدأ االفصاح عن املعلومات املالئمة وإمداد مستخدمي القوائم املالية 

باملعلومات اجلمهورية لتسهيل اختاذ القرارات ،وقد مت تقسيم املعايري احملاسبية الدولية اىل معايري القياس احملاسيب ومعايري 

.  االفصاح احملاسيب 

     )2( .أهمية المعايير المحاسبة الدولية : المطلب الثاني ×

: يالحظ بأن احلاجة اىل املعايري احملاسبية تأيت خالل

حتديد وقياس االحداث املالية للمنشأة ،فبدون املعايري احملاسيب ال ميكن الوصول اىل نتائج سليمة ودقيقة وتعكس  .1

 .املركز الصحيح لألحداث املالية

ايصال نتائج القياس اىل مستخدمي القوائم املالية ،ويالحظ غياب املعايري احملاسبية سوف تؤدي اىل عدم الوصول  .2

اىل نتائج قياس سليمة وبالتايل سوف تؤدي اىل عدم الوصول اىل نتائج قياس سليمة وبالتايل سوف تكون عملية 

 .االيصال لتلك النتائج تعكس الواقع غري السليم

                                                 
 .69 ،67 فارس مجيل الصويف ،املعايري احملاسبية الدولية و االداء املايل للشركات الصناعية املسامهة العامة ،ص )1(
 .70 فارس مجيل الصويف ،املعايري احملاسبية الدولية و االداء املايل للشركات الصناعية املسامهة العامة ،ص )2(
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حتديد الطريقة املناسبة للقياس ،ويالحظ بأن املعيار حيدد املناسبة يف عدد من الطرق اليت يشار اليها يف تنوع  .3

 .املعيار

عملية اختاذ القرار وIذا فإن املعيار املالئم واملناسب و توفره بشكل دقيق ميكن يف النهاية أن يتم علية إختاذ قرار  .4

 .مناسب

 .أهم معايير المحاسبة الدولية : المطلب الثالث×

.  ما يلي حملة موجزة عن املعايري احملاسبية الدوليةيفو 

.  عرض البيانات املالية:املعيار األول

يهدف هذا املعيار إىل بيان أساس عرض القوائم املالية من أجل ضمان إمكانية املقارنة مع قوائم مماثلة لنفس 

 )2(. املنشأة يف فرتات أخرى و ملنشآت أخرى

.  املخزون:املعيار الثاين

يهدف إىل عرض املعاجلة احملاسبية للمخزون وفقا ملدخل التكلفة التارخيية حيث يتطرق إىل حتديد مبلغ تكلفة 

 )3(.املخزون اليت ستظهر Iا يف امليزانية العمومية

.  قائمة التدفقات النقدية:املعيار السابع

يهتم هذا املعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث حيدد مفاهيم بعض املصطلحات املستخدمة مثل النقدية و 

 )3(.النقدية املعادلة و التدفقات النقدية و األنشطة التشغيلية و اإلستثمارية و التمويلية

 صايف ربح أو خسارة الفرتة، األخطاء األساسية و التغريات يف السياسة احملاسبية :املعيار الثامن

يهتم هذا املعيار بعرض الربح أو اخلسارة من األنشطة العادية و غري العادية يف قائمة الدخل كما يهتم 

 .باحملاسبة عن التغريات يف التقديرات احملاسبية و األخطاء األساسية و التغريات يف السياسات احملاسبية

 produits des activités ordinairesنواتج االنشطة العادية  :املعيار الثامن عشر

يتناول هذا املعيار املعاجلة احملاسبية ملختلف االنشطة العادية اليت تولد منافع اقتصادية تنعكس يف تعظيم اصول 

) 4(.املؤسسة او يف تدنية خصومها ،تكمن هذه االنشطة يف بيع البضائع وتأدية اخلدمات وإيرادات اخرى 

                                                 
 .121،ص2008قاضي حسني، مأمون محدان، احملاسبة الدولية و معايريها، دار ثقافة للنشر و التوزيع،  )2(
 .122-121قاضي حسني، مأمون محدان، نفس املرجع، ص )3(
 .122قاضي حسني، مأمون محدان، نفس املرجع، ص )3(
 2010وبدراسة النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر ،  IAS/IFRSصديقي مسعود، بن مالك حممد حسان ،احملاسبة املالية وفق املعايري احملاسبية الدولية )4(

 .51،ص 
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إن املعايري احملاسبية تؤدي إىل إيصال نتائج القياس إىل مستخدمي القوائم املالية و غياب هذه املعايري يؤدي 

. إىل عدم الوصول إىل نتائج قياس سليمة و بالتايل هذه النتائج تعكس الواقع غري السليم

. عرض القوائم المالية: المبحث الثالث

تعد القوائم املالية عادة يف ضوء منوذج حماسيب مبين على التكلفة التارخيية القابلة لالسرتداد  و على مفهوم 

احلفاظ على رأس املال و ميكن أن يكون هناك مناذج أخرى و مفاهيم أكثر مالئمة لتحقيق هدف وفري املعلومات 

املقيدة لصانع القرارات اإلقتصادية إال أنه يوجد يف الوقت احلاضر اتفاق عام على التغيري و لقد أعد هذا اإلطار 

. ليكون مالئما ملدى النماذج احملاسبية و مفاهيم راس املال و احلفاظ عليه

 .ةــالميزاني: المطلب األول

. تعريف الميزانية :أوال

 )1(     إن للميزانية عدة تعاريف نذكر منها

 املالية الذمة وضعية حول شاملة صورة على للحصول وضعها تاريخ عند متكننا حماسبية وثيقة هي :1 تعريف -

 املكونة احلقوق جمموع تشمل اليت واألصول املؤسسة ملوارد املكونة االلتزامات جمموع تشمل اليت اخلصوم اي للمؤسسة

 .املؤسسة الستعماالت

 من عليها وما أموال من متلكه ما موعلمج سنة كل مرة معني وقت يف املؤسسة به تقوم جرد امليزانية :2 تعريف -

 .خاصة أموال من متلكه ما أخرى بعبارة أو املالية ذمتها ميثل بينهما والفرق ديون

)2( .مبادئ الميزانية :ثانيا
 

ü مبدأ السنوية. 

ü مبدأ الشمولية. 

ü مبدأ الوحدة. 

ü مبدأ ختصيص اإلعتمادات. 

ü مبدأ العمومية. 

 

                                                 
)1(

 1997 سنة الجزائر ج.م.د للمحاسبة الوطني المخطط حسب المحاسبة تقنیات سعدان،  شبایكي
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. جدول حسابات النتائج : المطلب الثاني×

حساب النتائج هو ما بيان ملخص لألعباء و املنتوجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية و ال يأخذ يف 

الكسب أو اخلسارة، و / احلساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و يربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح

 )1(:املعلومات الدنيا املقدمة يف حساب النتائج هي اآلتية

üاهلامش اإلمجال، القيمة : حتليل األعباء حسب طبيعتها اليت تسمح بتحديد جماميع التسيري الرئيسية اآلتية

. املضافة، الفائض اإلمجايل عن اإلستغالل

üمنتجات األنشطة العادية  .

üاملنتوجات املالية و األعباء املالية . 

ü أعباء املستخدمني. 

ü الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة. 

üاملخصصات لالهتالكات و اخلسائر القيمة اليت ختص التثبيتات العينية . 

üاملخصصات لالهتالكات و خلسائر القيمة اليت ختص التثبيتات املعنوية . 

ü نتيجة األنشطة العادية. 

üمنتجات، أعباء ( العناصر غري العادية(. 

üالنتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع . 

ü 01 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إىل شركات املسامهة، أنظر امللف رقم .
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 ...........إلى:..........الفترة من )حسب الطبیعة(جدول النتائج : 01الجدول رقم

 

 1-ن ن مالحظة 

رقم األعمال 

تغیر مخزونات المنتجات المصنعة و المنتجات قید الصنع 

اإلنتاج المثبت 

إعانات اإلستغالل 

   

   إنتاج السنة المالیة - 1

المشتریات المستهلكة 

الخدمات الخارجیة و اإلستهالكات األخرى 

   

   استهالك السنة المالیة - 2

   القیمة المضافة لإلستغالل - 3

أعباء المستخدمین 

الضرائب و الرسوم و المدفوعات المتشابهة 

   

   الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل - 4

المنتجات العملیاتیة األخرى 

األعباء العملیاتیة األخرى 

المخصصات لإلهتالك و المؤونات 

إستئناف عن الخسائر القیمة و المؤونات 

   

   المنتجات العملیاتیة -5

المنتوجات المالیة 

األعباء المالیة 

   

   النتیجة المالیة - 6

   النتیجة العادیة قبل الضرائب - 7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة 

 )تغیرات حول النتائج العادیة (الضرائب المؤجلة
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مجموع منتجات األنشطة العادیة 

مجموع أعباء األنشطة العادیة 

   النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة - 8

 )یطلب بیانها (المنتوجات- العناصر الصافیة لألنشطة العادیة

 )یطلب بیانها (األعباء- العناصر غیر عادیة

   

   النتیجة - 9

    النتیجة الصافیة للسنة المالیة 10

   حصة الشركات الموضوعة المعادلة في النتیجة الصافیة 

   النتیجة الصافیة للمجموع المدمج - 11

و منها حصة ذوي األقلیة 

حصة المجمع 

   

ال تستعمل إال لتقدیم الكشوف المالیة المدمجة 

 

 .30، ص2009، 19 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد :المصدر
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 ...........إلى:..........الفترة من )حسب الوظیفة(جدول النتائج : 02الجدول رقم

 1-ن ن مالحظة 

رقم األعمال 

كلفة المبیعات 

هامش الربح اإلجمال 

منتجات أخرى عملیاتیة 

التكالیف الخارجیة 

األعباء اإلداریة 

أعباء أخرى عملیاتیة 

النتیجة العملیاتیة 

تقدیم تفاصیل األعباء حسب الطبیعة 

 )مصاریف المستخدمین، المخصصات لإلهتالك (

منتجات مالیة 

األعباء المالیة 

النتیجة العادیة قبل الضریبة 

الضرائب الواجبة على النتائج العادیة 

 )التغیرات (الضرائب المؤجلة على النتائج العادیة 

النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة 

األعباء غیر العادیة 

المنتوجات غیر العادیة 

النتیجة الصافیة للسنة اإلجمالیة 

حصة الشركات الموضوعة 

موضوع المعادلة في النتائج الصافیة 

النتیجة الصافیة للمجموع المدمج 

منها حصة ذوي األقلیة 

حصة المجمع 

   

 

. 31، ص2009، 19 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد :المصدر
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. قائمة التدفقات النقدية و جدول تغير األموال الخاصة: المطلب الثالث

 .قائمة التدفقات النقدية :أوال

: مفهوم و أهداف قائمة التدفقات النقدية/ 1

:  )1(مفهوم قائمة التدفقات النقدية/ 1-1

قائمة التدفقات النقدية هي القائمة اليت تفسر لنا املتحصالت النقدية و املدفوعات اليت حدثت خالل الفرتة أي 

توضح لنا من أين أتت النقدية و أين اتفقت و تفسر لنا أسباب التغيري يف رصيد النقدية ، و هذه املعلومات ال ميكن 

أن نصل إليها باستخدام القوائم املالية األخرى فقط ، و تغطى قائمة التدفقات النقدية فرت زمنية معينة و لذلك فإWا  

". عن الشهر املنتهي يف " أو ...... "  عن السنة املالية املنتهية يف " تكون 

:  أهداف قائمة التدفقات النقدية/ 1-2

التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية ، فالنقدية و  * )2(صممت قائمة التدفقات النقدية لكي حتقق األعراض التالية 

يف : ليس الربح احملاسيب هو الذي يستخدم يف سداد املطالبات و التوزيعات و إWا تؤكد اخلربة املكتسبة يف الشركة مثل

 األمريكية و يف معظم احلاالت فإن املتحصالت و املدفوعات النقدية التارخيية W.T.Grantحالة إفالس شركة 

. تقدم تنبؤات جيدة للتدفقات املستقبلية

تقييم قرارات الغدارة حيث يتم تقييم قرارات اإلدارة من خالل القرارات اليت تتخذها اإلدارة، فإذا قام املديرون * 

بإختاذ قرارات استثمارية جيدة فإن أعماهلم سوف تزدهر، أما إذا قاموا بإختاذ قرارات استثمارية غري جيدة فإن 

املنشآت اليت يديروWا سوف تعاين، حيث أن قائمة التدفقات النقدية توفر معلومات للمستثمرين و الدائنني عن 

. اإلستثمارات يف الشركة و ذلك من أجل تقييم قرارات اإلدارة

حتديد مدى قدرة النشأة على سداد توزيعات األرباح للمسامهني و سداد الفوائد و أصل الذين للدائنني، و يهتم * 

املسامهون باحلصول على توزيعات أرباح على استثمارا�م كما يهتم الدائنون باحلصول على الفوائد و أصل الذين يف 

املواعيد احملددة لذلك، حيث تقدم قائمة التدفقات النقدية املساعدة للمستثمرين  و الدائنني يف التنبؤ مبدى قدرة 

. املنشأة على تنفيذ هذه االلتزامات

                                                 
 .176، ص2006، الدار اجلامعية، مصر، "نظرة حالية و مستقبلية" طارق عبد العال محاد، حتليل القوائم املالية ألغراض  اإلستثمار و منح اإلئتمان )1(
 .178-177نفس املرجع السابق، ص   )2(
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تبني قائمة التدفقات النقدية العالقة بني صايف الدخل و التغري يف النقدية املتاحة لدى املنشآت،   و عادة فإن * 

النقدية و صايف الدخل يتحركان معا، فاملستوى املرتفع من الدخل يؤدي إىل حدوث زيادة يف النقدية و العكس 

. بالعكس و مع ذلك فإن رصيد النقدية ميكن أن ينخفض مع حتقيق املنشأة ألرباح منخفضة

µالنقدية و ما في حكمها  :

يقصد بالنقدية عند إعداد قائمة التدفقات النقدية كال من النقدية باخلزينة و النقدية بالبنوك  و الودائع اجلارية 

و يكون من السهل حتويلها إىل نقدية  و يقصد مبا يف حكم النقدية اإلستثمارات قصرية األجل ذات  السيولة العادية

خالل فرتة قصرية و تكاد تكون خالية من املخاطر بسبب قرب موعد استحقاقها مثل أذون اخلزانة، و ال تعترب 

 )1(.األوراق املالية احلكومية و األوراق املالية اليت يزيد أجلها عن ثالثة أشهر من ضمن ما يف حكم النقدية

أهمية التدفقات النقدية و األنشطة الرئيسية المؤثرة عليها / 2

 )2(.أمهية التدفقات النقدية/ 2-1

إن املعلومات الواردة يف قائمة التدفقات النقدية جيب أن تساعد كال من املستثمرين  و الدائنني و املقرضني و 

: غريهم لتقييم ما يلي

توفر قائمة التدفق النقدي عند استخدامها مع باقي القوائم املالية املعلومات اليت متكن املستخدمني من تقييم * 

مبا يف ذلك درجة السيولة  و مقدرvا على سداد  (التغريات اليت حتدث يف صايف أصول املنشأة و يف هيكلها املايل

و مقدرvا على التأثري على مبالغ و توقيت التدفقات النقدية من أجل أن تتوافق مع الظروف و الفرص  )ديوwا

املتغرية، و تعترب معلومات التدفق النقدي مفيدة يف تقييم مقدرة املنشأة على توليد النقدية، و ما يف حكمها كما 

. متكن املستخدمني من عمل مناذج بغرض تقييم  و مقارنة القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية ملنشأة خمتلفة

تستخدم املعلومات التارخيية للتدفق النقدي كمؤشر لقيمة و توقيت و مدى تأكد حتقق التدفقات النقدية املستقبلية، *

كما أwا أيضا تفيد يف فحص مدى دقة التقديرات السابق إعدادها للتدفقات النقدية املستقبلية، و إلختبار العالقة 

. بني الرحبية و صايف التدفق النقدي و اثر تغري األسعار

 

: األنشطة الرئيسية املؤثرة على النقدية/ 2-2

     )3(:يتمثل املدخل الرئيسي لقائمة التدفقات النقدية يف أمرين

                                                 
 .179طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص )1(
 .2-1/4-4، ص2004معايري احملاسبة املصرية، وزارة اإلستثمار،  )2(



  أسس النظام المالي و المحاسبي:                                                      الفصل األول

 

 25 

 (و تلك اليت تؤدي إىل نقص النقدية  )تدفقات نقدية داخلية ( تعدد األنشطة اليت تؤدي إىل زيادة النقدية�       

. )تدفقات نقدية خارجية

  تصنيف كل النقدية الداخلة أو اخلارجة يف واحد من ثالثة أنشطة وفقا لنوع النشاط الذي  تسبب يف �     

. حدوث التدفق و تشمل أنشطة التشغيل، أنشطة اإلستثمار و أنشطة التمويل

: و ميكن تقييم الشركة من خالل هذه األنشطة الثالثة، فبمجرد إنشاء املنشأة و بدء عملها فإن

µهي أكثر األنشطة أمهية، حيث جند أن األنشطة التشغيلية تشتمل على إنتاج البضائع أو :  أنشطة التشغيل

شرائها و بيعها و تقدمي اخلدمات للعمالء، و يف حقيقة األمر تشمل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مجيع 

العمليات اليت ال تعترب على أmا أنشطة استثمارية أو متويلية و األمثل على التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة 

 )1(:التشغيل هي

. املقبوضات النقدية من بيع البضائع و تقدمي اخلدمات ·

 .املقبوضات النقدية من اإلتاوات و األتعاب و العموالت و اإليرادات األخرى ·

 .املدفوعات النقدية للموردين سدادا لقيمة بضائع و خدمات ·

 .املدفوعات النقدية إىل العاملني و نيابة عنهم ·

املقبوضات و املدفوعات النقدية من و إىل منشأة التأمني عن األقساط و املطالبات                 و  ·

 .االشرتاكات السنوي و املزايا األخرى

املدفوعات النقدية أو اسرتدادات ضرائب الدخل إال إذا أمكن حتديد أmما  مرتبطات بأنشطة التمويل و  ·

 .االستثمار على وجه اخلصوص

املقبوضات و املدفوعات النقدية من العقود احملتفظ zا ألغراض الضاربة و املتاجرة             و قد حتتفظ  ·

املنشأة بأسهم و قروض ألغراض التعامل أو املتاجرة فيها و يف هذه احلالة فإmا تكون مماثلة للمخزون الذي 

يتم اقتناؤه إلعادة بيعه لذلك فإن التدفقات النقدية اليت تنشأ من شراء أو بيع األوراق املالية يتم تبويبها على 

 .أmا أنشطة تشغيل

µأنشطة اإلستثمار :
)1(

 

                                                                                                                                                             
 .179طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص )3(
 .30، ص1996، )األردن (نعيم حسين دمهش، قائمة التدفقات النقدية من الناحية العملية و العلمية، معهد الدراسات املصرفية، عمان )1(

 .4-4 معايري احملاسبة املصرية، رجع سابق، ص )1(
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يعترب اإلفصاح املستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة اإلستثمار مهما حيث إن هذه التدفقات النقدية 

متثل مدى اإلنفاق الذي ت احلصول على أصول من أجل توليد دخل مستقبلي و تدفقات نقدية و األمثلة على 

: التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة اإلستثمار هي

املدفوعات النقدية إلقتناء أصول ثابتة و أصول غري ملموسة و أصول أخرى طويلة األجل و تتضمن هذه * 

. املدفوعات ا يتعلق منها بتكاليف التطوير املرسلة و تكاليف األصول الثابتة اليت مت إنشاؤها باملوارد الذاتية

. املقبوضات النقدية من بيع األصول الثابتة و األصول غري امللموسة و األصول األخرى طويلة األجل* 

خبالف  (املدفوعات النقدية إلقتناء أسهم أو سندات يف منشآت أخرى و احلصص يف الشركات املشرتكة * 

املدفوعات لتلك األوراق املالية و اليت تعترب  يف حكم بنود النقدية، أو تلك اليت حتتفظ eا ألغراض التعامل أو 

. )املتاجرة 

خبالف الدفعات النقدية و القروض املمنوحة عن طريق  (املدفوعات النقدية و القروض املمنوحة ألطراف أخرى * 

. )املؤسسات املالية

خبالف الدفعات النقدية و (املقبوضات النقدية من حتصيل الدفعات النقدية و القروض املمنوحة ألطراف أخرى * 

. )القروض املمنوحة عن طريق املؤسسات املالية

املدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة و عقود مستقبلية و عقود إختيارية و عقود مقايضة ما مل تكن هذه العقود * 

. حتتفظ eا ألغراض التعامل أو املتاجرة فيها أو املدفوعات اليت تبوب على أlا أنشطة متويلية

املقبوضات النقدية من عقود آجلة و عقود مستقبلية و عقود اختيارية و عقود مقايضة ما مل تكن هذه العقود * 

. حتتفظ eا ألغراض التعامل أو املتاجرة فيها، أو املدفوعات اليت تبوب على أlا أنشطة متويلية

µأنشطة التمويل :
)1(

 

يعترب اإلفصاح املستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهما ألنه يساعد على التنبؤ باحتياجات 

مقدمي راس املال للمنشأة من التدفقات النقدية املستقبلية و األمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة 

: التمويل هي

. املقبوضات النقدية الناشئة من إصدار األسهم و أدوات امللكية األخرى ·

 .املدفوعات النقدية للمالك إلقتناء أو اسرتداد أسهم املنشأة ·

                                                 
 .5-4 معايري احملاسبة املصرية، مرجع سابق، ص )1(
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املقبوضات النقدية من إصدار أدوات املديونية و القروض و أوراق الدفع و السندات  و الرهانات و  ·

 .السلفيات األخرى قصري األجل

 .السداد النقدي للمبالغ املقرتضة ·

. املدفوعات النقدية اليت يدفعها املستأجر لتخفيض اإللتزام القائم املتعلق بالتأخري التمويلي ·

مجوعات المعلومات في قائمة التدفقات النقدية  : )1(شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22قائمة التدفقات النقدية من الناحية العلمية و العملية ص: المصدر

 

 

 

 

 

 األنشطة التشغیلیة

 تدفقات داخلیة

 خارجیة تدفقات

 األنشطة اإلستثماریة

 تدفقات داخلیة+ 

 تدفقات خارجیة- 

 

 األنشطة التمویلیة

 تدفقات داخلیة + 

 خارجیة تدفقات- 

 

 النقدیة و النقدیة المعادلة 

 رصید آخر مدة

 

 النقدیة و النقدیة المعادلة 

 رصید أول مدة
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 . جدول تغيرات األموال الخاصة:ثانيا

شكل جدول تغريات األموال اخلاصة حتليل للحركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل منها رؤوس 

األموال اخلاصة للكيان خالل السنة املالية، و املعلومات الدنيا املطلوب تقدميها يف هذا اBال ختص احلركات املرتبطة 

 )1(:مبا يلي

ü النتيجة الصافية للسنة املالية .

üتغريات الطريق احملاسبية و تصحيحات األخطاء السجل تأثريها مباشرة كرؤوس أموال . 

ü املنتوجات و األعباء األخرى املسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة. 

üاإلرتفاع، اإلخنفاض، التسديد ( عمليات الرمسلة( 

üتوزيع النتيجة و التخصيصات املقررة خالل السنة املالية  . 

 جدول تغیرات األموال الخاصة: )3(الجدول رقم

 
 مالحظة

رأسمال 
 الشركة

عالوة 
 إصدار

فارق 
 التقییم

إعادة . ف
 التقییم

اإلحتیاط
ات    و 
 النتیجة

       2- دیسمبر ن31الرصید في 

تغییر الطریق المحاسبیة  - 

تصحیح األخطاء الهامة - 

إعادة تقییم التثبیتات - 

األرباح أو الخسائر غیر المدرجة في - 

الحسابات في حساب النتائج 

الحصص المدفوعة - 

زیادة راس المال - 

صافي نتیجة السنة اإلجمالیة -

      

       1- دیسمبر ن31الرصید في 

      تغییر الطریق المحاسبیة  - 

                                                 
 .27-26، مرجع سابق، ص19الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد )1(
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تصحیح األخطاء الهامة - 

إعادة تقییم التثبیتات - 

الحسابات   األرباح أوالخسائر غیر المدرجة في- 

الحصص المدفوعة - 

زیادة راس المال - 

صافي نتیجة السنة اإلجمالي  -

       دیسمبر ن 31الرصید في 

 

. 37 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، مرجع سابق، ص:المصدر

 

من خالل دراستنا للميزانية و جدول حسابات النتائج و التدفقات النقدية و جدول تغري األموال اخلاصة جند أن 

القوائم املالية هي عبارة عن نظام من العالقات املتبادلة بني املؤشرات اليت تصف املركز املايل للمشروع يف تاريخ معني، 

، و هي )شهر، ربح سنة، نصف سنة، سنة (كما تصف األنشطة اإلقتصادية للوحدة احملاسبية خالل فرتة حمددة 

جمموعة من الكشوف احملاسبية اليت تعرب عن البيانات التفصيلية و اإلمجالية ملستوى أداء املشروع و حقيقة املركز املايل 

. الذي آلت إليه نتيجة نشاط املشروع خالل فرتة زمنية معينة
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حىت تتمكن البلدان النامية من اخلروج من حالة التخلف اليت هيمنت على مجيع قطاعات احلياة وأمام تعقد 

الوضعية اإلقتصادية اليت تسببت يف اختالالت اقتصادية، عليها اإلهتمام أكرب بالنظام احملاسيب املايل اجلديد و حماولة 

التقليص من النقائص بأكرب قدر ممكن، فالنظام احملاسيب يعترب أداه فعالة يساهم بشكل كبري يف تسيري املؤسسات كما 

أنه املصدر األساسي للمعلومات حيث يعترب هذا األخري منبع احملاسبات األخرى، كما يساعد متخذي القرار يف 

 .حتقيق أهدافهم األساسية
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 .االقتضاء عند الوظيفة وحسب الطبيعة النتائج حسب حساب يف التكاليف تعرض املنتجات و

 جمال ويف.إجبارية عملية احلسابات مدونة إىل واستنادا الطبيعة حسب احملاسبة املنتجات والتكاليف يف تقسيم ويعترب

  من باالنتقال الصغرية للكيانات بالنسبة التوزيع جدول جمرد حىت أو البسيطة التحليلية احملاسبة نظام يسمح التطبيق

 . بالعكس والعكس  الوظيفة  حسب  التصنيف  إىل  الطبيعة  حسب التصنيف

إن هذا التكاليف تنتج عن عمليات التداول املادي للبضائع و املنتجات و املواد الالزمة حيث تقوم املؤسسة التجارية  

بعملية شراء البضائع و بدخلها إىل خماز]ا و من مث تقوم باستهالك هذه البضائع يف عملياWا التجارية، أي إعادة 

بيعها لذلك مسيت بالبضائع املستهلكة، أما يف املؤسسات الصناعية فإ]ا تستعمل املواد و تستهلكها يف العمليات 

الصناعية إلنتاج املنتجات اليت ختصص هلا، كذلك جند أن املواد و اللوازم املستهلكة إضافة إىل هذا التداول املادي 

فإن هناك مصدر آخر هلذه التكاليف أال و هو التكاليف الناجتة عن اخلدمات الضرورية الجناز مهامها و من بني هذه 

إخل، و كذلك ...اخلدمات على سبيل املثال ال على احلصر خدمات النقل، اإلجيار، اإلشهار و الربيد  و املواصالت

. األجور املدفوعة للعمل و املستخدمني و الضرائب و الرسوم املالية و املصاريف املايل

إضافة إىل االهتالكات اليت تصيب األصول الثابتة و املؤونات مث التكاليف االستثنائية اليت تتحملها املؤسسة ألسباب 

 .خارجية عن أنشطة االستغالل اليت ختصص هلا كذلك تعترب استثنائية
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. ماهية المصروفات: المبحث األول

 )1(.مفهوم المصروفات : المطلب األول×

 تعريفا 1957 عام AICPAقدمت جلنة املصطلحات التابعة 5موعة احملاسبني القانونيني األمريكيني 

. »أRا مجيع التكاليف املستنفذة و اليت خصصها من ايراد الفرتة« : للمصروفات مفاده

عبارة عن « :  تعريفا للمصروفات جاء فيه هي(FASB) قدم جملس مبادئ احملاسبة األمريكي 1970 و يف عام 

إمجايل النقص يف املوجودات أو إمجايل الزيادة يف املطلوبات الناجتة عن القيام بنشاط موجه لتحقيق األرباح، و يتم 

. »قياس هذا النقص أو هذه الزيادة طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها

و من خالل التعريفات السابقة يفهم بأن املصروف هو كل نقص يف أصول الوحدة احملاسبية أو زيادة يف التزاماcا أو 

. كليهما معا جراء إنتاج سلع أو تأدية خدمات للغري

أما اخلسائر فهي النقص احلاصل حلقوق امللكية جراء العمليات العرضية أو الفرعية  أو نتيجة أي أحداث أو ظروف 

. أخرى تؤثر يف الوحدة احملاسبية، و يستثىن منها املصروفات أو توزيعات األرباح للمالكني

و جتدر اإلشارة هنا بأن اإلفصاح عن املصروفات يتم على أساس إمجايل التدفقات اخلاصة vا، أما اخلسائر فيجري 

. اإلفصاح عنها بصايف القيمة احلقيقية هلا و بشكل مستقل عن نتيجة النشاط املعتاد للوحدة احملاسبية

: و على ضوء ما تقدم ميكن متييز جمموعة من اخلصائص اليت تتمثل vا اخلسائر هي

üإن اخلسائر هي عبارة عن نقص صايف حقوق امللكية أو صايف أصول الوحدة احملاسبية   .

 üختتلف اخلسائر باختالف طبيعة عمل الوحدات احملاسبية أو باختالف الظروف اليت حتيل بكل منها   .

üتنتج اخلسائر عن عملية تبادلية مع وحدات حماسبية أخرى   .

üيتم التعبري عن اخلسائر اليت تؤثر سلبيا على حقوق امللكية بوحدة القياس النقدي  .

. عناصر المصروف :المطلب الثاني ×

 )1(:عناصر املصروف

: تتمثل املصروفات يف املشروعات اليت متارس األعمال التجارية مبجموعة من العناصر تكون أغلبها ممثلة باآليت

. تكلفة البضاعة املباعة -1

 .األجور -2

                                                 
 198-197، ص 2007 وليد ناجي احليايل، نظرية احملاسبة األكادميية العربية املفتوحة يف الدامنارك،  )1(
 .199-198 ولید ناجي الحیالي، مرجع سابقن ص  )1(
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 االستهالكات -3

 .اإلجيارات و مصروفات أخرى -4

كما أن هناك العديد من عناصر اليت جيري بتبويبها حسب أمهيتها و وز5ا النسيب بالقياس لعناصر املصروفات 

األخرى، و بشكل عام ميكن القول بأن املصروف هو عبارة عن أي تدفق خارجي يف النشاط اجلاري و املستمر و 

الذي ينتظر تكراره يف فرتة إىل أخرى، و تعريف املصروف Wذه الصيغة اهلدف منه إعطاءه أمهية أكرب لبيان أثره يف 

. حتقيق فائدة ذات قيمة للمعلومات احملاسبية مما ينعكس أثرها بالتايل على مستخدمي القوائم املالية

: أما عناصر الكلفة فهي بشكل عام

و هي جمموعة املواد اخلام األولية اليت ميكن حتديدها و حتميلها مباشرة ملنتج معني بذاlا و  :املواد اخلام املباشرة/ 1

تكون غالبا أجزاء رئيسية يف املنتج، و قد تكون عناصر هامة و ضخمة كاخلشب و قد تكون ذات أمهية إال أ5ا 

. ضئيلة القيمة كاملسامري و الغراء يف اإلنتاج

يقصد Wا ما يدفع للعمال من أجور و مقابل عملهم، و تعترب األجور من النفقات اليت ميكن حتميلها  :العمالة/ 2

. على تكاليف صنف معني من املنتجات، أو على تكاليف عملية تكنولوجية أو مرحلة إنتاجية حمددة بشكل مباشر

هي النفقات اليت يصعب حتميلها على تكاليف منتج حمدد  :)النفقات غري املباشرة (التكلفة الصناعية اإلضافية / 3

أو مرحلة معينة، إن هذه النفقات تصرف على اإلنتاج بشكل عام و ختص اإلنتاج بأمجعه، لذلك فإن مسألة توزيع و 

حتميل هذه النفقات من أعقد املوضوعات يف حماسبة التكاليف و خاصة إذا كان املشروع ينتج عدة سلع  و مير كل 

. منها بعدة مراحل صناعية متتالية و ختتلف مبواصفاlا عن األخرى

 .قياس عناصر المصروف و توقيت االعتراف به: المطلب الثالث×

 )1(:قياس عناصر المصروف :أوال

 : قياس العناصر املكونة للمصروفات/  1-1

 : بأن يتم قياس املصروفات بأحد الطريقتني التاليتنيMostفقد كان رأي موست 

: الطريقة املباشرة/ 1

تقوم على أساس افرتاض وجود عالقة بني املصروفات و بني الفرتة أو بني املصروفات        و بني األنشطة املعينة و 

ايرادات معينة، و على هذا األساس يتم التحديد املباشر لنصيب كل فرتة أو كل نشاط يف املصروفات أي التحديد 

. املباشر لذلك اجلزء املستنفذ يف موارد املنشأة يف سبيل حتقيق نشاط معني

                                                 
 .201-200-199وليد ناجي احليايل، مرجع سابقن ص –  )1(
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: الطريقة غري املباشرة/ 2

 تعتمد على حتديد قيمة املوجودات يف >اية الفرتة على أساس ذلك القدر من املوارد الذي ميكن حتميله إليرادات و 

أنشطة الفرتات املقبلة، و يعترب الرصيد املتبقي مصروفات الفرتة احلالية و بناءا على هذه الطريقة حتدد املصروفات على 

: أساس املعادلة التالية

 

 

 

و يف الواقع العملي فهناك كثري من الطرق املتبعة من قبل احملاسبني و بصرف النظر عن أي طريقة تتبع فهناك اعرتاف 

. عام بأمهية فصل عناصر املصروفات عن عناصر اخلسائر

) هندر كسن ( فبعد التطرق لطريقة القياس ميكن القول بأن أساس القياس يعتمد على ثالثة أسس حسب رأي 1-2

Hendrik Sen .

: أساس القيم التارخيية- أ

يتم قياس املصروفات على أساس التكلفة التارخيية أو تكلفة اقتناء املوجودات اليت استنفذت أو مقدار االلتزام 

: الذي نشأ خالل الفرتة احملاسبية، و سبب استخدام هذا األساس يعتمد على

üميكن أن يكون القياس أساس للقيمة التبادلية لتلك السلعة أو اخلدمة عند وقت التحقق  .

üمتثل مقياسا مناسبا للقيم احلقيقية للسلع و اخلدمات . 

ü ميكن أن يكون للمنشأة دليل اكتساب البضاعة أو اخلدمة إذا توفر لديها قياس تارخيي مسجل يف الوحدة 

 .احملاسبية

: أساس القيم اجلارية لقياس املصروفات- ب

:  نظريتني خبصوص أساس القيم اجلارية و مهاHorngren)  هورنجرن(و قد قدم 

أن هذه النظرية تقدم أرباحا تتفق مع مبدأ التحقق بالبيع إذ أن  و من املالحظ :نظرية التكاليف املباشرة* 

طبقا هلذه الطريقة ال تؤثر على االرباح الدورية إال أنه  )كمصاريف (التغريات احلاصلة يف املخزون للمخزون السلعي 

حيث تعاجل التكاليف الثابتة على أ>ا  )تصف مصنع (يف املقابل تقدم لنا هذه النظرية تقوميا للمخزون غري املكتمل   

. تكاليف خاصة بالفرتة احملاسبية

= آخر الفرتة  )املخزون (أرصدة املوجودات         – ا�موع / اإلنفاق خالل الفرتة + أو الفرتة  )املخزون (أرصدة املوجودات 

مصروفات الفرتة 
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 إن هذه النظرية تقدم تقوميا أفضل للمخزون السلعي و لكن ليس على حساب :نظرية التكاليف املستغلة* 

قياس الرحبية متناثرة بتغريات مستوى اإلنتاج، إال أن قياس املصروفات على أساس القيم اجلارية جينب املنشأة الكثري 

من انتقادات املوجهة إىل أساس الكلفة التارخيية، و القيمة اجلارية متثل قيمة البيعة لعوامل  اإلنتاج املستنفذة خالل 

. الفرتة املالية

: أساس املصاريف الوقتية و احملددة- ج

فبموجب هذا األساس يتحدد املصروف عند استهالك البضاعة أو اخلدمة أو االستخدام لتلك البضاعة أو اخلدمة 

. للحصول على اإليرادات و وقت تقدمي تقارير املصروفات للتسجيل يف السجالت احملاسبية

. و أن تعيني املصاريف يعين حتديد استعمال البضائع أو اخلدمات أو عملية تتابع الفعاليات  أو الظروف االعتيادية

 

.توقيت االعتراف بالمصروفات :ثانًيا
)1( 

نعين بتوقيت االعرتاف باملصروفات حتديد اللحظة الزمنية اليت يتحقق فيها املصروف و إثباته حماسبيا، فتحقق 

املصروفات بشكل عام و يتم االعرتاف مبجرد أن يتضح للمحاسب أن هناك منافع اقتصادية قد مت استنفاذها يف أداء 

. النشاط خالل فرتة معينة

 وجود نوعني من املصاريف اليت ترتبط مببدأ مقابلة اإليرادات (FASB)و قد أوضح جملس معايري احملاسبة و املالية 

: باملصروفات مها

  مصروفات ترتبط بشكل مباشر باإليرادات اليت مت حتقيقها و جرى إثباzا حماسبيا خالل فرتة حماسبية �

. معينة، على أن جتري مقابلة اإليرادات باملصروفات هنا على أساس وجود عالقة نسبية بني اإليرادات و املصروفات

 مصروفات ال ترتبط بصورة مباشرة باإليرادات و لكن ميكن ربطها بطريقة أو بأخرى بالفرتات احملاسبية، �

أي أن املقابلة هنا تكون على أساس اقرتاض عالقة بني املصروف و بني نشاط فرتة أو فرتات معينة و ~ذا فقد وجد 

: نوعان من املصروفات

        مصروفات ميتد أثرها ألكثر من فرتة حماسبية واحدة و هنا يتم االعرتاف باملصروف على أساس توزيع* 

. التكلفة على الفرتات املختلفة )ختصيص(

مصروفات يقتصر أثرها على الفرتة احملاسبية اليت يتم فيها اإلنفاق و بالتايل يتم االعرتاف ~ا على أساس * 

. التحصيل الفوري
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من خالل ما تطرقنا إليه يف هذا املبحث جند أن املصاريف تنتج عن عمليات التداول املادي للبضائع و املنتجات اليت 

. تقوم Kا املؤسسة، كما أGا عبارة عن النقص يف صايف حقوق امللكية أو صايف أصول الوحدة احملاسبية
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. دراسة المصروفات في المؤسسة: المبحث الثاني

تعرض املنتوجات و التكاليف يف حساب النتائج حسب الطبيعة و حسب الوظيفة عند االقتضاء يف امللحق و 

. تكون عادة أرصدة حسابات األعباء مدينة

. و يعترب تقسيم املنتوجات والتكاليف يف احملاسبة حسب الطبيعة و استنادا إىل مدونة احلسابات عملية إجبارية

و يف جمال التطبيق يسمح نظام احملاسبة التحليلية البسيطة أو حىت جمرد جدول التوزيع بالنسبة للكيانات الصغرية 

. باالنتقال من  التصنيف حسب الطبيعة إىل التنسيق حسب الوظيفة و العكس بالعكس

. و نعرض أدناه احلسابات املخصصة للتسجيل احملاسيب للتكاليف حسب طبيعتها

.  حالة تصنيف األعباء حسب طبيعتها:المطلب األول

 )1(:المشتريات المستهلكة- 60

املتعلقة  )املواد األولية املستهلكة و التموينات املستهلكة األخرى و السلع املبيعة ( 60خيتلف سري احلسابات 

. باملشرتيات املخزنة املستهلكة باختالف نظام اجلرد املعمول به يف الكيان، سواء أكان جردا متناوبًا أو جردا دائما

). 03الصنف (لقد مت حتديد تسيري هذه احلسابات على مستوى تسيري حسابات التخزين 

اليت  )إخل..النقل، العمولة، التأمني، (إن تقومي املخزونات املستهلكة حبسب سعر  االقتناء و بتكاليف الشراء اإلضافية 

. تضاف إىل سعر الشراء و صايف التخفيض، التنزيل و احلسم احملصلة

إن مشرتيات الدراسة و اخلدمات األخرى مبا يف ذلك اقتناء التجهيزات و األشغال، تدمج مباشرة و ضمن األعمال 

.  60كما أن األشغال و املنتوجات املصنعة من طرف الكيان تسجل يف احلسابات 

أو غري املخزنة من طرف الكيان مثل تلك املتعلقة باللوازم  )..املاء، الطاقة (كما أن املقتنيات غري القابلة للتخزين 

، و املواد غري القابلة للتخزين و 607اليت ال يتم ختزينها و تسجل مباشرة يف حساب مشرتيات مستهلكة حساب 

 يف 48تعترب مصاريف مسجلة مقدما و تسجل يف حساب ء )عند تاريخ اإلقفال (اليت مل تستهلك قبل |اية الدورة 

 .اجلانب املدين

:   خدمات خارجية61حساب 

مثل مصاريف :  يف هذا احلساب ، من اجلانب املدين املصاريف املتعلقة باخلدمات اخلارجية مثل يسجل

أإلجيار اإلصالحات ، مصاريف التأمني أحباث و دراسات ، و اخلدمات املقدمة من طرف الشركات املناوبة و يتقسم 

 )1(: إىل61 احلساب
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  املواد األولية 601/حـ

  التموينات األخرى 602/حـ

  مشرتيات املعدات و التجهيزات و األشغال 605/حـ

  املشرتيات غري خمزنة من املواد و التوريدات 607/ حـ

  مصاريف الشراء التابعة 608/ حـ

 التخفيضات و التنزيالت و احملسومات املتحصل عليها من مشرتيات 609/ حـ

: خدمات خارجية أخرى: 62حساب 

يضم هذا احلساب املصاريف املتعلقة باملستخدمني خارج املؤسسة و مصاريف بسيطة، مصاريف اإلشهار، 

مصاريف نقل السلع، مصاريف التنقالت و مصاريف االستقبال و مصاريف الربيد و خدمات البنوك، اشرتاكات، 

 )2(: إىل62احلساب جيعل هذا احلساب مدينا بقيمة هذه املصاريف و ميكن جتزئة 

.  نقل السلع و النقل اجلماعي للمستخدمني624/ حـ

.  اإلجيارات613/ حـ

.  األعباء اإلجيارية و أعباء امللكية املشرتكة614/ حـ

.  الصيانة و التصليحات و الرعاية615/ حـ

.  التوثيق و املستحدثات618/ حـ

.  مشرتيات الدراسات و اخلدمات املؤداة604/ حـ

.  التقاول العام611/ حـ

.  الدراسات و اإلجيارات617/ حـ

.  العاملون اخلارجيون عن املؤسسة621/ حـ

 أجور الوسطاء و األتعاب 622/ حـ

 األتاوى املرتتبة على االمتيازات و الرباءات و الرخص و برامج املعلوماتية و احلقوق  651/ حـ

. و القيم املماثلة

                                                                                                                                                             
 .74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، مرجع سابقن ص –  )1(
 .74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، مرجع سابقن ص -  )2(

 



 )مصاريف(                       دراسة معمقة للصنف السادس                        الفصل الثاني

 

 40 

.  اإلشهار و النشر و العالقات العمومية623/ حـ

.  التنقالت و املهمات و االستقباالت625/ حـ

.  مصاريف الربيد و االتصاالت السلكية و الالسلكية626/ حـ

:  أعباء المستخدمين63حساب 

 )1(:حيتوي أعباء املستخدمني على

. رواتب املستخدمني مبا فيها تلك املمنوحة للمسريين االجتماعيني و التكلفة العينية للرواتب*

يف مقابل اجلانب " أعباء املستخدمني األخرى "638و تقيد يف اجلانب املدين املستحقات العينية يف احلساب 

. أو يف اعتماد حسابات األعباء املعنية" سلع التسيري العادية األخرى " 758الدائن حساب املنتوج 

. اشرتاكات الصناديق االجتماعية و صناديق االحتياط املرتبطة ]ذه الرواتب* 

. )املطاعم و جلان الشركات (التكاليف االجتماعية األخرى، مثل اخلدمات االجتماعية * 

. التكاليف اإلجبارية و اإلختيارية للمستغل، يف حالة املؤسسة الفردية* 

:  أعباء املستخدمني إىل احلسابات الفرعية التالية63ساب احلو ينقسم 

.  أجور املستخدمني631/ حـ

.  أعباء املستخدمني األخرى632/ حـ

. )حساب فرعي خمصص للفتح ( مسامهة املستأجرون يف األرباح 632/ حـ

.  االشرتاكات املدفوعة للهيئات اإلجتماعية635/ حـ

.  األعباء اإلجتماعية للمستغل الفردي 636/ حـ

.  األعباء اإلجتماعية األخرى637/ حـ

 )1(: الضرائب و الرسوم و المدفوعات المماثلة64حساب 

  :الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة هي أعباء متعلقة مبا يلي

. من جهة تتعلق باملدفوعات اإلجبارية للدولة و اجلماعات احمللية لتغطية النفقات العمومية* 

و من جهة أخرى تتعلق مبدفوعات تقرها السلطة العمومية ال سيما لتمويل أصول الفائدة االقتصادية أو * 

. االجتماعية
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الضرائب على النتائج و ما  " 69كما ال حتسب الضريبة على األرباح ضمن القسم أل#ا مسجلة يف احلساب 

". مياثلها

 : إىل احلسابات الفرعية التالية64/ و ينقسم حـ

.  الضرائب و الرسوم غري املسرتجعة عن رقم األعمال642/ حـ

. )خارج الضرائب عن النتائج ( الضرائب و الرسوم األخرى 645/ حـ

.  الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة عن األجور641/ حـ

 )1(:األعباء العملياتية األخرى: 65حساب 

و يسجل يف هذا  . تعترب بطبيعتها مشكلة لناتج النشاطات العادية للكيان65 يف احلساب العناصر املوجودةإن 

: احلساب ما يأيت

  إتاوات عن التنازل، الرباءات، الرخص، العالقات، التصرفات، أنظمة الربجمة املعلوماتية، احلقوق، و القيم املماثلة * 

 .)651 احلساب (

 خروج تثبيتات عينية أو معنوية، سندات 652احلساب  (ناقص القيم املسرتجعة عند حتويل أصل مثبت غري مايل * 

. )مسامهة

). 653احلساب  (أجور اإليرادات املتعلقة بوظيفتهم * 

). 654احلساب  (اخلسائر نتيجة احلسابات، الدائنة غري القابلة للتحصيل * 

). 655احلساب  (حصة الناتج عن التعامالت املشرتكة * 

). 656احلساب  (غرامات السوق، غرامات ضريبية، أو جزائية، العمليات و التربعات املسموح nا * 

حصة النتائج عن المعامالت المشتركة : 655الحساب 

و سلعها ضمن أعباء و سلع املسري عندما  )جتمعات، مقاوالت ( حتسب أعباء شركة املسامهة أو مثيالpا 

يتوىل هذا األخري مسك حسابات شركة املسامهة بصفة حصرية و يكون ذلك معروفا  قانونيا لدى الغري إذا تعلق 

األمر بربح، تسجل حصة نتائج املسامهني املشاركني اآلخرين يف حسابات املسري و تقيد يف اجلانب املدين للحساب 

". الشركاء، العمليات اليت متت باالشرتاك مع أو يف جتمع "458 يف مقابل اجلانب الدائن حلساب 655
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و بنفس  .755 يف مقابل اجلانب الدائن للحساب 458و إذا تعلق األمر خبسارة تسجل يف اجلانب الدائن حلساب 

 عن طريق اجلانب 655أو .  755الطريقة تسجل حصة نتيجة كل شريك غري مسري ضمن حسابه يف احلسابني 

:  حسابات فرعية هي65/ و يضم حـ458املدين أو الدائن حلساب 

.  أعباء الفوائد661/ حـ

.  التخفيضات و التنزيالت و احملسومات املمنوحة709/ حـ

 اخلدمات املصرفية و ما تشاXها 627/ حـ

: األعباء المالية66حساب 
)1(

 

: يتفرع هذا احلساب حسب احلاجة إىل اإلعالم لغرض بني طبيعة أو اصل األعباء كالتايل

.   أعباء الفوائد661/ حـ

.  اخلسائر عن احلسابات الدائنة املرتبطة مبسامهات 664/ حـ

. نواقص القيمة-   فارق التقييم على أصول مالية665/ حـ

.   خسائر الصرف666/ حـ

  اخلسائر الصافية عن التنازل عن االصول املالية 667/ حـ

.   األعباء املالية األخرى66/ حـ

جمموع الفوائد املرتبطة بفرتة احملاسبة على االقرتاض، الديون و " أعباء الفوائد"يقيد  يف اجلانب املدين حلساب 

. عمليات التمويل

يف مقابل حسابات االصول أو خلصوم املالية املعنية " فارق التقومي أدوات مالية، ناقص القيمة" يقيد يف اجلانب املدين 

عند تقومي هذه األصول أو اخلصوم املالية و تقديرها بقيمتها احلقيقية وهذا عندما يظهر هذا التقومي قيمة ناقصة و اليت 

حتسب وفقا للتنظيم احلايل، ضمن نتيجة املدة، كما أن هذا احلساب ال يتعلق بالعناصر املالية اليت جيب أن تقوم 

. بقيمتها املهتلكة، أو اليت يقتطع الفارق بني قيمتها احلقيقية و قيمتها احملاسبية مباشرة من رؤوس األموال

احلسابات الدائنة املرتبطة باملسامهات و " اخلسائر عن احلسابات الدائنة املرتبطة مبسامهات " 664و يسجل احلساب 

اليت ال ميكن حتصيلها كما أن احلسابات الدائنة املرتبطة باملسامهات متقل احلسابات الدائنة وليدة بسبب القروض 

. )سندات مسامهة أو أشكال أخرى للمسامهة (املمنوحة للعينات اليت يكون فيها للمقرض 
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 )1(:األعباء- العناصر غير العادية67

األعباء إال يف الظروف االستثنائية لتسجيل عمليات غري " العناصر غري العادية " 67ال يستعمل احلساب 

عادية مثل يف حالة نزع امللكية أو يف حالة كارثة طبيعية غري متوقعة، فالغرض من وجود هذا احلساب هو ضرورية 

. حتديد طبيعة كل عنصر استثنائي و مبلغه على مستوى الكشوف املالية على حدة

 )1(: المخصصات لالهتالكات و المؤونات و خسائر القيمة68

.  يف مقابل حسابات االهتالك خسارة القيمة و املؤونات العينية68يقيد يف اجلانب املدين للحساب 

 )2(:الضرائب على النتائج و ما يماثلها- 69

.  املبلغ املستحق باسم األرباح اخلاضعة للضريبة و اليت تبقى على عاتق الشركة69يقيد يف اجلانب املدين احلساب 

كما يسجل هذا احلساب  .الضرائب على مبالغ األرباح، الضرائب اجلزافية و الضرائب االضفية املتعلقة بالتوزيعات

. )قانونية أو تعاقدية (األعباء املتعلقة ملشاركة األجزاء احملتملة يف نتائج الكيان 

 )2(.حالة تصنيف األعباء حسب الوظيفة :المطلب الثاني

تطبق نفس املبادئ فيما يتعلق بتسيري احلسابات يف حالة ما إذا كانت أعباء الكيان أو منتوجاfا حمل تقسيم 

حسب الوظيفة و ليس فقط حسب الطبيعة، و يطبق التقسيم حسب الوظيفة حسب اخلصوصيات اخلاصة بكل 

. كيان

: إن حاالت جتميعات األعباء امللقاة غالبا هي كاآليت

üاملشرتيات، االنتاج، التوزيع و اإلدارة:  جتميع حسب الوظيفة االقتصادية أو حسب النشاطات مثال .

üخمزن و مصنع و مكتب:  جتميع حسب وسيلة االستغالل مثال. 

üالتصنيف حسب املنتوج أو نوعية اخلدمات حبيث جند املنتوج أ ، املنتوج ب . 

üاملديرية العامة، اإلدارة  و املالية، املديرية التجارية، :  التصنيف حسب مراكز التكلفة أو املسؤولية حبيث جند

 .مصاحل الدراسات ، املصاحل التقنية

üالتصنيف حسب املناطق اجلغرافية حبيث جند املنطقة أ ، املنطقة ب إفريقيا، آسيا بقية العامل . 

                                                 
 .75اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، مرجع سابق، ص –  )1(
 

 
  .75نفس املرجع السابق، ص )2(

 
 



 )مصاريف(                       دراسة معمقة للصنف السادس                        الفصل الثاني

 

 44 

ü أخذا بعني االعتبار وجوب إظهار املعلومات املتعلقة مببلغ بعض األعباء العينية يف حساب النتائج أو يف 

 .خمتلف الكشوف املالية فإن متابعة حسابات األعباء حسب الوظيفة غالبا ما جيري وفقا لطريقة تقنني متعددة

ü كل عبء  يكون حمل اقتطاع مزدوج عند تسجيله يف احملاسبة، و هذا على أساس تقنني عيين حسب 

القائمة مكونة مفروضة من جهة و على أساس تقنني حسب الوظيفة وفقا لقائمة مدونة خاصة بالكيان من 

 .جهة أخرى
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حىت تتمكن املؤسسة من التسيري اجليد لنشاطها جيب إظهار األعباء يف خمتلف الكشوف املالية، و ذلك من 

أجل حسن إنفاق و صرف هذه املبالغ يف عمليات االستغالل من خالل تشغيل هذه األعباء يف خمتلف مستويات 

. املؤسسة، و تسجيلها حماسبيا إلجناز مهامها على أكمل وجه
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يشمل الصنف السابع على احلسابات املتعلقة باملنتجات اليت تنتجها املؤسسة، مهما كان نوعها، سواء كانت 

مادية أو مالية أو خدمية، حيث ميكن عن طريقها أن يتحقق إيراد أو عائد للمؤسسة، من خالل ممارستها للنشاط 

الذي خيتصه فمثال، املؤسسة التجارية حتقق إيرادا عن طريق بيع البضائع أما املؤسسة الصناعية فإن إيراداJا تتحقق 

. عن طريق بيعها ملنتجاJا

حتقيقها إليرادات نتيجة لبيعها ألحد : أو قد حتقق املؤسسة ايرادات أخرى خارجية عن نشاطها االعتيادي مثال

. األصول أو املمتلكات أو بعض األسهم أو قد حتقق ايرادات عن طريق الفوائد املالية أو أرباح األسهم

: إن هذا الصنف يشمل على احلسابات التايل

üاملبيعات من البضائع و املنتجات املصنعة و اخلدمات املقدمة و املنتوجات امللحقة  .

üاإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون . 

üاإلنتاج املثبت . 

üإعانات االستغالل . 

üاملنتجات العملياتية األخرى . 

üاملنتجات املالية . 

ü املنتجات ( العناصر غري العادية(. 

üاالسرتجاعات عن خسائر القيمة و املؤونات . 
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. ماهية اإليرادات: المبحث األول

إن االيراد ميثل إمجايل التدفقات الداخلة اليت تؤدي إىل زيادة يف إمجايل أصول الوحدة احملاسبية أو نقص يف إمجايل 

. خصومها أو يف كليهما معا

 )1(.التطور التاريخي لمفهوم اإليرادات :المطلب األول

 عرب التطور التارخيي ملفهوم االيراد قدمت له العديد من التعاريف كان ابرز هذه التعريفات ما صدر عن جلنة 

التدفق احملقق من بيع «  حيث عرفته بأنه 1900 و ذلك سنة (AICPA)املصطلحات Wمع احملاسبني القانونيني 

 و الذي جاء فيه 1970و كذلك التعريف اخلاص مبجلس مبادئ احملاسبة األمريكي سنة » السلع و تقدمي اخلدمات

اإليراد عبارة عن الزيادة االمجالية يف أصول الوحدة احملاسبية أو النقص يف إمجايل خصومها عن العمليات « : على أن 

 اإليراد على (FASB) عرف جملس معايري احملاسبة األمريكي 1985و أخريا يف سنة » اليت متارسها الوحدة احملاسبية

التدفق الداخل للوحدة احملاسبية اليت تؤدي إىل زيادة أصوهلا أو ختفيض خصومها أو كليهما معا نتيجة بيع « : أنه

. »السلع أو تقدمي اخلدمات أو من أي أنشطة أخرى متارسها

و يف دراسة متأنية للتعاريف السابقة يتضح حاليا بأن التعريف الذي قدمته جلنة املصطلحات التابعة Wمع احملاسبني 

 يعرب يف فحواه عن وجهة نظر قائمة الدخل معتربة أن االيراد 1955 يف سنة (AICPA)القانونيني األمريكيني 

 فقد 1970حصيلة للنشاط االنتاجي الذي متارسه الوحدة احملاسبية أما تعريف جملس مبادئ احملاسبة األمريكية لسنة 

جاء على العكس من التعريف السابق ليعرب عن وجهة نظر قائمة املركز املايل و ذلك حينما اعترب أن االيراد حصيلة 

. للمقابلة بني أصول الوحدة احملاسبية و خصومها خالل فرتة حماسبية معينة

و على الرغم من أمهية التعريفني السابقني يف إرساء معامل مفهوم االيراد، إال أyما قاصران من حيث مشوليتهما يف 

 قد 1985 لسنة (FASB)حتديدي مصادر احلصول على االيراد، إال أن تعريف جملس معايري احملاسبة األمريكي  

جتاوز هذا النقض و أضحى أكثر مشوال من التعريفني السابقني و اعترب من قبل األكادمييني و املمارسني و مؤسسا�م 

. حجر الزاوية يف البحث و التطبيق يف هذا اWال

و لقد دار جدل علمي كبري حول مفهوم اإليراد و هلذا الشأن ينقسم الباحثون إىل فريقني  فريق أول يرى أن االيراد 

هو عبارة عن تدفق داخلي مهما كان مصدره و يؤدي إىل زيادة أحد     أو بعض عناصر أصول الوحدة احملاسبية أو 

إىل نقص أحد أو بعض عناصر خصومها أو كليهما معا، مبعىن آخر أن أنصار هذا الرأي ال يفرقون من وجهة نظرهم 
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بني االيرادات املتحققة عن األنشطة التشغيلية و االيرادات النامجة عن األنشطة العرضية و اليت ال ترتبط بالنشاط 

. العادي للوحدة احملاسبية

أما الفريق الثاين فريى بأن االيراد هو ذلك التدفق الداخل للوحدة احملاسبية و املتحقق عن العمليات ذات التشغيلية 

فقط دون غريه فيؤدي إىل زيادة أحد أو بعض عناصر أصول الوحدة احملاسبية أو إىل نقص أحد أو بعض عناصر 

. خصومها أو يف كليهما معا

و غالبا ما  يطلق على وجهة نظر الفريق األول مفهوم االيراد الشامل يف حني يطلق على وجهة نظر الفريق الثاين 

مفهوم إيراد التشغيل و قد انبثق عن الرأيني السابقيني مفهومان آخران للدخل، مسي األول مبفهوم الدخل الشامل يف 

حني مسي الثاين مفهوم دخل التشغيل حيث يرى أنصار مفهوم الدخل التشغيلي بأنه من الضروري أن تعرض قائمة 

فال يعتمدها و بالتايل ال تعترب من مكونات قائمة  )االستثنائية (الدخل كافة االيرادات و املصروفات غري العادية 

. الدخل بل يعترب من مكونات قائمة األرباح احملتجزة

و على العكس من ذلك يرى أنصار مفهوم الدخل الشامل بأن تضم قائمة الدخل كافة االيرادات و املصروفات 

خالل فرتة معينة لتحديد دخل تلك الفرتة و مبعىن آخر أن تشمل هذه القائمة االيرادات و املصروفات النامجة عن 

. النشاط العادي و غري العادي

 )1(.مفهوم االيرادات و مبدأ تحقق اإليراد :المطلب الثاني

 .مفهوم اإليرادات: أوال

ميثل اإليراد يف كل ما يتولد من قيم سواء كان ذلك يف شكل سلع أو خدمات و سواء مت تبادل هذه السلع أو 

مل يتم تداوهلا خالل الفرتة احملاسبية و ينظر هذا التعريف إىل االيراد على أنه مؤشر منجزات 

accomplissements الوحدة احملاسبية خالل فرتة معينة و القاعدة العامة يف قياس االيراد تقوم على أساس 

القيمة املتبادلة يف األصول أو النقص يف اخلصوم نتيجة بيع السلع أو تأدية اخلدمات أو السماح للغري باستخدام 

. أصول الوحدة

و يكتسب االيراد وفق النموذج احملاسيب املعاصر أنه بصفة تدرجيية من خالل دورات النشاط املتصلة، و مىت ما توفر 

عنصر االكتساب عند حتقق االيراد حيق للمحاسب إثباته بالقوائم املالية، و قد بني األدب احملاسيب أن االيراد يعترب 

مكتسبا عند إمتام عملية البيع و انتقال ملكية و خماطر إدارة السلع أو اخلدمات إىل املالك اجلديد، إال أن النقطة اليت 

تثار يف هذا ا�ال هي مشكلة توزيع االيرادات بني الفرتات احملاسبية املختلفة فيما لو كانت متداخلة بني هذه الفرتات       
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و قد وفر أساس االستحقاق القاعدة ملعاجلة هذه املشكلة عن طريق استخدام التسويات اجلزئية  و ذلك عن طريق 

ختصيص الفرتة باإليرادات اليت ختصها سواء حصلت أم مل حتصل و ينسحب نفس اإلجراء على املصروفات حيث 

 مبلغ 01/07/2002حتمل الفرتة باملصروفات اليت ختصها سواء دفعت أم مل تدفع فمثال لو استلمت شركة يف 

 وفق أساس 01/07/2003 إىل 01/07/2002 دينار عن إجيار عقار متتلكه و ملدة سنة اعتبارا من 2400

 على اعتبار أن الفرتة احملاسبية 2003 للفرتة 12000 و 2002 دينار للفرتة 1200االستحقاق جيري ختصيص 

.  من كل سنة01/01تبدأ يف 

 )1(:مبدأ تحقق اإليراد :ثانيا

وفقا ملبدأ حتقق االيراد فإن االيراد يعترب حمققا مىت توفرت واقعة أو حدث ميكن االعتماد عليه كقرينة أو معيار 

أو اكتساب االيراد، يكون باإلمكان االعرتاف باإليراد دفرتيا و خيتلف احملاسبون حول معايري حتقق االيراد، إال أن 

الرأي األرجح هو أن االيراد من بيع السلع أو تقدمي اخلدمات يتحقق مبجرد إمتام نقطة البيع و تسليم البضاعة 

للعميل، و هذا الرأي يعترب قاعدة أساسية لتحقق االيراد، و هي يف الواقع املطبقة يف احلياة املهنية اليت يستند عليها 

احملاسبون و الذي يتم سواء كانت طريقة البيع نقدا أو على احلساب، و سواء كان البيع معززا بورقة جتارية أو على 

الثقة، لكن القاعدة السابقة يف حتقق االيراد ال تعرب الوحيدة حيث هناك بعض االستثناءات عليها حيث توجد 

: حاالت أخرى يعترب فيها االيراد متحققا منها

:  تحقق اإليراد بعد البيع/ 1

     يتحقق اإليراد بعد البيع يف بعض احلاالت كما هو احلال عند البيع بالتقسيط و البيع االجاري ففي النوع األول 

يقوم البائع ببيع البضائع للمشرتي و يتم سداد الثمن على أقساط، و مبوجب هذا األسلوب البيعي فإنه ملكية 

البضاعة تنتقل إىل املشرتي مبجرد إمتام الصفقة و وصول البضاعة إىل خمازن املشرتي و يصرف النظر على املبلغ املتبقي 

بذمة املشرتي و مصري هذا الدين خصوصا عند توقف املدين عن سداد األقساط املستحقة، إذ ال حيق للبائع اسرتداد 

بضاعته املباعة و إمنا حيق له القيام باإلجراءات القانونية للحصول على حكم قضائي السرتداد ما تبقى له من دين 

. بذمة املشرتي

: تحقق اإليراد عند االنتهاء من اإلنتاج/ 2
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يف حاالت معينة جيوز اعتبار االيراد حمققا مبجرد االنتهاء من اإلنتاج و خصوصا عند ما يكون باإلمكان تقدير مثن 

بيع السلعة بشكل موضوعي و قد بدأت هذه القاعدة التوصيات الصادرة من املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 

AICPAو وفقا لتوصيات املعهد األخري فإنه ميكن تطبيق القاعدة األخرية مىت توفرت الشروط التالية  :

ü إمكانية احتساب تكلفة اإلنتاج   .

ü إمكانية احتساب سعر البيع بشكل موضوعي. 

ü عندما يكون املنتج منطيا. 

ü عند توفر سوق منتظمة أو مؤكدة للمنتج. 

و لعل أفصل مواقع يتم تطبيق القاعدة األخرية فيها هي بعض الصناعات املتعلقة باملناجم اخلاصة بالفحم و 

. املاس و التنقيب و الفضة و كذلك بصناعة التعدين و آبار البرتول

: تحقيق اإليراد أثناء عملية اإلنتاج/ 3

من املعلوم أن الدورة اإلنتاجية ختتلف من صناعة إىل أخرى، و ذلك حسب طبيعة املنتج إذ هناك صناعات 

تستغرق دورiا اإلنتاجية فرتة تقل عن الفرتة احملاسبية الواحدة، بينما يف أنواع أخرى تكون دورiا اإلنتاجية أطول من 

الفرتة احملاسبية الواحدة،أي دورة اإلنتاج تستغرق عددا من الفرتات احملاسبية، إال أن احلال خيتلف يف الصناعات اليت 

تستغرق دورiا اإلنتاجية أكثر من دورة حماسبية و خصوصا يف احلاالت اليت يتحقق فيها االيراد بالتدريج و حسب 

 Long termمراحل اإلنتاج وفق مستوى االجناز،  كما هو احلال يف عقود االستثناءات الطويلة األجل 

contracts و هي العقود  اليت يتم تنفيذها على دار فرتات حماسبية نظرا لعدم توازن استنفاذ نفقاته و  حتقيق 

إيراداته خالل الفرتة احملاسبية نفسها كما أنه ميكن عادة سواء من  زاوية النفقات أم من زاوية االيرادات مما جعل 

اجلمعيات احملاسبية يف معظم البلدان تضع معايري حماسبية خاصة به و لعل احلل األمثل هلذه املشكلة جاء عن طريق 

 بيانا حماسبيا ملعاجلة ختصيص إيرادات مثل هذه 1981جلنة املبادئ احملاسبية األمريكية حيث أصدرت عام 

الصناعات، قد أوردت يف معرض بياzا أن إيراد عقود طويلة األجل و ما يشاyها من صناعات خيصص كل فرتة 

متاشيا مع متطلبات أساس بسبب يتالءم مع قيمة العمل املنجز خالل كل فرتة متاشيا مع متطلبات أساس 

 Completion methodاالستحقاق، و قد عرفت الطريقة األخرية بطريقة نسبة اإلمتام أو نسبة االجناز 

percentage of  و على هذا األساس يتم على مدار الفرتات احملاسبية االعرتاف جبزء من نفقات العقد و 

. إيراداته و أرباحه مبوجب نسبة إمتامه
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: تحقق اإليرادات عند االنتهاء من النشاط االقتصادي لعملية اإلنتاج/ 4

يقصد >ذا املعيار أن االيراد يتحقق و يسجل الوقت الذي يتم فيه اجناز النشاط االقتصادي األكرب مىت أمكن قياس 

هذا النشاط و التحقق منه، دون حتيز و يتفق هذا الرأي مع وجهة نظر االقتصاد بني اليت ترى أن القيمة املضافة 

. بواسطة املشروع و اليت تسجل باعتبارها صايف الربح تصاحب العملية الكاملة لإلنتاج

و بسبب تالزم القيمة املضافة لكل عملية من هذه العمليات على مر الزمن فإن يكون من الصعب ختصيص القيمة 

املضافة على العمليات املختلفة غري أنه ينبغي أن يقوم املشروع بتسجيل القيمة املضافة يف نقطة زمنية معينة و هي 

الوقت الذي يتخذ فيه القرار الرئيسي أو عند اجناز اجلزء األكرب يف عملية اإلنتاج أو يف حلظة توقيع العقد أو حلظة 

 Critical" مفهوم احلديث الرئيسي" تقدمي اخلدمات أو حلظة حتصيل قيمته، و قد أطلق على هذا املفهوم 

Event ."

:  إن قاعدة حتقق االيراد عند االنتهاء من النشاط االقتصادي الرئيسي لعملية اإلنتاج ميكن تطبيقها يف احلاالت التالية

ü عندما يكون اإلنتاج بناءا على طلبات العمالء و سعر البيع فيها حمدد مسبقا و كذلك تكلفة اإلنتاج .

ü  عندما يكون سعر البيع حمددا تنافسيا يف التنافس الكامل و ميكن فيه تصريف كامل اإلنتاج يف وقت قصري

 .دون ختفيض سعر البيع

. قياس االيرادات و توقيت االعتراف بها: المطلب الثالث

 قياس االيراد :أوال

 احملاسبية أو التخفيض احلادث يف خصومها أو )1(املقصود بقياس االيراد حتديد القيمة املضافة ألصول الوحدة

كالمها من العمليات املتعلقة ببيع السلع أو تقدمي اخلدمات أو السماح للغري باستخدام أصوهلا خالل فرتة حماسبية 

مع وحدات حماسبية  )األصول (معينة، و ال يقتصر قياس االيراد على هذا اجلانب فقط، إمنا يشمل التبادل العيين 

أخرى و ما حتققه من زيادة يف أصوهلا خالل هذه العمليات حمسوبا على أساس القيمة املعادلة لعملية التبادل 

(Fairvalue)اليت حققتها الوحدة احملاسبية يف عملية خلق االيراد  .

 إذ أن األول يعين التدفق الداخل للوحدة (Revenue)و من الضروري >ذا الصدد التمييز بني املكاسب و االيراد 

الذي  )التشغيلي (احملاسبية و املتحقق من األنشطة العرضية اليت ال تتصف بالتكرار و ليس هلا عالقة بالنشاط العادي 

متارسه الوحدة احملاسبية، و املثال الواضح على املكاسب هو ما حتققه املشاريع أحيانا من ربح ينتج عن بيع بعض 

أصوهلا الثابتة عند االستغناء عنها ألسباب، ترتبط بالتطور الفين أو التقين لوسائل اإلنتاج احلديث املناسبة ألصول 
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الوحدة احملاسبية املستغىن عنها، أما االيراد فهو يطلق على ما حتققه الوحدة احملاسبية من عائد نقدي أو عن طريق ما 

 )وغالبا ما يعترب االيراد مكتسبا من الناحية احملاسبية عند إمتام البيع و التسليم  )تشغيلية (متارسه من أنشطة عادية 

Point of sale and de livery) باعتبار أن نقطة البيع توفر للمحاسب دليال موضوعيا، ميكن بواسطته 

قياس قيمة االيراد و حتديد درجة  التأكد من حتقق، إال أن االعرتاف باإليراد غالبا ما يرتبط مبشكلة ختصيصه بني 

الفرتات احملاسبية املختلفة فيما لو كان يتحقق تطبيق أساس االستحقاق يف عملية توزيع االيراد و ختصيصه على 

الفرتات احملاسبية و ذلك بأن خيصص لفرتة احملاسبية مجيع االيرادات اليت ختصها سواء حصلت أم مل حتصل و ستعاد 

. لتحقيق ذلك بالتسويات اجلردية، و ينطبق نفس اإلجراء بالنسبة للمصروفات اليت ختص الفرتة احملاسبية

و من املشاكل األخرى اليت غالبا ما توجه احملاسب يف توزيع االيرادات احملققة عن الزيادة الطبيعية يف قيم األصول عند 

إعادة تقديرها الفرتات احملاسبية املختلفة، كما هو احلال يف الصناعات االستخراجية و الزراعية و تربية املواشي اليت 

تطرأ عليها زيادة تدرجيية يف قيمها عرب الزمن مما يستوجب معها إعادة تقدير القيمة بصورة دورية باملقارنة بالقيمة 

السوقية العادية متثل هذه األصول و بالتايل فإن االيراد يعترب حمققا و بالتايل مكتسبا يف الفرتة احملاسبية اليت جيري فيها 

. إعادة التقدير مبقدار القيمة املضافة لألصل باملقارنة للفرتة السابقة

 Revenue Recognitionتوقيت االعتراف باإليراد  :ثانًيا
)1( 

يعرتف بااليراد حماسبيا عند إمتام عملية إثباته يف السجالت احملاسبية و التعبري عنه بالقوائم املالية و ذلك بتوفر 

: شرطان أساسيان فيه مها

.  متام عمليات االكتساب أو االقرتاض منها بدرجة معقولة�

 . االنتهاء من عملية املبادلة التجارية�

: و من النتائج اليت ترتتب على الشرطني السابقني وجود عدة أسس لالعرتاف باإليراد و هذه األسس هي

.  االعرتاف باإليراد �رد بيع السلعة و تسليمها للعميل أي عند نقطة البيع�

 االعرتاف باإليراد قبل تسليم السلعة أي مبجرد االنتهاء من إنتاجها أو حىت خالل عملية إنتاجها كما حيدث عند �

. البيع بعقود مقدمة أو يف عقد اإلنشاءات طويلة األجل

.  االعرتاف باإليراد بعد تسليم البضاعة كما حيدث يف البيع التأجريي أو البيع بالتقسيط �

 االعرتاف باإليراد مبرور الزمن بالنسبة لإليرادات اليت تنتج عن استخدام غري األصول الوحدة احملاسبية مثل إيراد �

إخل و من األسس األخرى اليت جيري فيها االعرتاف باإليرادات و توزيعها على الفرتات ...العقار و فوائد القروض
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 املطبقة يف عقود (Pourcentage of compilation )احملاسبية املختلفة ما يعرف بأساس نسبة اإلمتام 

. (Lorag – term contracts )املقاوالت اإلنشائية  

 .نستنتج أن االيراد هو عبارة عن عائد املؤسسة خالل ممارستها للنشاط الذي تقوم به

 

دراسة تفصيلية لحسابات االيرادات في المؤسسة : المطلب الرابع

تشمل االيرادات املبالغ املستلمة أو اليت ستسلم كمقابل للمنتجات و األعمال و اخلدمات اليت تقدمها 

املؤسسة إىل الغري حبكم نشاطها، باإلضافة إىل االيرادات املتأتية دون مقابل، و قد خصص املخطط املايل و احملاسيب 

: ا_موعة السابعة حلسابات االيرادات و تضمن ا_موعة السابعة احلسابات الرئيسية التالية

.  املبيعات من البضائع و املنتجات املصنعة و اخلدمات املقدمة و املنتوجات امللحقة70/ حـ

.  اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون72/ حـ

 اإلنتاج املثبت 73/ حـ

 إعانات االستغالل 74/ حـ

 املنتوجات العملياتية األخرى 75/ حـ

 املنتوجات املالية 76/ حـ

املنتجات :  العناصر غري العادية77/ حـ

.  االسرتجاعات عند خسائر القيمة و املؤونات78/ حـ

. و حسابات االيرادات هي حسابات دائنة تتزايد يف اجلانب الدائن و تتناقص يف اجلانب املدين

 )1( المبيعات من البضائع المصنعة و الخدمات المقدمة و المنتوجات الملحقة70/ : حـ

تسجل املبيعات يف اجلانب الدائن للحسابات حسب الطبيعة، حسب سعرها الصايف و الرسم احملصل على القيمة 

. املضافة، مع حسن تنزيالت و ختفيضات األسعار املمنوحة

: تقسم احلسابات وفقا الحتياجات الكيان كي يتسىن متييزها، مثال

 )...حسب طبيعتها، حسب النظام الظرييب، حسب نظام اإلنتاج (جمموعات املنتوجات 

ü التنازالت بأسعار مكلفة املبيعات احمللية و املبيعات املخصصة للخارج 

üاملبيعات داخل ا_مع و املبيعات خارج ا_مع . 
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üاملبيعات املرتبطة بالنشاط الرئيسي و املنتوجات املرتبطة بالنشاطات الفرعية  .

 منتوجات املصاحل املستغلة لصاحل املستخدمني : تتضمن منتوجات النشاطات امللحقة

و اإلجيار املختلف و انتفاعات املستخدمني و مصاريف املرفأ أو تكاليف ملحقة أعيد  )...املطعم، النقل، السكن (

. احتساNا، عائدات اسرتجاعات التغليف املودع، التنازل عن التموينات

 )2(اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون:72/حـ

 على تسجيل التغريات اإلنتاج املخزن، فمتغريات خمازن املؤونات و السلع تقيد هي 72يقتصر استعمال احلساب 

. )التموينات و السلع ( تغريات املخزونات 603األخرى يف احلسابات 

تقيد متغريات املخزونات يف هذه احلسابات يف إطار جرد متناوب و تقتطع من قيمة املنتوج املخزن األولية، و تقرض 

أو املنتوج  )الرصيد الدائن ( التغري الشامل للمنتوج املخزن 72من قيمة املنتوج املخزن النهائية، و ميثل رصيد احلساب 

. و هذا ما بني بداية الفرتة و dايتها )الرصيد املدين (غري املخزن 

 "املنتوجات" ضمن حساب النتائج حتت فصل 72تظهر احلسابات 

اإلنتاج المثبت  :73/ حـ

 املعنوي و عناصر األصل العيين، اليت أنشأها )1(يسجل هذا احلساب يف اجلانب الدائن تكلفة إنتاج عناصر األصل

. )األعباء اليت مت تسجيلها يف احلسابات حسب الطبيعة (الكيان و املسجلة يف األصول غري اجلارية 

كما يسجل هذا احلساب يف اجلانب الدائن مبلغ املصاريف امللحقة الداخلية اليت يتحملها الكيان مبناسبة اقتناء 

 .)إخل...نقل، منشآت، تركيب (التثبيت

 )3( إعانات اإلستغالل 74/حـ

يقيد يف اجلانب الدائن هلذا احلساب مبلغ إعانات االستغالل و التوازن اليت حتصل عليها الكيان يف مقابل اجلانب 

 .املدين حلساب الغري أو اخلزينة العمومية

 )2(المنتوجات العملياتية األخرى :75حـ

.  مكونة لناتج النشاطات العادية للكيان75تعترب العناصر حسب الطبيعة اليت تظهر يف احلساب 

:  يف اجلانب الدائن ضمن إعاناته ما يأيت75 احلساب ـب تسجل
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األتاوى عن االمتياز و الرباءات و الرتاخيص و العالمات و التصرفات و برامج   751/ حـ

 )تثبيتات عينية أو معنوية، سندات مسامهة ( فائض القيمة الناتج عن التنازل عن أصول مثبتة غري مالية 752/ حـ

لدى كيانات أخرى من  )...متصرف إداري، مسري ( الرواتب اليت حيصلها الكيان باسم وظائفه اإلدارية 753/ حـ

. نفس اTمع الذي ينتمي إليه

.  حصة إعانات االستثمار اليت حتول إىل ناتج754/ حـ

.  حصة ناتج العمليات املشرتكة755/ حـ

.  حتصيالت على احلسابات الدائنة املستهلكة756/ حـ

. )تعويضات التأمني احملصلة: مثال  ( املنتوجات االستثنائية يف عملية التسيري 757/ حـ

عائدات املباين غري املخصصة للنشاطات املهنية، الرتاجع، : مثل ( منتوجات التسيري العادية األخرى758/ حـ

. )...الغرامات، التربعات املسموح hا

 حصة ناتج العمليات املشرتكة على مستوى حسابات املسري، عمليات حصة اخلسارة 755و يسجل احلساب 

 .الواجب اقتطاعها من شركاء احملاصة، و على مستوى الشركاء املسامهني، يسجل حصة األرباح اليت تعود إليهم

المنتوجات المالية  :76/حـ

 )3( حسب احلاجة إىل اإلعالم إلظهار طبيعة أو أصل األعباء76يقسم احلساب 

. منتوجات املسامهات 761/ حـ

. عائدات األصول املالية 762/ حـ

.  فارق التقييم عن األصول املالية، فوائض القيمة765/ حـ

.  أرباح الصرف766/ حـ

.  األرباح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية767/ حـ

.  منتوجات مالية أخرى768/ حـ

فائض القيمة يف مقابل حسابات األصول أو " فارق التقييم على العناصر املالية" يسجل يف احلساب الدئن للحساب 

. اخلصوم املالية املعنية عند تقييم هذه األصول أو اخلصوم املالية بقيمتها احلقيقية

. إذا كان هذا التقييم يظهر فائض قيمة الذي جيب أن يدرج حسب هذا التنظيم يف نتيجة الفرتة
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كما ال يتضمن هذا احلساب األدوات املالية الواجب تقوميها حسب قيمتها املهتلكة أو اليت جيب أن يقتطع الفارق 

 .بني قيمتها احلقيقية و قيمتها احملاسبية مباشرة من رؤوس األموال

العناصر غير العادية، المنتجات :77حـ
)1(

 

إال يف الظروف االستثنائية لتسجيل أحداث غري عادية و " العناصر غري املادية، املنتجات " 77ال يستعمل احلساب 

. غري مرتبطة بنشاط الكيان

و تربز ضرورة وجود هذا احلساب من خالل وجوده تقييد طبيعة و مبلغ كل عنصر استثنائي يف الكشوف املالية على 

. حدة

االسترجاعات عن خسائر القيمة و المؤونات :78حـ
)2(

 

يقيد يف اجلانب الدائن هلذه احلسابات من خالل القيد يف اجلانب املدين القيمة و املؤونات املعنية، عند التموين 

. عندما يصبح هذا التموين أو خسارة القيمة املثبتة مسبقا بدون موضوع
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العالقة الموجودة بين االيرادات و المصروفات : المبحث الثالث

 يضم حساب نتيجة البنوك و املؤسسات املماثلة منتوجات و أعباء حسب النوع و الطبيعة  و يبني مبالغ 

. أبرزها أمناط املنتوجات و األعباء و بصرف النظر عن التنظيمات اخلاصة هلذا القطاع من النشاط

 )1()المصروفات (مبدأ مقابلة االيرادات بالنفقات  :المطلب األول

 مبوجب هذا املبدأ يتم حتديد ايرادات كل فرتة حماسبية لتحمل بالنفقات اليت تكبدNا لتحقيق تلك االيرادات 

على أن جيري الفصل بني االيرادات و النفقات احملاسبية املختلفة من دون النظر لتاريخ دفع النفقة أو استالم االيراد،  

تطبيقا ألساس االستحقاق آنف الذكر، و قد سعى النموذج احملاسيب املعاصر إىل خلق ترابط مقبول إىل حد معني ما 

بني ايرادات و نفقات كل فرتة حماسبية من خالل خلق ترابط مقبول إىل حد معني ما بني ايرادات فورية جيب حتميلها 

. لاليرادات اليت حققتها أو كانت سببا يف حتقيقها )حسمها (

على أن جيري تطبيق هذه العالقة بعيدا عن تاريخ دفع النفقة أو استالم االيراد املتحقق من خالل الفصل الكامل 

. لكل منهما على الفرتات احملاسبية

مما تقدم يتضح أن مبدأ مقابلة االيرادات بالنفقات يتطلب تطبيق احملاسبة على أساس االستحقاق، فهذا األساس 

يقوم على فكرة أن القوائم املالية اليت ختص فرتة مالية معينة جيب أن تشمل على كافة النفقات املتعلقة بتلك الفرتة 

بصرف النظر عما إذا كانت دفعت أم مل تدفع و كذلك بالنسبة لاليرادات و اليت جيب أن تشمل مجيع االيرادات 

. املكتسبة خالل الفرتة سواء حصلت أم مل حتصل

 )2(التسويات الجردية للمصروفات و االيرادات :المطلب الثاني

لقد كانت نتائج قاعدة االستحقاق حتمل الفرتة احملاسبية بكافة نفقاNا املستفيدة سواء دفعت فعال أم مل تدفع، 

و ينسحب اإلجراء األخري على االيرادات اخلاصة بالفرتة احملاسبية ذاNا حيث حيمل وعاء دخل الفرتة بإيراداNا 

. املكتسبة سواء قبضت أم مل تقبض

" التسويات اجلردية: " و لتحقيق أغراض القاعدة السابقة يطبق احملاسب بعض اإلجراءات احملاسبية يطلق عليها

باعتبارها جزءا من الدورة احملاسبية و عادة تطبق إجراءات التسويات اجلردية يف {اية الفرتة احملاسبية عند إعداد القوائم 

. املالية لتلك الفرتة

                                                 
 .30 وليد ناجي اجلبايل، أصول احملاسبة املالية، اجلزء الثاين، ص )1(
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و التسويات اجلردية هي اجراءات حماسبية دفرتية #دف إىل حتميل الفرتات احملاسبية بإيرادا#ا و نفقا#ا لذلك التداخل 

بني االيرادات و نفقات الفرتات احملاسبية املختلفة، اليت حتدث نتيجة التداخل الفعلي لألنشطة االقتصادية اليت 

متارسها الوحدة احملاسبية و اهلدف األساسي من إجراء التسويات احملاسبية هو بيان نتيجة عمل املشروع من ربح أو 

خسارة يف Vاية كل فرتة حماسبية مستقلة عن الفرتة اليت سبقتها أو اليت تلحقها من حيث إيرادا#ا و نفقا#ا و كذلك 

أصوهلا و خصومها و هي فكرة نظرية #دف إىل حتقيق رغبة أصحاب املشروع يف معرفة نتيجة عمل املشروع يف 

. فرتات دورية بدال من اللجوء إىل التصفية الفعلية للوصول إىل نفس الغرض

I -تسوية المصروفات :

 تعريفا للمصروفات جاء فيه بأVا إمجايل (FASB) قدم جملس مبادئ احملاسبة األمريكي 1970يف عام 

النقص يف األصول أو إمجايل الزيادة يف اخلصوم أو كالمها معا نتيجة التدفقات املالية اخلارجية عن الوحدة احملاسبية، 

خالل فرتة حماسبية معينة، و جيري حتديد نصيب كل فرتة حماسبية من مصروفا#ا على أساس العالقة بني الفرتة 

احملاسبية و استنفاذ املصروف مبعىن أنه يتم توقيف االعرتاف باملصروفات حتديد اللحظة الزمنية اليت يتحقق فيها 

املصروف و اثباته حماسبيا فتحقق املصروفات بشكل عام يتم مبجرد أن يتضح للمحاسب أن هناك منافع اقتصادية قد 

مت استفاد#ا يف أداء النشاط خالل فرتة معينة، إال أن املشكلة تكمن هنا يف ختصيص املصروف و حتميله على الفرتة 

احملاسبية اليت استنفذ من أجلها مما يتطلب معاجلة املصروفات حماسبيا  و حتديد قيمة املستنفذ منها فعال و قياس 

. املصروفات املدفوعة مقدما و املصروفات املستحقة منها مبوجب قيود حماسبية تسمى بقيود التسوية

. المصروفات المدفوعة مقدًما :أوال

يقصد باملصروفات املدفوعة مقدما مقدار قيمة املصروفات اليت تدفعها الوحدة احملاسبية خالل فرتة حماسبية 

: معينة عن خدمة أكرب من قيمة اخلدمة املخصصة للفرتة احملاسبية و من األمثلة على ذلك

مصروف االجيار املدفوع مقدما، الرواتب املدفوعة مقدما، التأمني املدفوع مقدمان و غريها مبعىن آخر أن املبالغ 

مدفوعة و اليت تزيد عن قيمة مصروف معني عن فرتة معينة تعترب مصروفات مدفوعة مدفوعة مقدما أي ختص الفرتة 

احملاسبية اليت تلي الفرتة احملاسبية احلالية و وفقا لألعراف و القواعد احملاسبية جيب استبعاد أي قيمة تزيد عن قيمة 

: مصروف الفرتة و اعتباره مصروفا خيص الفرتات احملاسبية التالية و ملعاجلة هذا النوع من املصروفات توجد طريقتان مها

: إثبات المصروف كأصل/ 1-1

 مبوجب هذه الطريقة تعترب مجيع املصروفات املدفوعة خالل الفرتة كأصل جيري إثبا#ا حتت إسم املصروف مدفوع 

 .مقدما و يعترب مدينا

: إثبات المصروفات المدفوعة مقدما كمصروف/ 1-2
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مبوجب هذه الطريقة يتم إثبات كافة املصروفات املدفوعة مقدما كمصرف، مثن جيري يف &اية السنة وفق قاعدة 

  .االستحقاق

. المصروفات المستحقة :ثانيا

يقصد باملصروفات املستحقة، تلك املصروفات اليت ختص الفرتة احملاسبية اليت يهدف احملاسب إلعداد قوائمها 

املالية إال أ&ا و لغاية انتهاء الفرتة احملاسبية مل تدفع بعد، و لذلك تعترب هذه املصروفات وفق قاعدة االستحقاق من 

املصروفات اليت ختص الفرتة احملاسبية اليت جيب أن تسدد يف الفرتة احملاسبية التالية و طبقا إلجراءات احملاسبية جيب 

على احملاسب حصر هذه املصروفات بقائمة الدخل أو االرباح و اخلسائر،  و بالنظر لكون هذه املصروفات مل تسدد 

يف هذه احلالة جيب أن تظهر بقائمة املركز املايل ضمن التزامات قصرية األجل و املعاجلة احملاسبية للمصروفات 

املستحقة اليت يقتضيها مبدأ املقابلة و قاعدة االستحقاق توجد طريقتان gدف كل منهما إىل حتميل قائمة الدخل أو 

 :األرباح و اخلسائر مبا خيص الفرتة احملاسبية من مصروف و ترحيلها للعام التايل، و هاتني الطريقتني مها

: الطريقة األوىل

يتم مبوجب هذه الطريقة فتح حساب مستقل للمصروفات املستحقة و جيعل دائنا بقيمة و حساب املصروف 

مدينا بنفس القيمة مث يقفل حساب املصروفات و لتوضيح الدخل أو حساب االرباح و اخلسائر يف &اية الفرتة 

. احملاسبية

: الطريقة الثانية

إن أساس هذه الطريقة قائم على أن املصروفات املستحقة تعاجل مباشرة بنفس حساب املصروفات دون أن تكون      

هناك حاجة إىل فتح حساب مستقل للمصروفات املستحقة، و ذلك بأن يتم حتميل قائمة الدخل أـو حساب األرباح 

 .و اخلسائر بكامل قيمة مصروفات الفرتة بصرف النظر عن ما دفع منها فعال

II-  اإليراداتتسوية
)1( 

يعرف اإليراد بأنه إمجايل التدفقات املالية الداخلة إىل الوحدة احملاسبية و اليت تؤدي إىل زيادة يف إمجايل أمواهلا 

: أو نقص يف إمجايل خصومها أو يف كليهما معا و عادة ننتج اإليرادات من 

ü  بيع السلع اليت تنتجها أو تتاجرها الوحدة احملاسبية .

ü  بيع أصول املشروع . 

ü  االستثمار يف أوجه استثمارية خمتلفة. 
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وقد حددت املفاهيم و املبادئ احملاسبية اإلجراءات املتعارف عليها لالعرتاف باإليراد و التعبري عنه بالقوائم املالية وفق 

قاعديت التخفف االستحقاق ، إذ يعترب اإليراد متحققا مبجرد إمتام عمليات االكتساب أو االقرتاب منها بدرجة 

معقولة ، أو غد االنتهاء من عملية املبادلة التجارية ، و مبوجب الشرطية السابقني جيب إثبات القيد احملاسيب الذي 

يؤكد اكتساب اإليراد سواء قبض فعال أو مل يقبض و اعتباره من إيرادات القرتة ، و لتحقق ذلك يستخدم احملاسب 

يف _اية الفرتة احملاسبية قيود السنوية كإجراء حماسيب حيقق قاعدة االستحقاق احملاسبية ، إذ دلت التطبيقات املهنية أن 

احملاسب يف _اية الفرتة احملاسبية و عند إعداد القوائم املالية سيواجه ثالث احتماالت فيما يتعلق باإليرادات و هذه 

: االحتماالت هي 

اإليرادات املقبوض فعال مساوي إليراد الفرتة املكتسب ، و يف مثل هذه احلالة ال يتطلب من احملاسب إجراء قيد * 

السنوية ، و إمنا فقط حيمل اإليرادات املتحققة و املقبوضة فعال لقائمة الدخل أو األرباح و اخلسائر مبوجب قيد إقفال 

.   حماسيب عادي

اإليراد املقبوض فعال أقل من اإليراد املكتسب و الفرق يسمى هنا بإيرادات مستحقة نتطلب من احملاسب إجراء * 

. التسوية احملاسبية الالزمة

اإليراد املقبوض فعال أكرب من اإليرادات املكتسبة خالل الفرتة و الفرق يسمى هنا بإيرادات مقبوضة مقدما يتطلب * 

. من احملاسب معاجلتها وفقا لقاعدة االستحقاق

:  الطريقة األولى

 مبوجب هذه الطريقة يفتح حساب بقيمة اإليراد الذي مل يستلم يسمى حساب اإليرادات املستحقة جيعل دائنا 

 يضاف مع املبلغ املستلم فعال إليرادات الفرتة مبوجب قيد إقفال حماسيب،  

مبوجب هذه الطريقة فاحملاسب يف _اية الفرتة جيري قيدا حماسبيا واحدا يسمى قيد إقفال و تسوية  :الطريقة الثانية

الذي يظهر يف حساب إسناد اإليرادات املكتسبة يعترب رصيد _اية الفرتة ' بكامل املبلغ املكتسب من اإليراد و الفرق

. و هو عبارة عن حساب ايرادات مستحقة يتم اإلفصاح عنها بقائمة املركز املايل كأصل متداول

µاإليرادات المستحقة مقدما  :

متثل اإليرادات املستلمة مقدما التزاما ماليا قصري األجل بذمة الوحدة االقتصادية اليت استلمها لكو_ا متثل 

حقوق للتعبري عن قيمة خدمات مل تقدم أو مل تستنفذ لغاية إعداد احلسابات اخلتامية و امليزانية و هي يف حقيقة 

: أمرها ختص فرتة مالية الحقة، تكون يف الغالب الفرتة املالية التالية



  )اإليرادات(للصنف السابع  معمقة   دراسة                                         :  الفصل الثالث

 62 

و قد اعتربت هذه اإليرادات من ضمن االلتزامات املتداولة لكو/ا تستحق األداء خالل فرتة قصرية من تاريخ إعداد 

احلسابات اخلتامية و امليزانية للسنة احلالية، و طبقا لقاعدة االستحقاق اليت تنص على ختصيص ايرادات كل فرتة مبا 

: خيصها بصرف النظر عن املبلغ املستلم منها، لذلك فإن املعاجلة احملاسبية هلذه اإليرادات تتم بطريقتني مها

: الطريقة األوىل

يتم فتح حساب منفصل لاليرادات املستلم مقدما جبعله دائنا و بنفس القيمة جيعل حساب اإليراد مدينا، مث 

. يتم إقفال حساب ايرادات السنة احلالية حبساب ملخص الدخل أو حساب األرباح و اخلسائر

: الطريقة الثانية

مبوجب هذه الطريقة يتم معاجلة اإليراد املقبوض مقدما يف نفس حساب اإليراد دون احلاجة إىل فتح حساب جديد 

 و اخلسائر بكامل قيمة اإليراد اخلاص  باسم إيراد العقار املقدم حيث حيمل ملخص الدخل أو حساب األرباح

. و الرصيد الباقي حساب اإليراد املقبوض مقدما بالنسبة املالية بصرف النظر على املبلغ املقبوض فعال،

دج و متثل إيراد عقار مقدم 1000 الواضح من حساب أستاذ إيراد عقاري أن الرصيد املتبقي يف /اية السنة و البالغ 

. بقائمة املركز املايل باعتباره التزاما قصري األجل واجب السداد يف الفرتة احملاسبية التالية
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من خالل ما تطرقنا إليه يف فصلنا هذا اتضح أن اإليراد هو الناتج عن إمجايل التدفقات الداخلة اليت تؤدي إىل 

زيادة يف األصول عن طريق العمليات اليت تقوم Iا املؤسسة مهما كان نوعها و كيفية توزيع هذه اإليرادات على 

.  الفرتات احملاسبية باستخدام طريقة التسويات اجلردية اليت يتم من خالهلا حتصيل اإليراد
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يتلخص تعريف اجلزائر للمؤسسات الصغرية تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمل للنهوض باالقتصاد الوطين حيث 

 املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 2001 الصادر يف 18-01واملتوسطة يف القانون رقم 

واملتوسطة والذي اعتمدت فيه اجلزائر على معياري عدد العمال ورقم األعمال حيث حيتوي هذا القانون يف مادته 

 منه لتبني احلدود بني 7 ، 6 ، 5الرابعة على تعريف جممل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مث تأيت بعد ذالك املواد 

. هذه املؤسسات فيما بينها ، ونأخذ على سبيل املثال مؤسسة مطاحن جديع تقرت 
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 ماهية بمؤسسة مطاحن جديع: المبحث األول

بنوعيه " القمح"مطاحن جديع نسبة لصاحب املؤسسة عبد القادر جديع ، حيث يرتكز نشاطها على حتويل احلبوب 

وللتعرف أكثر  )مسيد ، فرينة ، عجائن غذائية ، الكسكسي  (الصلب و اللني وإنتاج وتسويق املواد الغذائية املشتقة 

: على املؤسسة سنتطرق إىل 

 .حملة حول املؤسسة -

 .أهداف املؤسسة -

- تقرت – لمحة عن مطاحن جديع : المطلب األول 

 2002 ماي 02 لكن االنطالق الفعلي للمؤسسة كان يف 2000 نوفمرب 11أنشئت مؤسسة مطاحن جديع يف 

 عامل 83دج ويصل عدد العمال فيها إىل  45.000.000   مرت مربع رأس ماهلا3500ترتبع على مساحة 

. يعملون باملناوبة 

تقوم مطاحن جديع على شراء املادة األولية املتمثلة يف القمح اللني و القمح الصلب من تعاونية احلبوب و اخلضر 

 قنطاروهذه الكمية 996،تبلغ الكمية العادية املستعملة من املادة األولية يوميا  )CCLS ، OICE (اجلافة 

 قنطار من الطحني 350مدعمة من طرف الدولة باإلضافة إىل كميات إضافية ، حيث يقدر إنتاجها اليومي حبوايل 

.  قنطار10.000كما يقدر خمزوpا من املنتجات بـ 

 قنطار حيث توجه هذه 26042.00 فتقدر بــ 2013أما فيما خيص املبيعات على سبيل املثال لشهر مارس 

. املبيعات على حسب الطلبيات املقدمة من طرف جتار اجلملة عرب كامل الرتاب الوطين

أهداف والتزامات المؤسسة : المطلب الثاني

 : أهداف المؤسسة -1

: تتلخص فيما يلي

" إىل مواد غذائية مشتقة  )القمح اللني، القمح الصلب(7دف مؤسسة مطاحن جديع إىل حتويل احلبوب  ·

 ".السميد والفرينة والكسكسى

 .7دف املؤسسة إىل توزيع املنتجات حسب الطلبيات يف مجيع احناء الوطن ·

 .العمل على ضمان البقاء واإلستمرارية وتطوير نشاطها ومكانتها يف السوق ·
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تسعى املؤسسة إىل رفع مستويات انتاجها من خالل انتهاج اسرتاتيجيات حديثة سواء يف اإلدارة أو داخل  ·

 .ورشات اإلنتاج

 .البحث والتطوير لتنمية سياستها التنافسية من خالل اإلنتاج ،التمويل، التوظيف وختزين املواد الغذائية ·

 :  التزاماتها -2

: بالنظر الحتكار الشركة هلذا النشاط وجب عليها االلتزام مبا يلي

االستجابة يف حدود الشروط املطلوبة لضمان اجلودة و مواصلة العمل واألمان لكل طلبيات املواد الغذائية  ·

 .املنتجة

 .ضمان التحكم الفعال يف برامج التنمية ·

 .تلتزم املؤسسة بنقل وتوزيع املنتجات حسب الطلبيات يف مجيع احناء الوطن ·

 

الهيكل التنظيمي لمطاحن جديع : المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                                اجلانب التطبيقي

 

68 

 

 المدیر العــام

 السكرتاریة

 المحاسبة و المالیة مصلحة السمید مصلحة الكسكسي مصلحة الفرینة

 رئیس المصلحة

 عون حجز

 المحاسب

 اإلنتاج و التخزین

مصلحةالمستخدمي
 ن

 رئیس المصلحة

 عون حجز

 القابض

رئیس 
 المصلحة

 عون حجز

 مصلحة األمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة احملاسبة و املالية: املصدر
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: مصالح المؤسسة 

:  مصاحل أساسية وهي كالتايل05من خالل املخطط التنظيمي للمؤسسة فإ/ا تشمل 

 ةالسكرتاري .1

 مصلحة الفرينة .2

 .مصلحة الكسكسي .3

 مصلحة السميد .4

 مصلحة احملاسبة واملالية .5

حيث أن مجيع املصاحل تنشط حتت اشراف مدير املؤسسة تنسيقا مع مجيع املصاحل فينتج عن هذا التكامل أحسن 

. مستويات اإلنتاج

: مهام المدير

يقوم املدير بتسيري مجيع املصاحل والتنسيق بينها كما يشرف على النشاطات املالية ويساعده يف ذلك املسري املايل،كما 

يقوم مبتابعة العالقات اخلارجية مع املمولني، كما يعترب هو املسؤول األول على حتقيق األهداف املسطرة من أجل 

. النهوض باإلنتاج والوصول باملؤسسة إىل أعلى املراتب من حيث اجلودة والنوعية

: السكرتارية

. وهي املسؤول عن تنظيم وترتيب ما حيتاجه مدير املؤسسة

: مصلحة الفرينة

 داخل املؤسسة واملستخدمني التابعني هلا كما تقوم بدراسة الطلب من اجل حتيق التوازن اإلنتاج مراحل بتسيريتقوم 

. بني العرض والطلب كذلك مراقبة كمية اإلنتاج ونوعه وتوجيه عمل ورشات اإلنتاج

: مصلحة الكسكسي
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أنشئت حديثا باملؤسسة والزالت يف قيد التطوير >تم بتحويل مادة السميد إىل مادة الكسكسي وتسعى لتحقيق رحبية 

.  جيدة للمؤسسة

: مصلحة السميد

القمح الصلب (تعد من أهم املصاحل األساسية واهلامة باملؤسسة، حيث تسعى إلنتاج أجود أنواع السميد من النوعني 

  .)واللني

 مصلحة المحاسبة والمالية

المعالجة المحاسبية لإليرادات و المصاريف لمؤسسة جديع : المبحث الثاني

 بعدما تطرقنا يف املبحث السابق للهيكل التنظيمي اخلاص باملؤسسة وتقدمي ملصلحة احملاسبة و املالية نقوم برتكيز 

دراستنا يف هذا املبحث على مصلحة احملاسبة و املالية و اليت تعترب املصدر الرئيسي للقوائم املالية ، و باخلصوص 

 .جدول حسابات النتائج و الذي يعترب عنصر من عناصر القوائم املالية

تقديم مصلحة المحاسبة و المالية : المطلب األول 

    تعترب مصلحة احملاسبة و املالية مبثابة العصب الرئيسي ملؤسسة مطاحن جديع حيث تشرف وتتابع كل ما 

يتعلق باملؤسسة من عمليات حماسبية وكذالك تتابع وتنظم هذه العمليات من شراء وبيع ومتابعة حركة األموال 

. داخل املؤسسة

 التسجيل المحاسبي لمختلف عمليات المؤسسة: المطلب الثاني

 

 التسجيل في جدول اليومية -1

 التسجيل في جدول الميزانية -2

 التسجيل في جدول حسابات النتائج -3
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 :التسجيل في جدول اليومية -1

 02 ـــــــــــــــــــــــــــ الیومیة 2011جدول الیومیة لشھر جانفي : 40الجدول رقم

 

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

39110345.00 

 

 

 

 

30624838.05 

209096.85 

4845273.52 

6015530.26 

215822.54 

84275.68 

624733.43 

1170.00 

1170.00 

 

7888872.00 

10231684.00 

507209.77 

39110345.00 

CASNOS 02/01 

VEHICUL Q5 

VEHICUL Q7 

SONALGAZ 

ORASCOM 

COMMISSION BDL 

AGIOS 

AGIOS 

C A 01/2011 

FACT CCLS N05 

FACT CCLS N12/11 

COMMISSION BDL 

Sommes en recettes du mois 

Sommes en d,penses du mois 

636000 

218440 

218440 

381500 

626000 

627000 

627000 

627000 

411000 

381000 

381000 

627000 

512210 

512210 

69 735 183.05 69 735 183.05 Total Page 

69 735 183.05 69 735 183.05 Total General 
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 05ـــــــ اليومية 2011جدول اليومية لشهر جانفي  : 05الجدول رقم

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

18120556.00 

 

215822.54 

 

10756.59 

 

15046130.76 

 

4080903.00 

 

13479.00 

 

 

 

 

 

 

18120556.00 

 

215822.54 

 

10756.59 

 

15046130.76 

 

4080903.00 

 

13479.00 

ENTREE EN STOCK 

ENTREE EN STOCK 

ENTREE EN STOCK 

ENTREE EN STOCK 

ASSURANCE 

ASSURANCE 

RESULTAT 2010 

RESULTAT 2010 

CONSOMMATION STOCK 2009 

CONSOMMATION STOCK 2009 

CONSOMMATION STOCK 1010 

CONSOMMATION STOCK 1010 

310000 

381000 

315000 

381500 

616000 

486000 

120000 

108000 

601000 

310000 

601200 

310200 

37 487 647.89 37 487 647.89 Total Page 

37 487 647.89 37 487 647.89 Total General 
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 06 ـــــــ اليومية 2011جدول اليومية لشهر جانفي  : 60الجدول رقم

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

 

 

11890.20 

56811.67 

562538.05 

 

6312.40 

 

 

499369.28 

122345.46 

3555.38 

 

 

 

6312.40 

 

5969.80 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

631000 

631021 

631210 

447000 

431000 

421000 

635000 

431000 

631000 

 

637 552.32 637 552.32 Total Page 

637 552.32 637 552.32 Total General 
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 07 ــــ اليومية 2011جدول اليومية لشهر جانفي  : 07الجدول رقم

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

39110345.00 

 

 

 

39110345.00 

 

C A 01/11 

C A 01/11 

411000 

701000 

39110345.00 39110345.00 Total Page 

39110345.00 39110345.00 Total General 
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 )08الجدول رقم (: التسجيل في جدول الميزانية -2

 جانب األصول

 2010سنة 2011سنةاألصول 

الصافية الصافية اإلهتالكات اإلجمالي 

األصول الثابتة  غير الجارية 

 أراضي

مباين 

 التثبيتات العينية األخرى

تثبيتات عينية جارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114232557.14 

18148004.69 

 

 

 

 

60105271.75 

 

 

 

54127285.39 

18148004.69 

 

 

 

 

23904269.60 

6044854.28 

 29949123.88 72275290.08 60105271.75 132380561.83 مجموع األصول غيرالجارية 

األصول الجارية 

خمزونات جارية   

العمالء 

مدينون آخرون 

ضرائب ورسوم 

 

الموجودات وما يماثلها 

أموال اخلزينة 

 

 

 

412836.40 

1384090.42    

1639734.86 

581036.81 

 

 

21308269.74 

  

412836.40 

1384090.42    

1639734.86 

581036.81 

 

 

21308269.74 

 

4094382.00 

2724751.34 

1004810.14 

581036.81 

 

 

3940105.21 

 12345085.50 25325968.23  25325968.23 مجموع األصول الجارية      

   97601258.31 60105271.75 157706530.06 مجموع األصول

      

42294209.38 

 

 



 الفصل الرابع                                                                اجلانب التطبيقي

 

76 

 

 

 )09الجدول رقم (

 جانب الخصوم

 

 

 

 

 

 

 2010سنة  2011سنة الخصوم 

 رؤوس األموال الخاصة
 ..................................................................رأس مال المصادر 

 ..............................................................رأس مال غیر مطلوب 
 .............................................................العالوات و االحتیاطات 

 ....................................................................فارق إعادة التقییم 
 ) ...................................................................1(فارق المعادلة 

 ......................................................................النتیجة الصافیة 
 ...................................................رؤوس األموال الخاصة األخرى 

 ..............................................................حصة الشركة المدمجة 
 

 ...................................................................حصة دوي األقلیة 
 

 ).........................................................................1(المجموع 
 الخصوم غیر الجاریة 
 .................................................................قروض ودیون مالیة 

 ................................................)المؤجلة و المرصود لھا(الضرائب 
 ........................................................الدیون األخرى غیر الجاریة 

 ................................المؤونات و المنتجات المدرجة في الحسابات سلفا 
 ) .................................................2(مجموع الخصوم غیر الجاریة 

 الخصوم الجاریة 
 ......................................................الموردون و الحسابات الملحقة

 ............................................................................الضرائب 
 ......................................................................الدیون األخرى 
 ......................................................................خزینة الخصوم 

 ) ......................................................3(مجموع الخصوم الجاریة 

 

 ................................................مجموع الخصوم 

 
15736289.13 

 
 
 
 

28757359.68 

 
 
 
 
 

44493648.81 

 
45420759.43 

 
 
 

45420759.43 

 
0.01 

2250274.02 

3292605.79 

2143969.92 

7686849.74 

 

97601257.98 

 
11933900.97 

 
 
 
 

15046131.09 

 
 
 
 
 

26980032.06 

 
13055555.50 

 
 
 

13055555.50 

 
0.01 

2203668.57 

54953.24 

 
2258621.82 

 

42294209.38 



 الفصل الرابع                                                                اجلانب التطبيقي

 

77 

 

 

 :إعداد جدول حسابات النتائج- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010المبالغ  2011المبالغ البيــــــان 

 340934551.87 426051093.81المبيعات و المنتجات الملحقة 

تغريات املخزونات و املنتجات املصنعة و القيد الصنع 

االنتاج املثبت 

إعانات اإلستغالل 

 
12103150.41 

 

 340934551.87 438154244.22إنتاج السنة المالية  -1

املشرتيات املستهلكة 

اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى 

368737510.52 

16536088.37 

296083496.87 

17347595.83 

 313431092.70 385273598.89استهالك السنة المالية  -2

 27503459.17 52880645.33 ) 2-1 (القيمة المضافة لإلستغالل  -3

أعباء املستخدمني 

الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة 

8700416.14 

5325336.00 

7763747.19 

 

 19739711.98 38854893.19إجمالي فائض اإلستغالل  -4

املنتجات العملياتية األخرى 

 األعباء العملياتية األخرى

 املخصصات لإلهتالكات واملؤونات و خسائر القيمة

اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤونات 

 
742218.10 

8804437.91 

 
53117.00 

4640463.89 

 

 15046131.09 29308237.18النتيجة العملياتية  -5

 النتوجات املالية

األعباء املالية 

27200.00 

578077.50 

 

   -550877.50النتيجة المالية  -6

 15046131.09 28757359.68) 6-5(لنتيجة العادية قبل الضرائبا -7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

عن النتائج العادية  )تغريات(الضرائب املؤجلة 

  

 340934551.87 438181444.22جمموعة منتجات األنشطة العادية 

 325888420.78 40924084.54جمموعة أعباء األنشطة العادية 

 15046131.09 28757359.68النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -8

   )جيب تبياXا()منتجات  (عناصر غري عادية

   )جيب تبياXا( )أعباء(عناصر غري عادية 

  النتيجة غير العادية  -9

 15046131.09 28757359.68صافي نتيجة السنة المالية  -10

  ) 1(حصة الشركاء املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية 

 15046131.09 28757359.68) 1(صافي نتيجة المجموع المدمج  -11

منها حصة ذوي األقلية 

حصة ا^مع 
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مبا أن املؤسسة من خالل تعاملها مع البيئة الداخلية و اخلارجية ومما يرتتب عنها من حتقيق إيرادات وحتمل مصاريف 

منها مصاريف متعلقة بالبيئة الداخلية على سبيل املثال و اليت أثبتناها من خالل دراستنا امليدانية بقسم احملاسبة و 

 .املالية مصاريف املستخدمني

). TVA ،TAP(أما بالنسبة للمصاريف املتعلقة بالبيئة اخلارجية فمنها مصاريف إدارة الضرائب 

ومن خالل املعلومات اليت قدمت لنا استنتجنا أن املؤسسة تعاجل معطياWا احملاسبية وفق قواعد ومعايري النظام احملاسيب 

). SCF (املايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :قائمة األشكال

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 27 مجموعات المعلومات في قائمة التدفقات النقدیة 01
 68 الھیكل التنظیمي لمطاحن جدیع 02

 

 :قائمة الجداول

 الصفحة العنوان رقم الجدول
 20 جدول حسابات النتائج حسب الطبیعة 01
 22 جدول حسابات النتائج حسب الوظیفة 02
 28 جدول تغیرات األموال الخاصة 03
 71 2011جدول الیومیة لشھر جانفي  04
 72 2011جدول الیومیة لشھر جانفي  05
 73 2011جدول الیومیة لشھر جانفي  06
 74 2011جدول الیومیة لشھر جانفي  07
 75 لمؤسسة جدیع )جانب األصول(جدول المیزانیة   08
 76 لمؤسسة جدیع )جانب الخصوم(جدول المیزانیة   09
 77 2010/2011جدول حسابات النتائج حسب الطبیعة  10

 



 

   مصلحة المحاسبة:                                                                                                                                                                            المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المدير العام

السكرتارية 

 المحاسبة و المالية مصلحة السميد مصلحة الكسكسي مصلحة الفرينة

 رئيس المصلحة

 عون حجز

 المحاسب

 اإلنتاج و التخزين

 مصلحة المستخدمين

 رئيس المصلحة

 عون حجز

 القابض

 رئيس المصلحة

 عون حجز

 مصلحة األمن

– تقرت –    الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن جديع 
 



 )جانب األصول(2011/2010میزانیة المالیة لسنتي  :  04الجدول رقم

  2011نشاط  
 نشاط              األصول

  
 2010الصافیة      اإلجمالي اإلھتالكات 

 
 األصول الثابثة  غیر الجاریة

 

 ..........................................................................................................................................................أراضي 

 ..............................................................................................................................................................مباني

 23904269.60 54127285.39 60105271.75    114232557.14......  التثبیثات العینیة األخرى

  6044854.28                          18148004.69       18148004.69 ............تثبیثات عینیة جاریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29949123.88  72275290.08         60105271.75 132380561.83  مجموع األصول غیرالجاریة

 

 األصول الجاریة
  4094382.00  412836.40 412836.40.............     مخزونات جاریة  

 2724751.34    1384090.42                                                 1384090.42.............................. العمالء

 1004810.14 1639734.86    1639734.86.................    مدینون آخرون 

 581036.81     581036.81                                           581036.81..............  ضرائب ورسوم 

 
 

 الموجودات وما یماثلھا
 3940105.21   21308269.74      21308269.74..................... أموال الخزینة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12345085.50  25325968.23 25325968.23     مجموع األصول الجاریة            
 

 42294209.38                                           157706530.06    60105271.75                    97601258.31مجموع األصول



) الخصومجانب (2011/2010میزانیة المالیة لسنتي  :  05الجدول رقم

 

 2010سنة  2011سنة  الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة

 ..................................................................رأس مال المصادر 
 ..............................................................رأس مال غیر مطلوب 
 .............................................................العالوات و االحتیاطات 

 ....................................................................فارق إعادة التقییم 
 ) ...................................................................1(فارق المعادلة 

 ......................................................................النتیجة الصافیة 
 ...................................................رؤوس األموال الخاصة األخرى 

 ..............................................................حصة الشركة المدمجة 
 

 ...................................................................حصة دوي األقلیة 
 

 ).........................................................................1(المجموع 
 الخصوم غیر الجاریة 
 .................................................................قروض ودیون مالیة 

 ................................................)المؤجلة و المرصود لھا(الضرائب 
 ........................................................الدیون األخرى غیر الجاریة 

 ................................المؤونات و المنتجات المدرجة في الحسابات سلفا 
 ) .................................................2(مجموع الخصوم غیر الجاریة 

 الخصوم الجاریة 
 ......................................................الموردون و الحسابات الملحقة

 ............................................................................الضرائب 
 ......................................................................الدیون األخرى 
 ......................................................................خزینة الخصوم 

 ) ......................................................3(مجموع الخصوم الجاریة 
 

 ................................................مجموع الخصوم 

 
15736289.13 

 
 
 
 

28757359.68 
 
 
 
 
 

44493648.81 
 

45420759.43 
 
 
 

45420759.43 
 

0.01 
2250274.02 
3292605.79 
2143969.92 
7686849.74 

 
97601257.98 

 
11933900.97 

 
 
 
 

15046131.09 
 
 
 
 
 

26980032.06 
 

13055555.50 
 
 
 

13055555.50 
 

0.01 
2203668.57 

54953.24 
 

2258621.82 
 

42294209.38 



 2011/2010لسنتي  )حسب الطبيعة(جدول حسابات النتائج  : 06الجدول رقم         

 2010المبالغ  2011المبالغ  البيــــــان

 340934551.87 426051093.81المبيعات و المنتجات الملحقة 

تغريات املخزونات و املنتجات املصنعة و القيد الصنع 

االنتاج املثبت 

إعانات اإلستغالل 

 

12103150.41 

 

 340934551.87 438154244.22إنتاج السنة المالية  -1

املشرتيات املستهلكة 

اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى 

368737510.52 

16536088.37 

296083496.87 

17347595.83 

 313431092.70 385273598.89استهالك السنة المالية  -2

 27503459.17 52880645.33 ) 2-1 (القيمة المضافة لإلستغالل  -3

أعباء املستخدمني 

الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة 

8700416.14 

5325336.00 

7763747.19 

 

 19739711.98 38854893.19إجمالي فائض اإلستغالل  -4

املنتجات العملياتية األخرى 

 األعباء العملياتية األخرى

 املخصصات لإلهتالكات واملؤونات و خسائر القيمة

اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤونات 

 

742218.10 

8804437.91 

 

53117.00 

4640463.89 

 

 15046131.09 29308237.18النتيجة العملياتية  -5

 النتوجات املالية

األعباء املالية 

27200.00 

578077.50 

 

   -550877.50النتيجة المالية  -6

 15046131.09 28757359.68) 6-5(لنتيجة العادية قبل الضرائبا -7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

عن النتائج العادية  )تغريات(الضرائب املؤجلة 

  

 340934551.87 438181444.22جمموعة منتجات األنشطة العادية 

 325888420.78 40924084.54جمموعة أعباء األنشطة العادية 

 15046131.09 28757359.68النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -8

   )جيب تبياeا()منتجات  (عناصر غري عادية

   )جيب تبياeا( )أعباء(عناصر غري عادية 

  النتيجة غير العادية  -9

 15046131.09 28757359.68صافي نتيجة السنة المالية   -10

  ) 1(حصة الشركاء املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية 

 15046131.09 28757359.68) 1(صافي نتيجة المجموع المدمج  -11

منها حصة ذوي األقلية 

حصة اmمع 

  



 



 02 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الیومیة 2011جدول الیومیة لشھر جانفي : 07الجدول رقم        

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

39110345.00 

 

 

 

 

30624838.05 

209096.85 

4845273.52 

6015530.26 

215822.54 

84275.68 

624733.43 

1170.00 

1170.00 

 

7888872.00 

10231684.00 

507209.77 

39110345.00 

CASNOS 02/01 

VEHICUL Q5 

VEHICUL Q7 

SONALGAZ 

ORASCOM 

COMMISSION BDL 

AGIOS 

AGIOS 

C A 01/2011 

FACT CCLS N05 

FACT CCLS N12/11 

COMMISSION BDL 

Sommes en recettes du mois 

Sommes en d,penses du mois 

636000 

218440 

218440 

381500 

626000 

627000 

627000 

627000 

411000 

381000 

381000 

627000 

512210 

512210 

69 735 183.05 69 735 183.05 Total Page 

69 735 183.05 69 735 183.05 Total General 

 



 05 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اليومية 2011جدول اليومية لشهر جانفي  : 08        الجدول رقم

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

18120556.00 

 

215822.54 

 

10756.59 

 

15046130.76 

 

4080903.00 

 

13479.00 

 

 

 

 

 

 

18120556.00 

 

215822.54 

 

10756.59 

 

15046130.76 

 

4080903.00 

 

13479.00 

ENTREE EN STOCK 

ENTREE EN STOCK 

ENTREE EN STOCK 

ENTREE EN STOCK 

ASSURANCE 

ASSURANCE 

RESULTAT 2010 

RESULTAT 2010 

CONSOMMATION STOCK 2009 

CONSOMMATION STOCK 2009 

CONSOMMATION STOCK 1010 

CONSOMMATION STOCK 1010 

310000 

381000 

315000 

381500 

616000 

486000 

120000 

108000 

601000 

310000 

601200 

310200 

37 487 647.89 37 487 647.89 Total Page 

37 487 647.89 37 487 647.89 Total General 
 

 



 06 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اليومية 2011جدول اليومية لشهر جانفي  : 09        الجدول رقم

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

 

 

11890.20 

56811.67 

562538.05 

 

6312.40 

 

 

499369.28 

122345.46 

3555.38 

 

 

 

6312.40 

 

5969.80 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

SALAIRE 01/11 

631000 

631021 

631210 

447000 

431000 

421000 

635000 

431000 

631000 

 

637 552.32 637 552.32 Total Page 

637 552.32 637 552.32 Total General 
 



 07 ـــــــــــــــــــــــــــــــ اليومية 2011جدول اليومية لشهر جانفي  : 10        الجدول رقم

Montant crédit Montant débit Libelle Compte 

 

39110345.00 

 

 

 

39110345.00 

 

C A 01/11 

C A 01/11 

411000 

701000 

39110345.00 39110345.00 Total Page 

39110345.00 39110345.00 Total General 
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لقد قامت السلطات اجلزائرية بإصدار العديد من التشريعات و القيام بالعديد من التعديالت و هذا 

مبقتضى الدخول يف الشراكة مع اإلحتاد األورويب، األمر الذي يستوجب تكييف االقتصاد الوطين مع متطلبات 

االقتصاد العاملي و ذلك بإعادة النظر يف اهلياكل و التشريعات و القوانني، و مقاربتها مع الدول احملتمل التعامل 

معها يف إطار استثمارات مباشرة أو الشركات املشرتكة أو عقود التأجري الدويل، و هذا ملنح امتيازات و تسهيالت 

و ضمانات من شأlا أن تؤدي إىل جلب املستثمر األجنيب و الوطين على حد سواء ال سيما و أن جممل قوانني 

. االستثمار ال تفرق يف املعاملة بني املستثمر األجنيب و الوطين

هذا فضال عن التغري الذي سيمس اجلانب احملاسيب قصد حتضري مؤسساتنا لتقدمي و عرض بيانات و قوائم مالية و 

حماسبية موحدة تتماشى مع املعايري احملاسبية الدولية املعمول wا، هذا التعديل له ثالث أهداف رئيسية و هي 

تسوية املشاكل اليت مل يستطع املخطط الوطين احملاسيب حلها و جعل احملاسبة على مستوى املؤسسات تتماشى 

( ومعايري التقارير املالية الدولية  ) I.A.S(مع اقتصاد السوق من خالل تطبيق معايري احملاسبة الدولية 

I.F.R.S(  .

 غري أنه يوجد اختالف IFRSو املالحظ للنظام احملاسيب اجلديد أنه يتوافق بصفة شبه كلية مع املعايري الدولية 

: بسبب نوضحه فيما يلي

 مل يقدم تنظيم IFRSاملخطط احملاسيب اجلديد يعاجل احلالة اخلاصة باملؤسسات الصغرية بينما  ·

. خاص wذه املؤسسات

 و مل تأخذ بعني االعتبار يف النظام احملاسيب IFRSكما أن هناك معاجلات مسموح wا يف  ·

. اجلديد

و بعد تناولنا ملوضوع البحث توصلنا �موعة من النتائج من شأlا اإلجابة على التساؤالت املطروحة مسبقا، و 

بالرغم من أن احلكم على الواقع العملي للوصول إىل تأكيد أو نفي فرضيات البحث و التعمق أكثر، إال أنه 

باالعتماد على املعطيات اليت مجعناها خبصوص هذا املوضوع متكنا من التحقق من صحة الفرضيات السالفة 

. الذكر

 بالنسبة للفرضية األوىل اليت مفادها أن جدول حسابات النتائج يف النظام احملاسيب املايل هو بيان ملخص 

لإليرادات و النفقات خالل السنة املالية، فقد اتضح من خالل الدراسة و التحليل أن احلصول على حساب 

. النتائج يستوجب مقارنة النفقات باإليرادات من خالل النظام احملاسيب املايل 
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أما الفرضية الثانية تشري إىل أن االيرادات و النفقات من أهم احلسابات اليت حتدد نشاط املؤسسة و ذلك من 

. خالل العمليات اليت تقوم Bا املؤسسة من خالل ما تدفعه من مصاريف و تدخله من ايرادات

أما بالنسبة للفرضية الثالثة اليت تشري إىل أن اإليرادات و النفقات من أهم مستويات حتديد النتيجة يستوجب ذلك 

. التقييم أن نطرح النفقات من اإليرادات ليتم يف األخري احلصول على النتيجة احملققة من طرف املؤسسة

: فيما يتعلق بأهم االستنتاجات اليت توصلنا إليها فقد متثلت يف اآليت

باالعتماد على التطورات اليت يشهدها العامل اليوم من جراء العوملة ميكن االستنتاج بأنه كان الزما على - 1

الدولة اجلزائرية تغيري املخطط احملاسيب الوطين و صياغة املخطط احملاسيب املايل الذي يكون أكثر مصداقية على 

. الساحة الدولية

دخول اتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب حيز التنفيذ و اإلنضمام املنتظر للمنظمة العاملية للتجارة - 2

يستوجب تكييف املخطط احملاسيب مع املعايري احملاسبية الدولية، هذا باعتبار اجلزائر تتعامل مع كثري من الدول 

إخل، و منه كان الزما على هذه الدول قبل كل شيء توحيد ...بدءا باإلحتاد األوريب و الواليات املتحدة األمريكية

. املعايري احملاسبية و هذا ما مت فعال رغم الصعوبات و املشاكل اليت واجهت ذلك

إعداد القوائم املالية وفق املعايري الدولية يتطلب من القائمني على إعدادها أن يتمتعوا بتأهيل علمي و - 3

عملي عايل املستوى فإن إعتماد املعايري الدولية من شأنه أن يساهم يف رفع املستوى العلمي و العملي ملمارسي 

. مهنة احملاسبة

: و نقرتح بعض التوصيات التالية

العمل على خلق عالقة مابني اجلامعة و املؤسسة االقتصادية حىت يتمكن الباحث من جتسيد أفكاره - 

. على أرض الواقع

. البد على املؤسسات االقتصادية أن تتقيد مبعايري وتقارير احملاسبة الدولية خاصة العرض اإلفصاح- 

. معاجلة االيرادات و النفقات بطريقة معمقة و دراسة كل حساب على حدى- 

       و يف األخري بالرغم من أننا حاولنا بقدر اإلمكان اإلحاطة بأهم جوانب موضوع الدراسة إال أننا و نظرا 

لتقيدنا بالعامل الزمين و قلة املعلومات من جهة و الضغوطات من جهة أخرى، فقد أعرضنا عن التطرق لبعض 

: اجلوانب املعمقة و لتدارك هذه النقائص ميكن عرض آفاق الدراسة كما يلي

. ما مدى جناح تطبيق النظام احملاسيب و املايل يف املؤسسات اجلزائرية* 

. دراسة القوائم املالية وفق املعايري احملاسبية الدولية* 
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