
السنة األولى جذع مشترك علوم اقتصادية ،علوم تسيير وعلوم تجارية  2المحاضرات المتبقية في مادة المحاسبة العامة    
 50المحاضرة رقم (  +50)تابع المحاضرة رقم 

 :سلع قيد االنتاج   33/حـ
راحل لكي تصبح تامة الصنن  ونظنرا ملبن أي اسنتمرارلة النونا  و يف املؤسسات اإلنتاجية اليت تعمل بنظام السلسلة أي عبور عملية اإلنتاج أو األشغال مب

 ، االسنتغالل مسنتقبال ةمن  نينة الكينان يف موا نلة دور  ،املالية لفرضان على الكيان أن لفرق بني إنتاج و مردود ال ورة املالية عن غريهنا تاستقاللية ال ورا
ئن ة إضناتة عملينة اإلنتناج النيت منرت انا حننا الليظنة النيت هني عليمنا منن التصنني  أو عنن م و نظنرا الن هنناس سنل  ت لنتت اسنتكمايا تمني تتمتن  بقيمننة  ا

و هناا عنادة لكنون  ،تق  أعطنى الفكنر االصتصنادي ايباسنك إمكانينة صينام القيمنة الزائن ة النيت حظني انا املنتنوج الناي ال  ال صين  اإلنتناج ،اجلاهزلة التامة
 :، كما للي 13/31على املنتوج غري التام حا على هاه الصورة من التمام اجلزئي ،ولتعلق االمر مبنتوجات حبساب التكاليف املرتاكمة اليت  رتت 

يف هنالنة السننة وبعن  عملينة اجلنرد املنادي للسنل  صين  اال نا  يف ، هني السنل  النيت منا تنزال يف حالنة اإلنتناج وت تنتت بعن : منتجات قيد االنجاز 333/حـــ
 :لسجل القي  التايل بسعر التكلفة املؤسسات اإلنتاجية

    
 منتجات صي  اإلنتاج / من حننن 

 327  تغري املخزونات اجلارلة/ إىل حننن            
773 

 
 .هي األشغال اليت ما تزال يف حالة اإلنتاج و ت تتت بع  :أشغال قيد االنجاز 330/حــــ

    
 أشغال صي  اال ا  /من حننن 

 327  تغري املخزونات اجلارلة/ ننإىل حن            
773 

 
 :منتجات وسيطة 303/حــــ

ل وهي منتجات شبه نصف مصنعة لكنما ص  يف شكلما على أهنا منتجات تامة ألهنا ص  تكون تامة لكيان معني و تكون نصف تامة لكيان أخنر و مانا
حياننا كانرية هنناس مؤسسنات تننت  أة الطوب و نصف تام ملؤسسنة البننال لكنن نتاج تام بالنسبة للمؤسسة  ناعإإنتاج الطوب اإلمسنيت الاي لعترب  :ذلك

 :هاا النوع لنفسما

   
 منتجات وسيطة/ من حننن 

 327  تغري املخزونات املنتجات/ حننن            
733 

 
 :منتجات تامة  300/حــــــــــــ

لتيولليننة أن تسننجل منتجالننا التامننة ضننمن لزونالننا و لكننن بسننعر التكلفننة احرتامننا ملبنن أ يف هناه ااالننة الننيت تعتننرب عادلننة بالنسننبة للمؤسسننة اإلنتاجيننة أو ا
بيا علننى النيننو اايطننة و ااننار و صاعنن ة االعننرتاد بنناإللراد اللننالن لفرضننان علننى الكيننان تقيننيت مننا ا إنتاجننه خننالل النن ورة ايباسننبية املعينننة ولسننجل  اسنن

 :التايل 

    
 منتجات تامة/ من حننن 
 327  تغري املخزونات املنتجات/ حننن            

733 
 

 ( :فضالت ،مهمالت)منتجات للتنازل أو مواد االسترجاع  153/حنننننننننننننن  
و ا علنى  نيف الع ل  من الكيانات اإلنتاجية إضاتة إىل إنتاج الكيان العادي كاملنتجات التامة هناس تضنالت و مممنالت نكنن بيعمنا للغنري السنتخ امم
ايباسبية على لتلف كمخلفات القماش اليت تباع للغري اووها يف وسادات النوم ماال و تقيت هاه الفضالت بسعر تكلفتما عن  ختزلنما يف هنالة ال ورة 

 :اعتبارها أهنا يف شكلما النمائي املوجه للبي  و الاي ال نكن إضاتة أي شيل و لسجل كالتايل 

    
 (تضالت ،مممالت)او مواد االسرتجاع منتجات للتنا ل / حننن

 327  زونات املنتجاتلتغري / حننن            
733 

 
 :المخزونات المتأتية من القيم الثابتة الملموسة 30/حــــــــــ

إىل جمموعنة صطن  غينار ومانال القنيت الاابتنة امللموسنة وبنالك تتغنري منن صيمنة لابتنة ملموسنة    الغيار الناي لننت  عملينة تفكينك أحن ولقص  اا مجي  القط
 :ذلك ايبركات الكربى اليت تفكك لبيعما صط  غيار حسب اااجة ولسجل  اسبيا كما للي

    
 املخزونات املتأتية من القيت الاابتة/ من حننن 

 23  القيت الاابتة امللموسة/ حننن                        
73 

 



 :إنتاجية بالعمليات التايل، صامت مؤسسة  1135خالل شمر جوان  :مثال
  دج للوحنن ة، ا اسننتالم املننواد 311بسننعر " أ"كننم مننن املننادة 1111تتضننمن  33شننرال مننواد أوليننة علننى ااسنناب، تنناتورة رصننت  10/10يف

 .11األولية يف نفس اليوم و ل دخول رصت 
  10إىل ورشات التصني ، و ل خروج رصت " أ"كم من املادة   511حتولل  10/10يف. 
  11دج، و ل دخول رصت 01111ختزلن منتجات تامة بلغت كلفتما / 31/10يف. 
  13، و ل خروج رصت 31دج على ااساب، تاتورة رصت 05111بي  نصف املنتوج التام ب / 31/10يف. 

 تسجيل القيود يف لومية املؤسسة؟: المطلوب
 : الحل

 
133 

 
 

13 
 

 
 

113 
 
 

133 
 

 10/10 
 مورتلات املواد األولية

 موردو املخزونات واخل مات                      
 33تاتورة رصت

 لزون املواد األولية
 مورتلات املواد األولية املخزنة                     
 11و ل دخول رصت 

 
111111 

 
 

111111 

 
 

111111 
 
 

111111 

 
013 

 
 

 
 

13 

10/10/ 
 مورتلات املواد األولية املستملكة

 ألولية املخزنةاملواد ا                    
 10و ل خروج رصت 

 
51111 

 
 

51111 

 
155 

 
 

 
 

011 

 31/10 
 منتجات تامة

 تغريات املخزونات من املنتجات                    
 11و ل دخول رصت 

 
01111 

 
 

01111 

 
133 

 
 

011 
 

 
 

013 
 
 

155 
 

  31/10/ 
 الزبائن

 املبيعات من املنتجات التامة                      
 31تورة رصت تا  

 تغريات املخزونات من املنتجات التامة
 لزون املنتجات التامة                         

 13و ل خروج رصت 

 
05111 

 
 

15111 

 
 

05111 
 
 

15111 

 
 (طةالوسي مبيعات المنتجات:052مبيعات المنتجات التامة،:053مبيعات البضاعة،: 055)بالنسبة لقيد البيع تتغير حسابات النواتج

 :الحاالت الخاصة بعمليات الشراء والبيع: ثانيا
 :فاتورة تتضمن رسم: أوال

ولننتت  31لكنن كننل عملينات الوننرال والبينن  و اإلنتناج ختضنن  للرسننت املسنرتج  واملقنن ر ب كنل العمليننات السنابقة ا تسننجيلما وتننق تنواتري بنن ون رسننوم،
 (1150)، تسجل الرسوم يف ااساب املعين (رست سيتت الرجوع إليه الحقابالنسبة لل)تسجيل الورال يف حالة الفاتورة متضمنة الرست 

    

 مورتلات بضائ  لزونة    /حننن
 703 الرست على املورتلات

730 
7733 



 
 
 

 :في حالة البيع برسم

    

  بائن/ حننن
 مبيعات/ حننن                     
 رسوم على رصت االعمال/ حنن                  

70x 
7733 

733 
 
 

،لطلنب مننك تسنجيل صين  الونرال يف لومينة املؤسسنة 31دج تناتورة رصنت311111صامت مؤسسة  بورال بضائ  على ااساب مببلم خارج الرست : مثال
 .القي  املقابل يف لومية البائ ، وتسجيل 31علما ان كل مورتلالا خاضعة للرست على القيمة املضاتة املق ر ب

 :تسجيل صي  الورال: اال
131 

1150 
 
 

113 

 مورتلات البضائ  املخزنة
 الرست املسرتج  على املورتلات

 موردو اخل مات واملخزونات                        
 31تاتورة رصت

311111 
31111 

 
 

331111 

 :تسجيل يف لومية البائ 
133  

011 
1150 

 الزبائن
 مبيعات البضائ                  

 الرست املستيق على املبيعات                
 31تاتورة رصت

331111  
311111 
31111 

 
، بسبب غري مطابقتما للموا فات اليت اتفقا اشرتلا اليت  ئالبضا ملوردها لةاملورت  سسةؤ امل ي تع أن كنن ع ل ة ألسباب :المردودات أو اإلرجاع: ثانيا

 :ما للي منيز وهناأو لوجود عيب أو تلف اا، عليما، 
  حالة رد البضاعة دون أن لكون صست ايباسبة على علت، أي دون و ول أي مستن   اسك أي ب ون تسجيل أله عملية، هاه ااالة ال ألر

 يا من الناحية ال ألر يا من الناحية ايباسبية؛
  ا وإدخايا إىل املخا ن، تع  هاه ااالة نظرلة أكار مما هي عملية، حيث من املفروض أن وذلك بع  و وي( أو جزل منما)حالة رد البضاعة

 .وممما لكن تإن ح ث تسولة ااسابات. تفيص املورتلات، كميا ونوعيا، صبل إدخايا إىل املخا ن
دج لعطب تيما، 0222جزل منما صيمته  دج أدخلت إىل املخا ن صبل ان تفيص، وبع  الفيص ا رتض00222تاتورة بضائ  مببلم و لت  :مثال

 ، لطلب منك تسجيل العمليات يف لومييت كل من املورتي والبائ ؟02علما أن هامش التجاري للمورد هو 
 :يف لومية املورتي تسجل عملية الورال بالوكل التايل: الحل
082  

120 
 مورتلات البضائ 
 موردو املخزونات واخل مات                   

 رة الورالتاتو 

00222  
00222 

02  
082 

 البضائ  املخزنة
 مورتلات البضائ  املخزنة                  

 دخول البضائ  إىل املخا ن

00222  
00222 

 :بع  إرجاع جزل من البضاعة جيب تسولة ااسابات بالوكل التايل
082  

02 
 مورتلات البضائ 

 زنةالبضائ  املخ                                
0222  

0222 

  موردو املخزونات واخل مات   /حننن                 



 خروج البضائ  املعادة من املخا ن
120  

082 
 موردو املخزونات واخل مات

 مورتلات البضائ                                
 تاتورة اإلرجاع

0222  
0222 

 :يف لومية البائ  تسجل عملية البي  بالوكل التايل 
100  

022 
 الزبائن

 مبيعات البضائ               
 ة البي تاتور 

00222  
00222 

022  
02 

 مورتلات البضائ  املستملكة
 لزون البضائ                    

 و ل إخراج البضائ 

00000.00  
00000.00 

 :بع  إرجاع جزل من البضاعة جيب تسولة ااسابات بالوكل التايل
02  

022 
 لزونات البضائ 
 مورتلات البضائ  املستملكة                  

 ل إدخال البضائ  املعادةو 

0000.00  
0000.00 

022  
100 

 مبيعات البضائ 
 الزبائن                        

 تاتورة اإلرجاع

0222  
0222 

 
 

  :فاتورة تتضمن تخفيضات تجارية: ثالثا
 من السلعة أو للتخلص من السلعة املتواجن  يف للجأ بعض املوردون ملنح ختفيضات لزبائنمت سوال للتوجي  على شرال كمية أكرب يف إطار سياسة جتارلة،
 :تكون بإح ى األشكال التاليةوالتخفيضات املتعلقة بالعمليات التجارلة  املخا ن لتغيريها بأخرى،

 الحسومات (les rabais): مطابقتما املوا فات لع م أو البضاعة عيب يف وجود متنح بسبب. 
 خفيضاتالت (les remises (: البضاعة من ريةكب ية  كم شرال عن  متنح. 
 تنزيالتال: (les retournes)   لناملعتاد نئللزبا متنح أي الزبون م  التعامل أطول أي ميةلألص متنح. 

 :ومنيز بني اااالت التايل
 حالة ورود التخفيضات التجارية في فاتورة البيع أو الشراء: 

يف حالة احتوال  .تقط التجاري صايفال يلتسج لتت بل ،الزبون ل ى أو املورد ل ى يةاسبايب ال تاتر يف تسجل ال فيضاتالتخ هاه نإت ااالة هاه يف
 .الفاتورة على أكار من ختفيض ، تإن صيمة التخفيضات التجارلة املمنوحة حتسب من الصايف التجاري بالتتاب 

 :د والزبونملبيعات بضاعة ولطلب منك تسجيلما يف لومييت كل املور  02اليك الفاتورة رصت : مثال
 .0، ختفيض جتاري لالث 0، ختفيض جتاري لاين 0دج ، ختفيض جتاري أول 02222: سعر البي 

تسجل بالصايف التجاري النمائي بع  طرح كل التخفيضات كما ( أو املبيعات) مبا أن التخفيضات وردت يف نفس الفاتورة تإن صيمة املورتلات: اال
 :للي

 02222                  (    غري الصايف)سعر البي  
 0022(    02222من  0) ختفيض جتاري أول

 08022                                0 ايف جتاري 
 002(      08022من 0) ختفيض جتاري لاين



  00902                                0 ايف جتاري 
 008.02( 00902من  0)ختفيض جتاري لالث

 01.17372ائي                    النم  0 ايف جتاري
 0022.00       (09)الرست على القيمة املضاتة 

 00000.90املبلم املستيق                             
 التسجيل عند المورد

100  
022 

1100 

 الزبائن 
 مبيعات البضائ                      
 الرست املستيق على املبيعات                    

                02فاتورة رصت ال

00000.90  
00000.12 
0022.00 

 التسجيل عند الزبون
082 

1100 
 
 

120 

 مورتلات الضائ  املخزنة
 الرست املسرتج  على املورتلات

 موردو املخزونات واخل مات                     
                02الفاتورة رصت 

00000.12 
0022.00 

 
 

00000.90 

 الشراء أو يعالب فاتورة عن مستقلة فاتورة يف التجاري يضالتخف ودور  حالة : 
 .تله ألر  اسك وجب االعرتاد به أي ورد عن طرلق إشعار أو تاتورة إنقاص( أو البي )إذا ورد التخفيض التجاري خارج الفاتورة األ لية للورال 

 029انب امل لن لليساب لرادات بصورة مباشرة ولسجل يف اجلهو ختفيض من اإل: لدى البائع
029  

109 
 ، ت،ح ، املمنووحة التخفيضات

 (لتخفيضات املمنوحة) الزبائن امل لنون                    
  

  029هو ختفيض لألعبال ولسجل يف اجلانب ال ائن لليساب  :لدى الزبون
129 

 
 

029 
 (التخفيضات املطلوبة) املوردون امل لنون
 ات،ت،ح، املتيصل عليماالتخفيض                 

  

 .صيمة الفاتورة( تسولة) عن  دت  129، و109لر   ااسابان 
دج 022222بسبب حتقيقما أعلى نسبة مورتلات املق رة ب  1املتضمنة ختفيض جتاري لق ر ب  00وردت إىل املؤسسة تاتورة رصت : مثال

 .لطلب منك تسجيل العملية يف لومييت املورد والزبون
 : الحل

 : ى الموردلد
029  

109 
 التخفيضات ، ت،ح ، املمنووحة

 (لتخفيضات املمنوحة) الزبائن امل لنون                    
 00تاتورة رصت 

1222  
1222 

 : لدى الزبون
129 

 
 

029 
 (التخفيضات املطلوبة) املوردون امل لنون
 التخفيضات،ت،ح، املتيصل عليما                 

 00تاتورة رصت 

1222  
1222 

 
 :التخفيضات المالية: رابعا

 .عليه املتفق االستيقاقتارلخ  صبل دلوهنت بتس ل  تعجيلمت رينظ العمالل ل ى ال لون من ضالتخفي هو املايل التخفيض  



 يف ولسجل داتلرااإل من دإلرا تمو للزبون بالنسبة أما .أخرى يةمال أعبال/008ح يف لسجل املالية النفقات من ئ للبا بالنسبة يضالتخف هااولعترب 
 .سوال ورد يف نفس الفاتورة أو يف تاتورة مستقلة .األخرى يةاملال اإللرادات 008/ح

 (يف نفس الفاتورة) لدى البائع
100 
008 

 

 
 

022 

 الزبائن
 األعبال املالية األخرى
 مبيعات البضائ                     

  

 ( في فاتورة مستقلة) بائع لدى ال
 

008  
100 

 األعبال املالية األخرى
 الزبائن                                    

  

 (يف نفس الفاتورة: ) لدى المشتري 
082 

 
 

120 
008 

 مورتلات البضائ  املخزنة
 موردو املخزونات واخل مات                         
 املنتوجات املالية األخرى                         

  

 ( في فاتورة مستقلة)  لدى المشتري
120  

008 
 موردو املخزونات واخل مات

 املنتوجات املالية األخرى                                    
  

 
نكن أن تتضمن الفاتورة ختفيض جتاري وختفيض مايل، حيسب التخفيض املايل على الصايف التجاري، وحيسب الرست على القيمة املضاتة : مالحظة
 .يف املايلعلى الصا

 .سجل الفاتورة التالية يف لومييت املورد والزبون: مثال
 02222:                     املبلم اخلام

    0022(          0)ختفيض جتاري 
  08022الصايف التجاري                

 080(            0)خصت مايل 
    08000الصايف املايل                   

 0002.80 (09)لقيمة املضاتةالرست على ا
 313333.. املبلم املستيق                

 :لدى المشتري
082 

1100 
 

 
 

120 
008 

 مورتلات البضائ  املخزنة
 الرست املسرتج  على املورتلات

 موردو املخزونات واخل مات                         
 املنتوجات املالية األخرى                         

08022 
0002.80 

 
 

00000.80 
080 

 
  لدى البائع

100 
008 

 

 
 

022 

 الزبائن
 األعبال املالية األخرى
 مبيعات البضائ                     

00000.80 
080 

 
 

08022     



 0002.80 الرست املستيق على املبيعات                     1100
 

 :شراء أو البيعالعمليات التسبيقات على : خامسا
الك لنن رج لتفننق املننورد منن   بونننه علننى تقنن ع تسننبيق مننايل عننن طلبيننة شننرال  نن دة، حيننث لعتننرب هنناا التسننبيق بالنسننبة للمننورد التننزام مننايل اجتنناه  بونننه لنن صنن  

  . ضمن حسابات ال لون، أما بالنسبة للزبون لعترب من ااقوق املكتسبة تي رج ضمن حسابات امل لنون
 :لدى المشتري
   دت  التسبيق  : المرحلة األولى

    
 موردون م لنون/ حننن

 33  البنك / حننن                         
704 

 
 :استالم الفاتورة :المرحلة الثانية

 :السل  املفوترة مبلم يف حالة مبلم التسولق لساوي -3

    
 مورتلات لزونة/ حننن

 704 موردون م لنون/ حننن                     
38x 

 
 :املفوترة أصل من سعر السل  واخل مات تسبيقمبلم الالة يف ح -1

    

 مورتلات لزونة/ حننن
 موردون م لنون/ حننن                     
 موردو السل  و اخل مات/ حنن                  

704 
703 

38x 
 
 

 : لدى البائع
 :استالم التسبيقات  :المرحلة األولى

    
 البنك / حننن

 734 الزبائن ال ائنون/ حننن                         
332 

 
 :السل  املفوترة مبلم يف حالة مبلم التسولق لساوي: المرحلة الثانية

    

 الزبائن ال ائنون/ حننن
 موردو السل  واخل مات/ حنن      

 
300 

 

734 
 
 

 :اخل مات املفوترةأصل من سعر السل  و  تسبيقمبلم اليف حالة 

    

 الزبائن
 الزبائن ال ائنون/ نحنن 

 موردو السل  واخل مات/ حنن      
 

300 
 

733 
734 

 
 

 :فاتورة تتضمن األغلفة المتداولة: سادسا
 :من األغلفة نوعنيهناس القارورات، علب الكرتون، حيث منيز بني : األغلفة هي وسائل تستخ مما لتلف املؤسسات لتعبئة ومحالة منتوجما مال 

  وتستملك مباشرة يف  .000 /ح ااساب يف املخزونات وت رجوتنتمي إىل الصنف الاالث وغري املسرتجعة املستملكة األغلفة التالفة أو
 .التمولنات األخرى، بينما سعر بيعما تي رج يف سعر بي  البضاعة املغلفة املباعة 020حساب 

 تتسجل يف اجلانب امل لن  .0080/وتن رج  حتت حساب ح (ةالتابيتات العيني)الااينالصنف  إىل تنتمي أو املسرتجعة املت اولة األغلفة
عن  االصتنال بتكلفة الورال، مث ترسل م  ما حتتوله من سل  ومنتوجات مقابل سعر أمان " الاتبيتات العينية األخرى "  0080لليساب 

 .ا ل ى املؤسسةنال سعر بيعما يف حالة ع م إعادلا من صبل الزبائن وهو أكرب من تكلفة شرائما أو انتاجم
 "موردون م لنون باألغلفة املت اولة" 1290لسجل سعر الضمان يف اجلانب امل لن من ااساب : شراء البضاعة مع األغلفة



 
 مورتلات لزونة/ حننن
 موردون م لنون لألغلفة املسرتجعة/ حننن 

 موردو السل  و اخل مات/ حنن                   
       

703 
  

73 
7043 

 
 

 "باألغلفة املت اولة  بائن دائنون" 1090من ااساب  ال ائنلسجل سعر الضمان يف اجلانب : ى البائعلد

     

 الزبائن /  حننن
 مبيعات البضاعة/ حننن                 

 الزبائن ال ائنون لألغلفة املت اولة/حنن
300 

7343 

733 
 
 

 

 .حسب ااالة 100/و حن/120مقابل ااسابان حن 1090/و حن 1290/نلتت تر ي  ااسابان ح: استرجاع األغلفة بنفس الثمن 
 : استرجاع األغلفة بغير ثمنها

 ، يف حال تلف بعضما(الضمان)ص  لسرتد املورد األغلفة بسعر أصل من سعر األمان :  البائع لدى
1090  

100 
0080 

 الزبائن ال ائنون لألغلفة املت اولة/حنن
 الزبائن                                  

 املنتوجات األخرى للتسيري                                  

  

 : لدى المشترى
120 

0080 
 
 

1290 

 موردو املخزونات واخل مات
 أعبال أخرى للتسيري اجلاري
    موردون م لنون لألغلفة املسرتجعة/ حننن                          

  

 :التنازل عن األغلفة
 :كما يف القي  التايل. س معاجلة التابيتات وذلك برت ي  صيمتما ال ترتلة مقابل االهتالس املرتاكتتعاجل نف
000 

08080 
000 

 
 
 

0080 
000 

 البنك
 اهتالس التابيتات العينية األخرى

 (حالة مثن البي  أصل من القيمة ايباسبية املتبقية) نواصص القيمة عن التابيتات املتنا ل عنما
 التابيتات العينية األخرى                        

يف حالة مثن البي  أكرب من القيمة ايباسبية )توائض القيمة عن التابيتات املتنا ل عنما                         
 املتبقية 

  

 
 

املوجود يف ام جبرد تعلي للمخزون السلعي تعتم  طرلقة اجلرد املتناوب على القي :التسجيل المحاسبي للمخزون وفق طريقة الجرد المتناوب: سابعا
 :تارلخ معني غالبا ما لكون آخر السنة، ولكون التسجيل ايباسك بالوكل التايل

 يف ب الة السنة تظمر حسابات املخزون م لنة بقيمة املخزون االتتتاحي وهاا ضمن صي  اليومية. 
   دخويا للمخا نتسجل عمليات شرال البضاعة واملواد األولية، دون تسجيل صي. 
 تسجل عمليات بي  البضائ  واملواد األولية واملنتجات التامة والوسيطة والفضالت، دون تسجيل صي  خروجما من املخا ن. 

 :لسجل لزون آخر امل ة حسب املراحل التالية (:السنة)يف هنالة الومر
دائنة بقيمة لزون ب الة السنة مقابل ااسابات  02،00،00،00،00لسجل صي  إلغال لزون أول امل ة حيث جتعل حسابات املخزونات  -0

 .،م لنة00،020،،022،020
 .م لنا 022،020،020جبعله دائنا مقابل ااساب املناسب  08تر ي  حساب -0



خر امل ة و ااسابات م لنة بقيمة لزون آ 02،00،00،00،00بات لزون هنالة امل ة حيث جتعل ااسابات لتسجيل وإ -0
 .دائنة.022،020،020،00

 :كانت لزونات مؤسسة كالتايل: مثال
 هنالة ال ورة ب الة ال ورة البيان رصت ااساب

 02222 00222 لزونات البضائ  02
 09222 00222 لزون املواد االولية واللوا م 00
 02222 02222 متولنات أخرى 00
 00022 08022 سل  صي  االنتاج 00
 09222 08222 خ مات صي  اإلنتاج 01
 01222 00222 لزونات املنتجات 00
 :وبلغت مورتلات ال ورة على ااساب كما للي 

 10222 مورتلات البضائ  املخزنة
 02222 مورتلات املواد االولية

 :وبلغت مبيعات الفرتة على ااساب 
 10222 مبيعات البضائ 

 00222 مبيعات املنتجات التامة
 ية حسب طرلقة اجلرد املتناوب؟تسجيل العمليات ايباسب: المطلوب

 :الحل
082 
080 

 
 

120 

 مورتلات البضائ  املخزنة
 مورتلات املواد األولية

 موردو املخزونات واخل مات                        
 تسجيل مورتلات الفرتة

 

10222 
02222 

 
 

00222 

100  
022 
020 

 الزبائن
 مبيعات البضائ                  
 مبيعات املنتجات التامة                  

 تسجيل مبيعات الفرتة

00222  
10222 
00222 

022 
020 
020 
000 
001 

 
 
 
 
 

02 
00 
00 
00 
01 
00 

 مورتلات البضائ  املباعة
 املواد االولية

 التمولنات األخرى
 تغيريات املخزونات اجلارلة

 تغيريات املخزونات من املنتجات
 البضائ لزونات                            
 لزونات املواد األولية                           
 التمولنات األخرى                           
 سل  صي  اال ا                           
 خ مات صي  االنتاج                          
 لزونات املنتجات                          

00222 
00222 
02222 
00022 
00222 

 
 
 
 
 

00222 
00222 
02222 
08022 
08222 
00222 



 تر ي  لزونات أول امل ة 
022 
020 

 
 

082 
080 

 مورتلات البضائ  املباعة
 املواد االولية

 مورتلات لزونات البضائ                             
 مورتلات املواد األولية                           

 تر ي  مورتلات الفرتة

10222 
02222 

 
 

10222 
02222 

02 
00 
00 
00 
01 
00 

 
 
 
 
 
 

022 
020 
020 
000 
001 

 لزونات البضائ 
 لزونات املواد األولية
 التمولنات األخرى
 سل  صي  اال ا 

 خ مات صي  االنتاج
 لزونات املنتجات

 مورتلات البضائ  املباعة                            
 واد االوليةامل                           
 التمولنات األخرى                           
 تغيريات املخزونات اجلارلة                           
 تغيريات املخزونات من املنتجات                        
 تسجيل لزون آخر امل ة

02222 
09222 
02222 
00022 
09222 
01222 

 

 
 
 
 
 
 

02222 
09222 
02222 
10022 
01222 

 
 :خسائر القيمة عن المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ: ثالثا
 :خسائر في القيم على المخزونات و الجاري تخزينها  33

لر بونكل مباشنر يف نظرا الرتبا  األسنواق العاملينة لبعضنما النبعض و نظنرا لتقلبنات األسنعار املرتبطنة بااالنة السياسنية و االصتصنادلة يف العنات نكنن أن تنؤ 
تبننارا ملبنن أ عار السننل  و اخلنن مات بالزلننادة أو النقصننان و نظننرا أل يننة اخلسننائر يف ااينناة االصتصننادلة للمؤسسننة تقنن  تننؤلر سننلبا يف نوننا  املؤسسننات واعأسنن

املخزوننننات  اايطنننة و اانننار الننناي لفنننرض علننني الكياننننات األخنننا بعنننني االعتبنننار اخلسنننائر وخا نننة املتوصعنننة منمنننا دون اإللنننرادات تاملونننرع اجلزائنننري خنننص
 :مبجموعة من ااسابات للمعاجلة ايباسبية ياا النوع من اخلسائر و تسجل  اسبيا على النيو التايل 

    
 و اخلسائر يف القيمة.م.لصصات ا/ حننن

 74  خسائر يف القيت على املخزونات/ حننن                   
333 

 
 :خسائر في القيم على مخزونات البضائع  335
عرد بعض البضائ  اخنفاضا يف أسعارها بسنبب حركنة منن ااركنات االصتصنادلة كالتضنخت السنلعي أو تسناد بعنض منمنا إىل غنري ذلنك تالكينان ملنزم ص  ت

 :باألخا بعني االعتبار هاه اخلسائر هاه اخلسائر وتسجل كما للي 

    
 و اخلسائر يف القيمة.م.لصصات ا/ حننن

 740  على لزونات البضائ  خسائر يف القيت/ حننن          
333 

 
 :خسائر في القيم على المواد االولية و اللوازم 333 
 

    
 و اخلسائر يف القيمة.م.لصصات ا/ حننن
 743  خسائر يف القيت على املواد االولية و اللوا م/ حننن    

333 
 

 :خسائر القيم على التموينات االخرى  332

    
 ئر يف القيمةو اخلسا.م.لصصات ا/ حننن
 742  خسائر يف القيت على التمولنات االخرى/ حننن    

333 
 



 :خسائر القيم على السلع قيد التصنيع  333

    
 و اخلسائر يف القيمة.م.لصصات ا/ حننن
 743  خسائر يف القيت على السل  صي  التصني / حننن    

333 
 

 :خسائر القيم على مخزونات المنتجات  330

    
 و اخلسائر يف القيمة.م.لصصات ا/ حننن
 743  خسائر يف القيت على لزونات املنتجات/ حننن    

333 
 

 : خسائر القيم على المخزونات بالخارج 330
االهنيار  اص  تكون هناس ع ة أنواع من السل  و هي يف طرلقما إىل الوركات املورتلة يا موضوع اهنيار يف صيمتما لسبب أو ألخر و يف حالة ح وث ها

 :يف أسعارها لسجل القي  التايل

    
 و اخلسائر يف القيمة.م.لصصات ا/ حننن
 743 خسائر يف القيت على املخزونات باخلارج/ حننن    

333 
 

 

 (10)اجملاضرة رصت 
  الغير حساباتل المعالجة المحاسبية :خامسال الفصل

واألطراد ، وص  لكون من اخلارج كاييئات العمومية واخلا ة  ،خل املؤسسة كالوركال أو العمالص  لكونون من دا الغري،م   أو املؤسسة كيانال لتعامل 
وص  خنص املونرع اجلزائنري هناه الفئنة يف النظنام ايباسنك املنايل بفصنل كامنل وصن  سنبق أن تعرتننا علنى بعنض  .األكار تعامال م  الكيان كاملوردلن والزبائن

 .ااسابات بقيةصة بعمليات الورال والبي ، نوا ل م  ااسابات من هاا الصنف ذات العال
 :الموردون والحسابات المرتبطة 05/حــــــــــــ

سنابات أهت مص ر ياه اجملموعة هو مص ر السل  واخل مات اخلا ة بالكيان وهو املورد سوال كان يف شخصه أو ما للزمنه منن أوراق كضنمانات لنه واا
 :الفرعية له كالتايل

   :موردو القيم الثابتة   050/وحـــــــ  والخدمات مخزوناتموردو ال 053/حـــــــ
واسننتيقاصية املننورد م الفننواتري الننيت تابننت عقنن  البينن  عننادة مننا لسننجل مبجننرد اسننتال ،بصننفتما املباشننرة أو القننيت الاابتننة وهنني الفئننة الننيت تننورد السننل  واخلنن مات

، وجيعنل لم متضنمن الرسنت بالنسنبة للفنواتري متضنمنة الرسنتبولسنجل بنامل .(ابيتنات أو املخزوننات واخلن ماتال)وص  تناولننا القين  يف عملينات الونرال ،ل لنه
 .دائنا مببلم الفواتري املستيقة وم لنا عن  تس ل ها

 :محاسبة األوراق التجارية: أوال
 :موردي القيم الثابتةوراق الدفع الخاصة بأ 050/بالموردين وحــــــأوراق الدفع الخاصة  053/حـــــــــــــ

 .ر ا القانون التجاري أصن االلا ،ينذإلالقوم أحيانا الكيان بورال سل  وخ مات لكن بال ت  األجل لكن بولائق تضمن هاا ااق كالسفتجة آو السن  
ولكون صابال   مان ومكان معينني،خر بأدال مبلم من النقود يف آ رر لتعم  مبقتضاه شخص أو لأمر شخصا  بأهنا: األوراق التجارية الاي لعرد 

 .أمالة ذلك الكمبيالة والسن  اإلذين .إذن تمي ورصة دلن صابلة للت اول .للت اول بالتظمري أو املناولة
 :هناس ع ة أوراق جتارلة ناكر منما: أنوا ع األوراق التجارية

اشنرة عنن  التظمنري دون انتظنار تنارلخ االسنتيقاق باعتبناره أداة تعمن  خيص الويك املعامالت م  املؤسسات املالية، حيث لنتت حتصنيل مبلغنه مب :الشيك
 .توري

عبارة عن ورصة جتارلة غري معلقة على شنر ، حتنرر وتقنا لونكل معنني، وتتضنمن بياننات ألزممنا القنانون،  نادرة منن شنخص لسنمى السناحب : الكمبيالة
 . تارلخ معني، مبلغا معينا إىل شخص لالث لسمى املستفي  أو اااملإىل شخص م لن لسمى املسيوب عليه، بأن ل ت  مبجرد االطالع، أو يف

بنأن لن ت  مبلغنا معيننا إلذن شنخص آخنر لسنمى املسنتفي  ويف تنارلخ ( مصن ر السنن )هو سن  جتاري لتعم  مبقتضاه شخص لسنمى ايبنرر : السند ألمر
 .ومكان معينني



التجارلة وسيلة لس اد دلن، ومنه إذا صام التاجر ببي  بضاعته إىل أح   بائنه باألجل نكن له أن تعترب األوراق :  المعالجة المحاسبية لألوراق التجارية
مبيالنة أو السنن  لابت هاا ال لن يف شكل ورصة جتارلة بأن لسيب على  بونه كمبيالة أو أن لوص  له هاا األخنري سنن ا ألمنره، ويف كلتنا اانالتني تعتنرب الك

 .وورصة دت  بالنسبة لزبونهورصة صبض بالنسبة للتاجر 

 
 :(المشتري) زبون عند ال

    
 مورتلات لزونات/ حننن

 707  اوراق ال ت  اخلا ة باملوردلن/ حننن                     
73 

 
 :كما بإمكان الكيان تسديد المورد بأوراق القبض

  
 موردو السل  و اخل مات/حننن

 707  خلا ة باملوردلناوراق ال ت  ا/ حننن                     
703 

 
 :عند البائع

  
 أوراق صبض الزبائن / حننن

 300 مبيعات/ حننن                     
 737 
 

 3كما بإمكان الزبون تسديد ديونه اتجاه الكيان بأوراق قبض

  
 أوراق صبض الزبائن/ حننن

 733   بائن/ حننن                     
737 

 
، وباصتنننال جتميننزات مكتننب مببلننم 55دج علننى ااسنناب تنناتورة رصننت 35111بوننرال مننواد أوليننة بقيمننة  11/11/1135ارلخ بتنن صامننت مبؤسسننة: مثــال

 (31الرست على القيمة املضاتة . )01دج على ااساب تاتورة رصت 11111
 (.مرتستيق بع  ش)دتعت املؤسسة النصف عن طرلق البنك والباصي عن طرلق أوراق دت   31/11/1135وبتارلخ 

 :تسجيل العمليات يف لومية املؤسسة
 

133 
1150 

 
 
 

133 
1150 

 
 
 

113 
 
 
 
 

111 

   11/11/1135 
 مورتلات مواد أولية

 الرست املسرتج  على املورتلات
     موردو السل  واخل مات                      

 55تاتورة رصت
 
 تابيتات عينية أخرى 

 رست مسرتج  على املورتلات
 موردو القيت الاابتة                  
 01تاتورة رصت 

  

 
35111 
1351 

 
 
 

11111 
5011 

 
 
 

30351 
 
 
 

15011 

 
113 

 
 
 

111 

 
 

531 
111 

 
 

531 
115 

  31/11/1135 
 موردو السل  واخل مات

 البنك                          
 أوراق ال ت  اخلا ة باملوردلن                         

 55 تس ل  الفاتورة رصت
 موردو الابيتات

 البنك                       

 
30351 

 
 
 

15011 

 
 

3115 
3115 

 
 

30351 
30351 



 ال ت  موردو القيت الاابتة أوراق                        
 01تس ل  الفاتورة رصت 

 :عند البائع
 

133 
 
 
 

133 
 

 
 

011 
1150 

 
 

011 
1150 

   11/11/1135 
 الزبائن

 مبيعات املخزونات                      
     الرست املستيق على املبيعات                      

 55تاتورة رصت
 الزبائن

 مبيعات املخزونات                   
 الرست املستيق على املبيعات                  

 01تاتورة رصت 
  

 
30351 

 
 
 

15011 

 
 

35111 
1351 

 
 
 

11111 
5011 

 
531 
131 

 
 
 

531 
131 

 
 

 
 
 

133 
 
 
 

133 

  31/11/1135 
 البنك

 أوراق صبض الزبائن
                    الزبائن                              

 55حتصيل الفاتورة رصت 
 البنك

 أوراق صبض الزبائن          
 الزبائن                       
 01حتصيل الفاتورة رصت 

 
3115 
3115 

 
 

30351 
30351 

 
 
 

30351 
 
  
 

15011 

 :استخدام الكمبيالة أو السند 
 : احبماعن    ور الورصة بإمكان 

 :يسجل القيد عند المشتري3 االحتفاظ بها لغاية موعد استحقاقها، ثم استظهارها لمصدرها لغرض تحصيلها

  
 اوراق ال ت  اخلا ة باملوردلن/ حننن

 332  البنك/ حننن                     
707 

 
 :عند البائع

  
  بائن/ حننن

 737 أوراق صبض الزبائن/ حننن                     
 332 
 

 
 :تظهيرها لصالح  أطراف أخرى

 (البائ ) خر صبل موع  االستيقاق لمت تقط املستفي  حتولل الورصة من شخص آل
 موردوا السل  و اخل مات/حننن

 737   أوراق صبض الزبائن /  حننن                     
 703 
 

 
ص  لقوم ساحب الورصة التجارلة بإرسايا إىل البنك لتيصيلما من املسيوب عليه نيابة عنه، حيث لأخا البنك عمولة : تحصيل الورقة عن طريق البنك
 .حتصيل تعترب من املصارلف البنكية



531 
010 

 
 

131 

 البنك
 املصارلف اخل مات املصرتية وما شااما

 الزبائن أوراق صبض                       

  

 
 3خصمها لدى البنك قبل موعد استحقاقها

لقابل البنك عملية اخلصت عنن  .يف هاه ااالة للجأ البائ  لتيصيل ورصته صبل موع  استيقاصما من صبل البنك مقابل التنا ل عن جزل من صيمتما االمسية
اإلضناتة إىل مصنارلف التيصنيل وحينول القيمنة الباصينة منن الورصنة التجارلنة طرلق احتساب توائ  خصت على أسام املن ة الباصينة لتيصنيل الورصنة التجارلنة ب

 .املخصومة إىل  بونه
 :عند البائع 

 البنك/حن
 مصارلف مالية/حننن

 737   أوراق صبض الزبائن /  حننن                     

332 
333 

 
 :عند الكيان 

  
 اوراق ال ت  اخلا ة باملوردلن/ حننن

 332  البنك/ حننن                     
707 

 
دج صبننل تننارلخ االسننتيقاق، أجيننو البنننك حسننب الكوننف املرسننل إىل التنناجر 1511دج و سننن  صننبض مببلننم 31111ا خصننت كمبيالننة مببلننم : مثــال 

 (دج على السن 51دج على الكمبيالة و311) دج 351

 : الحل
531 
003 

 
 

131 

 البنك
 مصارلف مالية

 أوراق صبض الزبائن                             

31151 
351 

 
 

31511 
 

 :الزبائن وحسابات مرتبطة  03/حــــــــ
م لننة باسنتانال  13، وكنل تنروع ااسناب عمنالهت عنا ر النونا  الناي ترتكنز علينه تو لن  السنل  واخلن مات ألننه نانل جنزل هنام منن رصنت األأح  أوهو 
حينث تسنجل نفنس العملينة التجارلنة يف طنرتني باألجنل بننفس التنارلخ وبننفس القيمنة،  11اسناب لننارر ا 13، وااساب (الزبائن ال ائنون) 131/حن

ااسننابات لكنممننا متعاكسننتان يف اإلجتنناه، وهننو مننا الحظننناه مننن خننالل تسننجيل عمليننات الوننرال والبينن  يف لننومييت البننائ  واملوننرتي ، ألننن اسننتعملنا مجينن  
 :ل التايلاملتناررة ، واليت نكن اختصارها يف اجل و 

 13ااساب  11ااساب 
 موردو املخزون واخل مات 113/حننننننن
 أوراق دت  111/حننننننن
 تواتري صي  االستالم 113/حننننننننن
 موردون م لنون 111/حنننننننننننن

 الزبائن 133/حنننن
 أوراق صبض 131/حنننننننن
 تواتري صي  التيرلر 133/ حننننننن
  بائن دائنون 131/حنننننن

 
 :الزبائن المشكوك فيهم  030/حــــــــ

كغينناب الزبننون علننى   ،و ألخننرىأن تقننوم بننالك ألسننباب ألوننك يف و  ،ولقصنن  اننت جمموعننة الزبننائن الننيت طننال عليمننا العمنن  يف تسنن ل  مسننتيقالا للكيننان
 :لك لسجل كالتايل ويف حالة ذ. ح  الزبائنأ و إلتالمأ ،الساحة لفرتة طوللة دون معرتة عنوانه الاي لكون ص  غريه

    
 الزبائن املوكوس تيمت/ حننن

 733 الزبائن/ حننن                         
733 

 



 :وذلك بع  توكيل مؤونة ملواجمة اخلسائر ايبتملة حسب القي  التايل
035  

113 
 و خسائر القيمة لأل ول اجلارلة.م.لصصات إ

 ت الزبائن   خسائر القيمة عن حسابا                       
  

 :الزبائن املوكوس تيمت كما للي 130/اسرتجاع ال لن لر   حنننننننننن ةوعن  استيال 
051 

1150 
 
 

130 

 خسائر عن حسابات غري صابلة للتيصيل
 الرست املسرتج  

 الزبائن املوكوس يف حتصيلمت                              

  

 
 :نجازالخدمات قيد اإلغال شمديونيات على األ 030/حــــــــــــ

 ،اخلنن مات بصننفة ت رجييننة لكننن يف مراحننل معينننة كنمالننة السنننة ايباسننبية شنغال أودال خ مننة معينننة ملنن ة طوللننة نسننبيا و األأو أحياننا لننرتبط الكيننان بعقنن  أ
شننغال الننيت متننت امل لونيننة إللبننات نسننبة األسننجل تت،شننغال وخنن مات ال نكننن توترلننا يف هنناا املسننتوى مننن االهنننال بسننبب اتفنناق معننني يف العقنن  أوهننناس 

 :خالل تلك الليظة جلمات معينة كالضرائب ماال القي  كتايل 

    
 م لونيات على االشغال اخل مات صي  اال ا / حننن

 307 مبيعات اشغال/ حننن                         
733 

 
عمنال و لسنجل كالتنايل ضاتة اىل الرسوم على رصنت األإو صي  اال ا  أشغال لونيات على األامل  شغال و توترلا جيرى القي  التايل بقيمةويف حالة هنالة األ

: 

    

 الزبائن/ حننن
 م لونيات على االشغال اخل مات صي  اال ا / حننن   

 مبيعات االشغال او اخل مات صي  اال ا / حنن      
 الرسوم على رصت االعمال/ حنن     

733 
30 

773 

733 
 
 
 
 (50)المحاضرة رقم 

 :محاسبة األجور: ثانيا
، وتننن ل عبنننارة أجنننر علنننى كنننل مكاتنننأة مقابنننل تأدلنننة عمنننل لننن تما أجنننرا مقابنننل العمنننل الننناي لؤدلنننه ولسنننتفي  منننن اخلننن مات االجتماعينننةامنننل لتقاضنننى الع  

ولتلقنى األجنرال  .لتيملمنا الكينان اجتناه أجرائنهاملستخ م لألجري مبوجب عق  عمل، ولص ر مقابل ذلك استمارة أجر تتضمن تفا نيل كنل األعبنال النيت 
 :رواتبمت عموما كل شمر أو كل أسبوع أو لوم حسب النظام الاي لعمل به الكيان، وجيب على الكيان االلتزام ب

 حساب ساعات أو ألام العمل؛ 
 اع اد استمارة أجر لكل عامل؛ 
 حتيني سجل األجرال؛ 
 التقي  ايباسك لألجور يف كل مرة. 
 .اتة إىل األجر الاي لتلقاه العامل تتيمل املؤسسة أعبال مليقة تتعلق مباشرة بالعملباإلض

 :إعداد استمارة الراتب الشهري للعامل
 .تتضمن استمارة األجر أو الراتب جمموعة من التعولضات واملنح وجمموعة من االصتطاعات اإلجبارلة واالختيارلة

 :ت اليت لتلقاها العامل مقابل أدال ممامه يف أجرة املنصب اليت تتكون مننكن اختصار التعولضا: التعويضات والمنح
 األجر األساسي (ع د ألام العملx أجرة اليوم ) أو( ع د ساعات العملx أجرة الساعة) 
 ؛(ساعة11)الساعات اإلضاتية وهي الساعات اليت عملما العامل  لادة على ساعات العمل القانونية 
 األص مية، املواربة، منية املردودلة الفردلة، منية املردودلة اجلماعية، تعولض عمل املنصب، تعولض الضرر منية: املنح والعالوات...... 

 .01وتوكل هاه التعولضات واملنح األعبال اليت لتيملما الكيان وتسجل يف ااساب 
 :و اختيارات، واالصتطاعات اإلجبارلة نكن اختصارها يفهي املبالم اليت تقط  من أجر العامل سوال كانت اصتطاعات إجبارلة أ: االقتطاعات



  1اإلشراس يف الضمان االجتماعي ايب د ب من أجرة املنصب. 
 الضرلبة على ال خل اإلمجايل ايب دة حسب ج ول الضرلبة التصاع ي من األجر اخلاض  للضرلبة. 
 ائيةاعرتاضات بسبب أحكام صض: املعارضة على األجور يف حاالت معينة مال. 

 .االصتطاعات االختيارلة وهي اليت ذات الطاب  االختياري كمورتلات التقسيط ماال
نكننننن تقسننننيت املنننننح إىل منننننح خاضننننعة إلشننننرتاس الضننننمان االجتمنننناعي والضننننرلبة علننننى النننن خل اإلمجننننايل، ومنننننح ال ختضنننن  لالشننننرتاس الضننننمان : مالحظــــة

، ومنح أخرى ال ختض  لالصتطاعني وهي املنح ذات الطاب  االجتماعي (طعام ومنية النقلكمنية اإل)االجتماعي وختض  للضرلبة على ال خل اإلمجايل 
 (.كاألجر الوحي  واملنح العائلية)

 :بع  إع اد استمارات أو بطاصات األجور مث ترحيلما بالتفصيل إىل دترت األجور حسب اخلطوات التالية: المعالجة المحاسبية
 ت وبالتايل  ايف األجور القابلة لل ت ؛تسجيل العنا ر األجور، االصتطاعا 
 احتساب مث تسجيل األعبال املليقة؛ 
 تسجيل دت  األجور إىل العمال؛ 
  الضنرلبة (صسط اشرتاس العمال من  القسنط اخلناص بصناحب الكينان)تسجيل ال ت  لصاحل اييئات املعنية ويف اآلجال القانونية لالشرتاكات ،

 ...على ال خل اإلمجايل
 :وحسابات مرتبطة  األجراء  02/مقابل أحد فروع حــــــــــــ 03باء في الحساب تسجل األع  

 :تتسجل كما للي  ذا كان الكيان لتمت  بنظام تسيريي معلومايت تيما لتعلق باألجورإونكن اختصار العمليات السابقة يف صي  واح  و خا ة 
 

013  
 

113 
111 
115 
110 
113 
111 

 أجور املستخ مني
 أجور مستيقة-املستخ مون

 أموال اخل مات االجتماعية
 تسبيقات وم توعات على ااساب

 اعرتاضات على األجور
 الضمان االجتماعي

 الضرلبة على ال خل اإلمجايل

  

113  
531 

 أجور مستيقة-املستخ مون
 البنك                             

  

111  
531 

 أموال اخل مات االجتماعية
 البنك                              

  

115  
531 

 تسبيقات وم توعات على ااساب
 البنك                             

  

110  
531 

 اعرتاضات على األجور
 البنك                             

  

113  
531 

 الضمان االجتماعي
 البنك                             

  

111  
531 

 ال خل اإلمجايل الضرلبة على
 البنك                             

  

 ؛ 1135ص مت مصلية املستخ مني إىل مصلية ايباسبة كوف أجور املستخ مني لومر مارم:  مثال
 املبلم ال ائن املبلم امل لن البيان



 األجر القاع ي
 تعولض املنصب

 منية املردودلة الفردلة
 تعولض املنطقة
 تعولض اخلربة

00533 
3111 

30111211 
30551203 
11531231 

 
 
 
 
 

 (1)الضمان االجتماعي
 منية اإلطعام

 الصايف اخلاض  للضرلبة
 الضرلبة على ال خل
 األجر الصايف لل ت 

 
33111213 
31111203 

31351231 
 
 

33130211 
311101231 

 
013  

113 
113 
111 

 أعبال املستخ مني
 ني املستيقةأجور املستخ م                          
 الضمان االجتماعي                          
 ال ولة،ضرائب على ال خل                          

351133213  
311101231 
31351231 
33130211 

111  
531 

 ال ولة،ضرائب على ال خل
 البنك                            

33130211  
33130211 

113  
531 

 ملستيقةأجور املستخ مني ا
 البنك                          

311101231  
311101231 

باإلضنننناتة إىل أعبنننننال األجنننننور النننننيت سنننننبق معاجلتمنننننا، لتيمنننننل الكينننننان أعبنننننال مليقنننننة بننننناألجور تتمانننننل يف جنننننزل الضنننننمان االجتمننننناعي النننننيت لتيملنننننه رب  
   11والنننيت تسنننجل يف أحنننن  تنننروع ااسنننناب ( ل املسننننتخ منيمننننن إمجنننايل أعبنننا 1)وهيئنننة اخلنننن مات االجتماعينننة (  منننن أجننننرة املنصنننب 10)العمنننل

 3منظمات اجتماعية و الحسابات المرتبطة 
 :الضمان االجتماعي 033/حـــــــــــ

مننراض كمصننارلف العننالج، ومننا ناللمننا كنن ت  منيننة العجننز للعمننال الننالن لصننابون بنسننبة عجننز ال تسننمح يننت مني العامننل مننن األأوهنني اييئننة املعروتننة بتنن
العامنل وتسنمى مبسنا ة  أجنر حن  ا لقتطن  منناجنزئني  إىل ولنقسنت املبلنم الناي لن ت  ييئنة الضنمان االجتمناعي .عمنل بعن ها وهنت دون سنن التقاعن بال

  .العامل وجزل لاين لسمى مبسا ة رب العمل
 من أجرة املنصب 10 (رب العمل أعبال)لبالا كعبل إ: وىلاملرحلة األ

    
 يئات االجتماعيةاشرتاكات اي/ حننن

 773 الضمان االجتماعي/ حننن                       
373 

 
 .باإلضاتة إىل مسا ة األجرال صبل هنالة الومر تس ل  مسا ة رب العمل: الاانيةاملرحلة 

    
 الضمان االجتماعي/ حننن

 332 اجلاري البنكي/ حننن                       
773 

 
 .نصيب رب العمل من الضمان االجتماعي، تسجيله  اسبيا وتس ل ه بويك بنكيلطلب منك حساب : مثال
 دجx10 =311030231x10 =10311231أجرة املنصب: حساب أعبال رب العمل-3

015  
113 

 اشرتاكات اييئات االجتماعية/ حننن
 الضمان االجتماعي/ حننن                       
 تقي  أعبال رب العمل 

10311231  
10311231 

  11105201 الضمان االجتماعي  113



 البنك                        531
 (نصيب رب العمل+نصيب العمل )تس ل  الضمان االجتماعي 

11105201 

 
 :خرىالهيئات االجتماعية األ  032/حــ

يف مصنارلف العنالج  يجتمناعه  نن وق الضنمان اإلتنؤمن الفنرق الناي ال لؤمنن ميننات ننوع خناص كالتعاضن لات النيتأتقنوم بتقن ع ت أخرى هناس هيئات
عبنال واالصتطاعنات النيت تن ت  يناه الصننادلق علنى النينو ولنتت  اسنبيا تسنجيل األ .ؤمنمنا هناه اييئناتتخرى منن العالجنات اخلا نة النيت أنواع أوكالك 
 :التايل

 (رب العمل أعبال)وىل البالا كعبل املرحلة األ

    
 األخرى ةاالجتماعي األعبال/ حننن

 772 خرىاأل اييئات االجتماعية/ حننن                       
373 

 
 

 تس ل  مسا ة رب العمل :نيةاملرحلة الاا

    
 خرىاأل اييئات االجتماعية/ حننن

 332 اجلاري البنكي/ حننن                       
772 

 
 :ات مستحقة القبضواجبة الدفع ومنتج أعباء هيئات اجتماعية، 030/حــــــــ

ت اعننالو  عبننال رب العمننل يف العطننل امل توعننة،أن وخا ننة تيمننا لتعلننق بأتنن ت  للميئننات االجتماعيننة كنصننيب رب العمننل يف هنناا الونن أخننرى عبننالأهننناس 
 :للي االشرتاس، املكاتآت املمنوحة للعمال ولسجل  اسبيا كما

 (اعبال رب العمل) املرحلة االوىل إلبالا كعبل 

    
 خرىاعبال العاملني األ/ حننن

 773 عبال واجبة ال ت أ هيئات اجتماعية،/ حننن                       
373 

 
 املرحلة الاانية التس ل  الو ي وحتوللما للميئة املعنية

    
 عبال واجبة ال ت أ هيئات اجتماعية،/ حننن

 773/772 اجلاري البنكي/ حننن                       
773 

 
 رحلة الاالاة الس اد  امل

    
 االخرى اييئات االجتماعية/الضمان االجتماعي/ حننن

 332 اجلاري البنكي/ حننن                       
773/772 

 
 .من ال تاتر ايباسبية إلح ى املؤسسات استخرجنا كوف راتب أح  عمايا الاي لوغل منصب رئيس ملصلية ايباسبة: مثال 

، منية اإلطعام 5، تعولض املردودلة 31،تعولض الضرر 35دج، تعولض اخلربة املمنية 13111، األجر القاع ي 1131الومر جوان 
 .دج5311دج، الضرلبة على ال خل اإلمجايل 3311دج، املنح العائلية 3111دج، األجر الوحي  1111دج، منية النقل1111

 : ، احسب أعبال رب العمل وتقيي ها، وسجل عمليات التس ل  علما أنإع اد بطاصة األجر، وتقيي ها بال ترت اليومي: المطلوب
 300513، األجور املستيقة بويك 30055، الضرلبة على ال خل بويك رصت 30051الضمان االجتماعي بويك رصت 

 :الحل
 13111:             األجر القاع ي

 5011   :     تعولض اخلربة املمنية
 1311:              تعولض الضرر

  3111        :    تعولض املردودلة
 11111:         أجرة املنصب

 1:1110اصتطاع الضمان 



 1111:         منية اإلطعام
 1111:            منية النقل

 11151:  األجر اخلاض  للضرلبة
 1111:الضرلبة على ال خل اإلمجايل

 3311:                    املنح العائلية
 3111:                 األجر الوحي 

 05000:                الصافي الدفع
 :حساب أعباء رب العمل -3

 11111x10=31311=من أجرة املنصب  10الضمان االجتماعي 
 x1=1313211(31311+50111(= )اخل مات االجتماعية) أعبال اجتماعية أخرى

 :التسجيل المحاسبي -1
013  

113 
113 
111 

 

 أعبال املستخ مني
 أجور مستيقة                    

 الضمان االجتماعي                    
 الضرائب على ال خل                    

 كوف الراتب

50111  
51051 
1110 
1111 

015  
113 

 اشرتاكات الضمان االجتماعي
 الضمان االجتماعي                     

 أعبال رب العمل

31311  
31311 

013  
113 

 جتماعية أخرى  أعبال ا
 هيئات اجتماعية أخرى                    

1313211  
1313211 

113  
531 

 أجور املستخ مني
 البنك                     

 30051شيك رصت 

51051  
51051 

111  
531 

 ال ولة، الضرلبة على ال خل
 البنك                      

 30051: شيك رصت

1111  
1111 

113  
531 

 ان االجتماعيالضم
 البنك                      

 30055شيك رصت 

30111  
30111 

 
 (50)المحاضرة رقم 

 3الدولة والجماعات المحلية: ثالثا
 :الدولة، الجماعات العمومية، منظمات دولية والحسابات المرتبطة  00/حـــــــــ

مسنتم ة مننن هناه السنلطة، كالضننرائب والرسنت النيت متاننل ولقصن  انا ال ولنة مبننا تتسنت بنه مننن سنلطة عمومينة والعمليننات النيت تسنجل ضنمن هنناا ااسناب 
خنرى كنالبي  والونرال من  هناه تيمنا عن ا ذلنك منن العملينات األ ، أماواالعانات الصادرة عنما كنفقات عمومية ل د اىل مصلية عامة ،دات عموميةإرا

 :ىل حسابات تردلة على النيو التايلو مورد وتنقست حسابات التعامل م  ال ولة اأما  بون إاجلمة اليت هي ال ولة تعترب 
 :عانات مستحقة القبضإرى خالدولة والجماعات العمومية األ 003/حـــــــــ



  ار نفقة عمومية خل مة مصلية عامنة تتمانل يف اعاننة الكينان االصتصنادي املعنني لقنوم بإ نا  خ منة عمومينة إوهنا لظمر اجلانب العمومي لل ولة يف   
 :نة من ال ولة كميئة عمومية اىل الكيان كميئة خا ة لسجل الكيان هاه االعانة  اسبيا على النيو التايلوعن  منح هاه االعا

 :وتصنف إىل اعانات االستغالل:الحالة األولى 
ــوازن ــة الت علننى تغطيننة هنناه هنني إعانننات تقنن مما السننلطات املركزلننة أو ايبليننة إىل مؤسسننات اقننت اننا خسننائر، انن د مسنناع ة املؤسسننة املعنيننة : إعان

 (عانةمرحلة الوع  باإل) .اخلسائر وموا لة نواطما ألدال دورها االصتصادي واالجتماعي
113  

013 
 ال ولة واجلماعات العمومية االخرى اعانات مستيقة القبض/ 

 إعانة التوا ن                            
  

ركزلنة أو ايبلينة، إىل مؤسسنات إمتالنت لن ى ممارسنة نوناطما إىل شنرو   ن دة مسنبقا هني إعاننات صن  تقن مما السنلطات امل: إعانات أخـرى لالسـتغالل
 .يةمن صبل السلطات، ا د مساع ة املؤسسة على تغطية التكاليف النامجة عن تطبيق الورو  املفروضة عليما من صبل السلطات الوطنية أو ايبل

    
 ستيقة القبضال ولة واجلماعات العمومية االخرى اعانات م/ حننن

 373 اعانات االستغالل االخرى/ حننن                       
773 

 
 :وص  ا شرحما وتسجيلما سابقا كإلرادات مسجلة سلفا وتسجل على النيو التايلاعانات االستثمار : الحالة الثانية 
 مرحلة الوعد

    

 ال ولة واجلماعات العمومية االخرى اعانات مستيقة القبض/ حننن
 اعانات التجميز/ حننن                     
 اعانات االستامار االخرى/ حنن                  

373 
372 

773 
 
 

 (و استامارأسوال استغالل ) مرحلة قبض االعانة

    
 اجلاري البنكي/ حننن

 773 ال ولة واجلماعات العمومية االخرى اعانات مستيقة القبض/ حننن      
332 

 
 :إشعارا باالستفادة من إعانات من ال ولة كالتايل" م"استلمت املؤسسة  35/13/1135يف : مثال

 .1131دج ملساع ة املؤسسة على تغطية خسائر سنة 51111إعانة توا ن ب -3

 .دج موروطة بتوريف عاملني ج د لفرتة غري   دة311111إعانة استغالل  -1

 . 35/11/1135استلمت املؤسسة اإلعانات يف 
 .جيل العمليات يف لومية املؤسسةتس: المطلوب

 
  :الحل

 
113 

 
 

013 
013 

35/13/1135 
 ال ولة واجلماعات العمومية االخرى اعانات مستيقة القبض

 إعانة التوا ن                                
 إعانات االستغالل األخرى                                

 إشعار باإلعانات

 
311111 

 
 

51111 
311111 

531 
 

 
113 

 البنك
 ال ولة واجلماعات العمومية االخرى اعانات مستيقة القبض             

311111  
311111 

 
 :الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل على المتعاملين ،الدولة  111/حننننننننننن

نواع ، وهاه األ سعر السل  واخل مات واليت لتيملما املستملكجور العمال كمتعاملني والضرائب الغري مباشرة اليت ت خل يفأوهي الضرائب املقتطعة من 
 :هي كالتايل  املاالوعلى سبيل ( صانون الضرائب غري املباشرة )من السل  املاكورة يف القانون اجلبائي اجلزائري 

 الضرائب على اخلمور -3



 الضرائب على التبم -1
 الضرائب على الكربلت الكيميائي -1
 لى الاهب والفضة والبالتني حقوق التجرلب ع-1
 االنتاج البرتويل-5
 الضرائب على مسيوق ال لناميت واملتفجرات باألكسجني السائل -0
 الرست الصيي على الليوم  -0
 الرسوم اخلا ة املضاتة على دعت األسعار -3
 الرسوم الستعمال أجمزة استقبال الرادلو والبث والتلفزلون -1

 :ئب غري املباشرة من طرد املو ع لتت ذلك  اسبيا على النيو التايلويف حالة احتساب هاه الضرا

     

 الزبائن/حننن
 

 نتاج التاممبيعات اإل/حننن       
 الضرائب والرسوم القابلة للتيصيل على املتعاملني/حننن       

 

303 
772 

 

733 
 
 
 

 

 :حالة التسديد

     

 تعاملنيالضرائب والرسوم القابلة للتيصيل على امل/حننن
 

 332 اجلاري البنك/حننن                        

772 
 

 

 :العمليات الخاصة مع الدولة أو الهيئات العمومية األخرى 003/حــــــــــــ
ات من  ال ولنة وهي مجي  العمليات اليت تتت بوجنود ال ولنة أو أحن  تروعمنا بصنفتما  ناحبة سنلطة يف املوضنوع كقطناع الع النة مناال واذا متنت أحن  العملين

 :بصفتما  احبة سلطة يف املوضوع وال لنطبق عليما أي و ف من ااسابات السابقة أو الالحقة تيسجل  اسبيا على النيو التايل
 :حالة تسجيلها كعبء

     

 أح  األعبال /حننن

 777 العمليات اخلا ة م  ال ولة أو اييئات العمومية األخرى /حننن                        
3 
 

 :حالة التسديد

     

 العمليات اخلا ة م  ال ولة أو اييئات العمومية األخرى /حننن

 332 اجلاري البنكي /حننن                            

 
777 

 

 :الضرائب على النتائج3الدولة  00/حــــــــــ

 :  اسبيا عرب املرحلتني التاليتني وهي الضرائب املستيقة على األرباح ايبققة خالل السنة املالية واليت تعاجل
 :مرحلة تحديد الربح المستحق

     

 ضرائب على األرباح املؤسسة على نتيجة النوا  العادي/حننن

 777 الضرائب على النتائ  /حننن                        

343 

 
 

 :مرحلة سداد الدين الضريبي 

     

                                      الضرائب على النتائ / حننن
 332 البنك  /حننن                

777 
 

 
 : الرسوم على رقم األعمال3الدولة  000/حـــــــــــ



 :وهي الرسوم على رصت األعمال ايبقق ولقص  هنا الرست على القيمة املضاتة

تضننمن رصننت األعمننال اخلاضنن  علننى القيمننة املضنناتة كاتننة املبننالم املتيصننل ،  لعمنناللعتننرب الرسننت علننى القيمننة املضنناتة مننن الرسننوم غننري املباشننرة علننى رصننت األ
كل املصارلف، ااقنوق والرسنوم : عليما من الزبائن ومن أجل حت ل  رصت األعمال اخلاض  للرست ال ب  من إضاتة إىل صيمة السل ، األشغال أو اخل مات

التخفيضنات، ااسنومات، اخلصنت املنايل،حقوق :  تنواة يف الفناتورة املرسنلة إىل الزبنائنواملقبوضات املليقة ولنقص من األسام اخلاض  للرسنت إذا كاننت 
 .الطاب ، مصارلف النقل يف حال ما إذا س دها املورد ومحلما للزبون، األغلفة املرسلة كضمان

 :سجل محاسبيا كالتاليفي فاتورة المشتريات ت 
38x 

1150 
 
 

113 

 مورتلات لزنة/حننن
 املسرتج  على املورتلات صت األعمالرسوم على ر /حنن

 موردو املخزون واخل مات                        

  

6xx 
1150 

 
 

113 

 أعبال/حننن
 املسرتج  على املورتلات رسوم على رصت األعمال/حنن

 موردو املخزون واخل مات                        

  

2xx 
1150 

 
 

111 

 القيت الاابتة/حننن
 املسرتج  على املورتلات صت األعمالرسوم على ر /حنن

 موردو املخزون واخل مات                        

  

 :في فاتورة مبيعات تسجل محاسبيا 
133  

7xx 
1150 

 الزبائن
 املبيعات                         
 املستيق على املبيعات رسوم على رصت األعمال                       

  

 1أو مبع ل لفض  31لقيمة املضاتة مبع ل عادي نسبته حيصل الرست على ا
 : TVA القيمة المضافة المحققة

 :، والرست على القيمة املضاتة لل ت  هومتال القيمة املضاتة الفرق بني إنتاج املؤسسة واستمالكما
TVA  لل ت= TVA على املبيعات- TVA على املنتجات املستملكة. 
TVA  لل ت= TVA عمالعلى رصت األ- TVA املسرتجعة على الورال. 

منن كنل شنمر، حينث لونمل التصنرلح الرسنت علنى رصنت أعمنال  11لسن د الرسنت علنى القيمنة املضناتة صبنل : تاريخ تسديد الرسـم علـى القيمـة المضـافة
 .هومورتلات السل  واخل مات للومر الاي لسبق( الابيتات نفس الومر)الومر السابق والرست املسرتج  على مورتلات 

 .لطلب منك االستعانة باجل ول التايل إلع اد التصرحيات الضرلبية لومر جوان، جوللية وأوت: مثال
 أوت جوللية جوان البيان

 11311 35111 11111 الرست املسرتج  على املورتلات
 1 1 31111 الرست املسرتج  على القيت الاابتة

 10111 10111 11111 الرست على رصت األعمال
 .11011=31111-11111: حساب الرست املستيق لومر جوان  : الحل

 .30311=11111-10111:حساب الرست املستيق لومر جوللية         
 .13011=35111-10111:  حساب الرست املستيق لومر أوت         

 
 

1150 
 
 

1150 

  11/10صبل 
TVA على رصت األعمال 

                   TVA لورالاملسرتجعة على ا 

 
11111 

 
 

31111 



1155                    TVA        لل ت 
 تصرلح شمر جوان 

11011 

 
1150 

 
 

1150 
1155 

  11/13صبل 
TVA على رصت األعمال 

                   TVA املسرتجعة على الورال 
                   TVA     لل ت 

 تصرلح شمر جوللية    

 
10111 

 
 

11111 
30311 

 
1150 

 
 

1150 
1155 

  11/11صبل 
TVA على رصت األعمال 

                   TVA املسرتجعة على الورال 
                   TVA      لل ت 

 تصرلح شمر أوت   

 
10111 

 
 

35111 
13011 

 

 :المنظمات الدولية 000/حــ

طار تعاون دويل معني يف جمال من اجملاالت كالبيئة والصية إهيئات دولية يف وهي اييئات غري الوطنية وغري ااكومية اليت تقوم بإبرام اتفاصيات متولل م  
مننا مننوردا أو  بونننا وكننل اتفنناق متولننل هنناه اييئننات لننتت إتينن رج ضننمن هنناا ااسنناب أمننا تيمننا عنن ا ذلننك مننن التعننامالت منن  هنناه اييئننات تتعتننرب  ،وغريهننا

 : اسبيا على النيو التايل

 :مرحلة الوعد باإلعانة

     

 املنظمات ال ولية /حننن

 اعانات التجميز /حننن                        
 اعانات االستامار األخرى/حنن

373 
372 

773 
 
 

 : مرحلة القبض

     

 اجلاري البنكي /حننن

 773 املنظمات ال ولية /حننن                        
332 

 

 .ن وج تإرى عانة أخإال بوجود إال وجود له بامليزانية وال لظمر 
 :ضرائب ورسوم ودفعات مشابهة أخرى  000/حـ

 هننناس جمموعننة كبننرية مننن الضننرائب والرسننوم ختتلننف بنناختالد نوننا  الكيننان تالضننرائب والرسننوم الننيت ت تنن رج مننن ااسننابات السننابقة تنن خل ضننمن هنناا
 :ااساب وعلى سبيل املاال الرست على النوا  املمين ولسجل  اسبيا على النيو التايل

 :مرحلة االثبات كعبء 
011  

110 
 

 الضرائب والرسوم غري املسرتجعة على رصت األعمال /حننن

 ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن                 
  

 

 : التسديد مرحلة

     

  ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن

 332  البنك  /حننن                        
773 

 

 : مالحظة

ال بعـد التصـريح المتبـوع بالسـداد حتـى يمكـن إيمكن بعد عملية كل بيـع تسـجيل القيـد األول المتعلـق بإثبـات العـبء أمـا التسـديد فـال يسـجل 
رة متابعة عمليات التصريح الجبائي بدقة فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني وخاصة النشاطات غير المعفية للشركات التي لها عمليات كثي



أن الرسـم بمجـرد تحقيـق عمليـة البيـع يعتبـر ثابتـا فـي حـق الشـركة المحققــة  ا وال يمكـن حصـرها بطريقـة محاسـبية دقيقـة والحكمـة فـي  لـكجـد
 3لعملية البيع

 : (خارج الضرائب)أعباء واجبة الدفع ومنتجات مستحقة القبض 3الدولة  000/حـــــــــــــ
كأعبال أرباب العمل املتصلة بالعطل امل توعة وعالوات التونجي  واملكاتنأت املمنوحنة للعمنال ولنتت  اسنبيا   مجي  ااقوق الواجبة ال ت  من غري الضرائب

 :على النيو التايل 

     

 الضرائب والرسوم وال تعات املماللة على األجور/حننن

 773 أعبال واجبة ال ت  ومنتجات مستيقة القبض /حننن            
373 

 

 : والشركاءالمجموعة : رابعا

ا ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب مجينن  العمليننات الننيت تننتت ضننمن الوننركات سننوالا بننني الوننركال والوننركة أو بننني جمموعننة الوننركات تيمننا بينمننا  ولتفننرع هننا
 :ااساب حسب مقتضيات ايباسبة اىل جمموعة ااسابات التالية

 :عمليات المجموعة 003/حــــ

لننيت بنني أعضننال اجملموعننة منن شننركات وتننروع تيمنا لتعلننق بالن لون واملنن لونيات الناجتننة عنن التيننولالت املاليننة ولسنجل ضننمن هناا ااسنناب كننل العملينات ا
واملنوردلن كمنا لنو كاننت كينان لنيس لنه عالصنة باجملموعنة  ممما كان نوعه أما ما لتعلق بالعمليات األخرى كنالبي  والونرال تيسنجل ضنمن حسنابات الزبنائن

 :اسبية التاليةولتت ذلك وتق القيود ايب

 :حالة منح أعضاء المجموعة أمواال بصفة مؤقتة

     

 عمليات اجملموعة /حننن

 332 اجلاري البنكي  /حننن                        
733 

 

 : حالة الحصول على أموال من أحد أعضاء المجموعة أو تحصيل ما سبق منحه

     

 اجلاري البنكي/ حننن

 733 عمليات اجملموعة /حننن                        
332 

 

 : حسابات جارية –الشركاء  000/حــــــــــــ

ة صصنرية ولنتت  اسنبيا علنى وهي كل عمليات الوركال يف خنالل نونا  الكينان يف حالنة الن لون واملن لونيات سنوال بناصرتاض الونركة أو االصنرتاض منمنا لفنرت 
 :النيو التايل 

 :في حالة االقتراض

     

  اري البنكي اجل/حننن

 733 الوركال حسابات جارلة   /حننن                     
332 

 

 :رجاع الدين ألحد الشركاءإفي حالة االقراض أو 

     

  الوركال حسابات جارلة /حننن

 332 اجلاري البنكي  /حننن                        
733 

 

 :عمليات على رأس المال 3الشركاء  000/حــــــــ

يف النن لون واملنن لونيات الناجتننة عننن عمليننات رأم املننال كمننا سننبق وأن شننرحنا ذلننك حسننابات رأم املننال املكتتننب غننري املنن توع ورأم املننال املنن توع وهنني 
  وجيعننل منن لنا مبسننا ات الوننركال يف مرحلننة الوعنن الفصننل األول سننوال عننن  ب الننة النوننا  أو بزلننادة أو نقننص رأم املننال خننالل عمليننات نوننا  الكيننان،

 ( اسبة األموال اخلا ة. )بالتأسيس ودائنا يف مرحلة تنفيا الوع 

 : أرباح مستحقة التوزيع3 الشركاء  000/حـــــــــ
رباح الواجبنة التو لن  كن لن علنى الونركة مبوجنب صنرار التو لن  الصنادر عنن اجلمعينة العامنة للونركال اىل أن لنتت سن ادها ولسجل ضمن هاا ااساب كل األ

 :ت ايباسبية التالية وتق اااال

 :مرحلة قرار توزيع األرباح

 :  الحتياطاتلالل عملية الرتحيل أو بع  حتولل النتيجة خمن نتيجة ال ورة مباشرة أو من  إما



311  
150 

 نتيجة ال ورة
 أرباح الوركات مستيقة التو ل /حننن                           

  

 :أو
310  

150 
 االحتياطيات

 أرباح الوركات مستيقة التو ل /حننن                           
  

 :أو
331  

150 
 مرحل من ج ل 

 أرباح الوركات مستيقة التو ل /حننن                           
  

 

 :مرحلة تسديد حقوق الشركاء 

     

 أرباح الوركات مستيقة التو ل / حننن

 332 اجلاري البنكي  /حننن                        
733 

 

 
 :الشركاء عمليات منجزة بالشراكة أو في تجمع 000/حــــــ

ملعرتنة نوعينة العملينات النيت تنتت  ،ولسجل ضمن هاا ااساب كل العمليات اليت تنجز بني أعضال اجملموعة كوركة ذات ه د معني أو يف شكل جتم  
 داخننل الوننركة كتجمنن  اصتصننادي ذو هنن د معننني ويف حالننة يفو كننل نكننن أن ضننمن اجملموعننة هننل هنني بننني الوننركال أو بننني أعضننال اجملموعننة كوننركات أ

 :التايل اسبيا على النيو ح وث أي نوا  بالوراكة بني أعضال جمموعة واح ة ولسجل 
 :في حالة االنضمام للمجموعة

     

  عمليات منجزة بالوراكة أو يف جتم /حننن

 332 اجلاري البنكي  /حننن                        
733 

 

 :في حالة االنفصال عن المجموعة

     

  األ ول  حساباتأح  /حننن

 733 عمليات منجزة بالوراكة أو يف جتم  /حننن                 

2/7/3 

 

 (53)المحاضرة رقم 
 المدينون المختلفون والحسابات اإلنتقالية:خامسا

ــــ ني واملننن لنني كمنننا سنننبق وأن رألننننا الزبنننائن واملنننوردلن واألجنننرال واملنظمنننات هنننناس حننناالت للننن ائن : مـــدينون مختلفـــون والـــدائنون المختلفـــون 00/حـــــــــــ
رة الوصننوع تقنن  خصننص يننا املوننرع يف النظننام دجتماعيننة واملنظمننات ال وليننة إضنناتة إىل الوننركال واجملموعننة لكننن هننناس حنناالت صنن  تكننون اسننتانائية أو نننااإل

 :ايباسك حسابات خا ة وهي كالتايل

 :يات ناتجة عن التنازل عن القيم الثابتةمديون 002/حــــــــ

 :أحيانا لضطر الكيان إىل بي  أح  أ وله الاابتة لسبب أو ألخر على ااساب تيسجل كم لونية لصاحل الكيان جتاه املورتي على النيو التايل
 :في حالة تنازل عن القيم ثابتة غير مالية بأقل من قيمتها المحاسبية

732 
332 

 

 
 

20 
23 
27 

 

 م لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت الاابتة /نحنن
 القيت الناصصة الناجتة عن التنا ل عن األ ول الاابتة غري املالية /حنن

 القيت الاابتة غري امللموسة /حنن
 القيت الاابتة امللموسة/حنن
 اإل ا صيت لابتة صي  /حنن

  

 

 : المتبقية ا المحاسبيةقيمته في حالة التنازل عن قيم ثابتة غير مالية بأكثر من



732  
20 
23 
27 

332 

 م لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت الاابتة /حننن
 القيت الاابتة غري امللموسة  /حننن            
 القيت الاابتة امللموسة/حنن            
 صيت لابتة صي  اال ا /حنن            
 ل الاابتة غري املاليةتوائ  صيت التنا ل عن اال و /حنن            

  

 

 
 : في حالة التنازل عن قيم ثابتة مالية بأقل من قيمتها المحاسبية

     

 م لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت الاابتة/حننن
  اخلسائر الصاتية الناجتة عن تنا الت األ ول املالية /حنن
 

 تةم لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت الااب /حننن           
 صيت لابتة مالية أخرى /حنن          

23 
23 

732 
333 

 
 

 

 :في حالة التنازل عن قيم ثابتة بأكثر من قيمتها المحاسبية

     

 م لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت الاابتة/ حننن
 

 م لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت الاابتة /حننن           
 لية أخرىصيت لابتة ما/ حنن           

 األرباح الصاتية عن عمليات بي  األ ول املالية /حنن          

23 
23 

333 

732 
 
 

 
 

 
 : ديون نتيجة الحصول على القيم المنقولة الوظيفية وأدوات مالية مشتقة  000/حــــــــــ

ذا كان بي  هاه القيت على ااساب ونفس الويل إذا  إة أو غري املالية عن التنا ل عن القيت الاابتة سولا املالي للم لونية الناجتة بالنسبة كما سبق وأن رألنا
لكننه غنري معتنناد كن لون شننرال املنوردلن للبضنائ  أو املننواد األولينة أو حننا القنيت الاابتنة غننري املالينة تقنن  .كنان الونرال علننى ااسناب تمناا طبعننا لونكل دلننن 

ويف حالننة شننرال صننيت ماليننة منقولننة أو أدوات ماليننة .أل يننة التفرلننق بينننه وبننني أي دلننن آخننر  خصنص لننه املوننرع يف النظننام ايباسننك املننايل حسنناب خنناص بننه
 : موتقة على ااساب تيسجل القي  ايباسك التايل

 : في حالة الشراء على الحساب
 
 

30 
32 

 

 
 

101 

 صيت التوريف املنقولة /حننن
 األدوات املالية املوتقة /حنن
ى القننننيت املنقولننننة الوريفيننننة وأدوات ماليننننة دلننننون نتيجننننة ااصننننول علنننن /حننننننن

 موتقة

  

 

 : في حالة سداد الدين

     

 دلون نتيجة ااصول على القيت املنقولة الوريفية وأدوات مالية موتقة/ حننن

 332 اجلاري البنكي  /حننن                        

737 
 

 : نقولة التوظيفية واألدوات المالية المشتقةمديونيات ناتجة عن التنازل عن القيم الم 000/حـــــــــــ

وااقنوق الناجتنة عنن  تتوريفية وأدوات مالينة بينمنا هناا ااسناب سنود ننرى املن لونيا كما رألنا يف ااساب السابق ال لن املرتتب على شرال صيت منقولة
 :لسجل  اسبيا التايلن النوا  بالكيا ويف ذلك خالل عمليات. على ااساب دوات املالية املوتقةبي  القيت التوريفية واأل



 : في حالة البيع على الحساب

     

 م لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت املنقولة التوريفية واألدوات املالية املوتقة/ حننن

 صيت التوريف املنقولة  /حننن                             
 األدوات املالية املوتقة /حنن

30 
32 

733 
 
 

 

 :حالة تحصيل المديونية السابقة في
531  

105 
 اجلاري البنكي  /حننن

 

 م لونيات ناجتة عن التنا ل عن القيت املنقولة التوريفية واألدوات املالية املوتقة /حننن        

  

 

ـــ جيننو والننيت ال نكننن حننا البنكيننة واأل أحيانننا كاننرية ال تتوصنن  املؤسسننة بعننض األعبننال ااقيقيننة كاملصننارلف :حســابات أخــرى مدينــة أو دائنــة 000/حــ
وهاه ال لون اليت ترتتنب علنى عناتق الكينان توضن  يف حسنابات دائننة مبجنرد اإلشنعار انا وتسن د الحقنا باخلصنت  حسااا بسبب تقنيات خا ة بالبنك،

متوصعنة كالتأميننات مناال إذا  نادد أن ا لصناحل الكينان عنرب طنرق غنري  لننا أخنرى توجن  من اخيامن ااساب البنكي املتواجن  علنى مسنتوى البننك وأحي
 :هناس عبل أو إلراد غري متوص  على عاتق الكيان تيسجل  اسبيا على النيو التايل

 

 :إ ا كانت دائنة

     

 أح  حسابات األعبال/ حننن
 733  حسابات أحرى م لنة أو دائنة/حننن                       

6xx 
 

 
 :حالة السداد

     

 ات أحرى م لنة أو دائنةحساب/ حننن
 332 اجلاري البنكي  /حننن                        

733 
 

 :إ ا كانت مدينة
100  

7xx 
 حسابات أخرى م لنة أو دائنة/ حننن

 أح  حسابات االلرادات /حننن                     
  

 :في حالة التحصيل
531  

100 
 اجلاري البنكي / حننن 
 ات أخرى م لنة أو دائنةحساب /حننن           

  

 :أعباء أخرى واجبة الدفع ومنتجات مستحقة القبض 000

ات ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب كننل األعبننال الننيت ت لسننبق ذكرهننا ضننمن ااسننابات السننابقة وتكننون مسننتيقة النن ت  كالغرامننات اجلبائيننة واجلزائيننة وعقوبنن
 غنري ذلنك واإللننرادات النيت ت لسنبق ذكرهننا يف ااسنابات كالتربعنات ايبصننلة إىل غنري ذلنك ولننتت التنأخري واإلعاننات املمنوحننة للغنري وايبنات والتربعننات اىل

 : اسبيا على النيو التايل
 :في حاالت األعباء األخرى واجبة الدفع

050  
103 

 ايبات والتربعات  . االعانات املمنوحة. الغرامات والعقوبات/حننن
 واجبة ال ت  ومنتجات مستيقة القبضأعبال أخرى  /حننن                 

 

 : حالة السداد
103  

531 
 أعبال أخرى واجبة ال ت  ومنتجات مستيقة القبض /حننن

 البنك                                          
 

 



 : في حاالت منتجات مستحقة القبض
103  

013 
 أعبال أخرى واجبة ال ت  ومنتجات مستيقة القبض /حننن

 اعانات االستغالل األخرى/حننن                                     
 

 :حالة التحصيل
531  

103 
 البنك

 أعبال أخرى واجبة ال ت  ومنتجات مستيقة القبض /حننن                  
 

 
 

 :حسابات انتقالية في انتظار التحميل 00/حـــــــــــ

غالصننه عننن  التأكنن  مننن إأي هنناا ااسنناب مؤصننت وجيننب  ،ضنناتيةإأو  اتإىل توضننييحتتنناج والننيت لسننجل ضننمن هنناا ااسنناب كننل العمليننات غننري املؤكنن ة 
نكننن أن لننرد هنناا ااسناب يف امليزانيننة أو يف القننوائت املاليننة وعننن  وجننود أي معلومنة لكنمننا تتطلننب التسننجيل ايباسننك تتسننجل  وصننت، املعلومنات يف أصننرب

   :وتق القي  التايل
 :هولة المصدرفي حالة المديونية مج

      

 اجلاري البنكي / حننن
 73 حسابات انتقالية أو يف انتظار التيميل  /حننن     

332 
 

 :في حالة التأكد من المصدر

     

 حسابات انتقالية أو يف انتظار التيميل/ حننن
 7 أح  املتعاملني  /حننن                        

73 
 

 : صدرفي حالة دين أو اقتطاع مجهول الم

     

 حسابات أحرى م لنة أو دائنة/ حننن
  7/3 أح  حسابات املالية أو املتعاملني   /حننن         

73 
 

 : في حالة التأكد من السبب

4xx  
10 

 أح  حسابات املتعاملني / حننن
 حسابات انتقالية أو يف انتظار التيميل   /حننن             

  

 

 : ادات معاينة سلفا والمؤوناتأعباء أو اير   00/حـــــــــ

 : اريةالخصوم الجمؤونات  003

تيونكل  عادة ما تكون يف حالة اخلصوم غري الواضية اليت تستيق الس اد خالل ترتة االستغالل حبيث ص  تونكل خطنرا علنى الكينان منن الناحينة املالينة
 :يا مؤونة على النيو التايل

     

 ائر القيت يف األ ول اجلارلة  املؤونات وخس.لصصات االهتالس / حننن
 733  مؤونات خصوم جارلة /حننن                        

333 
 

 : حالة الوقوع بنفس مبلغ المؤونة

     

 مؤونات خصوم جارلة / حننن
 7/3 أح  حسابات املالية أو املتعاملني   /حننن                      

733 
 

 
 

 : حالة الوقوع بأقل مبلغ المؤونة

 7/3 مؤونات خصوم جارلة/ حننن     
733 

 



 أح  حسابات املالية أو املتعاملني   / /حننن    
 ج.ارجاعات االستغالل على خسائر القيمة و املؤونات أ/حننن   

333  

 : حالة الوقوع بأكثر من  مبلغ المؤونة أي المؤونة غير كافية

     

 
 مؤونات خصوم جارلة/ حننن
 ألعبال املعنية باخلسائر أح  حسابات ا/حننن
 7/3 أح  حسابات املالية أو املتعاملني   / /حننن                        

733 
3 
 

 : حالة عدم وقوع أي عدم وجود جدوى المؤونة

     

 مؤونات خصوم جاري/ حننن
 333 ج.ارجاعات االستغالل على خسائر القيمة و املؤونات أ/حننن

 
733 
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  لق م يا إناار أول وتعفى من تس ل  الغرامة: 21ااالة. 
 :تشكيل المؤونة:  الحل

 
 

02222 

 
02222 

00/00/0200 
 واملؤوناتلصصات االهتالكات 
 اخلصوم اجلارلةمؤونات                           

 تكولن مؤونة الغرامة املالية
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080 

 المؤونة= الغرامة المدفوعة : الحالة األولى
 
 

02222 
 

 
02222 

20/21/0200 
 غرامات وعقوبات

 البنك                                        
 ل  الغرامة املاليةتس 

 
 

000 

 
000 

 
 

02222 
 

 
02222 

 // 
 اخلصوم اجلارلةمؤونات 

 اسرتجاعات املؤونات                               
 إلغال املؤونة

 
 

080 

 
180 

 الغرامة المدفوعة أكبر من المؤونة: الحالة الثانية
 
 

0222 
 

 
0222 

20/21/0200 
 لصصات االهتالكات و املؤونات

 مؤونات اخلصوم اجلارلة                                   
  لادة يف صيمة املؤونة

 
 

180 

 
080 



 
 

00222 
 

 
00222 

20/21/0200 
 غرامات و عقوبات

 البنك
 تس ل  الغرامة املالية

 
 

000 

 
000 

 
 

02222 

 
02222 

// 
 اخلصوم اجلارلةمؤونات 

 وناتاسرتجاعات املؤ                                 
 إلغال املؤونة

 
 

080 

 
180 

 الغرامة المدفوعة أقل من المؤونة: الحالة الثالثة
 
 

0222 
 

 
0222 

20/21/0200 
 مؤونات اخلصوم اجلارلة
 اسرتجاعات املؤونات                         

 خفض صيمة املؤونة

 
 

080 

 
180 

 
 

0222 
 

 
0222 

20/21/0200 
 البنك

 تس ل  الغرامة املالية

 
 

000 

 
000 

 
 

0222 

 
0222 

// 
 مؤونات اخلصوم اجلارلة

 إلغال املؤونة

 
 

080 

 
180 

 لن تدفع المؤسسة أي غرامة: الحالة الرابعة
 
 

02222 

 
02222 

20/21/0200 
 مؤونات اخلصوم اجلارلة

 اسرتجاع صيمة املؤونة

 
 

080 

 
180 

 :األعباء واإليرادات المقيدة سلفا
 : لفاأعباء معاينة س 000/حـــــــــ

 : لتايلوهي األعبال اليت ختص ترتة مستقبلية لكن لتت تسجيلما احتياطا للتأك  من وصوعما كأعبال التأمينات لفرتة مستقبلية ولسجل على النيو ا

 : حالة تسجيل العبء بصفة مستقبلة
6xx  

130 
 األعبال حسب طبيعتما

 أعبال معالنة سلفا                   
  

 
 :اينة سلفا ايرادات مع 731 

النينو  كما سبق و أن أسلفنا هناس أعبال نكن تسجيلما مسبقا بسبب التأك  من وصوعما تمناس إلرادات مستقبلية مؤك ة نكن تسنجيلما  اسنبيا علنى
 :التايل 

 :تسجيل االلراد بصفة مسبقة 

    
 الرادات معالنة سلفا/ من حننن 

 7xx أح  حسابات االلرادات/ اىل حننن            
 487 

 
 3ترصد حسابات األعباء واإليرادات المقيدة سلفا في تاريخ حدوثها الحاضر



  .دج بويك بنكي70000على املمتلكات املق رة بمل ة سنتني املؤسسة بتس ل  مصارلف التأمني 03/03/2033يف صامت  :مثال
 :الحل

 
333 
733 

 
 
 

332 

03/03/2033 
 أصسا  التأمينات
 أعبال مقي ة سلفا

 البنك                             

 
33000 
33000 

 
 
 

70000 
 03/03/2033يف  
 

333 
 
 

733 

03/03/2033 
 أصسا  التأمينات

 أعبال مقي ة سلفا                      

 
33000 

 
 

33000 
 

 :خسائر في القيم على حسابات المتعاملين  :سابعا
تالم او حن  املتعناملني ل لوننه نظنرا لظنرود صانونينة كناإلأم منن التسن ل  أئر يف القيمة بسبب اليىل خساخر إو آلأص  لتعرض حساب املتعاملني لسبب 

 :ىل ما للي إو بسبب الكوارث الطبيعية ولنقست هاا ااساب أررود طبيعية كالوتاة يف بعض اااالت 
 :خسائر في القيم على حسابات الزبائن   194/حــ

،  اليت تعترب العمود الفقري لنوا  الكيانخلطر ع م التس ل  بسبب كارة التعامل م  هاا الصنف من امل لونيات  كار حسابات املتعاملني تعرضاأوهت 
، ولعاجل يف حالة  لادة وأو اخنفاض يف صيمة املخصص بنفس 130/وص  سبق اا لث عن هاا ااساب يف حساب الزبائن املوكوس يف حتصيلما حننننننننننن

 .ل املؤوناتطرلقة تكولن أو إلغا
 :خسائر في القيم على حسابات المجموعة والشركاء 030

اخل تكل حساب من هاه اجملموعنة لتعنرض ..مطار و األأو ألخر كالكوارث الطبيعية من اارائق أىل خسارة يف القيت بسبب إص  تتعرض هاه ااسابات 
 :خلسارة يف القيت لسجا كالتايل 

 : عند تكوين المؤونة 

    
 اجلارلة.أ.صصات اهتالس املؤونات و خسائر يف ل/ حننن

 743       خسائر يف القيت على حسابات اجملموعة و الوركال/ حننن       
333 

 
 :في حالة وقوع الخسارة و تأكدها 

    
 خسائر يف القيت على حسابات اجملموعة و الوركال/ حننن

 73 و الوركال اجملموعة/ اىل حننن                                  
743 

 
 :و جزئيا وتحصيل المبالغ تلغى المؤونة بالمبلغ المحصل كما يلي أفي حالة عدم وقوع الخسارة كليا 

    
 اجملموعة و الوركال/ حننن

 333 اسرتجاعات االستغالل على خسائرالقيمة و املؤونات/ حننن         
73 

 
 :سجل الفارق على النحو التالي في حالة تكون فيها الخسارة اكثر من المؤونة في

    
 خسائر امل لونيات الغري ايبصلة/ حننن

 743 خسائر يف القيت على حسابات اجملموعة و الوركال/ حننن     
337 

 
 :خسائر في القيم على الحسابات المدينة المختلفة  030

تنننا ل عننن اال ننول او غننري ذلننك ، تنناي خسننارة تليننق مننن جننرال هنناه ولقصنن  اننا مجينن  ااسننابات ذات الر نني  املنن لن سننوال بسننبب بينن  اسننتانائي كال
 :ااسابات تسجل كما للي 

 : عند تكوين المؤونة في حالة التوقع 
 333 743 اجلارلة.أ.لصصات اهتالس املؤونات و خسائر يف / حننن    



  خسائر يف القيت على ااسابات امل لنة املختلفة/ حننن       
 :ارة و تاكدها في حالة وقوع الخس

    
 خسائر يف القيت على ااسابات امل لنة املختلفة/ حننن

 73 م لنون لتلفون و ال ائنون املختلفون/ حننن                       
743 

 
 :في حالة عدم وقوع الخسارة كليا او جزئيا وتحصيل المبالغ تلغى المؤونة بالمبلغ المحصل كما يلي 

    
 لفون و ال ائنون املختلفونم لنون لت/ حننن

 333 اسرتجاعات االستغالل على خسائرالقيمة و املؤونات/ حننن         
73 

 
 :في حالة تكون فيها الخسارة اكثر من المؤونة فيسجل الفارق على النحو التالي 

    
 خسائر امل لونيات الغري ايبصلة/ حننن

 743 نة املختلفةخسائر يف القيت على ااسابات امل ل/ حننن     
337 

 
 :خرى للمتعاملين خسائر في القيم على الحسابات األ 030

 .جرال ماالولعين هاا ااساب بكل اخلسائر املتوصعة او الناجتة عن أح  حسابات املتعاملني اليت ت تاكر يف ااسابات السابقة كيسابات األ
 : عند تكوين المؤونة في حالة التوقع 

    
 اجلارلة.أ.اهتالس املؤونات و خسائر يف لصصات / حننن

 743 خسائر يف القيت على ااسابات االخرى للمتعاملني/ حننن       
333 

 
 

 :في حالة وقوع الخسارة و تأكدها 

    
 خسائر يف القيت على ااسابات االخرى للمتعاملني/ حننن

 7 نيااسابات االخرى للمتعاملاح  / حننن                          
743 

 
 :في حالة عدم وقوع الخسارة كليا او جزئيا وتحصيل المبالغ تلغى المؤونة بالمبلغ المحصل كما يلي 

    
 ااسابات االخرى للمتعاملنياح  / حننن

 333 اسرتجاعات االستغالل على خسائرالقيمة و املؤونات/ حننن         
7 
 

 :فيسجل الفارق على النحو التالي في حالة تكون فيها الخسارة اكثر من المؤونة 

    
 خسائر امل لونيات الغري ايبصلة/ حننن

 743 خسائر يف القيت على ااسابات االخرى للمتعاملني/ حننن     
337 

 
  
 مل بها سابقاوقد تم التعا 33/وحــــــ 37/وحـ .3/وحـ  37/وحــــ 325/يتم التركيز فقط على حــ (72)المحاضرة رقم  

 :الحسابات المالية: الفصل السادس
 :قيم التوظيف المنقولة : أوال

املاليننة الننيت توننرتلما املؤسسننة بنيننة االحتفننال اننا ملنن ة طوللننة ورغبننة يف اكتسنناب نفننوذ يف املؤسسننة املصنن رة ينناه السننن ات أو بغيننة حتقيننق  عكننس التابيتننات
وصن   .ايلح رأمسنتوائ  وأرباح رأمسالية على امل ى الطولل، تإن اي د من شرال القيت املنقولة للتوريف هو بيعما على امل ى القصري األجل صص  حتقيق رب

 :صست إىل حسابات ترعية كالتايل
 و يف نفس اجملموعةأسمت اليت نلكما الكيان يف شركات حليفة ونعين اا األ :حصص في مؤسسات مرتبطة 053/حــــــــــ
و منن طنرد الغننري أاملنال اخلناص انا وصنن  تكنون مملوكنة للونركة نفسننما  املونكلة لننرأمسنمت سنمت الونركة نفسننما أي األأهني  :سـهم خاصــةأ 052/حــــــــــــــ
 .م املال الوركةأهنا متال ر أاملمت 
لسجل يف هاا ااساب أنواع األسمت والسن ات اليت متنح ااق ملالكما يف امللكية  :الملكيةالمخولة حقا في  والسندات األخرىسهم األ 053/حــــــــ

 .مةوالتصولت يف اجلمعية العا
 :جل سندات ،قسائم الخزينة و قسائم الصندوق قصيرة األ 050/حــــــــــــ



مننن القننانون التجنناري اجلزائننري و  33مكننرر  035ولتضننمن هنناا ااسنناب كننل السننن ات الننيت تتماننل يف سننن ات االسننتيقاق املنصننوص عليمننا يف املننادة 
مسية صابلة للتيقيق وتسمى بقسيمة اخلزلنة و القسائت ذات القنيت ايبن ودة الصنادرة عنن  نن وق أي شنركة إالقسائت اليت تص رها شركات املسا ة بقيمة 

 .و تعطى ااق ااملما يف حتصيل املبلم 
 :قيم التوظيف المنقولة األخرى و المديونيات المماثلة  050/حــــــــــــ

ري  غن تاكر يف ااسابات السابقة وحتمنل حنق خينول مبوجبنه للمالنك اعتبناره م لونينة اجتناه اللسجل ضمن هاا ااساب مجي  القيت التوريف املنقولة اليت ت
 .املنقولةة م لونية توبه هاه القيت ألو أكومادات االستامار اليت تص رها الوركات املسا ة الكربى 

ضننمن هنناا ااسنناب املبننالم الواجننب دتعمننا لوننرال صننيت لسننجل  :دفعــات فــي انتظــار التســديد علــى قــيم التوظيــف المنقولــة غيــر المحــررة  053/حــــــ
 .منقولة يف انتظار حترلرها من طرد املص ر يا

 .وفروعه 05المعالجة المحاسبية للحساب  
 :عن  ااصول عليما جتعل م لنة بتكلفة اايا ة يف مقابل حسابات الغري أو حسابات اخلزلنة

    
 صيت التوريف املنقولة/ حننن 

 33 البنك / حننن                         
 50x 

 
، تنإن القيمنة الكلينة تقين  يف اجلاننب املنن ع يناه ااسنابات، أمنا القسنت غنري املطلننوب فـي حالـة سـندات التوظيـف التــي تسـدد قيمتهـا اإلسـمية جزئيــا 

، النناي لننتت تر نني ه مننا ا دتنن  املبننالم ايبننررة دتعننات يف انتظننار التسنن ل  علننى صننيت التوريننف املنقولننة غننري" 511"تيقينن  يف اجلانننب النن ائن لليسنناب 
 .املطلوبة
50x  

531 
511 

 صيت التوريف املنقولة/ حننن
 البنك                         

 دتعات يف انتظار التس ل  على صيت التوريف املنقولة غري ايبررة         

  

دج للسنمت، 1111يف مؤسسنة أخنرى بسنعر وحن وي  املخولنة حقنا يف امللكينةسمت من األسمت  111اصتنت مؤسسة  33/11/1131بتارلخ : مثال
 11/11/1131والباصي س د يف  .عن طرلق البنك 11ا دت  
 :الحل
511  

531 
511 

  األسمت والسن ات األخرى املخولة حقا يف امللكية
 البنك                         

 دتعات يف انتظار التس ل  على صيت التوريف املنقولة غري ايبررة         

3111111  
131111 
011111 

511  
531 

 تعات يف انتظار التس ل  على صيت التوريف املنقولة غري ايبررةد 
 البنك                                  

011111  
011111 

 
مقابنل  533" الفوائن  املنتظنرة "عن  إصفال السنة املالية، تقي  الفوائ  املنتظرة اليت ت حين أجل استيقاصما على القيت املنقولة للتوريف، يف اجلانب املن لن

 .ولتت تر ي ه عن  حلول آجال االستيقاق .عائ ات األ ول املالية" 001ااساب 
 .دج311111  صيت التوريف لل ورة املنصرمة، حيث بلغت ا إلبات توائ 13/31/1131بتارلخ : ماال

 
533 

 
 

001 

13/31/1131 
 توائ  منتظرة

 عائ ات األ ول املالية                    

 
311111 

 
 

311111 
املطبقننة علننى دج، والضننرلبة 511إشننعار حتصننيل منن خول صننيت املنقولننة وبلغننت مصننارلف التيصننيل  11/13/1135أرسننل البنننك إىل املؤسسننة بتننارلخ 

 (البنك) ، حيث تقط  من املص ر11عائ ات القيت املنقولة 
 

531 
110 
010 

 
 
 

11/13/1135 
 البنك

 الضرائب األخرى والرسوم املماللة

 
01011 
31111 

511 

 
 
 



 
533 

 اخل مات املصرتية وما شااما
 توائ  منتظرة                               

 
311111 

 :القيم المنقولةحالة التنازل عن  
 :كبر من سعر الشراء أبقيم -3

    

  البنك/ حننن
 حصص يف مؤسسات مرتبطة/ حننن           
  ول املاليةرباح الصاتية عن عمليات بي  األاأل/حن         

50x 
333 

 332 
 
 

 :من سعر الشراء  أقل بقيم-2

    

  البنك / حننن
  ول املاليةتنا الت األاخلسائر الصاتية الناجتة عن / حننن 

 50x القيت املنقولة                           

332 
333 

 
 :القيم المنقولةعادة التقييم إو أفي حالة تقييم 

تسجل تائض القيمة أو ناصص القيمة ياا النوع  يف هنالة ال ورة ايباسبية لتت تقييت صيت التوريف املنقولة بقيمتما السوصية حيث تقارن م  تكلفة حيا لا،
 .من السن ات باعتبارها أ ول جارلة

 :من سعر الشراء  ة أكبربقيمالتقييم 

    
 القيت املنقولة للتوريف/ حننن 

 333 -نوات - ول املاليةترق التقييت على األ/ حننن   
 50x 

 
 :قل من سعر الشراء أ ةبقيمالتقييم 

    
 -نواصص القيمة- ول املاليةالتقييت على األترق / حننن 

 50x القيت املنقولة للتوريف/ حننن         
 333 
 

تنا لت  11/31/1135وبتارلخ  للسمت، دج1511صامت املؤسسة بتقييت أسممما يف السوق، حيث سجلت صيمة  11/15/1135بتارلخ : مثال
 .دج للسمت5111املؤسسة عن مجي  األسمت لفائ ة مؤسسة أخرى بسعر 

 .دج للسمت511=1511-1111: خسارة القيمة
111x511=351111دج 

 .دج111x5111=3511111: سعر التنا ل 
 

005 
 

 
 

511 

11/15/1135 
 -نواصص القيمة- ول املاليةترق التقييت على األ
 األسمت لولة امللكية                   

 

 
351111 

 
 

351111 

 
531 

 
 

000 
511 

  11/31/1135 
 البنك

  ول املاليةرباح الصاتية عن عمليات بي  األاأل           
 األسمت لولة امللكية            

 
3511111 

 
 

151111 
3151111 

 
 :المؤسسات المالية وما شابهها :ثانيا 

 :المؤسسات المالية و ما شابهها 3البنك   03/حـــــــــــ



موال الغننري سننوالا كااسننابات جارلننة تسننمح أحتفننال بننولسننجل ضننمن هنناه ااسننابات كننل املؤسسننات املاليننة ذات الصننيغة املصننرتية أي الننيت يننا حننق اإل
مننر بننالك ولنقسننت هنناا ااسنناب اىل حسننابات ترعيننة  ذا مسننح األإللغننري  بإصراضننمامننوال يف أي وصننت كودائنن  ملنن ة  منيننة معينننة لسننمح روج األوخننبنن خول 
 :كالتايل

 :قيم للتحصيل 033/حـــ
و الونيكات أكي ة بع  ترتة صصنرية كالونيكات املقبوضنة وال النت ت حتصنل أولسجل ضمن هاا ااساب كل القيت اليت ال الت يف طور اجلاهزلة ولكنما 

 :امل توعة و ت تقتط  من ااساب اجلاري ولستعمل  اسبيا على النيو التايل 
 :الزبائنحالة التحصيل من  -3

 :االصدارفي حالة 

    
 صيت التيصيل/ حننن 

 733 الزبائن/ حننن                    
333 

 
 :في حالة التحصيل عند دخول االموال في الحساب الجاري البنكي 

    
 اجلاري البنكي/ حننن 

 333 صيت التيصيل/ حننن                  
 332 
 

 :حالة التسديد للموردين  -2
 :صدار الشيك إحالة 

    
 موردو سل  و خ مات/ حننن 

 333 صيت التيصيل/ حننن                       
 703 
 

 :حالة اقتطاع المبلغ من الحساب الجاري 

    
 صيت للتيصيل/ حننن 

 512 اجلاري البنكي/ حننن               
511 

 
 

 :الحسابات الجارية البنكية   032/حــــــ
مننوال السننائلة املوضنوعة حتننت تصننرد الكيننان لنن ى البنننك و صنن  ولعتنرب هنناا ااسنناب يف أي كيننان القلننب النننابض الناي لضننخ النن مال يف جسننمه وهنني األ

 :كي  شرح التعامل ااا ااساب الاي لعامل  اسبيا على النيو التايل ألكن ال ضرر يف تمالة السابقة ااا ااساب و غلبية األأوردت 
 : في حالة التحصيل عن طريق الحساب الجاري البنكي

    
 اجلاري البنكي/ حننن 

 7/3 اح  حسابات املتعاملني او اح  ااسابات املالية/ حننن      
 332 
 

 : في حالة السداد عن طريق الحساب الجاري البنكي

    
 اح  حسابات املتعاملني او اح  ااسابات املالية/ حننن 

 332 اجلاري البنكي/ حننن                            
 7/3 
 

 :في حالة تمويل الصندوق او أي حساب مالي عن طريق السحب من البنك 
 

    
 حتولالت االموال/ حننن 

 332 اجلاري البنكي/ حننن                     
333 

 
 :في حالة ايداع اموال الصندوق او من أي حساب مالي بالبنك 

    
 اجلاري البنكي/ حننن 

 333 حتولالت االموال/ حننن           
 332 
 

 



 :صندوق الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية  535/حننننننننننن
وهي مباابة بنك ولكن ذو  يغة عمومية و ليس ذو ه د رحبي ، أي ليست مؤسسة اصتصادلة ولكن هناس بعض الكيانات اخلا نة ينا حسنابات لن ى 

النينو اخلزلنة العمومية لتسميل بعض عمليات التيصيل وخا ة اذا كانت تربطما عقود مقاولة من  القطناع العنام ولكنون التعامنل من  هناا ااسناب علنى 
 :تايل ال

 :في حالة التحصيل

    
  ن وق اخلزلنة العمومية واملؤسسات العمومية/ حننن 

 733 الزبائن/ حننن                                     
 333 
 

 :في حالة السداد

    
 موردو السل  و اخل مات/ حننن 

 333  ن وق اخلزلنة العمومية واملؤسسات العمومية/ حننن         
 703 
 

 :في حالة تمويل الصندوق او البنك عن طريق السحب من صندوق الخزينة العمومية 

    
 حتولالت االموال/ حننن 

 333   ن وق اخلزلنة العمومية واملؤسسات العمومية /حننن         
333 

 
 :في حالة ايداع اموال الصندوق او من أي حساب مالي بالبنك 

    
 العمومية واملؤسسات العمومية ن وق اخلزلنة / حننن 

 333 حتولالت االموال/ حننن                       
333 

 
 

 :خرى أهيئات مالية  030/حــــــــــــ
الربل لنة ولسجل ضمن هاا ااساب مجي  املؤسسات املالية اليت نلك اا الكيان حسابات خا ة تاكر يف صوائت املؤسسات السابقة كااسابات اجلارلة 

 :و غريها و لتت التعامل معما كما للي 
 :في حالة التحصيل عن طريق احد حسابات هذه الهيئات المالية

    
 هيئات مالية اخرى/ حننن 
 733 الزبائن/ حننن                                

 333 
 

 :حد حسابات هذه الهيئات الماليةأ من في حالة السداد

    
 اح  حسابات املتعاملني/ حننن 

 333 هيئات مالية اخرى/ حننن                       
 7 
 

 :الهيئات المالية حد حسابات هذهأو البنك عن طريق السحب من أفي حالة تمويل الصندوق 

    
 حتولالت االموال/ حننن 

 333 هيئات مالية اخرى /حننن                         
333 

 
 :في حالة ايداع اموال الصندوق او من أي حساب مالي بالبنك 

    
 هيئات مالية اخرى/ حننن 

 333 حتولالت االموال/ حننن                       
333 

 
 :فوائد منتظرة 030/حــــــــــ

متنت معاجلنة ااسناب  جل استيقاصما علنى صنيت التورينف املنقولنةألسجل ضمن هاا ااساب عن  هنالة ال ورة ايباسبية مجي  الفوائ  املنتظرة اليت ت حين 
 .سابقا

 :الجاريةالمساهمات البنكية  033 
لليفال على مصن اصيالت اخلارجينة منن  مامتعامليحسن على املكوود الاي متنيه البنوس ألولسجل تيه مجي  القروض البنكية القصرية ج ا كالسيب 

 :كااليتعليمت كزبائن دائنني يا وكل سيب على املكوود اكار من ر ي  ااساب اجلاري لسجل   واافال جمة 



 :كافحالة وصول الشيكات و الرصيد غير  

    
 اجلاري البنكي/ حننن 

 334 املسا ات البنكية اجلارلة/ حننن                       
332 

 
 :الشيكات موال ودخولاألفي حالة تغطية الحساب الجاري بتحصيل 

    
 اجلاري البنكي/ حننن 

 7/3 ح  ااسابات املاليةأو أح  حسابات املتعاملني أ/ حننن       
332 

 
 :المكشوفحالة الدين المتمثل في السحب على 

    
 املسا ات البنكية اجلارلة/ حننن 

 332 اجلاري البنكي/ حننن                       
334 

 
 

 :(02)دوات المالية المشتقة ألمحاسبة ا
، لتت ..(املمنوحةاألسمت والسن ات والقروض ) األساسيةعلى شكل أدوات مالية توتق صيمتما من صيمة األ ول  عن عقوداملوتقات املالية عبارة 

ومال هاه األدوات اخليارات والعقود ذات أجل واالعتمادات املتبادلة ألسعار  .وحا املضاربة وإدارة املخاطرتسولتما يف تارلخ مستقبلي ا د التيو  
 .00عن  اصتنال أدوات املالية املوتقة تسجل بكلفة االصتنال يف اجلانب امل لن لليساب. الفائ ة والعملة الصعبة

 :مشتقةداة مالية أفي حالة اقتناء 

    
  دوات املالية املوتقةاأل /حننن 

 332 اجلاري البنكي/ حننن                       
32 

 
 

 :وات المالية المشتقةدفي حالة التنازل عن األ
 :كبر من قيمتها أحالة التنازل بسعر 

    

 اجلاري البنكي/ حننن
 املالية املوتقةدوات األ/ حننن          
  ول املاليةرباح الصاتية عن عمليات بي  األاأل/ حن         

32 
333 

 332 
 
 

 :بر من قيمتهاأكحالة التنازل  بسعر 

    

 اجلاري البنكي/ حننن
 اخلسائر الصاتية الناجتة عن تنا الت اال ول املالية/ حننن 

 32 االدوات املالية املوتقة /حن                           

332 
333 

 
 :يليفي حالة تقييم عند نهاية السنة المحاسبية المالية يسجل ما 

 :القيمة ا كانت هناك زيادة في إ

    
 دوات املالية املوتقةاأل/ حننن 

 333  ول املاليةترق التقييت على األ/ حننن                    
 32 
 

 :كان هناك نقص في القيمة  إ ا

    
 -نواصص يف القيت- ول املاليةعلى األ التقييتترق / حننن 

 52 دوات املالية املوتقةاأل/ حننن                            
 333 
 

 :الصندوق   03/حـــــــــــ
السائلة يف شكلما النق ي  ولستقبل األمواللتغطية النفقات العاجلة  وهو موجودموال السائلة يف شكلما النق ي داخل املؤسسة هو مكان توض  تيه األ

 .وهو من ااسابات امل لنة  .خر ولنقست حساب الصن وق حسب اااجةآىل حساب مايل إو حتولل أ إنفاقن موضوع و لتك
 :الماليةوكاالت التسبيقات و االعتمادات  00/حـــــــــــ



شننخاص نالننون كياننات ولسننريون تلننك ااسننابات حتنت مسننؤوليالت لصنناحل مننن أ سننتابخنرى املؤسسننات املاليننة األو أهني حسننابات مفتوحننة لن ى البنننوس 
 :ىلإوكلمت بالك و لنقست هاا ااساب 

 :وكاالت التسبيقات المالية   003/حـــــــــــ
 :كالتايل لسجلالكيان التس ل ات املنجزة لصاحل املصارلف و  ولسجل ضمن هاا ااساب مجي  املبالم املسلمة اىل مسريي هاه الصنادلق و مجي 

 :حالة منح تسبيق الى المسير 

 

    
  وكاالت التسبيقات املالية /حننن

 الصن وق/ حننن                           

 

373 

373 

 
 

 :االنفاقتسجيل 

    
 اح  حسابات التكاليف او املتعاملني  /حننن 

 37 وكاالت التسبيقات املالية/ حننن                    
7/3 
 

 :لى الصندوق إفي حالة ارجاع التسبيق من المسير 

    
  الصن وق /حننن 

 373 وكاالت التسبيق/ حننن       
373 

 
 : االعتمادات المالية  002/حـــــــــ

 .لسجل هاا ااساب االعتمادات املفتوحة يف البنوس باست الغري أو باست عون من أعوان املؤسسة، ولتت تر ي ه عن  إ ا  االعتماد 
 حالة منح االعتماد الى المسير

    
  االعتمادات املالية /حننن 

 332 اجلاري البنكي/ حننن              
372 

 
 :تسجيل االنفاق 

    
  حسابات التكاليف او املتعاملني اح  /حننن 

 372 االعتمادات املالية/ حننن       
7/3 
 

 
 : في حالة غلق االعتمادات المالية

    
  اجلاري البنكي/حننن 

 373 االعتمادات املالية/ حننن       
332 

 
 .جمنناورة لغننرض دتنن  مصننارلف نقننل موننرتلالادج ملسننري ترعمننا التجنناري بواللننة 01111منيننت مؤسسننة نقنن ا مبلننم  35/13/1135بتننارلخ : مثــال 

تتيننننت  13/10/1135ويف . دج وأرجنننن  املبلنننم املتبقننني للمؤسسنننة11111سننن د املسنننري تنننناتورة مصنننارلف نقنننل تقننن ر ب 30/13/1135بتنننارلخ 
حينث .دج000111لنة مببلنم اعتمادا بنكي اساب أح  موكليما يف واللة جماورة لغرض ا ا  اعتمنادات متمالنة يف دتن  دلنون منوردي املؤسسنة يف الوال

 .والباصي أرجعه اساب املؤسسة 31/10/1135دج،بتارلخ 115111صام بتس ل  مبلم 
 :الحل

 
513 

 
 

51 

35/13/1135 
 وكاالت وتسبيقات

 الصن وق                           

 
01111 

 
 

01111 
 

011 
 
 

513 

30/13/1135 
 مصارلف النقل

 وكاالت وتسبيقات                      

 
11111 

 
 

11111 



 
011 

 
 

513 

30/13/1135 
 الصن وق

 وكاالت وتسبيقات                   

 
11111 

 
 

11111 
 

511 
 
 

531 

13/10/1135 
 االعتمادات

 ااساب البنكي               
 

 
000111 

 
 

000111 

 
113 

 
 

511 

31/10/1135 
 واخل ماتموردو السل  

 االعتمادات                        

 
115111 

 
 

115111 
 

531 
 
 

511 

31/10/1135 
 البنك

 االعتمادات                      

 
113111 

 
 

113111 
 :(00الحساب ) تحويالت داخلية  

النيت حتتنوي علنى  ولقص  به اجلسر الاي متر به مجي  العمليات املالية داخل الكينان لتسنميل عملينة املراجعنة املالينة ايباسنبية وخا نة يف الكياننات الكنربى
ويف كنل ااناالت جينب أن لر ن  هناا ااسناب بعن  االنتمنال منن هاتنه العملينات باعتبناره حسناب  والبننك،ع د هائل من العمليات املالية بني الصنن وق 

 :إىل تنقست التيولالتو . وسيطي تقط
 :موالاألتحويالت  003

سنناع ة ولعامننل مت هنناا ااسنناب دتننرت اليوميننات املتاخل ولنن...وسننيجل تيننه مجينن  التيننولالت املاليننة بننني ااسننابات املاليننة كالصننن وق والبنننك او العكننس
 : اسبيا كما للي 

 :ال ائنةحالة لومية ااسابات 

    
 موالحتولالت األ /حننن 

 33/37 و الصن وقأالبنك / حننن                  
333 

 
 :امل لنةحالة لومية ااسابات 

    
  و الصن وقأالبنك /حننن 

 333 موالحتولالت األ/ حننن            
33/37 

 
 :خرىأتحويالت مالية  000/حـــــــ

ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب مجينن  العمليننات الننيت صنن  تكننون موضنن  التسننجيل املننزدوج بسننبب نننوع املعاملننة كالعمليننات الننيت حتنن ث بننني الصننن وق املقننر 
 :لليالفروع ولسجل كما  و ن وق أح االجتماعي 

 :ال ائنةحالة لومية ااسابات 

    
  خرىأحتولالت داخلية  /حننن 

 373  ن وق املقر االجتماعي/ حننن             
333 

 
 :المدينةحالة يومية الحسابات 

    
 الفرع  ن وق /حننن 

 333 رىخالتيولالت ال اخلية األ/ حننن       
372 

 
 :الجاريةخسائر في القيم على االصول المالية : لثااث

 :ح  ااسابني التاليني أتماا النقص لسجل حسب  ألخرو أىل نقص يف القيمة لسبب إح  ااسابات املالية اجلارلة أص  لتعرض 
 :خسائر في القيم على االصول المالية الجارية 033



و  نننول املالينننة اجلارلنننة املتمالنننة يف صنننيت التورينننف املنقولنننة او البننننك  و منننا شنننااه اولسنننجل يف هننناا ااسننناب مجيننن  اخلسنننائر يف القيمنننة النننيت تطنننرا علنننى األ
 :الصن وق و اذا ح ث ان متت خسارة يف القيمة الح  ااسابات السابقة الاكر و لسجل كما للي 

 : عند تكوين المؤونة 

    
 اجلارلة .أ.لصصات اهتالس املؤونات و خسائر يف / حننن

 343 اجلارلة خسائر يف القيت على اال ول املالية/ حننن                
333 

 
 :تأكدهافي حالة وقوع الخسارة و 

    
 خسائر يف القيت على اال ول املالية اجلارلة/ حننن

 3 اح  ااسابات املالية اجلارلة/اىل حننن                   
343 

 
 :في حالة عدم وقوع الخسارة كليا او جزئيا وتحصيل المبالغ تلغى المؤونة بالمبلغ المحصل كما يلي 

    
 يف القيت على اال ول املالية اجلارلةخسائر / حننن

 333 اسرتجاعات االستغالل على خسائرالقيمة و املؤونات/ حننن         
343 

 
 :في حالة تكون فيها الخسارة اكثر من المؤونة فيسجل الفارق على النحو التالي 

    
 اجلارلة.املؤونات و خسائر يف القيت أ.لصصات االهتالس / حننن

 343 خسائر يف القيت على اال ول املالية اجلارلة/ حننن                     
333 

 
 :الماليةخسائر في القيم على وكاالت التسبيقات و االعتمادات  030

 :لسجل ضمن هاا ااساب مجي  اخلسائر اليت تنت  عن وكاالت التسبيقات و االعتمادات املالية و تسجل  اسبيا كما للي 
 : عند تكوين المؤونة 

    
 القيت .لصصات اهتالس املؤونات و خسائر يف / حننن

 347 خسائر يف القيت على وكاالت التسبيقات و االعتمادات / حننن      
333 

 
 

 :في حالة وقوع الخسارة و تاكدها 

    
 خسائر يف القيت على وكاالت التسبيقات و االعتمادات م/ حننن

 37 وكاالت التسيقات واالعتمادات املالية/اىل حننن                     
347 

 
 :في حالة عدم وقوع الخسارة كليا او جزئيا وتحصيل المبالغ تلغى المؤونة بالمبلغ المحصل كما يلي 

    
 خسائر يف القيت على وكاالت التسبيقات و االعتمادات املالية/ حننن

 333 اسرتجاعات االستغالل على خسائرالقيمة و املؤونات/ حننن         
347 

 
 :في حالة تكون فيها الخسارة اكثر من المؤونة فيسجل الفارق على النحو التالي 

    
 املؤونات و خسائر يف القيت .لصصات االهتالس / حننن

 347 خسائر يف القيت على اال ول املالية اجلارلة/ حننن                     
333 

 
التــي ســبق وأن تعاملنــا معهــا والتركيــز علــى أعمــال نهايــة الــدورة التــي شــرحنا بــاء والنــواتج عقــراءة عامــة فــي حســابات األ( 32)المحاضــرة رقــم 

 معظمها في السداسي األول
 :محاسبة األعباء : الفصل السابع
 (:تحميل حسب الطبيعة) باءحسابات االع

عبنال بناختالد نونا  الكياننات عبال معينة لتيقينق هناا اين د ختتلنف األأو ذو ه د رحبي لتطلب  االصتصاديداخل أي كيان معني لنوط يف اجملال 
يف ي كينان وتنق النظنام ايباسنك املنايل عبال بالنسبة ألن  صر األأو اخل ماتية ونكن أنتاجية اإلعبال الكيانات أاليت تقوم بنواطات جتارلة ليست نفسما 

  :األ ناد التالية
 (له عالقة مباشرة مع حسابات الصنف الثالث كما سبق وأن رأينا:) المشتريات المستهلكة : أوال



لقن  خنص متال املورتلات املسنتملكة مجين  العنا نر النيت لنتت اصتناغهنا بغنرض اسنتمالكما مباشنرة يف العملينة اإلنتاجينة، : المشتريات المستهلكة 05/حـ
 .حيث لتفرع مبا لتناسب م  حسابات املخزونات 01النظام ايباسك معاجلة هاا النوع من األعبال يف ااساب 

ـــ مببلننم التكلفننة . ه صيمننة تكنناليف البضنناعة املباعننة بنننالا علننى و ننل التسننليت بننروج البضنناعة للزبننائنلسننجل تينن :المباعــةمشــتريات البضــائع  055/حـــــــــــ
 (الوارد أخريا الصادر أوال أو طرلقة املتوسط املرجحالوارد أوال الصادر أوال، )حسب الطرلقة املتبعة يف املؤسسة 

 :و لسجل كما للي 

    
 مورتلات البضائ  املباعة /حننن 

 70 لزون البضائ / حننن                  
300 

 
ولستعمل هاا ااساب يف الكيانات االنتاجية و لسجل ضنمن هناا ااسناب مجين  املبنالم املتمالنة يف تكلفنة املنواد ال اخلنة يف  :ولية أمواد  053/حنننننننننن 

 :لسجل كما للي العملية االنتاجية و 

    
 مواد اولية /حننن 

 73 مواد اولية و لوا م/ حننن                  
303 

 
 :خرى أتموينات   052/حــــــــــــــــ

 :التايلولسجل تيه تكلفة مجي  التمولنات املستملكة خالل ال ورة التوغيلية لنوا  الكيان على النيو 

    
 خرىأمتولنات  /حننن 

 72 خرىأمتولنات / حننن                  
302 

 
 :تغيرات المخزونات  053/حـــــــ

و املنواد أننه ت خينرج خروجنا عادلنا كالبضناعة املسنتملكة ألر اا املخزون بسبب لعتنرب عنادي بنالرغت منن أولسجل ضمن هاا ااساب مبالم النقص اليت لت
و سنل  تامننة أاسنتكمال تصنننيعما  إلعننادةاملصننعة و عملينة خننروج السنل  نصننف أحياننا يف خسننارة النو ن بسننبب التخنزلن منناال أولينة املسنتملكة ولتماننل األ

 :الصن  عن  خروجما للبي  تتسجل تكلفة اخلروج باعتبارها تغريا يف املخزون و لسجل  اسبيا بصفة عادلة على النيو التايل 
 

    
 تغريات املخزون /حننن 

 7 ح  حسابات املخزونأ/ حننن                  
307 

 
 : ةاالمؤدمشتريات الدراسات و الخدمات  050/حــــــــ

البضننائ  املسننتملكة  والتياليننل علننىحتملمننا الكيننان خننالل عمليننة النوننا  العننادي كمصننارلف الضننمان  وال راسننات الننيتولسننجل تيننه تكنناليف اخلنن مات 
 :كما للي  وتسجل 

    
 املؤداة  واخل مات مورتلات ال راسات  /حننن 

 33/37 او الصن وق البنك/ حننن                  
307 

 
  

 :واألشغال العتاد، التجهيزاتمشتريات  050حـــــــــ
ذا تعن ت الن ورة ايباسنبية نكنون إ ألننه ،ستمالس خالل ال ورة ايباسبية الواحن ةلإل شغال القابلةوالتجميزات واألولسجل تيه مجي  تكاليف الورال العتاد 

ال لتعنن ى النن ورة ايباسننبية  اإلنتنناجيحنن  العنا ننر سننالفة النناكر و كننان عمرهننا أو اذا ا شننرال  األخننرىبصنن د حسنناب االهتالكننات و ليسننت التكنناليف 
   :الواح ة تيسجل  اسبيا على النيو التايل

    
 شغالمورتلات العتاد ،التجميزات و األ /حننن 

 703 موردو املخزونات واخل مات/ حننن                  
303 

 
 :مشتريات غير مخزونة من المواد و اللوازم  050/حــــ

 :الغا  والكمربال ولسجل كما للي  ولسجل تيه مجي  املورتلات من املواد غري القابلة للتخزلن و تورتى مباشرة كاملال،

    
 مورتلات غري لزونة من املواد و اللوا م /حننن 

 703 موردو اخل مات واملخزونات/ حننن                  
303 

 



 :مصاريف الشراء الملحقة  050/حــــــــــ
هنا تكلفنة للونرال كنالك وتسنجل كمنا للني أولسجل تيه مجي  التكاليف املرتبطة بعملية الورال و اليت تكون الحقة و ليست سابقة للورال تتضاد على 

: 

    
 مصارلف الورال املليقة /حننن 

 33 البنك / حننن                  
303 

 
 :المشترياتو الحسومات المحصلة على  تخفيضات، تنزيالت 053/حــــــــــ

لتيصنل عليمنا الكينان وصنت الونرال تتن رج يف اجلاننب الن ائن يناا ااسناب حنا  والتنزلالت وااسومات النيتسعار ولسجل تيه مجي  التخفيضات يف األ
و صن  سنبق شننرحما يف  مباشننرنقصنا لنه و بالتننايل تمني تكلفنة معكوسننة أي النراد غنري  ولننيس منننح أي  لنادة للكينان  ألهنناختفنف منن التكلفنة بصننفة عامنة 

 .موردون م لنون 111ااساب 
 :جاريةال الخدمات :ثانيا

ومننن مسننتخ مي املؤسسننة نفسننما تيمننا لتعلننق مبصننارلف التنننقالت  لقصنن  اننا مجينن  اخلنن مات الننيت تسننتقبلما املؤسسننة مننن اجلمننات اخلارجيننة أي مننن الغننري
و ننا حسننابيني جمتمعننني  (01و 03ااسننابني ) إن كاننرة أ ننناد األعبننال الننيت توننكل التكنناليف اخلارجيننة أدت معاجلتمننا يف صسننمني لتلفننني . ممنناتوامل

 :(خ مات خارجية، وخ مات خارجية أخرى) ولتفرع إىل .على خط واح  على مستوى حساب النتائ 
منا هنو مطلنوب منن الكينان  إل نا كالتعاصن  البناطن   املؤسسة قوم اا الغري نيابة عنلعمال  اليت مجي  مبالم األلسجل تيه  :المناولة العامة  033/حـــــــــــ

لسنجل تينه  :يجـارات إلا 033/حــــــــــــــــــمنام الزبنون  ناحب املونروع  أل الكينان صانونينا بصنفته املسنؤول عنن اال نا  أو لكن عن طرلق الغري حبينث لسن.
 .نواطما العادي إطاراملؤسسة يف  جيارات املتعلقة بالعتاد و املنقوالت اليت تس دهامجي  مبالم اال

امللكينة مبنا تينه  بأعبناللتعلنق  وكنل منالسجل تيه مبالم االعبال املتعلقنة باالسنتئجار العقناري :عباء الملكية المشتركة أيجارية و عباء اإلاأل  030/حـــــــــــ 
 .الوق اململوس للغري

ـــ وكننل مننا  اد عننن ذلننك عننن أصسننا  التننأمني بالسنننة املاليننة،  التننأمني املتعلقننةلسننجل يف منن لن هنناا ااسنناب مبننالم أصسننا  : أقســاط التأمينــات 030/حـــ
 .أعبال مقي ة سلفا 130لسجل يف ااساب 

لسنننجل ضنننمن هننناا ااسنناب مبنننالم أعبنننال ال راسننات والبينننوث اخلارجينننة، املتعلقننة بنونننا  املؤسسنننة، كال راسنننات : الدراســـات واألبحـــا  030/حـــــــــــ
 .اخل..املعمارلة اين سية،

لسجل يف اجلاننب املن لن منن هناا ااسناب املبنالم النيت منن شنأهنا أن تكنون ولنائق تن خل ضنمن نونا  املؤسسنة،  : التوثيق والمستجدات 030/حـــــــــــــ
 .املستج ات اليت تقتنيما املؤسسة ككتب القانون بالنسبة للميامني وأعبال لتلفود أعبال توليق املعامالت والعقك

 .سبق معاجلته :التخفيضات والتنزيالت المتحصل عليها 033/حـــــــــ
 :التالية(31الرست )و لت إىل املؤسسة الفواتري  13/11/1135بتارلخ : مثال

 (.تعاص  املؤسسة م  م لرلة الرلاضة لبنال مركب رلاضي) دج01111من أح  موردلما مببلم 1رصت  تاتورة أشغال 
  س دت بويك.دج0111لم بسيارة مب1رصت تاتورة إجيار 
 على ااساب دج31111مراجعة جتميزات اإلطفال للس اسي األول من السنة مببلم  31رصت تاتورة 

033 
1150 
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 املناولة العامة
 الرست املسرتج  على اخل مات                           

 موردو اخل مات                            

01111 
31103 

 
 

31103 
031 

1150 
 

 
 

531 

 إجيارات
 الرست املسرتج  على اخل مات                           

 البنك                                   

0111 
3103 

 
 

0030 
035 

1150 
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  يانة وإ الح
 الرست املسرتج  على اخل مات                          

 موردو اخل مات                 

31111 
3111 

 
 

33111 



 :الخدمات الخارجية األخرى 

  :العاملون الخارجيون عن المؤسسة 023/حـــــ
 .املؤسسة كأجور عمال الوين والتفرلم وعمال النظاتة اخلارجينيلسجل ضمن هاا ااساب تكاليف خ مات العمال اخلارجيون عن 

 :واألتعاب أجور الوسطاء  022/حـــــــــ
 نياب املمنن اانرة كايبنامني أ أو أتعناب نفقة معيننة  إل ناحا ااسناب مجين  األعبنال النيت تن ت  للوسنطال كعمنوالت نتيجنة وسناطتمت السجل ضمن هن

  .وايباسبني
 :الخارجيةعالقات والنشر و ال شهاراال 023/حــــــــ 

مننن طننرق النوننر  التجنناري ومننا لنن خل ضننمنه مننن نوننر سننوال يف اجلرائنن  أو يف غريهننا باإلشننمارعبننال املتعلقننة ولسننجل ضننمن هنن ا ااسنناب مجينن  مبننالم األ
 ىل كل االعبال اليت خت م جمال العالصات العامة داخل الكيان إضاتة إ .األخرى

 :نقل السلع والنقل الجماعي للعاملين 020/حــــــ
بصنفة مجاعينة كنالعقود املربمنة بنني الكينان  تنقنل األتنرادولسجل ضمن ه ا ااساب مجي  مبالم أعبال نقل السل  والبضائ  من طرد الغري أو مبلم أعبنال 

 كان لبع  كاريا عن مقرات سكناهت   إذاوأ ياب اااتالت لنقل العمال اىل مكان عملمت 
 :ستقباالتواال مهماتو  تنقالت 020/ـــــــــحــــ

يف مممننة تابعنننة  كننانوا إذا صامننة واألكننل للعمننال ولسننجل ضننمن هنن ا ااسنناب أعبننال تنننقالت ومممنننات األتننراد سننوالا مننا تعلننق بالتنقننل أو مصنننارلف اإل
  .للكيان

 :المصاريف البريدية و االتصاالت السلكية والسلكي 020حـــــ
خ مننة   لننة وكننالك مننا لتعلننق بننايواتف الاابتننة والنقالننة املوضننوعة حتننتلالرسننائل والطوابنن  الرب  لااسنناب مجينن  أعبننال االتصنناالت سننوا هننااولسننجل ضننمن 

  .الكيان اتصال داخلضاتة اىل أجمزة الفاكس والتلغراد وكل ما شأنه أن لكون وسيلة إالكيان 
 :الخدمات البنكية وما شابهها 020/حــــــــــــ

 .التيولالت املالية لل اخل واخلارجطار ممامما البنكية كإا ااساب مجي  أعبال اخل مات اليت تق مما البنك للكيانات يف اضمن ه ولسجل
 :االشتراكات والمتفرقات 013/حنننننننننننننننننننن

  .اخل...للوركات املمنية كوركات ايباماة وايباسبة ا ااساب مجي  أعبال االشرتاكات ما ع ا االجتماعية كاالشرتاكات املمنية اولسجل ضمن ه
 :على الخدمات الخارجية األخرى والحسومات المحصلة تنزيالت3 تخفيضات 023/حـــــ

 :ت ت ر سابقا وتسجل على النيو التايل .للكيان عن  اخل مة اخلارجية والتنزلالت وااسومات املمنوحةا ااساب مجي  التخفيضات اولسجل ضمن ه
 وقت االشعار بالحسم في الفاتورة

 
 :تلقت املؤسسة الفواتري التالية 11/11/1130بتارلخ : مثال

  11دج، تاتورة رصت 11111مصارلف دعالة واشمار يف جرل ة لومية، مببلم 
  13دج، تاتورة رصت1511دج، باإلضاتة إىل انرتنت مببلم 1511اشرتاكات اياتف النقال مببلم 
 دج، كوف البنك الومري1111تكاليف اخل مات املصرتية لومر جانفي واملق رة ب. 
 :الحل

 
011 

 
 

1/11/1130 
 مصارلف االشمار والنور والعالصات العامة

 
11111 

 
 

    

 أح  حسابات اخل مات اخلارجية / حننن
 موردون م لنون/حننن

 املوردون/حننن                            
 ختفيضات تنزلالت وااسومات ايبصلة على اخل مات اخلارجية األخرى  /حننن          

703 
324 

 

32 
704 

 
 
 



1150  
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 الرست على القيمة املضاتة
 موردو اخل مات واملخزونات                     

 11تاتورة رصت 

5011  
15011 

010 
1150 
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 مصارلف الربل 
 الرست على القيمة املضاتة

 موردو اخل مات                      
 13تاتورة رصت 

0111 
3311 

 
 

0311 

010 
1150 

 
 

531 

 اخل مات املصرتية
 الرست على القيمة املضاتة

 البنك                            

1111 
531 

 
 

1531 
 : أعباء المستخدمين: ثالثا

ضنناتة ألعبننال رب العمننل مننن أجننور واشننرتاكات اجتماعيننة إالعمننال التننابعني للكيننان مننن أجننور واشننرتاكات اجتماعيننة  بأعبننالولقصنن  بننه مجينن  مننا لتعلننق 
 :ما لليىل إولنقست ه ا ااساب 

   :مستخدمينأجور  033حــــــــ
أعبننال كتلننة رواتننب وأجننور عمننال الكيننان الننيت لسننتيقما العامننل بصننفة شخصننية دون غننريهت كمننا سننبق وأن تطرصنننا يننا يف  ا ااسنناباولسننجل ضننمن هنن

 .مستيقةأجور عمال  113حساب 
 :الفرديأجور المستغل  030/حـــــــــــ 

ي اوا  الالنلع  عبل على ،ا ااساب األجر اخلاص بصاحب النوا  على اعتبار أنه عامل يف كيانه لستيق ااصول على أجراولسجل ضمن ه
 :ا العبل على النيو التايلاولسجل هالعمل نفسه حب جيب أن تظمر نتيجته  اتية من مجي  األعبال حا أعبال  ا

    
 أجور املستغل تردلا / حننن

 723 أجور مستيقة/حننن                        
377 

 
 :اشتراكات الهيئات االجتماعية 030/حــــــ

مجي  أعبال العمال االجتماعية املتعلقة بالصنادلق االجتماعية ألهنا جزل من أجر العامل الاي حتمله الكيان كعبل  ا ااساباولسجل ضمن ه
 :التايلولسجل ه ا العبل  اسبيا على النيو 

    
 اشرتاكات اييئات االجتماعية   / حننن

 773 الضمان االجتماعي/حننن                        
373 

 
 :األعباء االجتماعية للمستغل فرديا 030/حـــــــ

ا العبل  اسبيا على اهولسجل مجي  األعبال االجتماعية لرب العمل كأعبال  ن وق الضمان االجتماعي لغري األجرال  ا ااساباولسجل ضمن ه
 :النيو التايل

    
 االجتماعية للمستغل تردلا    األعبال/ حننن

 773 الضمان االجتماعي/حننن                        
373 

 
 :أعباء اجتماعية أخرى 030/حــــــــــ

مجين  األعبنال االجتماعيننة األخنرى النيت لتيملمننا الكينان وت لناكرها يف ااسننابات أنفنة الناكر وتسننجل  اسنبيا علنى النيننو  ا ااسنناباولسنجل ضنمن هن
 :التايل 

    
 أعبال اجتماعية أخرى    / حننن

 772 اييئات االجتماعية األخرى/حننن                
373 

 
 :األخرى أعباء المستخدمين 030/حــــــــــــ



ا العنبل  اسنبيا اولسنجل هن .األعبال اليت لتيملمنا الكينان وتكنون ذات ارتبنا  بالعمنال كأعبنال تكنولن العمنال مناال ا ااساب مجي اولسجل ضمن ه
 :على النيو التايل

    
 أعبال العاملني األخرى    / حننن

 723 أعبال العاملني الواجبة ال ت  /حننن                
373 

 
 

 :الضرائب والرسوم والدفعات المماثلة  :رابعا
 :ا ااساب اىلاولتفرع ه ، ع ا الضرائب على األرباحولقص  به مجي  الضرائب والرسوم اليت لتيملما الكيان كعبل ضرلك نتيجة ممارسة نواطه

 :الضرائب والرسومات والدفعات المماثلة على األجور  003/حــــــــ
 :ا العبل  اسبيا على النيو التايلاولسجل هوالرسوم اليت تفرض على أجور العاملني ولتيملما الكيان  ا ااساب الضرائباولسجل ضمن ه

    
 الضرائب والرسوم وال تعات املماللة على األجور     / حننن

 773 ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن                 
373 

 
 :المسترجعة على رقم األعمالالضرائب والرسوم غير  002/حــــــــــ

الرسننوم علننى رصننت األعمننال غننري القابلننة لالسننرتجاع كالرسننت علننى النوننا  املمننين وغننريه مننن الرسننوم ذات نفننس الصننفة  ا ااسنناب مجينن اولسننجل ضننمن هنن
 :ولسجل هاا العبل  اسبيا على النيو التايل

 

    
 على رصت األعال   املسرتجعةالضرائب والرسوم غري / حننن

 773 ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن                  
372 

 
 :خرى خارج الضرائب على النتائجالضرائب والرسوم األ  000/حــــــ

اجلمركينة ن تكون هاه الضرائب والرسنوم غنري متعلقنة بالنتنائ  كالرسنوم أالضرائب والرسوم اليت تتيملما الكيان شرلطة  ااساب مجي  ااولسجل ضمن ه
 :عبال  اسبيا على النيو التايلولسجل هاا النوع من األ

    
 (خارج الضرائب على النتائ )الضرائب والرسوم االخرى / حننن

 773 ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن                  
373 

 
 :التشغيلية األخرى األعباء: خامسا

 :لليالل عملية النوا  التوغيلي للكيان وتنقست اىل حسابات ترعية كما خولقص  اا مجي  االعبال اليت تصرد 
 :الرخص والبرمجيات والقيم المماثلة  3البراءات3 االمتيازاتالمترتبة على  اإلتاوات 003/حـــــــــــ

وماتية وما شااما من صيت ولسنجل هناا الننوع الة يف مقابل استخ امات االمتيا ات والرخص والربام  املعلمعبال املتولسجل ضمن هاا ااساب مجي  األ
 :التايلعلى النيو  من األعبال  اسبيا

    
 الرخص  ن ق م . الربالات. االمتيا اتاملرتتبة على  اإلتاوات/ حننن

 703  موردو اخل مات/حننن                              
333 

 
 :غير المالية  الثابتةعن األصول  التنازلالقيم الناقصة الناتجة عن   002/حــــــــــــ

 (101راج  ااساب ) .املالية ح  أ وله غريأل اخلسارة الناجتة عن تنا ل الكيانولسجل ضمن ه ا ااساب 
  :أتعاب الحضور  003/حــــــــــــــــ

ىل االجتماعننات املتعلقننة بقننرارات الكيننان إبسننبب حضننورهت  اإلدارةعضننال جملننس أىل العمننال أو إاملبننالم الننيت تنن ت   ا ااسنناب مجينن اولسننجل ضننمن هنن
تعولضا عن تضيي  وصتمت الاي كان سيكون لقضال مصناحل خا نة وعنادة تن ت  نقن ا لصنغر املبلنم لكنل عضنو ولسنجل هناا العنبل  اسنبيا علنى النينو 

 :التايل 

    
 أتعاب ااضور / حننن

 373 الصن وق /حننن                        
337 

 
 :المحصلة خسائر المديونيات غير  000/حــــــــ



 :التايلامل لونيات املع ومة اليت ال نكن حتصيلما ولسجل هاا العبل  اسبيا على النيو  ا ااساباولسجل ضمن ه

    
 خسائر امل لونيات غري ايبصلة  / حننن

 74 خسائر يف القيت على حسابات املتعاملني /حننن          
337 

 
 :مشتركةقسط النتيجة على العمليات المنجزة بصفة  000/حـــــــــــ

 ،سنجلت النتيجنة كلينة يف حسنابات الكينان إذاولسجل ضنمن هناا ااسناب كعنبل املبنالم النيت تن ت  للونرلك كجنزل منن النتيجنة يف العملينات املونرتكة 
 ناتية بناجلزل الناي  تظمنر النتيجنةحبينث  .وع للونرلك كعنبل علنى عناتق الكيناناملن ت وحا ال لتيمل الكيان ضرائب على النتيجة بكاملما تيعتنرب اجلنزل

   :التايل خر ولسجل هاا النوع من االعبال  اسبيا على النيو حتصل عليه الكيان تقط دون اجلزل األ

    
 صسط النتيجة على العمليات املنجزة بصفة مورتكة   / حننن

 733 الوركال العمليات اليت متت باالشرتاس/ حننن                        
333 

 
 :الهبات والتبرعات3االعانات الممنوحة 3الغرامات والعقوبات   000/حـــــــــ

ىل االعالننات إأو غريها املرتتبة علنى عناتق الكينان اضناتة  عبال املتمالة يف الغرامات والعقوبات سوال اجلبائيةات مجي  مبالم األا ااساباولسجل ضمن ه
عبنال مناال وايبنات والتربعنات املوجمنة لن ار االلتنام ولسنجل هناا الننوع منن األ كالفيضناناتاالغالة أوصات الكوارث الطبيعينة   كإعاناتاليت ننيما الكيان  
  :التايل اسبيا على النيو 

    
 ايبات والتربعات .املمنوحة  اإلعانات. والعقوباتالغرامات /حننن

 القبض أو ال ولة أعبال واجبة ال ت    ومنتجات مستيقةأعبال أخرى واجبة ال ت  / حننن                 
773/733 

 

333 
 
 

 :أعباء التسيير االستثنائية الجارية   000/حـ  
عبال اليت ل تعما الكيان يف حاالت اسنتانائية لكنمنا تتعلنق بالعملينات اجلارلنة لنونا  الكينان كمنا سنبق وأن أسنلفنا مجي  األ ا ااساباولسجل ضمن ه

  : العمليات اخلا ة م  ال ولة مال املصارلف القضائية وغريها ولسجل هاا النوع من االعبال  اسبيا على النيو التايل  111يف حساب 

    
 تانائية اجلارلة   أعبال التسيري االس/ حننن

 37/73 الصن وق أو دائنون لتلفون  /حننن                        
333 

 
 :أعباء التسيير الجارية األخرى  000

مجي  االعبال املتمالة يف املصارلف املتعلقة بعملية التسيري اجلارلة العادلة وت لسبق ذكرهنا ضنمن األعبنال السنابقة أو الالحقنة  ولسجل ضمن ه ا ااساب
 : ولسجل هاا النوع من األعبال  اسبيا على النيو التايل

    
 أعبال التسيري اجلارلة األخرى   / حننن

 733 خرى الواجبة ال ت األعبال األ/حننن                        
333 

 
 

 :الماليةاألعباء : سادسا

 :ولتفرع ااساب إىل وتتمال يف مجي  األعبال ذات الصبغة املالية اليت تتيملما املؤسسة خالل نواطالا، 
  :أعباء الفوائد 003/حــــــــــــ

  وعمليات التمولل سوال القصرية أو الطوللة القروض لسجل تيه جمموع أعبال الفوائ  املرتتبة عن 
 :خسائر على المديونيات بالمساهمات  000/حـــــــــــ

ال ائننننة املرتبطنننة  والنننيت ال نكنننن حتصنننيلما،  وااسنننابات مجيننن  أعبنننال اخلسنننائر الناجتنننة عنننن مننن لونيات املرتبطنننة باملسنننا ات ولسنننجل ضنننمن هننن ا ااسننناب
ولعناجل  .باملسا ات متال ااسابات ال ائنة بسبب القروض املمنوحنة للمؤسسنات النيت لكنون تيمنا للمقنرض سنن ات مسنا ة أو أشنكال أخنرى للمسنا ة

 :هاا النوع من األعبال  اسبيا على النيو التايل

    
 خسائر على امل لونيات باملسا ات    / حننن

 23 مسا ات وم لونيات مرتبطة باملسا ات  /حننن           
337 

 
 



 : (نواقص في القيم )فرق التقييم على األصول المالية   000/حــــــــــ
نص  القيت الناصصة على األ ول املالية املقيمة يف اخر كل سنة أوكل لالث سنوات أو كل مخس سنوات حسب ما مجي  ا ااساباولسجل ضمن ه

 :التايلالعبل  اسبيا على النيو  ولسجل هااا وح ث نقص يف صيت األ ول املالية  وإذا .ال ويل املتعلق بالقيمة العادلة لأل ولعليه املعيار 

    
 (    نواصص يف القيت )ترق التقييت على األ ول املالية / حننن

 30/23/23 أ ول مالية لابتة أو منقولة  /حننن                        
333 

 
 :خسائر الصرف   000/ حــــــــ

  .نقود أجنبية إىل الفروصات السالبة اليت متال خسائر على عاتق الكيان من خالل عمليات حتولل النقود الوطنية ا ااساب مجي اولسجل ضمن ه
 :الصافية الناتجة عن تنازالت األصول المالية الخسائر  000/حـــــــــــــ

كان منقوال من صيت التوريف املنقولة أو أ ل لابت ولسجل هاا   لأعبال اخلسائر الناجتة عن بي  أ ل مايل سوا ااساب مجي  ااولسجل ضمن ه
 :النيو التايل  ىالعبل  اسبيا عل

لسجل ضمن هاا ااساب األعبال املالية اليت تتيملما املؤسسة خالل نواطما وت لسبق ذكرها يف ااساب  :األعباء المالية األخرى   000/حــــــــــــ
00. 

 :األعباء االستثنائية: سابعا
 : (األعباء )العناصر االستثنائية   00/حنننننننننننننننن

االستانائية غري املتوصعة وخارج عملية االستغالل كيوادث املنرور النيت تصنيب السنيارات والوناحنات بغتنة دون  األعبال ا ااساب مجي اولسجل ضمن ه
 علننيسننبيل لتخصننيص مؤونننة تتعتننرب عننبل اسننتانائي علننى الكيننان ولفصننح عنننه بصننفة مسننتقلة عننن القننوائت املاليننة ولسننجل هنناا النننوع مننن األعبننال  اسننبيا 

 :التايلالنيو 

     
 العنا ر االستانائية   /حننن

 24/74/74/34 خسائر يف القيت ألح  األ ول  /حننن                
33 

 
 :المخصصات: ثامنا
 المؤونات والخسائر في القيمة 3مخصصات االهتالك  00/حــــــــ

انطالصنا  ،تيت اركما الكيان كعبل لتخفيض النتيجة ولقص  باملخصصات توصعات األعبال من خالل اخلسائر اليت نكن أن تصيب الكيان يف ترتة الحقة
ىل ننوع إضاتة إ ،وكالك االهتالكات اليت تصيب األ ول القابلة لالهتالس اإللرادات،ر الاي لوجب تسجيل األعبال املتوصعة دون امن مب أ اايطة واا

ولنقست هاا ااسناب اىل  .وهو عبل اخلسارة يف القيمة الاي لتعرض له أ ول الكيان بسبب تقلبات السوق ،عبال ت لكن معروتا سابقاج ل  من األ
 :لليحسابات ترعية كما 

 :المؤونات وخسائر في قيم األصول غير الجارية 3مخصصات االهتالك  003
بتة اضاتة اىل صسط اهتالكات القيت الاابتة ولسجل هاا النوع ولسجل ضمن هاا ااساب املخصصات املتوصعة للخسائر يف القيت ومؤونات األ ول الاا

 :من األعبال  اسبيا علىي النيو التايل 

     
 ج  .املؤونات وخسائرالقيت يف األ ول غ .لصصات االهتالس /  حننن

 2 أح  القيت الاابتة / حننن                        
681 

 
 : (االمتياز)وخسائر القيم الثابتة الموضوعة تحت التوكيل  مخصصات االهتالك المؤونات 002

ن حتصننل ألحنن  القننيت الاابتننة املوضننوعة حتننت التوكيننل عننن  أحنن  املتعنناملني مننن أضننمن هنناا ااسنناب املؤونننات واخلسننائر يف القننيت الننيت صنن  تتوصنن   ولسننجل
 :الكيان ولسجل هاا العبل  اسبيا على  النيو التايل 

    

 البنك أو الصن وق/ حننن
 اخلسائر الصاتية الناجتة عن تنا الت األ ول املالية/حننن

                             
 23/23/30 أ ول مالية لابتة ومنقولة  /حننن                            

33/37 
333 

 
 



     
   (االمتيا )املؤونات وخسائرالقيت الاابتة املوضوعة حتت التوكيل.لصصات االهتالس /  حننن
 232/242 اهتالكات وخسائر القيمة على القيت الاابتة حتت التوكيل / حننن                  

332 
 
 

 :مخخصصات االهتالك والخسائر القيم في األصول الجارية 000/حـــــ
ن حتصنل ألحن  األ نول اجلارلنة أو املت اولنة ولسنجل هناا العنبل  اسنبيا علنى  أاملؤوننات واخلسنائر يف القنيت النيت صن  تتوصن  ولسجل ضنمن هناا ااسناب 

 :النيو التايل 
685 

 
 

74/74 
 

 اجلارلة.القيت يف  أ املؤونات وخسائر.لصصات االهتالس /  حننن
 األ ول املت اولةخسائر يف القيت على أح  / حننن                            

  

 :المؤونات وخسائر القيم 3الهتالك االمخصصات المالية  686
ن تتنألر حبركنات األمنوال داخنل اسنواق أ النيت نكننولسجل ضمن هاا ااساب املخصصات املالية لالهنتالس واملؤوننات وخسنائر القنيت يف األ نول املالينة 

 :التايلاملال الوطنية أو العاملية ولسجل هاا النوع من األعبال  اسبيا على النيو 
686 

 
 

110 
                           املؤونات وخسائر القيت.املخصصات املالية لالهتالس / حننن

 خسائر يف القيت على السن ات الاابتة  / حننن                                     
  

 

 :الضرائب على النتائج وما يماثلها: تاسعا
وكنأن  ،لسنتفي  مننه  ناحبه للنزم بن تعما وتعتنرب عبئنا ألهننا جنزل النتيجنة الناي ال ولقص  ااا ااساب مجي  الضرائب على النتائ  اليت لن تعما الكينان أو

ن ادارة الضنرائب باعتبارهنا إتن ،ة علنى العملينات املنجنزة بصنفة مونرتكةجصسط النتي 055ن تسجل يف حساب أادارة الضرائب شرلك ااا اجلزل تعوض 
 :للي ىل ماإأح  تروع ال ولة و احبة سلطة يف هاا األمر تاعتربت ضرائب على النتائ  ليكون يا حسااا اخلاص ولتفرع هاا ااساب 

 :روضة المؤجلة أصولمفالضرائب ال 032
املبالم امل توعة بصفة سابقة ألواهنا كضرائب على ال خل أو ضرائب مفروضة بصفة  ائ ة نكنن اعتبارهنا حنق للكينان  ااساب مجي ولسجل ضمن هاا 

 :التايل اسبيا وتق القي  ايباسك ستفرض الحقا ولسجل هاا النوع من األعبال  الضرائب اليتيف ذمة الضرائب نكن مقا  ته مستقبال من 
 :للضرائب الة تسديد التسبيقات ح

     
 ج  .القيت يف األ ول غ  الضرائب املؤجلة أ ول  وخسائر/  حننن

  332   البنك / حننن                        

377 
 
 

 :يلي بعد صدور الضرائب للسنة المقبلة تسوى كما

     
 املفروضة  املؤجلة أ ول   الضرائب/  حننن

 الضرائب املؤجلة أ ول  / حننن                        
377 

 

342 
 
 
 :الضرائب المؤجلة خصوم  033

الضنرائب وت تسن د بعن  أي تعتنرب التنزام ضنرلك صصنري األجنل ولسنجل هناا الننوع منن  إلدارةيجة املسنتيقة ااا ااساب مجي  الضرائب على النت لسجلو 
 : األعبال  اسبيا وتق القي  ايباسك التايل 

     

   املفروضة املؤجلة خصوم  الضرائب /  حننن

 377  ضرائب مؤجلة خصوم/ حننن                        

347 

 
 

 : ضرائب على األرباح المؤسسة على نتيجة النشاط العادي 030
سناب ولسجل ضنمن هناا ااسناب مجين  الضنرائب علنى الن خل بالنسنبة للنونا  العنادي للكينان ولعتنرب هناا الننوع منن األعبنال املتنأخرة ألننه لنأيت بعن  ح

 :التايل على النيوالنتيجة مث خيصت منما ولسجل هاا العبل  اسبيا 



     

   على األرباح املؤسسة على نتيجة النوا  العادي الضرائب /  نحنن

  الضرائب على النتائ .ال ولة/ حننن                        
777 

 

343 

 
 

 

 :النتائجضرائب أخرى على  030
األخننرى املؤسسنة علننى النتننائ  وت تنناكر سنابقا كضننرلبة االصتطنناع مننن املصن ر لننبعض النونناطات أو الضننرلبة  ولسنجل ضننمن هنناا ااسناب مجينن  الضننرائب

 ولسجل هاا العبل  اسبيا على النيوعلى ال خل بالنسبة للوركال 
  :التايل  

     

   أخرى على النتائ الضرائب /  حننن

 777 على النتائ  الضرائب.ال ولة/ حننن                        

343 
 
 

 :سجل العمليات التالية يف لومية املؤسسة: مثال
  دج على القرض الاي حتصلت عليه15011توائ  السنة املالية اجلارلة مببلم  1135تضمن الكوف البنكي لومر تيفري. 
  مبلنننننم القنننننرض  .سنننننن ات مسنننننا ةسنننننجلت املؤسسنننننة خسنننننارة مببلنننننم القنننننرض املمننننننوح ألحننننن  الونننننركات النننننيت متلنننننك تيمنننننا /31/11وبتنننننارلخ

 .دج33111
  دج من لزون بضائعما11111وبسبب اهنيار حائط املخزن تكب ت املؤسسة خسارة ما صيمته / 13/11يف. 

 
003 

 
 

531 

 1135تيفريي 
 أعبال الفوائ 

 البنك وااسابات اجلارلة                    

 
15011 

 
 

15011 
 

001 
 
 

100 

31/11/1135 
 ال ائنة املرتبطة مبسا اتاخلسائر عن ح 
 م حبسابات اجملم .ااسابات د                 

 
33111 

 
 

33111 
 

00 
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13/11/1135 
 أعبال استانائية

 خسائر القيمة عن املخزونات                  

 
11111 

 
 

11111 
 :محاسبة اإليرادات: الفصل الثامن

لعن  االلنراد املنتيكت يف النتيجنة  ،وتسعى مجي  الكيانات االصتصادلة لتيقيق أكنرب النراد ممكنن ،املتوخى حتقيقه لعترب االلراد داخل أي كيان مباابة اي د 
 :للي  ىل ماإحبيث نكن ا  ار حكت تعالية الكيان و اعته اصتصادلا من ع مه وتنقست حسابات االلرادات 

 :المقدمة والمنتجات الملحقةالمبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة، الخدمات : أوال
 ،  به كل ما من شأنه أن لكون  ل بي  من طرد الكيانات االصتصنادلة ذات اين د الرحبني سنوال كنان كينان جتناري غرضنه بين  السنل  علنى حايناصولق

ا التعنرض ملعظنت حسنالاته يف الفصنل ، وصن  أو انتاجي لصن  ليبي  منتجاته أو كيان ه ته ا نا  األشنغال وبيعمنا ،أو كيان خ مي لؤدي خ مات مبقابل
 :ولنقست هاا ااساب اىل حسابات ترعية كما للي  (املخزونات)املتعلق بعمليات البي  

 3تعتبر حسابات اإليرادات حسابات دائنة ، تسجل بمبالغ خارج الرسم  :مالحظة 
من عمليات بي  السل  والبضائ  على ااالة اليت ا شراغها عليما دون  املتأيت ااساب االلرادولسجل ضمن هاا : المبيعات على البضائع 055/حـــــــــــ

  .تغيري وهو عادة نوا  جتاري حبت
  :التاممبيعات االنتاج  053/حـــــــــ

 3بالكيانات االنتاجية مبلم مبيعات املنتجات التامة لكون دائما ااساب الايولسجل ضمن هاا 
 :الوسيطياج مبيعات االنت 052/حـــــــــ



مجي  املنتجات الوسيطية اليت تعترب نصف مصنعة لكنما تعترب انتاج تام يف بعض ااناالت وجناهزة للبين  علنى حالتمنا  ااساب مبالمولسجل ضمن هاا 
  .لتستكمل عن  الزبون اجل ل 

 :المتبقيمبيعات النتاج  053/حـــــــــــ
  .تضالت ومممالت املبيعات املتمالة يف مواد االسرتجاع من مجي  مبالم ولسجل ضمن هاا ااساب

  :األشغالمبيعات  050/حــــــــــــ
 .املفوترة لألشغال اليت متت املبالم واألشغال مجي يف شركات اال ا   لستعمل عادة ااساب الايولسجل ضمن هاا 

 :الدراساتمبيعات  015/حنننننننننننننننننن
  .من ال راسات ةداملؤ عادة ما لستخ م يف مكاتب ال راسات اين سية والري وما شااما مبالم اخل مات  الاي ااسابولسجل ضمن هاا 

  :المؤداةمبيعات الخدمات  050/حـــــــــ
 .لستعمل عادة يف الكيانات ذات الطاب  اخل مي مبالم اخل مات املق مة للغري ااساب الايولسجل ضمن هاا 

 :الملحقةمنتجات األنشطة  013/حنننننننننننننننننن
 .الرادات األنوطة التابعة للنوا  الرئيسي للكيان كنقل الوجبات الغاائية من طرد املطاعت مقابل أتعاب ااساب مبالمولسجل ضمن هاا 

 :التخفيضات والتنزيالت والحسومات الممنوحة  053 /حنننننننننننن
يف جانبننه املنن لن مجينن  املبننالم املمنوحننة علننى املبيعننات سننوالا ختفيضننات أو تنننزلالت أو حسننومات لكننن ااكمننة مننن  ولكنننااسنناب ولسننجل ضننمن هنناا 

عنبل  تكلفنة أوذلك تظمر لنا أن الرادات املبيعات أصل مما هو مسجل نظرلا بالقيمة االمسية للبضاعة أو السلعة املباعة على اعتبار التخفنيض عبنارة عنن 
بالنقصنننان وصنن  ا شنننرحه منننن خنننالل  كعنننبل مسنننتقل ولكننن خيفنننض منننن النننراد املبيعننات وبالتنننايل لنننؤلر يف النتيجننة بالسنننلب أو  ال لظمننر لكننن هننناا العنننبل

  .الزبائن ال ائنون 131ااساب 
 :اإلنتاج المخزن: ثانيا
 :التخزينسحوب من ماالنتاج المخزون وال 02

أضنيفت منن طنرد الكينان خنالل عملينة االنتناج  ت تبناع بعن  ولكنمنا متانل صيمنة منتجات السنل  النيتولقص  به االلرادات املتمالة يف القيمة املضاتة على 
املسننتخ مة يف االنتناج حننا  نارت منتجنات تامننة دون هنامش رحبنني  وختنزن بتكلفنة انتاجمننا علنى اعتبننار أهننا املقابنل ااقيقنني للمنواد األوليننة والين  العاملنة

 :ااساب اىل حسابات ترعية كما للي ألهنا ما الت ت تباع ولنقست هاا 
 :الجاريةتغير المخزونات  023

ولسنجل هناا الننوع منن االلنرادات مجي  مبنالم املخزوننات صين  االنتناج وينا صيمنة مضناتة حنا و نلت هناا اجلنزل منن التمنام ولسجل ضمن هاا ااساب  
 : اسبيا على النيو التايل 

 :المحاسبية في حالة التخزين عند نهاية الدورة   

     

   سل  أو خ مات صي  اال ا /  حننن

  327  تغيري املخزونات اجلارلة / حننن                        

77/77 

 

  : حالة ارجاع المخزونات لتكملة انتاجها

     

   تغيريات املنتجات/حننن

  سل  أو خ مات صي  اال ا  / حننن                        
77/77 

  

307 

 
 

 :المنتجاتتغيير مخزونات  020
مجينن  مبننالم املخزونننات التامننة الصننن  أو اخلنن مات تامننة اال ننا  الننيت ت تبنناع اىل غالننة هنالننة النن ورة ايباسننبية تيننتت ختزلنمننا ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب  

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل  اسبيا وليس شرطا أن لكون التخزلن تعليا 

     

   لزونات املنتجات /  حننن

  327  تغيري لزونات املنتجات/ حننن                        
73 
 

 :خازن بقصد البيع محالة الخروج من ال



     

   تغيري املخزونات /حننن

 73  املنتجاتلزونات / حننن                        
307 

 

 :اإلنتاج المثبت 03/حــــــــ
 :للي    به مجي  االلرادات املتمالة يف القيمة املضاتة اليت لضيفما الكيان عن طرلق انوال أ ل لابت داخليا ولتفرع هاا ااساب اىل ماصولق

 : (المعنوية )االنتاج المثبت لألصول غير الملموسة  033
بنرام  معلوماتينة للكينان داخلينا مناال صن   كإنونالمجي  القيت املضاتة بتكلفة االنتناج للجنزل املنونأ منن األ نل غنري امللمنوم  ولسجل ضمن هاا ااساب  

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل لابتة غري ملموسة صي  اال ا   110سبق شرحه يف ااساب 

     

   لابتة غري ملموسة صي  اال ا  صيت/  حننن

  االنتاج املابت لأل ول غري امللموسة / حننن                        
373 

 

273 

 
 

  
 :الملموسةاالنتاج المثبت لألصول  032

املبناين للكينان داخلينا مناال صن  سنبق شنرحه يف  كإنونالمجي  القيت املضاتة بتكلفة االنتاج للجزل املنوأ من األ ل امللمنوم  ولسجل ضمن هاا ااساب  
  :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايلصيت لابتة ملموسة صي  اال ا   111ااساب 

     

   صيت ملموسة صي  اال ا  /  حننن

 372  االنتاج املابت لأل ول امللموسة/حننن                        

272 

 
 

  
 :اإلعانات: ثالثا

 :اعانات االستغالل  
ل دورة ولقنن  انناا ااسنناب مجينن  االلننرادات املامتلننة يف اعانننات االسننتغالل الننيت لسننتفي  منمننا الكيننان وعننادة مننا تكننون مننن ال ولننة أو أحنن  تروعمننا خننال

 :فرع هاا ااساب اىل ماللي االستغالل حبيث ال ت وم الكار من دورة عكس اعانات االستامار اليت لتلك على ع ة دورات ولت
 :اعانة التوازن  003

مجينن  االعانننات املمنوحننة للكيننان بقصنن  تغطيننة خسننارة معينننة يف امليزانيننة بسننبب موننروع معننني كالكيانننات الننيت تنوننط يف ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب  
 .111وص  سبق شرحه يف ااساب  .جماالت  عبة كيفر يف مناطق شبه جاتة

 :األخرىاعانات االستغالل  000 
االعانننات املمنوحننة للكيننان لتونننجيعه لالسننتامار يف موننارل  معينننة كالكيانننات الننيت تنوننط يف جمنناالت الفالحنننة يف  ااسنناب مجينن ولسننجل ضننمن هنناا 

 .111وص  سبق شرحه يف ااساب  .الصيراولةاملناطق 
 :اإليرادات العملياتية األخرى: رابعا

 :لرادات الناجتة من النواطات العملية العادلة للمؤسسة ولتفرع إىللقص  اا مجي  اإل 
 :فوائض قيم التنازل عن األصول غير المالية   002حــــــــــ

 .مناالمبالم االلرادات املتمالة يف القيت الزائ ة الناجتة عن األ ول الاابتة غري املالية كاألرباح املتيصلة من بين  شناحنة ولسجل ضمن هاا ااساب مجي  
 .101ا شرحه يف ااساب 

 :أتعاب الحضور وأجور االداريين أو المسير 003/حــــــــــ
ااضنور النيت حيصنل عليمنا األتنراد يف اجتماعنات معيننة وتعتنرب من اخيل لنوناطالت االلرادات املنباقة عنن أتعناب مبالم  ااساب مجي ولسجل ضمن هاا 

مجعينة  كنإدارةضناتة اىل أجنور النيت حيصنلون عليمنا باعتبنارهت مسنريلن لنوناطات أخنرى  إىل غنري ذلنك إاخلا ة كايبامني و ايباسنبني اخلنواص و املمن سنني 
ولسننجل هناا النننوع منن االلننرادات  .ىل نوناطه التجناريإضناتيا لضنناد إمعيننة منن طننرد تناجر أو  نناحب نونا  حيصننل مبوجبمنا علنى أجننر لعتنرب دخننال 

 :التايل اسبيا على النيو 

 



     

    البنك أو الصن وق /حننن

  أتعاب ااضور وأجور االدارلني أو املسري/ حننن                        
337 

 

332 

 
 

 :الدورةستثمار المحولة الى نتيجة أقساط اعانات اال  000/حــــــــــــ
القسط السنوي من اعانات االستامار املستلمة دتعة واح ة لكنما تعين ع ة دورات مسنتقبلية كمنا سنبق وأن رألننا ذلنك يف ولسجل ضمن هاا ااساب 

  .االستامار األخرى تكل صسط لعين الراد لتلك ال ورة تقطاعانات  311 و اعانات التجميز 313ااساب 
 :المشتركةعن العمليات  قسط النتيجة  000/حــــــــــــ

ن تننتت أمنن  كيننان أخننر دون  شننراكة األربنناح الننيت لتيصننل عليمننا الكيننان مننن عمليننات خارجننة عننن نوننا  الكيننان يف شننكلولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب 
ىل الننرادات نوننا  الكيننان العادلننة ولكننن حتننت اسننت صسننط النتيجننة عننن العمليننات املوننرتكة إتيعتننرب املبلننم املتيصننل عليننه كننربح الننراد لضنناد  مسننهإالعمليننة ب

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

 صسط النتيجة عن العمليات املورتكة / حننن                        
333 

 

332 

 
 

 :مداخيل نتيجة دخول مديونيات مهتلكة  000/حــــــــــــــ
مننن حتصننيلما أي  امليننؤوممبننالم ايبصننلة مننن الغننري وكننالك املبننالم ايبصننلة مننن املنن لونيات  مبننالم االلننرادات املتمالننة يف ااسنناب مجينن ولسننجل ضننمن هنناا 

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل امل لونيات املع ومة وا حتصيلما 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

  م اخيل نتيجة دخول م لونات ممتلكة / حننن                        
333 

 

332 

 
 

 :التسيير منتجات استثنائية على عمليات  000/حـــــــــــ
ولسنجل هناا مجي  االلرادات االستانائية خالل عملية التسيري أي م اخيل الرادات غنري متوصعنة لكنمنا ضنمن نونا  الكينان ولسجل ضمن هاا ااساب 

 :النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل

     

 اجلاري البنكي   /حننن

  منتوجات استانائية على عملية التسيري / حننن                        

 
333 

 

332 

 
 

 :األخرىمنتوجات التسيير الجارية   000/حـــــــــــــ
للكيننان وت لسننبق ذكرهننا يف  االسننتغاللمجينن  مبننالم االلننرادات الناجتننة عننن عمليننات التسننيري األخننرى للنوننا  خننالل دورة ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب 

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل حسابات أنفة الاكر 

 

     

    البنك أو الصن وق/حننن

  منتوجات التسيري اجلارلة األخرى / حننن                        
333 

 

33/37 

 
 

 
 :أمثلة
دج من أح   بائنما ااا لني على منية امتينا  اسنتعمال نظاممنا املعلومنايت لتسنيري  31111مؤسسة أنظمة معلوماتية شيك بنكي مببلم  استلمت -3

 .املستخ مني
531  

053 
 البنك

 األتاوى عن االمتيا ات والربالات                          
31111  

31111 
 .من أح  ورلة  بائنما، وص  أع مت املؤسسة دلنه منا سنتني بسبب وتاتهدج 351111صبضت مؤسسة شيك بنكي مببلم -1

  351111 البنك  531



 351111 م اخيل نتيجة دخول م لونيات ممتلكة      050
 

 :لمنتجات المالية ا: خامسا
 :يف شكل لابت كالقيت الاابتة ولتفرع هاا ااساب اىل ما للي  املتأتية من حركة األموال سوالا اإللراداتولق  اا 

 :منتجات المساهمات  003/حـــــــــ
ولسننجل االلنراد  اسننبيا أربناح األسنمت  منن خننالل  كيانننات أخنرىمجين  مبننالم االلنرادات املتأتينة مننن مسنا ات الكينان يف  ولسنجل ضنمن هنناا ااسناب  

 :على النيو التايل 

     

     البنك / حننن

 333 م اخيل األ ول املالية / حننن                        
332 

 

 :المدينةعائدات الحسابات  002/حــــــــــــ
 :ولسجل االلراد  اسبيا على النيو التايل االلرادات اليت ت خل للكيان نتيجة اصراضه للغري يف اطار عقود االجيار التموللي ولسجل ضمن هاا ااساب 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

 عقود االجيار التموللي علىااسابات امل لنة املرتتبة / حننن             
 عائ ات ااسابات امل لنة /حنن           

237 
337 

332 

 
 

 :عائدات الصرف  000/حـــــــــــــ
ولسجل هاا النوع األجنبية بصفة عامة وصيمتما ااالية يف السوق النق ي الفروصات الزائ ة بني مبالم شرال العملة الصعبة و ولسجل ضمن هاا ااساب 

 :التايلمن االلرادات  اسبيا على النيو 

     

    البنك أو الصن وق/حننن

 333  عائ ات الصرد/ حننن                        

33/37 

 

 :الماليةاألرباح الصافية عن عمليات بيع األصول  000/حـــــــــــــ
بني القيمة ايباسنبية لأل نل املنايل وصيمنة التننا ل علنى اعتبارهنا أهننا ربنح  نايف ننات  عنن عملينة  مبالم الفروصات الزائ ة مجي  بولسجل ضمن هاا ااسا

 :التايلولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التنا ل 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

 املاليةأح  األ ول / حننن    
 األرباح الصاتية عن عمليات بي  األ ول املالية /حنن

23/23 
333 

332 

 
 

 :منتجات مالية أخرى  000/حـــــــــــــ
كمراجعنة األسنعار للسنل  واخلنن مات  السنابقة ااسنابات مبنالم االلنرادات ذات الصنيغة املاليننة وت لسنبق ذكرهنا ضنمن مجين ولسنجل ضنمن هناا ااسناب 
 .املباعة بسبب التضخت ماال 

 : (منتجات )العناصر غير العادية   00/حــــــــــــ 
مجي  املبالم االلرادات غري العادلة للكيان دون توصعما لسبب من األسباب الطبيعية اخلارجة عن النوا  االستغاليل للكينان ولسجل ضمن هاا ااساب 

 :التايلولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو 

     

    الصن وق أوالبنك / حننن

 ( منتجات)'العنا رغري  العادلة/ حننن                        
33 
 

33/37 

 
 

 : أمثلة
 .دج05111حصلت املؤسسة عن طرلق البنك على إلرادات مسا تما يف مؤسسة أخرى تق ر ب 

 .دج30111مببلم  متعامليماحصلت املؤسسة على إلرادات صرض كانت ص  منيته ألح  
 .دج151111دج، بع  أن كانت مسجلة مببلم إمجايل ص ره 3111سن  مسا ة كانت متلكما مببلم  511تنا لت مؤسسة عن 



531  
003 

  البنك
 م اخيل األ ول املالية/ حننن                

05111  
05111 

531  
001 

 البنك
 م اخيل األ ول املالية/حن                      

30111  
30111 

531  
101 
000 

 البنك
 سن ات أخرى للمسا ة                
 األرباح الصاتية عن عمليات التنا ل                

511111  
151111 
351111 

 
 :االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات: سادسا

سنابقا كأعبننال متوصعننة ااصننول ومحلنت علننى ميزانيننات الكيننان لفنرتات سننابقة لكننن اذا لبننت أن  ملبننالم اعتننربتولقصن  انناا ااسنناب االسنرتجاعات املاليننة 
ولتفرع هاا ااساب  ،التوص  باخلسارة ت لتت تتسرتج  املبالم اليت سجلت كخسارة على السنوات السابقة وتعترب العملية كلما كقي  للتوا ن وليس حقيقيا

 :للي  ىل ماإ
 : (الجاريةاألصول غير )والمؤونات القيمة  االستغالل على خسائراسترجاعات 003

 :االسرتجاعات خلسائر القيت املتوصعة على األ ول الاابتة ولسجل هاا االسرتجاع  اسبيا على النيو التايل  ااساب مبلمولسجل ضمن هاا 

     

    خسائر يف القيت على القيت الاابتة /حننن

 )األ ول غري اجلارلة )اسرتجاعات االستغالل  على  خسائر القيمة واملؤونات /حننن           
 

333 
 

 

24 

 
 

 

 : (األصول الجارية )استرجاعات االستغالل على القيمة والمؤونات  000
 :خلسائر القيت املتوصعة على األ ول املت اولة ولسجل هاا االسرتجاع  اسبيا على النيو التايل  االسرتجاعات ااساب مبالمولسجل ضمن هاا 

     

    خسائر يف القيت على القيت الاابتة /حننن

 (األ ول اجلارلة )اسرتجاعات االستغالل على القيمة واملؤونات / حننن   
773 

 

74/74/34 

 
 

 :واملؤوناتاملالية على خسائر القيمة  االسرتجاعات 030
 :كالتايلولسجل هاا النوع من االسرتجاعات  اسبيا   اال ول املاليةولسجل ضمن هاا ااساب مبالم االسرتجاعات خلسائر القيت املتوصعة على 

 

     

    اال ول املالية  أح خسائر يف القيت على /حننن

 املالية على خسائر القيمة و املؤونات االسرتجاعات /حننن        
773 

 

34/243/243/243 

 
 

 

 ( :33)المحاضرة رقم 

 :محاسبة األعباء : الفصل السابع
 (:تحميل حسب الطبيعة) باءحسابات االع

عبنال بناختالد نونا  الكياننات عبال معينة لتيقينق هناا اين د ختتلنف األأو ذو ه د رحبي لتطلب  االصتصاديداخل أي كيان معني لنوط يف اجملال 
يف ي كينان وتنق النظنام ايباسنك املنايل عبال بالنسبة ألن  صر األأو اخل ماتية ونكن أنتاجية اإلعبال الكيانات أاليت تقوم بنواطات جتارلة ليست نفسما 

  :األ ناد التالية
 (له عالقة مباشرة مع حسابات الصنف الثالث كما سبق وأن رأينا:) المشتريات المستهلكة : أوال
لقن  خنص متال املورتلات املسنتملكة مجين  العنا نر النيت لنتت اصتناغهنا بغنرض اسنتمالكما مباشنرة يف العملينة اإلنتاجينة، : المشتريات المستهلكة 05/حـ

 .حيث لتفرع مبا لتناسب م  حسابات املخزونات 01النظام ايباسك معاجلة هاا النوع من األعبال يف ااساب 



ـــ مببلننم التكلفننة . ه صيمننة تكنناليف البضنناعة املباعننة بنننالا علننى و ننل التسننليت بننروج البضنناعة للزبننائنلسننجل تينن :المباعــةمشــتريات البضــائع  055/حـــــــــــ
 (الوارد أخريا الصادر أوال أو طرلقة املتوسط املرجحالوارد أوال الصادر أوال، )حسب الطرلقة املتبعة يف املؤسسة 

 :و لسجل كما للي 

    
 مورتلات البضائ  املباعة /حننن 

 70 لزون البضائ / حننن                  
300 

 
ولستعمل هاا ااساب يف الكيانات االنتاجية و لسجل ضنمن هناا ااسناب مجين  املبنالم املتمالنة يف تكلفنة املنواد ال اخلنة يف  :ولية أمواد  053/حنننننننننن 

 :لسجل كما للي العملية االنتاجية و 

    
 مواد اولية /حننن 

 73 مواد اولية و لوا م/ حننن                  
303 

 
 :خرى أتموينات   052/حــــــــــــــــ

 :التايلولسجل تيه تكلفة مجي  التمولنات املستملكة خالل ال ورة التوغيلية لنوا  الكيان على النيو 

    
 خرىأمتولنات  /حننن 

 72 خرىأمتولنات / حننن                  
302 

 
 :تغيرات المخزونات  053/حـــــــ

و املنواد أننه ت خينرج خروجنا عادلنا كالبضناعة املسنتملكة ألر اا املخزون بسبب لعتنرب عنادي بنالرغت منن أولسجل ضمن هاا ااساب مبالم النقص اليت لت
و سنل  تامننة أاسنتكمال تصنننيعما  إلعننادةاملصننعة و عملينة خننروج السنل  نصننف أحياننا يف خسننارة النو ن بسننبب التخنزلن منناال أولينة املسنتملكة ولتماننل األ

 :الصن  عن  خروجما للبي  تتسجل تكلفة اخلروج باعتبارها تغريا يف املخزون و لسجل  اسبيا بصفة عادلة على النيو التايل 
 

    
 تغريات املخزون /حننن 

 7 ح  حسابات املخزونأ/ حننن                  
307 

 
 : ةاالمؤدمشتريات الدراسات و الخدمات  050/حــــــــ

البضننائ  املسننتملكة  والتياليننل علننىحتملمننا الكيننان خننالل عمليننة النوننا  العننادي كمصننارلف الضننمان  وال راسننات الننيتولسننجل تيننه تكنناليف اخلنن مات 
 :كما للي  وتسجل 

    
 املؤداة  واخل مات مورتلات ال راسات  /حننن 

 33/37 او الصن وق البنك/ حننن                  
307 

 
  

 :واألشغال العتاد، التجهيزاتمشتريات  050حـــــــــ
ذا تعن ت الن ورة ايباسنبية نكنون إ ألننه ،ستمالس خالل ال ورة ايباسبية الواحن ةلإل شغال القابلةوالتجميزات واألولسجل تيه مجي  تكاليف الورال العتاد 

ال لتعنن ى النن ورة ايباسننبية  اإلنتنناجيحنن  العنا ننر سننالفة النناكر و كننان عمرهننا أو اذا ا شننرال  األخننرىبصنن د حسنناب االهتالكننات و ليسننت التكنناليف 
   :الواح ة تيسجل  اسبيا على النيو التايل

    
 شغالمورتلات العتاد ،التجميزات و األ /حننن 

 703 موردو املخزونات واخل مات/ حننن                  
303 

 
 :مشتريات غير مخزونة من المواد و اللوازم  050/حــــ

 :الغا  والكمربال ولسجل كما للي  ولسجل تيه مجي  املورتلات من املواد غري القابلة للتخزلن و تورتى مباشرة كاملال،

    
 مورتلات غري لزونة من املواد و اللوا م /حننن 

 703 موردو اخل مات واملخزونات/ حننن                  
303 

 
 :مصاريف الشراء الملحقة  050/حــــــــــ



هنا تكلفنة للونرال كنالك وتسنجل كمنا للني أولسجل تيه مجي  التكاليف املرتبطة بعملية الورال و اليت تكون الحقة و ليست سابقة للورال تتضاد على 
: 

    
 مصارلف الورال املليقة /حننن 

 33 البنك / حننن                  
303 

 
 :المشترياتو الحسومات المحصلة على  تخفيضات، تنزيالت 053/حــــــــــ

لتيصنل عليمنا الكينان وصنت الونرال تتن رج يف اجلاننب الن ائن يناا ااسناب حنا  والتنزلالت وااسومات النيتسعار ولسجل تيه مجي  التخفيضات يف األ
و صن  سنبق شننرحما يف  مباشننرنقصنا لنه و بالتننايل تمني تكلفنة معكوسننة أي النراد غنري  ولننيس منننح أي  لنادة للكينان  ألهنناختفنف منن التكلفنة بصننفة عامنة 

 .موردون م لنون 111ااساب 
 :جاريةال الخدمات :ثانيا

ومننن مسننتخ مي املؤسسننة نفسننما تيمننا لتعلننق مبصننارلف التنننقالت  لقصنن  اننا مجينن  اخلنن مات الننيت تسننتقبلما املؤسسننة مننن اجلمننات اخلارجيننة أي مننن الغننري
و ننا حسننابيني جمتمعننني  (01و 03ااسننابني ) إن كاننرة أ ننناد األعبننال الننيت توننكل التكنناليف اخلارجيننة أدت معاجلتمننا يف صسننمني لتلفننني . ممنناتوامل

 :(خ مات خارجية، وخ مات خارجية أخرى) ولتفرع إىل .على خط واح  على مستوى حساب النتائ 
منا هنو مطلنوب منن الكينان  إل نا كالتعاصن  البناطن   املؤسسة قوم اا الغري نيابة عنلعمال  اليت مجي  مبالم األلسجل تيه  :المناولة العامة  033/حـــــــــــ

لسنجل تينه  :يجـارات إلا 033/حــــــــــــــــــمنام الزبنون  ناحب املونروع  أل الكينان صانونينا بصنفته املسنؤول عنن اال نا  أو لكن عن طرلق الغري حبينث لسن.
 .نواطما العادي إطاراملؤسسة يف  جيارات املتعلقة بالعتاد و املنقوالت اليت تس دهامجي  مبالم اال

امللكينة مبنا تينه  بأعبناللتعلنق  وكنل منالسجل تيه مبالم االعبال املتعلقنة باالسنتئجار العقناري :عباء الملكية المشتركة أيجارية و عباء اإلاأل  030/حـــــــــــ 
 .الوق اململوس للغري

ـــ وكننل مننا  اد عننن ذلننك عننن أصسننا  التننأمني بالسنننة املاليننة،  التننأمني املتعلقننةلسننجل يف منن لن هنناا ااسنناب مبننالم أصسننا  : أقســاط التأمينــات 030/حـــ
 .أعبال مقي ة سلفا 130لسجل يف ااساب 

لسنننجل ضنننمن هننناا ااسنناب مبنننالم أعبنننال ال راسننات والبينننوث اخلارجينننة، املتعلقننة بنونننا  املؤسسنننة، كال راسنننات : الدراســـات واألبحـــا  030/حـــــــــــ
 .اخل..املعمارلة اين سية،

لسجل يف اجلاننب املن لن منن هناا ااسناب املبنالم النيت منن شنأهنا أن تكنون ولنائق تن خل ضنمن نونا  املؤسسنة،  : التوثيق والمستجدات 030/حـــــــــــــ
 .املستج ات اليت تقتنيما املؤسسة ككتب القانون بالنسبة للميامني وأعبال لتلفود أعبال توليق املعامالت والعقك

 .سبق معاجلته :التخفيضات والتنزيالت المتحصل عليها 033/حـــــــــ
 :التالية(31الرست )و لت إىل املؤسسة الفواتري  13/11/1135بتارلخ : مثال

 (.تعاص  املؤسسة م  م لرلة الرلاضة لبنال مركب رلاضي) دج01111من أح  موردلما مببلم 1رصت  تاتورة أشغال 
  س دت بويك.دج0111لم بسيارة مب1رصت تاتورة إجيار 
 على ااساب دج31111مراجعة جتميزات اإلطفال للس اسي األول من السنة مببلم  31رصت تاتورة 

033 
1150 

 

 
 

113 

 املناولة العامة
 الرست املسرتج  على اخل مات                           

 موردو اخل مات                            

01111 
31103 

 
 

31103 
031 

1150 
 

 
 

531 

 إجيارات
 الرست املسرتج  على اخل مات                           

 البنك                                   

0111 
3103 

 
 

0030 
035 

1150 
 
 

113 

  يانة وإ الح
 الرست املسرتج  على اخل مات                          

 موردو اخل مات                 

31111 
3111 

 
 

33111 
 :الخدمات الخارجية األخرى 



  :العاملون الخارجيون عن المؤسسة 023/حـــــ
 .املؤسسة كأجور عمال الوين والتفرلم وعمال النظاتة اخلارجينيلسجل ضمن هاا ااساب تكاليف خ مات العمال اخلارجيون عن 

 :واألتعاب أجور الوسطاء  022/حـــــــــ
 نياب املمنن اانرة كايبنامني أ أو أتعناب نفقة معيننة  إل ناحا ااسناب مجين  األعبنال النيت تن ت  للوسنطال كعمنوالت نتيجنة وسناطتمت السجل ضمن هن

  .وايباسبني
 :الخارجيةعالقات والنشر و ال شهاراال 023/حــــــــ 

مننن طننرق النوننر  التجنناري ومننا لنن خل ضننمنه مننن نوننر سننوال يف اجلرائنن  أو يف غريهننا باإلشننمارعبننال املتعلقننة ولسننجل ضننمن هنن ا ااسنناب مجينن  مبننالم األ
 ىل كل االعبال اليت خت م جمال العالصات العامة داخل الكيان إضاتة إ .األخرى

 :نقل السلع والنقل الجماعي للعاملين 020/حــــــ
بصنفة مجاعينة كنالعقود املربمنة بنني الكينان  تنقنل األتنرادولسجل ضمن ه ا ااساب مجي  مبالم أعبال نقل السل  والبضائ  من طرد الغري أو مبلم أعبنال 

 كان لبع  كاريا عن مقرات سكناهت   إذاوأ ياب اااتالت لنقل العمال اىل مكان عملمت 
 :ستقباالتواال مهماتو  تنقالت 020/ـــــــــحــــ

يف مممننة تابعنننة  كننانوا إذا صامننة واألكننل للعمننال ولسننجل ضننمن هنن ا ااسنناب أعبننال تنننقالت ومممنننات األتننراد سننوالا مننا تعلننق بالتنقننل أو مصنننارلف اإل
  .للكيان

 :المصاريف البريدية و االتصاالت السلكية والسلكي 020حـــــ
خ مننة   لننة وكننالك مننا لتعلننق بننايواتف الاابتننة والنقالننة املوضننوعة حتننتلالرسننائل والطوابنن  الرب  لااسنناب مجينن  أعبننال االتصنناالت سننوا هننااولسننجل ضننمن 

  .الكيان اتصال داخلضاتة اىل أجمزة الفاكس والتلغراد وكل ما شأنه أن لكون وسيلة إالكيان 
 :الخدمات البنكية وما شابهها 020/حــــــــــــ

 .التيولالت املالية لل اخل واخلارجطار ممامما البنكية كإا ااساب مجي  أعبال اخل مات اليت تق مما البنك للكيانات يف اضمن ه ولسجل
 :االشتراكات والمتفرقات 013/حنننننننننننننننننننن

  .اخل...للوركات املمنية كوركات ايباماة وايباسبة ا ااساب مجي  أعبال االشرتاكات ما ع ا االجتماعية كاالشرتاكات املمنية اولسجل ضمن ه
 :على الخدمات الخارجية األخرى والحسومات المحصلة تنزيالت3 تخفيضات 023/حـــــ

 :ت ت ر سابقا وتسجل على النيو التايل .للكيان عن  اخل مة اخلارجية والتنزلالت وااسومات املمنوحةا ااساب مجي  التخفيضات اولسجل ضمن ه
 وقت االشعار بالحسم في الفاتورة

 
 :تلقت املؤسسة الفواتري التالية 11/11/1130بتارلخ : مثال

  11دج، تاتورة رصت 11111مصارلف دعالة واشمار يف جرل ة لومية، مببلم 
  13دج، تاتورة رصت1511دج، باإلضاتة إىل انرتنت مببلم 1511اشرتاكات اياتف النقال مببلم 
 دج، كوف البنك الومري1111تكاليف اخل مات املصرتية لومر جانفي واملق رة ب. 
 :الحل

 
011 

1150 

 
 
 

1/11/1130 
 مصارلف االشمار والنور والعالصات العامة

 الرست على القيمة املضاتة

 
11111 
5011 

 
 
 

    

 أح  حسابات اخل مات اخلارجية / حننن
 موردون م لنون/حننن

 املوردون/حننن                            
 ختفيضات تنزلالت وااسومات ايبصلة على اخل مات اخلارجية األخرى  /حننن          

703 
324 

 

32 
704 

 
 
 



 موردو اخل مات واملخزونات                      113
 11تاتورة رصت 

15011 

010 
1150 
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 مصارلف الربل 
 الرست على القيمة املضاتة

 موردو اخل مات                      
 13تاتورة رصت 

0111 
3311 

 
 

0311 

010 
1150 

 
 

531 

 اخل مات املصرتية
 الرست على القيمة املضاتة

 البنك                            

1111 
531 

 
 

1531 
 : أعباء المستخدمين: ثالثا

ضنناتة ألعبننال رب العمننل مننن أجننور واشننرتاكات اجتماعيننة إالعمننال التننابعني للكيننان مننن أجننور واشننرتاكات اجتماعيننة  بأعبننالولقصنن  بننه مجينن  مننا لتعلننق 
 :ما لليىل إولنقست ه ا ااساب 

   :مستخدمينأجور  033حــــــــ
أعبننال كتلننة رواتننب وأجننور عمننال الكيننان الننيت لسننتيقما العامننل بصننفة شخصننية دون غننريهت كمننا سننبق وأن تطرصنننا يننا يف  ا ااسنناباولسننجل ضننمن هنن

 .مستيقةأجور عمال  113حساب 
 :الفرديأجور المستغل  030/حـــــــــــ 

ي اوا  الالنلع  عبل على ،ا ااساب األجر اخلاص بصاحب النوا  على اعتبار أنه عامل يف كيانه لستيق ااصول على أجراولسجل ضمن ه
 :ا العبل على النيو التايلاولسجل هالعمل نفسه حب جيب أن تظمر نتيجته  اتية من مجي  األعبال حا أعبال  ا

    
 أجور املستغل تردلا / حننن

 723 أجور مستيقة/حننن                        
377 

 
 :اشتراكات الهيئات االجتماعية 030/حــــــ

مجي  أعبال العمال االجتماعية املتعلقة بالصنادلق االجتماعية ألهنا جزل من أجر العامل الاي حتمله الكيان كعبل  ا ااساباولسجل ضمن ه
 :التايلولسجل ه ا العبل  اسبيا على النيو 

    
 اشرتاكات اييئات االجتماعية   / حننن

 773 الضمان االجتماعي/حننن                        
373 

 
 :األعباء االجتماعية للمستغل فرديا 030/حـــــــ

ا العبل  اسبيا على اهولسجل مجي  األعبال االجتماعية لرب العمل كأعبال  ن وق الضمان االجتماعي لغري األجرال  ا ااساباولسجل ضمن ه
 :النيو التايل

    
 االجتماعية للمستغل تردلا    األعبال/ حننن

 773 الضمان االجتماعي/حننن                        
373 

 
 :أعباء اجتماعية أخرى 030/حــــــــــ

مجين  األعبنال االجتماعيننة األخنرى النيت لتيملمننا الكينان وت لناكرها يف ااسننابات أنفنة الناكر وتسننجل  اسنبيا علنى النيننو  ا ااسنناباولسنجل ضنمن هن
 :التايل 

    
 أعبال اجتماعية أخرى    / حننن

 772 اييئات االجتماعية األخرى/حننن                
373 

 
 :األخرى أعباء المستخدمين 030/حــــــــــــ

ا العنبل  اسنبيا اولسنجل هن .األعبال اليت لتيملمنا الكينان وتكنون ذات ارتبنا  بالعمنال كأعبنال تكنولن العمنال مناال ا ااساب مجي اولسجل ضمن ه
 :على النيو التايل



    
 أعبال العاملني األخرى    / حننن

 723 أعبال العاملني الواجبة ال ت  /حننن                
373 

 
 

 :الضرائب والرسوم والدفعات المماثلة  :رابعا
 :ا ااساب اىلاولتفرع ه ، ع ا الضرائب على األرباحولقص  به مجي  الضرائب والرسوم اليت لتيملما الكيان كعبل ضرلك نتيجة ممارسة نواطه

 :الضرائب والرسومات والدفعات المماثلة على األجور  003/حــــــــ
 :ا العبل  اسبيا على النيو التايلاولسجل هوالرسوم اليت تفرض على أجور العاملني ولتيملما الكيان  ا ااساب الضرائباولسجل ضمن ه

    
 الضرائب والرسوم وال تعات املماللة على األجور     / حننن

 773 ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن                 
373 

 
 :المسترجعة على رقم األعمالالضرائب والرسوم غير  002/حــــــــــ

الرسننوم علننى رصننت األعمننال غننري القابلننة لالسننرتجاع كالرسننت علننى النوننا  املمننين وغننريه مننن الرسننوم ذات نفننس الصننفة  ا ااسنناب مجينن اولسننجل ضننمن هنن
 :ولسجل هاا العبل  اسبيا على النيو التايل

 

    
 على رصت األعال   املسرتجعةالضرائب والرسوم غري / حننن

 773 ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن                  
372 

 
 :خرى خارج الضرائب على النتائجالضرائب والرسوم األ  000/حــــــ

اجلمركينة ن تكون هاه الضرائب والرسنوم غنري متعلقنة بالنتنائ  كالرسنوم أالضرائب والرسوم اليت تتيملما الكيان شرلطة  ااساب مجي  ااولسجل ضمن ه
 :عبال  اسبيا على النيو التايلولسجل هاا النوع من األ

    
 (خارج الضرائب على النتائ )الضرائب والرسوم االخرى / حننن

 773 ضرائب ورسوم ودتعات موااة أخرى /حننن                  
373 

 
 :التشغيلية األخرى األعباء: خامسا

 :لليالل عملية النوا  التوغيلي للكيان وتنقست اىل حسابات ترعية كما خولقص  اا مجي  االعبال اليت تصرد 
 :الرخص والبرمجيات والقيم المماثلة  3البراءات3 االمتيازاتالمترتبة على  اإلتاوات 003/حـــــــــــ

وماتية وما شااما من صيت ولسنجل هناا الننوع الة يف مقابل استخ امات االمتيا ات والرخص والربام  املعلمعبال املتولسجل ضمن هاا ااساب مجي  األ
 :التايلعلى النيو  من األعبال  اسبيا

    
 الرخص  ن ق م . الربالات. االمتيا اتاملرتتبة على  اإلتاوات/ حننن

 703  موردو اخل مات/حننن                              
333 

 
 :غير المالية  الثابتةعن األصول  التنازلالقيم الناقصة الناتجة عن   002/حــــــــــــ

 (101راج  ااساب ) .املالية ح  أ وله غريأل اخلسارة الناجتة عن تنا ل الكيانولسجل ضمن ه ا ااساب 
  :أتعاب الحضور  003/حــــــــــــــــ

ىل االجتماعننات املتعلقننة بقننرارات الكيننان إبسننبب حضننورهت  اإلدارةعضننال جملننس أىل العمننال أو إاملبننالم الننيت تنن ت   ا ااسنناب مجينن اولسننجل ضننمن هنن
تعولضا عن تضيي  وصتمت الاي كان سيكون لقضال مصناحل خا نة وعنادة تن ت  نقن ا لصنغر املبلنم لكنل عضنو ولسنجل هناا العنبل  اسنبيا علنى النينو 

 :التايل 

    
 أتعاب ااضور / حننن

 373 الصن وق /حننن                        
337 

 
 :المحصلة خسائر المديونيات غير  000/حــــــــ

 :التايلامل لونيات املع ومة اليت ال نكن حتصيلما ولسجل هاا العبل  اسبيا على النيو  ا ااساباولسجل ضمن ه
 337 74 خسائر امل لونيات غري ايبصلة  / حننن    



  خسائر يف القيت على حسابات املتعاملني /حننن          
 :مشتركةقسط النتيجة على العمليات المنجزة بصفة  000/حـــــــــــ

 ،سنجلت النتيجنة كلينة يف حسنابات الكينان إذاولسجل ضنمن هناا ااسناب كعنبل املبنالم النيت تن ت  للونرلك كجنزل منن النتيجنة يف العملينات املونرتكة 
 ناتية بناجلزل الناي  تظمنر النتيجنةحبينث  .وع للونرلك كعنبل علنى عناتق الكيناناملن ت وحا ال لتيمل الكيان ضرائب على النتيجة بكاملما تيعتنرب اجلنزل

   :التايل خر ولسجل هاا النوع من االعبال  اسبيا على النيو حتصل عليه الكيان تقط دون اجلزل األ

    
 صسط النتيجة على العمليات املنجزة بصفة مورتكة   / حننن

 733 الوركال العمليات اليت متت باالشرتاس/ حننن                        
333 

 
 :الهبات والتبرعات3االعانات الممنوحة 3الغرامات والعقوبات   000/حـــــــــ

ىل االعالننات إأو غريها املرتتبة علنى عناتق الكينان اضناتة  عبال املتمالة يف الغرامات والعقوبات سوال اجلبائيةات مجي  مبالم األا ااساباولسجل ضمن ه
عبنال مناال وايبنات والتربعنات املوجمنة لن ار االلتنام ولسنجل هناا الننوع منن األ كالفيضناناتاالغالة أوصات الكوارث الطبيعينة   كإعاناتاليت ننيما الكيان  
  :التايل اسبيا على النيو 

    
 ايبات والتربعات .املمنوحة  اإلعانات. والعقوباتالغرامات /حننن

 القبض أو ال ولة أعبال واجبة ال ت    ومنتجات مستيقةأعبال أخرى واجبة ال ت  / حننن                 
773/733 

 

333 
 
 

 :أعباء التسيير االستثنائية الجارية   000/حـ  
عبال اليت ل تعما الكيان يف حاالت اسنتانائية لكنمنا تتعلنق بالعملينات اجلارلنة لنونا  الكينان كمنا سنبق وأن أسنلفنا مجي  األ ا ااساباولسجل ضمن ه

  : العمليات اخلا ة م  ال ولة مال املصارلف القضائية وغريها ولسجل هاا النوع من االعبال  اسبيا على النيو التايل  111يف حساب 

    
 تانائية اجلارلة   أعبال التسيري االس/ حننن

 37/73 الصن وق أو دائنون لتلفون  /حننن                        
333 

 
 :أعباء التسيير الجارية األخرى  000

مجي  االعبال املتمالة يف املصارلف املتعلقة بعملية التسيري اجلارلة العادلة وت لسبق ذكرهنا ضنمن األعبنال السنابقة أو الالحقنة  ولسجل ضمن ه ا ااساب
 : ولسجل هاا النوع من األعبال  اسبيا على النيو التايل

    
 أعبال التسيري اجلارلة األخرى   / حننن

 733 خرى الواجبة ال ت األعبال األ/حننن                        
333 

 
 

 :الماليةاألعباء : سادسا

 :ولتفرع ااساب إىل وتتمال يف مجي  األعبال ذات الصبغة املالية اليت تتيملما املؤسسة خالل نواطالا، 
  :أعباء الفوائد 003/حــــــــــــ

  وعمليات التمولل سوال القصرية أو الطوللة القروض لسجل تيه جمموع أعبال الفوائ  املرتتبة عن 
 :خسائر على المديونيات بالمساهمات  000/حـــــــــــ

ال ائننننة املرتبطنننة  والنننيت ال نكنننن حتصنننيلما،  وااسنننابات مجيننن  أعبنننال اخلسنننائر الناجتنننة عنننن مننن لونيات املرتبطنننة باملسنننا ات ولسنننجل ضنننمن هننن ا ااسننناب
ولعناجل  .باملسا ات متال ااسابات ال ائنة بسبب القروض املمنوحنة للمؤسسنات النيت لكنون تيمنا للمقنرض سنن ات مسنا ة أو أشنكال أخنرى للمسنا ة

 :هاا النوع من األعبال  اسبيا على النيو التايل

    
 خسائر على امل لونيات باملسا ات    / حننن

 23 مسا ات وم لونيات مرتبطة باملسا ات  /حننن           
337 

 
 

 : (نواقص في القيم )فرق التقييم على األصول المالية   000/حــــــــــ



نص  القيت الناصصة على األ ول املالية املقيمة يف اخر كل سنة أوكل لالث سنوات أو كل مخس سنوات حسب ما مجي  ا ااساباولسجل ضمن ه
 :التايلالعبل  اسبيا على النيو  ولسجل هااا وح ث نقص يف صيت األ ول املالية  وإذا .ال ويل املتعلق بالقيمة العادلة لأل ولعليه املعيار 

    
 (    نواصص يف القيت )ترق التقييت على األ ول املالية / حننن

 30/23/23 أ ول مالية لابتة أو منقولة  /حننن                        
333 

 
 :خسائر الصرف   000/ حــــــــ

  .نقود أجنبية إىل الفروصات السالبة اليت متال خسائر على عاتق الكيان من خالل عمليات حتولل النقود الوطنية ا ااساب مجي اولسجل ضمن ه
 :الصافية الناتجة عن تنازالت األصول المالية الخسائر  000/حـــــــــــــ

كان منقوال من صيت التوريف املنقولة أو أ ل لابت ولسجل هاا   لأعبال اخلسائر الناجتة عن بي  أ ل مايل سوا ااساب مجي  ااولسجل ضمن ه
 :النيو التايل  ىالعبل  اسبيا عل

لسجل ضمن هاا ااساب األعبال املالية اليت تتيملما املؤسسة خالل نواطما وت لسبق ذكرها يف ااساب  :األعباء المالية األخرى   000/حــــــــــــ
00. 

 :األعباء االستثنائية: سابعا
 : (األعباء )العناصر االستثنائية   00/حنننننننننننننننن

االستانائية غري املتوصعة وخارج عملية االستغالل كيوادث املنرور النيت تصنيب السنيارات والوناحنات بغتنة دون  األعبال ا ااساب مجي اولسجل ضمن ه
 علننيسننبيل لتخصننيص مؤونننة تتعتننرب عننبل اسننتانائي علننى الكيننان ولفصننح عنننه بصننفة مسننتقلة عننن القننوائت املاليننة ولسننجل هنناا النننوع مننن األعبننال  اسننبيا 

 :التايلالنيو 

     
 العنا ر االستانائية   /حننن

 24/74/74/34 خسائر يف القيت ألح  األ ول  /حننن                
33 

 
 :المخصصات: ثامنا
 المؤونات والخسائر في القيمة 3مخصصات االهتالك  00/حــــــــ

انطالصنا  ،تيت اركما الكيان كعبل لتخفيض النتيجة ولقص  باملخصصات توصعات األعبال من خالل اخلسائر اليت نكن أن تصيب الكيان يف ترتة الحقة
ىل ننوع إضاتة إ ،وكالك االهتالكات اليت تصيب األ ول القابلة لالهتالس اإللرادات،ر الاي لوجب تسجيل األعبال املتوصعة دون امن مب أ اايطة واا

ولنقست هاا ااسناب اىل  .وهو عبل اخلسارة يف القيمة الاي لتعرض له أ ول الكيان بسبب تقلبات السوق ،عبال ت لكن معروتا سابقاج ل  من األ
 :لليحسابات ترعية كما 

 :المؤونات وخسائر في قيم األصول غير الجارية 3مخصصات االهتالك  003
بتة اضاتة اىل صسط اهتالكات القيت الاابتة ولسجل هاا النوع ولسجل ضمن هاا ااساب املخصصات املتوصعة للخسائر يف القيت ومؤونات األ ول الاا

 :من األعبال  اسبيا علىي النيو التايل 

     
 ج  .املؤونات وخسائرالقيت يف األ ول غ .لصصات االهتالس /  حننن

 2 أح  القيت الاابتة / حننن                        
681 

 
 : (االمتياز)وخسائر القيم الثابتة الموضوعة تحت التوكيل  مخصصات االهتالك المؤونات 002

ن حتصننل ألحنن  القننيت الاابتننة املوضننوعة حتننت التوكيننل عننن  أحنن  املتعنناملني مننن أضننمن هنناا ااسنناب املؤونننات واخلسننائر يف القننيت الننيت صنن  تتوصنن   ولسننجل
 :الكيان ولسجل هاا العبل  اسبيا على  النيو التايل 

 332 232/242   (االمتيا )املؤونات وخسائرالقيت الاابتة املوضوعة حتت التوكيل.لصصات االهتالس /  حننن     

    

 البنك أو الصن وق/ حننن
 اخلسائر الصاتية الناجتة عن تنا الت األ ول املالية/حننن

                             
 23/23/30 أ ول مالية لابتة ومنقولة  /حننن                            

33/37 
333 

 
 



  اهتالكات وخسائر القيمة على القيت الاابتة حتت التوكيل / حننن                  
 

 :مخخصصات االهتالك والخسائر القيم في األصول الجارية 000/حـــــ
ن حتصنل ألحن  األ نول اجلارلنة أو املت اولنة ولسنجل هناا العنبل  اسنبيا علنى  أاملؤوننات واخلسنائر يف القنيت النيت صن  تتوصن  ولسجل ضنمن هناا ااسناب 

 :النيو التايل 
685 

 
 

74/74 
 

 اجلارلة.القيت يف  أ املؤونات وخسائر.لصصات االهتالس /  حننن
 األ ول املت اولةخسائر يف القيت على أح  / حننن                            

  

 :المؤونات وخسائر القيم 3الهتالك االمخصصات المالية  686
ن تتنألر حبركنات األمنوال داخنل اسنواق أ النيت نكننولسجل ضمن هاا ااساب املخصصات املالية لالهنتالس واملؤوننات وخسنائر القنيت يف األ نول املالينة 

 :التايلاملال الوطنية أو العاملية ولسجل هاا النوع من األعبال  اسبيا على النيو 
686 

 
 

110 
                           املؤونات وخسائر القيت.املخصصات املالية لالهتالس / حننن

 خسائر يف القيت على السن ات الاابتة  / حننن                                     
  

 

 :الضرائب على النتائج وما يماثلها: تاسعا
وكنأن  ،لسنتفي  مننه  ناحبه للنزم بن تعما وتعتنرب عبئنا ألهننا جنزل النتيجنة الناي ال ولقص  ااا ااساب مجي  الضرائب على النتائ  اليت لن تعما الكينان أو

ن ادارة الضنرائب باعتبارهنا إتن ،ة علنى العملينات املنجنزة بصنفة مونرتكةجصسط النتي 055ن تسجل يف حساب أادارة الضرائب شرلك ااا اجلزل تعوض 
 :للي ىل ماإأح  تروع ال ولة و احبة سلطة يف هاا األمر تاعتربت ضرائب على النتائ  ليكون يا حسااا اخلاص ولتفرع هاا ااساب 

 :روضة المؤجلة أصولمفالضرائب ال 032
املبالم امل توعة بصفة سابقة ألواهنا كضرائب على ال خل أو ضرائب مفروضة بصفة  ائ ة نكنن اعتبارهنا حنق للكينان  ااساب مجي ولسجل ضمن هاا 

 :التايل اسبيا وتق القي  ايباسك ستفرض الحقا ولسجل هاا النوع من األعبال  الضرائب اليتيف ذمة الضرائب نكن مقا  ته مستقبال من 
 :للضرائب الة تسديد التسبيقات ح

     
 ج  .القيت يف األ ول غ  الضرائب املؤجلة أ ول  وخسائر/  حننن

  332   البنك / حننن                        

377 
 
 

 :يلي بعد صدور الضرائب للسنة المقبلة تسوى كما

     
 املفروضة  املؤجلة أ ول   الضرائب/  حننن

 الضرائب املؤجلة أ ول  / حننن                        
377 

 

342 
 
 
 :الضرائب المؤجلة خصوم  033

الضنرائب وت تسن د بعن  أي تعتنرب التنزام ضنرلك صصنري األجنل ولسنجل هناا الننوع منن  إلدارةيجة املسنتيقة ااا ااساب مجي  الضرائب على النت لسجلو 
 : األعبال  اسبيا وتق القي  ايباسك التايل 

     

   املفروضة املؤجلة خصوم  الضرائب /  حننن

 377  ضرائب مؤجلة خصوم/ حننن                        

347 

 
 

 : ضرائب على األرباح المؤسسة على نتيجة النشاط العادي 030
سناب ولسجل ضنمن هناا ااسناب مجين  الضنرائب علنى الن خل بالنسنبة للنونا  العنادي للكينان ولعتنرب هناا الننوع منن األعبنال املتنأخرة ألننه لنأيت بعن  ح

 :التايل على النيوالنتيجة مث خيصت منما ولسجل هاا العبل  اسبيا 

   على األرباح املؤسسة على نتيجة النوا  العادي الضرائب /  نحنن     
777 

 343 



   الضرائب على النتائ .ال ولة/ حننن                        
 

 

 :النتائجضرائب أخرى على  030
األخننرى املؤسسنة علننى النتننائ  وت تنناكر سنابقا كضننرلبة االصتطنناع مننن املصن ر لننبعض النونناطات أو الضننرلبة  ولسنجل ضننمن هنناا ااسناب مجينن  الضننرائب

 ولسجل هاا العبل  اسبيا على النيوعلى ال خل بالنسبة للوركال 
  :التايل  

     

   أخرى على النتائ الضرائب /  حننن

 777 على النتائ  الضرائب.ال ولة/ حننن                        

343 
 
 

 :سجل العمليات التالية يف لومية املؤسسة: مثال
  دج على القرض الاي حتصلت عليه15011توائ  السنة املالية اجلارلة مببلم  1135تضمن الكوف البنكي لومر تيفري. 
  مبلنننننم القنننننرض  .سنننننن ات مسنننننا ةسنننننجلت املؤسسنننننة خسنننننارة مببلنننننم القنننننرض املمننننننوح ألحننننن  الونننننركات النننننيت متلنننننك تيمنننننا /31/11وبتنننننارلخ

 .دج33111
  دج من لزون بضائعما11111وبسبب اهنيار حائط املخزن تكب ت املؤسسة خسارة ما صيمته / 13/11يف. 
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13/11/1135 
 أعبال استانائية

 خسائر القيمة عن املخزونات                  

 
11111 

 
 

11111 
 :محاسبة اإليرادات: الفصل الثامن

لعن  االلنراد املنتيكت يف النتيجنة  ،وتسعى مجي  الكيانات االصتصادلة لتيقيق أكنرب النراد ممكنن ،املتوخى حتقيقه لعترب االلراد داخل أي كيان مباابة اي د 
 :للي  ىل ماإحبيث نكن ا  ار حكت تعالية الكيان و اعته اصتصادلا من ع مه وتنقست حسابات االلرادات 

 :المقدمة والمنتجات الملحقةالمبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة، الخدمات : أوال
 ،  به كل ما من شأنه أن لكون  ل بي  من طرد الكيانات االصتصنادلة ذات اين د الرحبني سنوال كنان كينان جتناري غرضنه بين  السنل  علنى حايناصولق

ا التعنرض ملعظنت حسنالاته يف الفصنل ، وصن  أو انتاجي لصن  ليبي  منتجاته أو كيان ه ته ا نا  األشنغال وبيعمنا ،أو كيان خ مي لؤدي خ مات مبقابل
 :ولنقست هاا ااساب اىل حسابات ترعية كما للي  (املخزونات)املتعلق بعمليات البي  

 3تعتبر حسابات اإليرادات حسابات دائنة ، تسجل بمبالغ خارج الرسم  :مالحظة 
من عمليات بي  السل  والبضائ  على ااالة اليت ا شراغها عليما دون  املتأيت ااساب االلرادولسجل ضمن هاا : المبيعات على البضائع 055/حـــــــــــ

  .تغيري وهو عادة نوا  جتاري حبت
  :التاممبيعات االنتاج  053/حـــــــــ

 3بالكيانات االنتاجية مبلم مبيعات املنتجات التامة لكون دائما ااساب الايولسجل ضمن هاا 
 :الوسيطياج مبيعات االنت 052/حـــــــــ

مجي  املنتجات الوسيطية اليت تعترب نصف مصنعة لكنما تعترب انتاج تام يف بعض ااناالت وجناهزة للبين  علنى حالتمنا  ااساب مبالمولسجل ضمن هاا 
  .لتستكمل عن  الزبون اجل ل 



 :المتبقيمبيعات النتاج  053/حـــــــــــ
  .تضالت ومممالت املبيعات املتمالة يف مواد االسرتجاع من مجي  مبالم ولسجل ضمن هاا ااساب

  :األشغالمبيعات  050/حــــــــــــ
 .املفوترة لألشغال اليت متت املبالم واألشغال مجي يف شركات اال ا   لستعمل عادة ااساب الايولسجل ضمن هاا 

 :الدراساتمبيعات  015/حنننننننننننننننننن
  .من ال راسات ةداملؤ عادة ما لستخ م يف مكاتب ال راسات اين سية والري وما شااما مبالم اخل مات  الاي ااسابولسجل ضمن هاا 

  :المؤداةمبيعات الخدمات  050/حـــــــــ
 .لستعمل عادة يف الكيانات ذات الطاب  اخل مي مبالم اخل مات املق مة للغري ااساب الايولسجل ضمن هاا 

 :الملحقةمنتجات األنشطة  013/حنننننننننننننننننن
 .الرادات األنوطة التابعة للنوا  الرئيسي للكيان كنقل الوجبات الغاائية من طرد املطاعت مقابل أتعاب ااساب مبالمولسجل ضمن هاا 

 :التخفيضات والتنزيالت والحسومات الممنوحة  053 /حنننننننننننن
يف جانبننه املنن لن مجينن  املبننالم املمنوحننة علننى املبيعننات سننوالا ختفيضننات أو تنننزلالت أو حسننومات لكننن ااكمننة مننن  ولكنننااسنناب ولسننجل ضننمن هنناا 

عنبل  تكلفنة أوذلك تظمر لنا أن الرادات املبيعات أصل مما هو مسجل نظرلا بالقيمة االمسية للبضاعة أو السلعة املباعة على اعتبار التخفنيض عبنارة عنن 
بالنقصنننان وصنن  ا شنننرحه منننن خنننالل  كعنننبل مسنننتقل ولكننن خيفنننض منننن النننراد املبيعننات وبالتنننايل لنننؤلر يف النتيجننة بالسنننلب أو  ال لظمننر لكننن هننناا العنننبل

  .الزبائن ال ائنون 131ااساب 
 :اإلنتاج المخزن: ثانيا
 :التخزينسحوب من ماالنتاج المخزون وال 02

أضنيفت منن طنرد الكينان خنالل عملينة االنتناج  ت تبناع بعن  ولكنمنا متانل صيمنة منتجات السنل  النيتولقص  به االلرادات املتمالة يف القيمة املضاتة على 
املسننتخ مة يف االنتناج حننا  نارت منتجنات تامننة دون هنامش رحبنني  وختنزن بتكلفنة انتاجمننا علنى اعتبننار أهننا املقابنل ااقيقنني للمنواد األوليننة والين  العاملنة

 :ااساب اىل حسابات ترعية كما للي ألهنا ما الت ت تباع ولنقست هاا 
 :الجاريةتغير المخزونات  023

ولسنجل هناا الننوع منن االلنرادات مجي  مبنالم املخزوننات صين  االنتناج وينا صيمنة مضناتة حنا و نلت هناا اجلنزل منن التمنام ولسجل ضمن هاا ااساب  
 : اسبيا على النيو التايل 

 :المحاسبية في حالة التخزين عند نهاية الدورة   

     

   سل  أو خ مات صي  اال ا /  حننن

  327  تغيري املخزونات اجلارلة / حننن                        

77/77 

 

  : حالة ارجاع المخزونات لتكملة انتاجها

     

   تغيريات املنتجات/حننن

  سل  أو خ مات صي  اال ا  / حننن                        
77/77 

  

307 

 
 

 :المنتجاتتغيير مخزونات  020
مجينن  مبننالم املخزونننات التامننة الصننن  أو اخلنن مات تامننة اال ننا  الننيت ت تبنناع اىل غالننة هنالننة النن ورة ايباسننبية تيننتت ختزلنمننا ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب  

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل  اسبيا وليس شرطا أن لكون التخزلن تعليا 

     

   لزونات املنتجات /  حننن

  327  تغيري لزونات املنتجات/ حننن                        
73 
 

 :خازن بقصد البيع محالة الخروج من ال

     

   تغيري املخزونات /حننن

 73  املنتجاتلزونات / حننن                        
307 

 



 :اإلنتاج المثبت 03/حــــــــ
 :للي    به مجي  االلرادات املتمالة يف القيمة املضاتة اليت لضيفما الكيان عن طرلق انوال أ ل لابت داخليا ولتفرع هاا ااساب اىل ماصولق

 : (المعنوية )االنتاج المثبت لألصول غير الملموسة  033
بنرام  معلوماتينة للكينان داخلينا مناال صن   كإنونالمجي  القيت املضاتة بتكلفة االنتناج للجنزل املنونأ منن األ نل غنري امللمنوم  ولسجل ضمن هاا ااساب  

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل لابتة غري ملموسة صي  اال ا   110سبق شرحه يف ااساب 

     

   لابتة غري ملموسة صي  اال ا  صيت/  حننن

  االنتاج املابت لأل ول غري امللموسة / حننن                        
373 

 

273 

 
 

  
 :الملموسةاالنتاج المثبت لألصول  032

املبناين للكينان داخلينا مناال صن  سنبق شنرحه يف  كإنونالمجي  القيت املضاتة بتكلفة االنتاج للجزل املنوأ من األ ل امللمنوم  ولسجل ضمن هاا ااساب  
  :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايلصيت لابتة ملموسة صي  اال ا   111ااساب 

     

   صيت ملموسة صي  اال ا  /  حننن

 372  االنتاج املابت لأل ول امللموسة/حننن                        

272 

 
 

  
 :اإلعانات: ثالثا

 :اعانات االستغالل  
ل دورة ولقنن  انناا ااسنناب مجينن  االلننرادات املامتلننة يف اعانننات االسننتغالل الننيت لسننتفي  منمننا الكيننان وعننادة مننا تكننون مننن ال ولننة أو أحنن  تروعمننا خننال

 :فرع هاا ااساب اىل ماللي االستغالل حبيث ال ت وم الكار من دورة عكس اعانات االستامار اليت لتلك على ع ة دورات ولت
 :اعانة التوازن  003

مجينن  االعانننات املمنوحننة للكيننان بقصنن  تغطيننة خسننارة معينننة يف امليزانيننة بسننبب موننروع معننني كالكيانننات الننيت تنوننط يف ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب  
 .111وص  سبق شرحه يف ااساب  .جماالت  عبة كيفر يف مناطق شبه جاتة

 :األخرىاعانات االستغالل  000 
االعانننات املمنوحننة للكيننان لتونننجيعه لالسننتامار يف موننارل  معينننة كالكيانننات الننيت تنوننط يف جمنناالت الفالحنننة يف  ااسنناب مجينن ولسننجل ضننمن هنناا 

 .111وص  سبق شرحه يف ااساب  .الصيراولةاملناطق 
 :اإليرادات العملياتية األخرى: رابعا

 :لرادات الناجتة من النواطات العملية العادلة للمؤسسة ولتفرع إىللقص  اا مجي  اإل 
 :فوائض قيم التنازل عن األصول غير المالية   002حــــــــــ

 .مناالمبالم االلرادات املتمالة يف القيت الزائ ة الناجتة عن األ ول الاابتة غري املالية كاألرباح املتيصلة من بين  شناحنة ولسجل ضمن هاا ااساب مجي  
 .101ا شرحه يف ااساب 

 :أتعاب الحضور وأجور االداريين أو المسير 003/حــــــــــ
ااضنور النيت حيصنل عليمنا األتنراد يف اجتماعنات معيننة وتعتنرب من اخيل لنوناطالت االلرادات املنباقة عنن أتعناب مبالم  ااساب مجي ولسجل ضمن هاا 

مجعينة  كنإدارةضناتة اىل أجنور النيت حيصنلون عليمنا باعتبنارهت مسنريلن لنوناطات أخنرى  إىل غنري ذلنك إاخلا ة كايبامني و ايباسنبني اخلنواص و املمن سنني 
ولسننجل هناا النننوع منن االلننرادات  .ىل نوناطه التجناريإضناتيا لضنناد إمعيننة منن طننرد تناجر أو  نناحب نونا  حيصننل مبوجبمنا علنى أجننر لعتنرب دخننال 

 :التايل اسبيا على النيو 

 

     

    البنك أو الصن وق /حننن

  أتعاب ااضور وأجور االدارلني أو املسري/ حننن                        
337 

 

332 

 



 

 :الدورةستثمار المحولة الى نتيجة أقساط اعانات اال  000/حــــــــــــ
القسط السنوي من اعانات االستامار املستلمة دتعة واح ة لكنما تعين ع ة دورات مسنتقبلية كمنا سنبق وأن رألننا ذلنك يف ولسجل ضمن هاا ااساب 

  .االستامار األخرى تكل صسط لعين الراد لتلك ال ورة تقطاعانات  311 و اعانات التجميز 313ااساب 
 :المشتركةعن العمليات  قسط النتيجة  000/حــــــــــــ

ن تننتت أمنن  كيننان أخننر دون  شننراكة األربنناح الننيت لتيصننل عليمننا الكيننان مننن عمليننات خارجننة عننن نوننا  الكيننان يف شننكلولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب 
ىل الننرادات نوننا  الكيننان العادلننة ولكننن حتننت اسننت صسننط النتيجننة عننن العمليننات املوننرتكة إتيعتننرب املبلننم املتيصننل عليننه كننربح الننراد لضنناد  مسننهإالعمليننة ب

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

 صسط النتيجة عن العمليات املورتكة / حننن                        
333 

 

332 

 
 

 :مداخيل نتيجة دخول مديونيات مهتلكة  000/حــــــــــــــ
مننن حتصننيلما أي  امليننؤوممبننالم ايبصننلة مننن الغننري وكننالك املبننالم ايبصننلة مننن املنن لونيات  مبننالم االلننرادات املتمالننة يف ااسنناب مجينن ولسننجل ضننمن هنناا 

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل امل لونيات املع ومة وا حتصيلما 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

  م اخيل نتيجة دخول م لونات ممتلكة / حننن                        
333 

 

332 

 
 

 :التسيير منتجات استثنائية على عمليات  000/حـــــــــــ
ولسنجل هناا مجي  االلرادات االستانائية خالل عملية التسيري أي م اخيل الرادات غنري متوصعنة لكنمنا ضنمن نونا  الكينان ولسجل ضمن هاا ااساب 

 :النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل

     

 اجلاري البنكي   /حننن

  منتوجات استانائية على عملية التسيري / حننن                        

 
333 

 

332 

 
 

 :األخرىمنتوجات التسيير الجارية   000/حـــــــــــــ
للكيننان وت لسننبق ذكرهننا يف  االسننتغاللمجينن  مبننالم االلننرادات الناجتننة عننن عمليننات التسننيري األخننرى للنوننا  خننالل دورة ولسننجل ضننمن هنناا ااسنناب 

 :ولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التايل حسابات أنفة الاكر 

 

     

    البنك أو الصن وق/حننن

  منتوجات التسيري اجلارلة األخرى / حننن                        
333 

 

33/37 

 
 

 
 :أمثلة
دج من أح   بائنما ااا لني على منية امتينا  اسنتعمال نظاممنا املعلومنايت لتسنيري  31111مؤسسة أنظمة معلوماتية شيك بنكي مببلم  استلمت -3

 .املستخ مني
531  

053 
 البنك

 األتاوى عن االمتيا ات والربالات                          
31111  

31111 
 .من أح  ورلة  بائنما، وص  أع مت املؤسسة دلنه منا سنتني بسبب وتاتهدج 351111صبضت مؤسسة شيك بنكي مببلم -1

531  
050 

 البنك
 م اخيل نتيجة دخول م لونيات ممتلكة     

351111  
351111 

 



 :لمنتجات المالية ا: خامسا
 :يف شكل لابت كالقيت الاابتة ولتفرع هاا ااساب اىل ما للي  املتأتية من حركة األموال سوالا اإللراداتولق  اا 

 :منتجات المساهمات  003/حـــــــــ
ولسننجل االلنراد  اسننبيا أربناح األسنمت  منن خننالل  كيانننات أخنرىمجين  مبننالم االلنرادات املتأتينة مننن مسنا ات الكينان يف  ولسنجل ضنمن هنناا ااسناب  

 :على النيو التايل 

     

     البنك / حننن

 333 م اخيل األ ول املالية / حننن                        
332 

 

 :المدينةعائدات الحسابات  002/حــــــــــــ
 :ولسجل االلراد  اسبيا على النيو التايل االلرادات اليت ت خل للكيان نتيجة اصراضه للغري يف اطار عقود االجيار التموللي ولسجل ضمن هاا ااساب 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

 عقود االجيار التموللي علىااسابات امل لنة املرتتبة / حننن             
 عائ ات ااسابات امل لنة /حنن           

237 
337 

332 

 
 

 :عائدات الصرف  000/حـــــــــــــ
ولسجل هاا النوع األجنبية بصفة عامة وصيمتما ااالية يف السوق النق ي الفروصات الزائ ة بني مبالم شرال العملة الصعبة و ولسجل ضمن هاا ااساب 

 :التايلمن االلرادات  اسبيا على النيو 

     

    البنك أو الصن وق/حننن

 333  عائ ات الصرد/ حننن                        

33/37 

 

 :الماليةاألرباح الصافية عن عمليات بيع األصول  000/حـــــــــــــ
بني القيمة ايباسنبية لأل نل املنايل وصيمنة التننا ل علنى اعتبارهنا أهننا ربنح  نايف ننات  عنن عملينة  مبالم الفروصات الزائ ة مجي  بولسجل ضمن هاا ااسا

 :التايلولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو التنا ل 

     

 اجلاري البنكي   /حننن

 املاليةأح  األ ول / حننن    
 األرباح الصاتية عن عمليات بي  األ ول املالية /حنن

23/23 
333 

332 

 
 

 :منتجات مالية أخرى  000/حـــــــــــــ
كمراجعنة األسنعار للسنل  واخلنن مات  السنابقة ااسنابات مبنالم االلنرادات ذات الصنيغة املاليننة وت لسنبق ذكرهنا ضنمن مجين ولسنجل ضنمن هناا ااسناب 
 .املباعة بسبب التضخت ماال 

 : (منتجات )العناصر غير العادية   00/حــــــــــــ 
مجي  املبالم االلرادات غري العادلة للكيان دون توصعما لسبب من األسباب الطبيعية اخلارجة عن النوا  االستغاليل للكينان ولسجل ضمن هاا ااساب 

 :التايلولسجل هاا النوع من االلرادات  اسبيا على النيو 

     

    الصن وق أوالبنك / حننن

 ( منتجات)'العنا رغري  العادلة/ حننن                        
33 
 

33/37 

 
 

 : أمثلة
 .دج05111حصلت املؤسسة عن طرلق البنك على إلرادات مسا تما يف مؤسسة أخرى تق ر ب 

 .دج30111مببلم  متعامليماحصلت املؤسسة على إلرادات صرض كانت ص  منيته ألح  
 .دج151111دج، بع  أن كانت مسجلة مببلم إمجايل ص ره 3111سن  مسا ة كانت متلكما مببلم  511تنا لت مؤسسة عن 

531  
003 

  البنك
 م اخيل األ ول املالية/ حننن                

05111  
05111 



531  
001 

 البنك
 م اخيل األ ول املالية/حن                      

30111  
30111 

531  
101 
000 

 البنك
 سن ات أخرى للمسا ة                
 األرباح الصاتية عن عمليات التنا ل                

511111  
151111 
351111 

 

 
 :االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات: سادسا

سنابقا كأعبننال متوصعننة ااصننول ومحلنت علننى ميزانيننات الكيننان لفنرتات سننابقة لكننن اذا لبننت أن  ملبننالم اعتننربتولقصن  انناا ااسنناب االسنرتجاعات املاليننة 
ولتفرع هاا ااساب  ،التوص  باخلسارة ت لتت تتسرتج  املبالم اليت سجلت كخسارة على السنوات السابقة وتعترب العملية كلما كقي  للتوا ن وليس حقيقيا

 :للي  ىل ماإ
 : (الجاريةاألصول غير )والمؤونات القيمة  االستغالل على خسائراسترجاعات 003

 :االسرتجاعات خلسائر القيت املتوصعة على األ ول الاابتة ولسجل هاا االسرتجاع  اسبيا على النيو التايل  ااساب مبلمولسجل ضمن هاا 

     

    خسائر يف القيت على القيت الاابتة /حننن

 )األ ول غري اجلارلة )اسرتجاعات االستغالل  على  خسائر القيمة واملؤونات /حننن           
 

333 
 

 

24 

 
 

 

 : (األصول الجارية )استرجاعات االستغالل على القيمة والمؤونات  000
 :خلسائر القيت املتوصعة على األ ول املت اولة ولسجل هاا االسرتجاع  اسبيا على النيو التايل  االسرتجاعات ااساب مبالمولسجل ضمن هاا 

     

    خسائر يف القيت على القيت الاابتة /حننن

األ ول )اسرتجاعات االستغالل على القيمة واملؤونات / حننن        
 (اجلارلة 

773 
 

74/74/34 

 
 

 :واملؤوناتاملالية على خسائر القيمة  االسرتجاعات 030
 :كالتايلولسجل هاا النوع من االسرتجاعات  اسبيا   اال ول املاليةولسجل ضمن هاا ااساب مبالم االسرتجاعات خلسائر القيت املتوصعة على 

 

     

    اال ول املالية  أح خسائر يف القيت على /حننن

 املالية على خسائر القيمة و املؤونات االسرتجاعات /حننن        
773 

 

34/243/243/243 

 
 

 :المحاسبية أعمال نهاية الدورة: تاسعالفصل ال
ل اجلنرد، لطلنق علنى لسجل ايباسنب القينود املنباقنة عنن العملينات يف دتنرت اليومينة، مث لرحلمنا إىل دتنرت األسنتاذ ليقنوم يف األخنري بإعن اد مينزان املراجعنة صبن

لكنه جي  نفسه جمبور علنى  واملوضوعية،صصارى جم ه من حيث التنظيت وال صة  املراحل الاالث األعمال الروتينية للمياسبة، لبال ايباسب خالياهاه 
ال تعنود إعادة النظر تيما يف آخر ال ورة، حيث    دائما أن هناس عمليات تعود إىل ال ورة ولكنمنا ت تسنجل بعن  وأن هنناس عملينات سنجلت ولكنمنا 

 .، كما أن هناس أخطال ارتكبت ألنال تسجيل بعض العمليات(جزل منما أو كلما)ال ورة إىل 
 :تتلخص أعمال هنالة ال ورة ايباسبية يف. تتمال أعمال اجلرد يف البيث عن هاه العمليات بنوعيما واكتواد األخطال املرتكبة، ا د تسولة الوضعية

  ايباسبيةأعمال اجلرد والتسولة. 
  الكوود املاليةإع اد. 

  :أعمال الجرد والتسوية: أوال
، ومراجعنننننة الولنننننائق النننننيت تابنننننت (تابيتنننننات ، لزونات،مننننن لنون)بنننننه اإلحصنننننال املنننننادي لعنا نننننر أ نننننول املؤسسنننننة  لقصننننن : الفعلـــــيو أالجـــــرد المـــــادي 

 (.اجلرد املادي)مبا هو موجود تعال( اجلرد ايباسك) بال تاترالفروق الناجتة عن مقارنة ما هو مسجل الستخراج (. ال لون)التزامالا



، حيث تسجل القيود الال مة يف اليومية، تسجل صيود إعنادة تصننيف تسوى الوضعية أي جعل ال تاتر تواتق ما هو موجود يف الواص  :تسوية الحسابات
 .وااسابات اجلزئية يف ااسابات الرئيسة، مث حتول األر  ة إلع اد الكوود املاليةااسابات، حيث لتت إصفال ااسابات الفرعية يف ااسابات اجلزئية 

 : تتضمن أعمال هنالة ال ورة
 (11وااساب  13ااساب ) .جرد األ ول الاابتة، حساب االهتالكات، التنا ل عن التابيتات، تسجيل نواصص القيمة وإعادة التق لر 
  املخزوناتتروصات تسولة.   
 اخلسارة يف القيمة .ابات الغريتسولة حس. 
  (األعبال والنوات  املعالنة مسبقا) تسولة حسابات التسيري 

 جتمي  ااسابات  وإع اد ميزان املراجعة. 
 : بالنسبة للتثبيتات: أوال
 (315و 311ااسابات ) صيمتما ايباسبية م  صيمتما العادلة لتت اجلرد املادي من خالل إحصال عنا ر التابيتات، وتقييمما  مبقارنة 

 :تسجيل صيود التسولة الناجتة عن اجلرد املادي بع  املواتقة بني اجلرد املادي و اجلرد ايباسك من خالل
 (13ااساب ) التسجيل ايباسك لالهتالكات 
 (11ااساب ).دراسة مؤشرات ت ين صيمة التابيتات وتسجيلما إن وج ت 
  (11ااساب )التسجيل ايباسك للتابيتات صي  اإل ا  بع  حت ل  نسبة تق م األشغال 
 مراجعة حسابات تسجيل التسبيقات عن التابيتات. 

 :بالنسبة للمخزونات: ثانيا

تبني وجود ترق بني اجلرد املادي  ، وإذا(يف حالة تطبيق طرلقة اجلرد ال ائت يف تسجيل املخزونات)لتت اجلرد املادي من خالل إحصال عنا ر املخزونات 
 .واجلرد ايباسك نقوم بتسجيل صيود التسولة

 .املخزون ايباسك-املخزون املادي = ترق اجلرد -3
 :يف هاه ااالة إذا كان مربرا لسوى كما للي .ص  لكون الفرق اجلرد سالبا إذا كان املخزون املادي أصل من املخزون ايباسك

011  
11/13/11 

 املخزوناتتغريات 
 أح  حسابات املخزونات           

  ترق اجلرد السالب املربر

011  
15 

 تغريات املنتجات
 لزون املنتجات                    

  

 

 :و إذا كان غري مربر لسوى كما للي
050  

13/13/11/15 
 األعبال االستانائية للتسيري

 أح  حسابات املخزونات                    
اجلرد السالب غري ترق 
 املربر

 

 
 :تيسوى املخزون بالقي  التايل مربرا وص  لكون ترق اجلرد موجبا 

11/13/11  
011 

 أح  حسابات املخزونات 
 تغريات املخزونات                 

  املربر ترق اجلرد املوجب

15  
011 

 لزون املنتجات
 تغريات املنتجات                   

  

 :ترق اجلرد موجبا غري مربر تيسوى املخزون بالقي  التايلوص  لكون 
11/13/11/15  

050 
 أح  حسابات املخزونات

 اإللرادات االستانائية عن عمليات التسيري       
  ترق اجلرد املوجب غري املربر

 (11و 11انظر ااسابات )تسجيل السل  واخل مات صي  اإلنتاج  -1



 (113، 10، 13انظر ااسابات )تسولة حسابات املورتلات املخزنة  -1
 :لحسابات الماليةوا بالنسبة لحسابات الغير: ثالثا

 51/وحننننننن .ت ين يف حسابات الغري  11/ت وحننننننننمالزبائن املوكوس يف حتصيل 130/حننننن يف ااساببالنسب لتسولة حسابات الزبائن ا التطرق إليما 
 .خسارة القيمة عن ااسابات املالية

 : (األعباء والنواتج)بالنسبة لحسابات التسيير : رابعا
،   (130/وحننننننن 130/ااسابات حنننننن) لراعى عن  تسولة حسابات التسيري م ى ارابطما ب ورة االستغالل، بتسجيل األعبال واملنتجات املعالنة سلفا 

 "أعبال وإلرادات مؤجلة "313ال ورة املالية الواح ة تيتت تسجيلما يف ااساب  املنتجات املتعلقة بالسنة املوالية ال غري أما املنتوجات اليت تفوق

 :إعداد الكشوف المالية: ثانيا
 :السنولة واملتمالة يف بع  االنتمال من عمليات اجلرد املادي وتسولة ااسابات، تأيت مرحلة إع اد الكوود املالية

ايباسبية املنتمجة ولوتر معلومات مكملة  ج ول تغريات األموال اخلا ة، ومليق لبني القواع  والطرقامليزانية، ج ول النتائ ، ج ول سيولة اخلزلنة، 
 .عن امليزانية وج ول حسابات النتائ 

 




