البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة(01) :
المستوى :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي
المادة :ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ

المجال المفاھيمي األول :اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
الوحدة  (01) :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

الكفاءات المستھدفة  -:ﻳُﺤﺪد دور اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

اﻟﻤﺨﻄـــــــﻂ:
.1التمھيد) وضعية االنطالق(:

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﻧﻮاة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎ ،ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ ،ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻨﺸـﺎط اﻗﺘﺼـﺎدي ﺳـﻮاء
ﻛﺎن إﻧﺘﺎﺟﻴﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺎ...اﻟﺦ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳـﺪوﻳﺎ أو ﺑﻮاﺳـﻄﺔ أﻧﻈﻤـﺔ اﻹﻋـﻼم

اﻻﻟــﻰ واﺣﺘـﺮام ﻣﺒﺎدﺋﻬــﺎ ﺣﺘــﻰ ﺗــﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت دﻗﻴﻘــﺔ ﺗﻔﻴــﺪﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﺒــﺆ واﺗﺨــﺎذ ﻗـﺮارات ﺻــﺎﺋﺒﺔ وﻓــﺮض رﻗﺎﺑــﺔ ﺗﺤﺤــﻖ اﻷﻫـﺪاف ﻛــﻞ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻫﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
 .2البنــــــا ء:

 .1اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 .1.1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 .2.1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
.2اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
 .2.2ﻣﻬﺎم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
 .1.2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
 .3اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .1.3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ
أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ب ـ أﻫﺪاف ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺿﺮورة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 أداة ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ
 وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ
 أداة إﺛﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع
 أداة ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ
 .2.3اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
أ ـ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ب ـ اﻟﻐﻴﺮ



اﻟﺪاﺋﻨﻮن
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

 اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻷﺟﺮاء )اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(
 اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮن
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .3.3دور اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
 .4.3ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
أ ـ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
ب ـ ﻣﺒﺪأ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟـ ـ ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
د ـ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻫـ ـ ﻣﺒﺪأ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
و ـ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ز ـ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺣـ ـ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻴﻄﺔ
ط ـ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
 .5.3ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
أ ـ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ز ـ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺪورات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 .3التطبيـــــق:
ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﻗﻢ 2.1ص 17،3ص 18
 .4التقــــــويم :

 ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط.
 ﻳﺤﺪد ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
 ﻳﺤﺪد أﻫﺪاف وﻣﺒﺎدئ وﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

منھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )(SCF

اﻟﻣﻳدان اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ اﻷوﻝ :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟوﺣدة رﻗم ) :(01اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﺳﻳﻳر
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 04:ﺳﺎ
الكفاءات المستھدفة :

ـ ﻳُﺤﺪد دور اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ

 .1اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .1.1ﺗﻌرﻳف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ـ يصنف المتعلم في جدول مجموعة  .2.1ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
م ن المؤسس ات حس ب معي ار
النش اط باس تعمال مع الج
النصوص
 .2اﻟﺗﺳﻳﻳر
 .1.2ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺳﻳﻳر
 .2.2ﻣﻬﺎم اﻟﺗﺳﻳﻳر
 .3اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .1.3ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
أ ـ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ـ ـ ـ ـ ـ ﻳﺻ ـ ـ ـ ــﻧف اﻟﻣ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻠم ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ـ ــدوﻝ
ﺑﺎﺳـ ـ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺞ اﻟﻧﺻ ـ ـ ـ ــوص
أﻫ ــداف ﻣﺳ ــك اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــن ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــن
اﻷﻫداف.

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ

ـ ـ ﺗﺻــﻧف اﻟﻣؤﺳﺳ ـﺎت ﺣﺳــب ﻣﻌﻳــﺎر اﻟﻧﺷــﺎط
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر.

ـ ـ ﻳــﺗم اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺗﻧظــﻳم واﻟﺗﻧﺑ ـؤات واﺗﺧــﺎذ
اﻟﻘ اررات واﻟرﻗﺎﺑﺔ.

ـ ـ اﻻﻗﺗﺻــﺎر ﻋﻠــﻰ ﺗﻌرﻳــف اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ
أو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ـ ﻳؤﺧـذ اﻟﺗﻌرﻳـف ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (3ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون
.11-07
ـ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
ب ـ أﻫداف ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ـ ـ ـ ـ ﻳـ ـ ــﺗم اﻻﻗﺗﺻـ ـ ــﺎر ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻣـ ـ ــﺎدة ) (4ﻓـ ـ ــﻲ
 ﺿرورة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
 أداة ﻟﻠﺗﺳﻳﻳر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ واﻟﻣـﺎدة ) (5ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ
 وﺳــﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون .11 – 07
واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻐﻳر
 أداة إﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع
 أداة ﻟﺣﺳـ ـ ـ ــﺎب اﻟوﻋـ ـ ـ ــﺎء اﻟﺿ ـ ـ ـ ـرﻳﺑﻲ
وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿراﺋب اﻟواﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ

ـ ﻳﺑــﻳن اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻓــﻲ ﻣﺧطــط ﺑﺎﺳــﺗﺧدام  .2.3اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠون ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻣﻌـ ـ ــﺎﻟﺞ اﻟﻧﺻـ ـ ــوص اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﻌﻣﻠﻳن
أ ـ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.
ب ـ اﻟﻐﻳر
 اﻟداﺋﻧون
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب
 اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
 اﻷﺟراء )اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون واﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون

ـ ـ ﺗﻣﻛــن ﻣــن ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﻛوﻧــﺎت وﺗطــور اﻟذﻣــﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.
ـ ـ ـ ﻳﻬـ ــﺗم اﻟﻐﻳـ ــر ﺑﻣﻌرﻓـ ــﺔ ﻣردودﻳـ ــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ
وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد.

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ

ـ ـ ـ ـ ـ ﻳﺑ ـ ـ ــﻳن اﻟﻣ ـ ـ ــﺗﻌﻠم ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ــدوﻝ ﺑﻌ ـ ـ ــض  .3.3دور اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛـن اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣـن

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ
ـ ـ ـ ـ ـ اﻹﺷـ ـ ـ ــﺎرة إﻟـ ـ ـ ــﻰ دور اﻹﻋـ ـ ـ ــﻼم اﻵﻟـ ـ ـ ــﻲ
واﻟﺷ ــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ ﻻﺳ ــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓ ــﻲ
ﻣﺳ ــك اﻟﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺔ ﻛﻣ ــﺎ ﻧﺻ ــت ﻋﻠ ــﻰ

ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻧطﻼﻗًـﺎ
ﻣن ﻣﻌطﻳﺎت ﻣﻳداﻧﻳﺔ.

ذﻟـ ـ ــك اﻟﻣ ـ ـ ـواد ) (3و) (4و) (5ﻣـ ـ ــن
اﻟﻣرﺳـ ــوم اﻟﺗﻧﻔﻳـ ــذي رﻗـ ــم 110 -09

اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ .2009/04/07
 .4.3ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

ـ ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣـذﻛورة ﻣـن اﻟﻣﺻـﺎدر
اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

ـ ـ ﺗﺳــﺗﻣد اﻟﺗﻌــﺎرﻳف ﻣــن اﻟﻣﻠﺣــق رﻗــم )(3
ـ ـ ـ ﻳﺑـ ــﻳن اﻟﻣـ ــﺗﻌﻠم ﻓـ ــﻲ ﻣﺧطـ ــط ﺑﺎﺳـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ
ﻣﻌ ــﺎﻟﺞ اﻟﻧﺻ ــوص ﻣﺑ ــﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ

ﻣن ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ.

أ ـ ﻣﺑدأ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ

ﻣن اﻟﻘرار رﻗم  71ﻟﺳﻧﺔ . 2008

ـ ﺗﺳﺗﻣد اﻟﻣﺑﺎدئ )أ  ،ب  ،ﺟـ ،د  ،ﻫـ(
ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (6ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

ب ـ ﻣﺑدأ ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

.11-07

ﺟـ ـ ﻣﺑدأ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
د ـ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
ﻫ ـ ـ ﻣﺑــدأ أﺳــﺑﻘﻳﺔ اﻟواﻗــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣظﻬر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

و ـ ﻣﺑدأ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ

ـ ـ ـ ﺗﺳـ ــﺗﻣد اﻟﻣﺑـ ــﺎدئ )و ،ز ،ﺣ ـ ــ ،ط( ﻣـ ــن
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ز ـ ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟدورات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
ﺣـ ـ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻳطﺔ
ط ـ ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ

 .5.3ﻣﺻﺎدر اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
أ ـ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﻳﺔ



اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 11-07



اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﻳذي 156-08
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اﻟﻘرار) 71ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت(

)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ(


اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار )72ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ(
ـ ـ ﻳﺑﺣ ــث اﻟﻣ ــﺗﻌﻠم ﻓ ــﻲ اﻟﺷ ــﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳ ــﺔ

ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘـواﻧﻳن واﻟﻣ ارﺳـﻳم ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ
ﻣﺣرﻛـ ــﺎت اﻟﺑﺣـ ــث وﻳﺣﻣﻠﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ وﺳـ ــﺎﺋط

ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧزﻳن.

ب ـ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ

ـ ـ اﻋﺗﻣــدت اﻟﺟ ازﺋــر ﻋﻠــﻰ  IASوIFRS
ﻟﺳﻧﺔ .2004

الوثيقة المرافقة لمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاھيمي األول  :المبادئ األساسية للمحاسبة
الوحدة رقم ) :(01المؤسسة والتسيير
الحجم الساعي  04 :سا
الكفاءات المستھدفة :
ـ يحدد دور المحاسبة في التسيير المحاسبي والم الي
للمؤسسة.

مؤشرات التقويم:

 يحدد مستعملي المحاسبة.
 يحدد أھداف ومبادئ ومصادر المحاسبة في المؤسسة االقتصادية.
يصنف المؤسسات حسب معيار النشاط.

وسائل الدعم و اإليضاح :


 القانون رقم  ،11-07المرسوم التنفيذي رقم  ،156-08المرسوم التنفيذي رقم .110-09
 القرارين رقم  71و.72
بطاقة وصفية لمؤسسة اقتصادية.
شكل تخطيطي لمستعملي المحاسبة.

التوجيھات المنھجية و البيداغوجية :
 .1المؤسسة:
 يقتصر على تعريف المؤسسة االقتصادية التي تھدف إلى تحقيق الربح.


 يش تمل مخط ط مس تعملي المحاس بة عل ى المؤسس ة ،ال دائنون ،مص لحة الض رائب ،الھيئ ات االجتماعي ة ،الع املون ،المؤسس ات المالي ة،
تعرف المؤسسة على أساس أنھا منظمة تستعمل مجموعة من الوسـائل بغرض إنتاج سلـع و تقديم خدمات من أجل تحقيق الربح.

المستثمرون والمساھمون.
 .2المعلومات و تسيير المؤسسة:
يشار عند التطرق إلى أنواع المعلومات إلى أن المؤسسة تحتاج إلى معلومات متنوعة التخاذ القرارات التي تحقق بھا أھدافھا و ھي كما يلي :
معلومات محاسبية خاصة بوضعية الحسابات مثل أرصدة حسابات المؤسسة . . .الخ.
معلومات اقتصادية مثل وضعية السوق ،األسعار المطبقة من طرف المتنافسين  . . .الخ.
معلومات قانونية مثل معرفة حقوق والتزامات الغير ،تشريع العمل  ،االلتزامات الضريبية...الخ.
معلومات إحصائية مثل التوزيع الجغرافي للزبائن المحتملين  . . .الخ.



يعرف تسيير المؤسسة بأنه عملية توظيف الموارد لتحقيق أھداف مسطرة في إطار سياسة معينة.

 .3دور المحاسبة و اإلعالم اآللي في تسيير المؤسسة:

 يساھم اإلعالم اآللي في معالجة البيانات آليا ً باستخدام البرمجيات المتخصصة والحصول عل ى المعلوم ات عب ر االتص االت مث ل اس تعمال
يستمد دور اإلعالم اآللي من المواد  3و 4و 5من المرسوم التنفيذي رقم  110-09المؤرخ في .2009/04/07

شبكة اإلنترنت.



اإلشارة إلى أھمية البرمجيات المتخصصة والتي من الضروري أن تكون موافق ة للنظ ام المحاس بي والمنظوم ة االقتص ادية والقانوني ة ف ي
الجزائر.

 .4تستمد المبادئ من المادة  06من القانون رقم  11-07ومن المرسوم التنفيذي رقم .156-08
=======================================================

ﻣ ــﺎدة :اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ :وارد إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ) :(01اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 02 :ت إ.

اﻟﻮﺣ ـ ــﺪة ) :(01اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 04 :ﺳﺎ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :ـ ﻳﺤﺪد دور اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫـﻲ ﻧـﻮاة اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ،ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﻛﻴـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴـﺎ ،ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴـﻪ وﺳـﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳـﺔ ،ﻣﺎﻟﻴـﺔ وﺑﺸـﺮﻳﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻨﺸـﺎط
اﻗﺘﺼــﺎدي ﺳــﻮاء ﻛــﺎن إﻧﺘﺎﺟﻴــﺎ أو ﺗﺠﺎرﻳــﺎ أو ﺧــﺪﻣﺎﺗﻴﺎ...اﻟﺦ ﺑﻬــﺪف ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟـﺮﺑﺢ ،وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺿــﻤﺎن اﺳــﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﺴــﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ

ﻳﺪوﻳﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻋﻼم اﻻﻟﻰ واﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﺣﺘـﻰ ﺗـﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت دﻗﻴﻘـﺔ ﺗﻔﻴـﺪﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﺒـﺆ واﺗﺨـﺎذ ﻗـﺮارات
ﺻﺎﺋﺒﺔ وﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺤﺤﻖ اﻷﻫﺪاف ﻛﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻫﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟

 .1اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:

 .1.1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮض إﻧﺘﺎج ﺳﻠـﻊ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ.
 .2.1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت :ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ.

ا .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،اﻟﻤﻮاد واﻟﻠﻮازم  ...وﺗﻘﻮم ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻹﺳﺘﺮاد.
ب.اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻠﻮازم وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ.
ج .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ :ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﻔﻨﺎدق.
.2اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ:

 .1.2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ :ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻒء واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ) ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺎدﻳﺔ (ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
 .2.2ﻣﻬﺎم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ :ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

* اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ:ﻫﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻷﺷﺨﺎص وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

* اﻟﺘﻨﺒﺆ :ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ؟،وﻣﻦ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ؟.

* اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات :ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻠﻮل ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ .

* اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ:ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺎﻳﺮ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
 .3اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 .1.3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ:

أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  " 11-07ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﺪﻳﺔ  ،وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ،
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،وﻋﺮض ﻛﺸﻮف ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎن اﻟﻜﻴﺎن ،وﻧﺠﺎﻋﺘﻪ ،ووﺿﻌﻴﺔ ﺧﺰﻳﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ "

ب ـ أﻫﺪاف ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 ﺿﺮورة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  04ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  11-07ﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ....اﻟﺦ )اﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎب(
 أداة ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ:ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻛﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
 وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ:ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
 أداة إﺛﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع:ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﺠﺠﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ او ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

 أداة ﻟﺤﺴــﺎب اﻟﻮﻋــﺎء اﻟﻀـﺮﻳﺒﻲ وﻣﺒﻠــﻎ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اﻟﻮاﺟﺒــﺔ اﻟــﺪﻓﻊ:ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﺣﺴــﺎب ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗﻘﺪﻣــﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ وﺛــﺎﺋﻖ
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
 .2.3اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ:
أ ـ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺸﻮف)اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت( اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ب ـ اﻟﻐﻴﺮ:
 اﻟــﺪاﺋﻨﻮن:ﻳﺤﺘﺎج اﻟــﺪاﺋﻨﻮن إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓــﻲ اﺗﺨــﺎذ ﻗ ـﺮارات ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻤــﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻘــﺪﻳﻢ ﻗــﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻗــﺪرة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن.
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ:ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﺄداة إﺛﺒﺎت ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺴﺎب اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
 اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) (CNASاﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ) (CNRﻣﻨﺎﺟﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت.
 اﻷﺟﺮاء )اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(:وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮن:وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻘﺮوض وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ.
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻼرﺑﺎح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ.
 .3.3دور اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ :ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف إﺻﺪارات اﻹﻋﻼم اﻻﻟﻰ وﺗﺮﻗﻢ وﺗﺆرخ ﻋﻨﺪ إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺛﺒﺎت وﻳﺘﻤﺜﻞ
دورﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺪﻗﺔ. -ﺑﻠﻮرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﻐﺎﻳﺮة.

 .4.3ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ:
أ ـ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل:ﺗﻌﺪ اﻟﻜﺸﻮف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ب ـ ﻣﺒﺪأ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻻ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻤﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ.....
ﺟـ ـ ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ.
د ـ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ:اى ﺗﻘﻴﻴﻢ أي ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء )ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء( او اﻹﻧﺘﺎج )ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻹﻧﺘﺎج( ،او ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻣﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ او اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﻪ.
ﻫـ ـ ﻣﺒﺪأ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ إﻇﻬﺎر اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
و ـ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺧﻼل دورات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ودﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎ اﻻﻧﺴﺠﺎم وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ.
ﺣـ ـ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻴﻄﺔ:ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﻨﻮاﺗﺞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻧﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻋﺒﺎء واﻟﺨﺼﻮم.
ط ـ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ:ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ او ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻹرادات ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
ز ـ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺪورات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
 .5.3ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:
أ ـ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  11-07اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ، SCFواﻟﻘﺎﻧﻮن
 156-08اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻘﺮار  71اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم واﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﻌﺠﻢ ﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،اﻟﻘﺮار  72اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة  ،اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  110-09اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻋﻼم اﻻﻟﻰ.
ب ـ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) ،(IASاﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ،(IFRSﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) (IASBوﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻲ.

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة(02) :
المستوى :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي
المادة :ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ

المجال المفاھيمي األول :اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
الوحدة  (02) :اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ

الكفاءات المستھدفة  -:ﻳﺼﻨﻒ و ﻳﺤﻠﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ.

اﻟﻤﺨﻄـــــــﻂ:
.1التمھيد) وضعية االنطالق(:
ﻣﺆﺳﺴﺔ " أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ " ﺗﻨﺘﺞ وﺗﺒﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻳﻔﺮض ﺗﻨـﻮع اﻟﻤﺘﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ
و ﻛﺜﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ : N



 N/11/02اﺷﺘﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ  400 mﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش ﺑﻘﻴﻤﺔ  64.000 DAﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢ  ...وﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪاً ﺑﻮﺻﻞ رﻗﻢ. ...



 N/11/05ﺗﻢ إﺧﺮاج  100 mﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش إﻟﻰ ورﺷﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ )وﺻﻞ إﺧﺮاج رﻗﻢ (...



اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﻤﺪ ﻃﻠﺐ ﺷﺮاء أﻟﺒﺴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) 25.000 DAوﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ رﻗﻢ.(....



أﻣﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺴﺌﻮل اﻟﻤﺨﺰن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.

 اﻟﻤﻄﻠﻮب :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 .2البنــــــا ء:

 .1اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 .2اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

 .1.1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
 .2.1أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 .3.1اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
 .1.2ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
 .2.2أﻧﻮاع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
ب ـ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
أ ـ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ب ـ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 .3اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
 .4وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
 .1.4وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
أ ـ وﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ
ب ـ وﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺟـ ـ اﻟﻔﺎﺗﻮرة
 .4.2وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ب ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ :اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى
أ ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮري:اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺸﻴﻚ
 .3التطبيـــــق:
ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﻗﻢ  3.2.1ص34
 .4التقــــــويم :
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت.


 ﻳﺤﻠﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﺼﺪر و اﺳﺘﺨﺪام.
 ﻳﻨﺠﺰ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت.

منھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )(SCF

اﻟﻣﻳدان اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ اﻷوﻝ :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟوﺣدة رﻗم ) :(02اﻟﺗدﻓﻘﺎت ٕواﺛﺑﺎﺗﻬﺎ

اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 05:ﺳﺎ

الكفاءات المستھدفة:

ـ ﻳُﺼﻨﻒ وﻳُﺤﻠﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ.
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ

 .1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 .1.1ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ

 .2.1أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

 .3.1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
ـ ـ ـ ـ ﻳﺻ ـ ـ ــﻧف اﻟﻣ ـ ـ ــﺗﻌﻠم ﺑﺎﺳ ـ ـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﻌ ـ ـ ــﺎﻟﺞ  .2اﻟﺗدﻓﻘﺎت

اﻟﻧﺻ ــوص اﻟﺗ ــدﻓﻘﺎت ﻓـ ـﻲ ﺟ ــدوﻝ اﻧطﻼﻗـ ـﺎً  .1.2ﺗﻌرﻳف وﺗﺻﻧﻳف اﻟﺗدﻓﻘﺎت
ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.
أ ـ ﺗﻌرﻳف اﻟﺗدﻓﻘﺎت
ب ـ ﺗﺻﻧﻳف اﻟﺗدﻓﻘﺎت

ـ ﻳﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ ﺗﺻـﻧﻳف اﻟﺗـدﻓﻘﺎت إﻟـﻰ
داﺧﻠﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻳﺔ.

ـ ﻳﻧﺟــز اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣﺧططــﺎت ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن  .2.2أﻧواع اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﺗـ ــدﻓﻘﺎت اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﻌـ ــﺎﻟﺞ

اﻟﻧﺻوص.

أ ـ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ

ـ ـ ﻳــﺗم اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟداﺧﻠﻳــﺔ

ب ـ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ـ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ

 .3اﻟﺗدﻓﻘﺎت وﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
ـ ﻳﻧﺟز اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺟـدوﻝ وﺛـﺎﺋق  .4وﺛﺎﺋق إﺛﺑﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت
إﺛﺑﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت.

 .1.4وﺛﺎﺋق إﺛﺑﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
أ ـ وﺻﻝ اﻟطﻠب

واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.

ﺧﺎرﺟﻳﺔ.

ـ ـ ـ ـ إظﻬ ـ ـ ــﺎر اﻟﻌﻼﻗ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ــﻳن اﻟﺗ ـ ـ ــدﻓﻘﺎت
اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ـ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟوﺛﺎﺋق دون دراﺳﺗﻬﺎ.

ب ـ وﺻﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم

ﺟـ ـ اﻟﻔﺎﺗورة

 .4.2وﺛﺎﺋق إﺛﺑﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

أ ـ وﺳـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟـ ـ ـ ــدﻓﻊ اﻟﻔوري:اﻟوﺻـ ـ ـ ــﻝ
اﻟﻧﻘدي واﻟﺷﻳك

ب ـ وﺳ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟ ـ ــدﻓﻊ اﻵﺟ ـ ــﻝ :اﻷوراق ـ اﻟﺳﻧد ﻷﻣر واﻟﺳﻔﺗﺟﺔ )اﻟﻛﻣﺑﻳﺎﻟﺔ(.
اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻷﺧرى

الوثيقة المرافقة لمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاھيمي األول  :المبادئ األساسية للمحاسبة
الوحدة رقم ) :(02التدفقات وإثباتھا

الكفاءات المستھدفة:
ـ يصنف و يحلل التدفقات باالعتماد على وثائق
إثباتھا.

الحجم الساعي 05 :سا
مؤشرات التقويم:


 ينجز وثائق إثبات التدفقات.

يصنف التدفقات.
يحلل التدفقات إلى مصدر و استخدام.

وسائل الدعم واإليضاح :



شكل تخطيطي لمستخدمي المحاسبة.
نماذج لوثائق تجارية ووسائل الدفع.

التوجيھات المنھجية والبيداغوجية :


 تثبت التدفقات االقتصادية بالوثائق المحاسبية دون غيرھا ،فمثالً وصل الطلب ال يعتبر من الوثائق التجارية.
تستعمل الوثائق المختلفة في إثبات التدفقات الحقيقية والمالية.
تقدم نماذج للوثائق المختلفة التي سوف تدرس الحقا.

 Iـ وضعية االنطالق :
مؤسسة " ألبسة األطفال العصرية " تنتج وتبيع مختلف ألبسة األطفال .ترتبط المؤسسة م ع متعامليھ ا بعالق ات كثي رة ومتنوع ة.
يف رض تن وع المتع املين و كث رة العملي ات عل ى المؤسس ة تنظ يم عملي ة اس تغالل المعلوم ات الناتج ة ع ن العالق ات بم ا يس مح لھ ا باتخ اذ ق رارات
تسييرھا.
وفيما يلي بعض العمليات التي قامت بھا المؤسسة خالل شھر نوفمبر من السنة : N
 N/11/02 اشترت المؤسسة من شركة النسيج  400 mمن القماش بقيمة  64.000 DAفاتورة رقم  ...وتم الدفع نقداً بوصل رقم. ...
 N/11/05 تم إخراج  100 mمن القماش إلى ورشة التفصيل )وصل إخراج رقم (...


 أمر المدير التجاري مسؤول المخزن بتقديم وضعية المخزونات.

استلمت المؤسسة من الزبون أحمد طلب شراء ألبسة متنوعة لألطفال قيمتھا ) 25.000 DAوصل الطلب رقم.(....

 IIـ البناء :
 .1التدفق

يستنتج من وضعية االنطالق أن :
المتعاملين مع المؤسسة ھم  :الموردون ،الزبائن ،المستخدمون ،الدولة والمؤسسات المالية.


 التدفق ھو تحويل معلومات أو سلع أو خدمات بين المؤسسة و أحد متعامليھا.
 تلقي المؤسسة من الزبون طلب شراء سلعة يمثل تدفقا ً خارجيا ً للمعلومات أما تقديم المعلومات واألوامر داخل المؤسس ة يمث ل ت دفقا ً داخلي ا ً
للمعلومات.



إخراج القماش من المخزن إلى ورشة التفصيل يمثل تدفقا ً ماديا ً داخليا ً.

 .2تصنيف ووصف التدفق :
نستنتج من عملية يوم  N/11/02ما يلي :
تدفق حقيقي )مادي(  :شراء القماش بـ 400 m
مؤسسة ألبسة األطفال
العصرية

شركة النسيج
تدفق مالي )نقدي(  :تسديد قيمة القماش بـ 64000 DA

من خالل الشكل التخطيطي نستنتج أثر التدفق لدى مؤسسة ألبسة األطفال العصرية :



تاريخ إنجاز العملية يوم N/11/02


 نقطة االنطالق )المصدر(  :إخراج النقود من صندوق مؤسسة ألبسة األطفال العصرية.
 نقطة الوصول )االستخدام(  :شراء قماش
قيمة التحويل 64000 DA

المصدر:

االستخدام :

64000 DA

إخراج النقود من الصندوق

شراء القماش من أجل
اإلنتاج

 IIIـ التطبيق :
قامت مؤسسة تجارية مختصة في شراء و بيع أجھزة اإلعالم اآللي بالعمليات التالية خالل أسبوع
 N/01/02 شراء  5أجھزة إعالم آلي على الحساب بـ  30000 DAللجھاز )فاتورة رقم .(...
 N/01/03 شراء أقراص مضغوطة و أقراص مرنة بمبلغ  12000 DAنقداً )فاتورة رقم.(...
 N/01/04 تسديد فاتورة الكھرباء و الغاز بمبلغ  21000 DAبشيك بنكي.
 N/01/06 تحويل مبلغ  50000 DAمن البنك إلى الصندوق.
 N/01/06 بيع جھاز إعالم آلي بـ  40000 DAنقداً )فاتورة رقم.(...
العمل المطلوب:
 .1بين طبيعة التدفق لكل عملية.
 .2حلل التدفقات إلى مصدر واستخدم موضحا ً َ◌ ذلك بمخططات.
 IVـ التقويم :

يتم تقويم تعلمات المتعلمين انطالقا ً من مؤشرات الكفاءة المحددة لھذا النشاط بھدف :

 تحليل التدفقات إلى مصدر و استخدام.
تصنيف التدفقات إلى حقيقية و مالية.

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

ﻣ ــﺎدة :اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ :وارد إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ) :(01اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻮﺣ ـ ــﺪة ) :(02اﻟﺘﺪﻓﻘـﺎت وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 02 :ت إ.
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 05 :ﺳﺎ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :ـ ﻳﺼﻨﻒ و ﻳﺤﻠﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ " أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔـﺎل اﻟﻌﺼـﺮﻳﺔ " ﺗﻨـﺘﺞ وﺗﺒﻴـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ أﻟﺒﺴـﺔ اﻷﻃﻔـﺎل .ﺗـﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻌﻼﻗـﺎت ﻛﺜﻴـﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ .ﻳﻔـﺮض

ﺗﻨﻮع اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ و ﻛﺜﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ :N

 N/11/02 اﺷـﺘﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴـﻴﺞ  400 mﻣـﻦ اﻟﻘﻤـﺎش ﺑﻘﻴﻤـﺔ  64.000 DAﻓـﺎﺗﻮرة رﻗـﻢ 17وﺗـﻢ اﻟـﺪﻓﻊ ﻧﻘـﺪاً ﺑﻮﺻـﻞ
رﻗﻢ44

 N/11/05 ﺗﻢ إﺧﺮاج  100 mﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش إﻟﻰ ورﺷﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ )وﺻﻞ إﺧﺮاج رﻗﻢ (14

 اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن أﺣﻤﺪ ﻃﻠﺐ ﺷﺮاء أﻟﺒﺴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) 25.000 DAوﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ رﻗﻢ.(11
 أﻣﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺴﺌﻮل اﻟﻤﺨﺰن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.

اﻟﻤﻄﻠﻮب :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس
 .1اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:

 .1.1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ:ﻫﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ إﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ

ﺻﻮرة ﻣﻘﺮوءة او ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺮﺋﻴﺔ ...

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ،اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ...
 .2.1أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:

أ -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻮق ،اﻷﺳﻌﺎر.............

ب -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐﻴﺮ )اﻟﻌﻤﺎل ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ(.... ،

ج -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ:ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﺮف ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ،أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد........
د -ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 .3.1اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:

ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ووﺿﻌﻴﺔ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ وﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ.
* ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ :ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ )ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ(.

* ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰن(.

* ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ(.
 .2اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت:

 .1.2ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت:

أـ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت :ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت أو أﻣﻮال ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و أﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ أو داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ)ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ(.

ب ـ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت:

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت:ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﻴﻦ

ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ

وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ
داﺧﻠﻴﺔ :ﻣﺜﻞ إﺧﺮاج اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ

داﺧﻠﻴﺔ :ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻟﺨﺎزن إﻟﻰ ورﺷﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺧﺎرﺟﻴﺔ:ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن

ﺧﺎرﺟﻴﺔ:ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ

 .2.2أﻧﻮاع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت

أ ـ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )اﻟﻤﺎدﻳﺔ(:ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻊ)اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ( أو اﻟﺨﺪﻣﺎت)اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ(...ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ)ﺧﺎرﺟﻴﺔ(،أو داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )داﺧﻠﻴﺔ(.

ب ـ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال)ﻧﻘﻮد،ﺷﻴﻜﺎت،وﺳﺎﺋﻞ دﻓﻊ أﺧﺮى(ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ) ﺧﺎرﺟﻴﺔ(.
 .3اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ:

ﻳﻘﺎﺑــﻞ ﻛــﻞ ﺗــﺪﻓﻖ ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﺗــﺪﻓﻖ ﻣﺎﻟﻴــﺎ ﻣﺴــﺎوﻳﺎ ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﺰاﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠـﻰ اﻟﻘــﺮض أو ﺗـﺪﻓﻖ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ.
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮم  N/11/02ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
تدفق حقيقي )مادي(  :شراء القماش بـ 400 m

ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ
تدفق مالي )نقدي(  :تسديد قيمة القماش بـ 64000 DA

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﺛﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ :
 ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮم N/11/02
 ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 64000 DA

 ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق )اﻟﻤﺼﺪر(  :إﺧﺮاج اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
 ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺻﻮل )اﻻﺳﺘﺨﺪام(  :ﺷﺮاء ﻗﻤﺎش
اﻟﻤﺼﺪر:

64000 DA

إﺧﺮاج اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻻﺳﺘﺨﺪام :
ﺷﺮاء اﻟﻘﻤﺎش ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﺘﺎج

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮم  N/11/15ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻣﺨﺎزن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل:

تدفق حقيقي :إخراج من100 M

إﺧﺮاج اﻟﻘﻤﺎش ﻣﻦ اﳌﺨﺰن
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﺛﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ :
 ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮم N/11/15

ورﺷﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ

 ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 100 M

 ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق )اﻟﻤﺼﺪر( :إﺧﺮاج اﻟﻘﻤﺎش ﻣﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻟﺒﺴﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
 ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺻﻮل )اﻻﺳﺘﺨﺪام(  :ورﺷﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
اﻟﻤﺼﺪر:

اﻻﺳﺘﺨﺪام :
ﺷﺮاء اﻹدﺧﺎل اﻟﻘﻤﺎش إﱃ اﻟﻮرﺷﺔ

100 M

إﺧﺮاج اﻟﻘﻤﺎش ﻣﻦ اﳌﺨﺰن

ﻣﺜﺎل :ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء(ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء و ﺑﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع
 N/01/02 ﺷﺮاء  5أﺟﻬﺰة إﻋﻼم آﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﺑـ  30000 DAﻟﻠﺠﻬﺎز )ﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢ .(17
 N/01/03 ﺷﺮاء أﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ و أﻗﺮاص ﻣﺮﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  12000 DAﻧﻘﺪاً )ﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢ.(15
 N/01/04 ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑﻤﺒﻠﻎ  21000 DAﺑﺸﻴﻚ ﺑﻨﻜﻲ رﻗﻢ.456
 N/01/06 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ  50000 DAﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق.
 N/01/06 ﺑﻴﻊ ﺟﻬﺎز إﻋﻼم آﻟﻲ ﺑـ  40000 DAﻧﻘﺪاً )ﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢ.(19
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب:

.1ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ.
. 2ﺣﻠﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﻟﻰ ﻣﺼﺪر واﺳﺘﺨﺪم ﻣﻮﺿﺤﺎً ذﻟﻚ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت.

اﻟﺤﻞ :اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :N/01/02
تدفق حقيقي )مادي(  :شراء 5اجھزة إعالم ألي

اﻟﻤﻮرد

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء
تدفق مالي )نقدي(  :التزام تسديد قيمة األجھزة بـ 30000 DA

اﻟﻤﺼﺪر:
اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ
اﻟﻤﻮرد

30000 DA

اﻻﺳﺘﺨﺪام :
ﺷﺮاء أﺟﻬﺰة إﻋﻼم أﻷي

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :N/01/03
تدفق حقيقي )مادي(  :شراء أٌقراص مرنة ومضغوطة

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء

اﻟﻤﻮرد
تدفق مالي )نقدي(  :تسديد قيمة األقراص نقدا بـ 12000 DA

اﻟﻤﺼﺪر:

12000 DA

إﺧﺮاج اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻻﺳﺘﺨﺪام :
ﺷﺮاء أﻗﺮاص ﻣﺮﻧﺔ وﻣﻀﻐﻮﻃﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :N/01/04
تدفق )مادي( :استھالك الكھرباء والغاز

اﻟﻤﻮرد

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء
تدفق مالي )نقدي(  :ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز21000 DA

اﻟﻤﺼﺪر:

اﻻﺳﺘﺨﺪام :

21000 DA

إﺧﺮاج اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ

ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :N/01/06
تدفق )مالي( :تحويل  50000DAمن البنك إلى الصندوق

اﻟﺒﻨﻚ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء
اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺼﺪر:

50000 DA

إﺧﺮاج اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ

اﻻﺳﺘﺨﺪام:
وﺿﻊ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ :N/01/06

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء

تدفق مالي  :استالم  40000 DAنقدا

اﻟﺰﺑﻮن

تدفق حقيقي :بيع جھاز إعالم ألي

اﻟﻤﺼﺪر:

40000 DA

ﺑﻴﻊ ﺟﻬﺎز إﻋﻼم أﻟﻲ ﻧﻘﺪا

اﻻﺳﺘﺨﺪام:
وﺿﻊ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

 .4وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت:

 .1.4وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ :ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻮﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻊ

وﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻔﺎﺗﻮرة ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻳﺴﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد
وﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ

وﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

اﻟﻔﺎﺗﻮرة

أ ـ وﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ:ﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ )اﻟﻨﻮع ،اﻟﻜﻤﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد(...اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ).اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (2

ب ـ وﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ:ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺤﺮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺧﺮوج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎزن واﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻤﺸﺘﺮي) .اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ (4.3

ﺟـ ـ اﻟﻔﺎﺗﻮرة:ﻫﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺤﺮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ،واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﻓﻴﻬﺎ) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ:6أ،

ب ،ج(.

 .4.2وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

أ ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮري:اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺸﻴﻚ:
 اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻨﻘﺪي:

رﻗﻢN°.....................
دجBDPDA......................................
اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪReçu de M...........................................................
..............................................................................................
ﻣﺒﻠﻎLa somme de....................................................................:
.............................................................................................
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪEn réglemenet de...........................................................:
.............................................................................................
ﻓﻲ.......................Le...........................
Signature
اﻹﻣﻀﺎء

رﻗﻢN°...........
دجBDPDA..................
اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪReçu de M..........................
.............................................................
ﻣﺒﻠﻎLa somme de...................................:
............................................................
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪEn réglemenet de.........................:
..............................................................
ﻓﻲ.......................Le...........................
Signature
اﻹﻣﻀﺎء

 اﻟﺸﻴﻚ:

ب ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ :اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى:
 اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ:

 اﻟﺴﻨﺪ ﻟﻸﻣﺮ:
سند ألمر
.............................................................دج
أتعھد بأن أدفع ألمر السيد ...............................................................:مبلغا
قدره...............................................:
................................................................................................دينار جزائري
بتاريخ.......................................................:
توقيع المحرر وعنوانه:
االسم واللقب.....................................................:
العنوان...........................................................:

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة)03( :
المستوى :الثانية ثانوي
المادة :تسيري مايل وحماسيب

المجال المفاهيمي األول :املبادئ األساسية للمحاسبة
الوحدة  )03( :التسجيل احملاسيب للتدفقات ـ احلساب

الكفاءات المستهدفة  -:ميسك احلساب ويستخرج الرصيد.

المخطـــــــط:
.1التمهيد( وضعية االنطالق):

بدأت مؤسسة البالد نشاطها يف شهر ماي من السنة  Nحيث قامت بالعمليات التالية:

 N/05/02 شراء أراضي بقيمة  470000DAبشيك رقم  ،1236فاتورة رقم.03/12
 N/05/03 شراء بضاعة بقيمة  85000DAعلى احلساب ،فاتورة رقم . 03/35
 N/05/12 بيع بضاعة تكلفتها  20000DAبقيمة  55000DAبشيك بنكي رقم  ،1425فاتورة رقم .03/044
 N/05/19 سحب مبلغ  70000DAمن البنك ووضعها يف الصندوق ،شيك رقم .1255
 N/05/28 تسديد حقوق املوردين بقيمة  74000DAنقدا وصل الدفع رقم .148
املطلوب .1 :حتديد مصدر واستخدام التدفقات لكل عملية.
 .2حتديد مبلغ البنك يف هناية الشهر.

 .2البنــــــا ء:

 .1مبدأ التسجيل احملاسيب للتدفقات

 .2احلساب

 .3حتليل أرصدة احلسابات
 .4احلسابات والنظام احملاسيب املايل

 .1.1مصدر التدفق
 .2.1استخدام التدفق
 .3.1وصف التدفق
 .1.2تعريف احلساب وشكله
 .2.2تسجيل التدفقات يف احلساب

 .1.4تعريف النظام احملاسيب املايل
 .2.4مدونة احلسابات

 .3التطبيـــــق:
متارين رقم  3.2.1ص 5.4 ،47ص48
 .4التقــــــويم :
 يسجل العمليات يف احلساب و يستخرج الرصيد.

 يستخدم الرتميز احملاسيب واألصناف وترقيم احلسابات.

أ ـ التسجيل يف اجلانب املدين
ب ـ التسجيل يف اجلانب الدائن
جـ ـ وصف احلساب بعد التسجيل
د ـ ترصيد احلساب

أ ـ الرتميز احملاسيب
د ـ حاالت خاصة بالرتقيم
ب ـ األصناف
جـ ـ ترقيم احلسابات

منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيمي األول :المبادئ األساسية للمحاسبة

الوحدة رقم ( :)03التسجيل المحاسبي للتدفقات  -الحساب
الحجم الساعي 13:سا

الكفاءات المستهدفة:

ـ يمسك الحساب ويستخرج الرصيد.
أنشطة التعلم

المضامين المعرفية
م .1مم أم ع جل م محل

ـــ
ـ ـ ــمل ـ ــعلم مم م ـ ــعل ممل ـ ــل صم
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ح .م

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
م
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م
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م
م
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مز ج ،ماملم بما لهم مل ةم16م
مـمعر ل م ح لص م
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ـ ـ ـ ــمل جـ ـ ـ ــزم مـ ـ ـ ــعل مم ـ ـ ـ ـ م ح ـ ـ ـ ــل لبم .4م ح ل لبم ظل م محل
ل علمل م مج
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م
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م
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م مل

مم

م مل

مم

ـمعجملعم مل ملبمملم فسم ط لل م
فس م ع م عح ل م أل لفم
ح ل لبم عرملزهلم رقم  .م
م

ـ م إل لرة مإ ى م ح لص م رئل
فرا م جزئ .م م
ـ م إل لرة مإ ى م ح ل لب م ع مرقمتلم
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الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاهيمي األول  :المبادئ األساسية للمحاسبة
الوحدة رقم ( : )03التسجيل المحاسبي للتدفقات ـ الحساب
الحجم الساعي 13:سا
الكفاءات المستهدفة :
ـ يمسك الحساب ويستخرج الرصيد.

مؤشرات التقويم:
 يسجل العمليات في الحساب و يستخرج الرصيد.
 يستخدم الترميز المحاسبي واألصناف وترقيم الحسابات.

وسائل الدعم واإليضاح :
 وثائق إثبات مجموعة من التدفقات.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية :
 .1الحساب :

 التأكيد على استعمال أسماء الحسابات المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي.
 يقتصر علىى تسىجيل مجموعىة مىن التىدفقات ادقتصىادية المتعلقىة بحسىاب واحىد مثىل الصىندوق بحيىل يكىون ى ا الحسىاب فىي
البعض منها كمصدر و في البعض اآلخر كاستخدام.
 يقتصر على استعمال شكل مبسط للحساب يأخ شكل الحرف " . " T
 ادتفاق الخاص بالتسجيل في الحساب  :عندما يكون الحساب مصدراً يسجل المبلغ في جانبه األيسر ،وال ي يعبر عنه محاسىبيا ً
بالجانب الدائن .و عندما يكون الحساب استخداما ً يسجل المبلغ في جانبه األيمن  ،وال ي يعبر عنه محاسبيا ً بالجانب المدين.
 تقدم عمليات متنوعة تتعلق بحسابات ات أرصدة مدينة و حسابات ات أرصدة دائنة.
 .2تستخدم مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي من ثالثة أرقام.
 .3يقتصر على الحادت الخاصة بالترقيم التي يكون رقمها الثالل ( )××9وال ي تتحول به طبيعة الحساب إلى عكس طبيعته األصلية.
=======================================================

األستاذ :وارد إبراهيم

م ــادة :التسيير المحاسبي والمالي

المستوى 02 :ت إ.

المجال المفـاهيمي ( :)01المبادئ األساسية للمحاسبة

الحجم الساعي 13 :سا

الوح ـ ــدة ( :)03التسجيل المحاسبي للتدفقـات ـ الحساب

الكفاءات المستهدفة :ـ يمسك الحساب ويستخرج الرصيد.
الوضعية :بدأت مؤسسة البالد نشاطها في شهر ماي من السنة  Nحيث قامت بالعمليات التالية:

 N/05/02 شراء أراضي بقيمة  470000DAبشيك رقم  ،1236فاتورة رقم.03/12
 N/05/03 شراء بضاعة بقيمة  85000DAعلى الحساب ،فاتورة رقم . 03/35
 N/05/12 بيع بضاعة تكلفتها  20000DAبقيمة  55000DAبشيك بنكي رقم  ،1425فاتورة رقم .03/044
 N/05/19 سحب مبلغ  70000DAمن البنك ووضعها في الصندوق ،شيك رقم .1255
 N/05/28 تسديد حقوق الموردين بقيمة  74000DAنقدا وصل الدفع رقم .148
المطلوب .1 :تحديد مصدر واستخدام التدفقات لكل عملية.
 .2تحديد مبلغ البنك في نهاية الشهر.
الحل
 .1تحديد مصدر واستخدام التدفقات لكل عملية:
النشاط

المصدر

االستخدام

شراء أراضي بشيك بنكي

أراضي

البنك

شراء بضاعة على الحساب

بضاعة

الموردون

بيع بضاعة بشيك بنكي

البنك

مبيعات بضاعة

سحب مبلغ من البنك ووضعه في الصندوق

الصندوق

البنك

تسديد حقوق الموردون نقدا

الموردون

الصندوق

 .2تحديد مبلغ البنك في نهاية الشهر :من خالل العمليات السابقة نقوم بحساب رصيد البنك
حساب البنك
استخدام

مصدر
470000

55000
70000

مراحل الدرس
 .1مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات :إن مبدأ التسجيل المحاسبي يتطلب تحليل كل تدفق إلى مصدر واستخدام مع تحديد قيمته وتاريخه.
 .1.1مصدر التدفق :هو نقطة انطالق التدفق.

 .2.1استخدام التدفق :هو نقطة وصول التدفق.

 .3.1وصف التدفق :يتضمن التدفق العناصر التالية:

*اتجاه التدفق :تحديد مصر التدفق واستخدامه.

*قيمة التدفق :القيمة النقدية للتدفق.

*تاريخ التدفق :تاريخ حدوث التدفق.

 .2الحساب:

 .1.2تعريف الحساب وشكله:

ا -تعريف الحساب :هو جدول ذو جانبين ،جانب أيمن (الجانب المدين يسجل فيه االستخدام) وجانب أيسر (الجانب الدائن يسجل فيه
المصدر) ألي حساب.

ب -شكله :يأخذ الحساب أشكال عديد ومن أجل التبسيط نستخدم الشكل المبسط(الحرف :)T

مدين(استخدام)

دائن(مصدر)

ح(/اسم الحساب)

 .2.2تسجيل التدفقات في الحساب:

أ ـ التسجيل في الجانب المدين:يتم تسجيل قيمة التدفق في الجانب المدين (األيمن) عندما يكون استخداما.

ب ـ التسجيل في الجانب الدائن :يتم تسجيل قيمة التدفق في الجانب الدائن (األيسر) عندما يكون مصدرا.
مثال رقم ( :)01إليك العمليات التالية التي قامت بها مؤسسة (السالم) خالل شهر افريل:
 -1في  N/04/03شراء بضاعة نقدا بقيمة  DA7000فاتورة رقم .033
 -2في  N/04/08شراء بضاعة نقدا بقيمة  DA6000فاتورة رقم .085
 -3في  N/04/17بيع بضاعة نقدا بقيمة  DA9000فاتورة رقم .123
 -4في  N/04/21شراء بضاعة نقدا بقيمة  DA8000فاتورة رقم 99ز

 -5في  N/04/25بيع بضاعة نقدا بقيمة  DA13000فاتورة رقم .188

المطلوب :تسجيل العمليات السابقة في حسابات كل من البضاعة والصندوق.

الحل:

مدين(استخدام)
7000
6000

ح /مخزونات البضائع

دائن(مصدر)

9000

8000

13000

ح /الصندوق
مدين(استخدام)
7000
6000
9000
8000
13000

دائن(مصدر)

مالحظة:كل مبلغ يسجل يمس على األقل حسابين اثنين احدهما دائن واألخر مدين حيث
المبالغ المسجلة في الجانب المدين للحسابات=المبالغ المسجلة في الجانب الدائن للحسابات وهذا ما يسمى بالقيد المزدوج
جـ ـ وصف الحساب بعد التسجيل:

نالحظ أن الحساب يشمل جانبين :جانب مدين (استخدام) وجانب دائن (مصدر)بحيث يكون مجموع مبالغ(القيم الحقيقية) احد الجانبين

اكبر من األخر او مساويا له.

د ـ ترصيد الحساب :رصيد الحساب هو الفرق بين المبالغ المسجل في جانبيه ،يسجل الفرق في الجانب األصغر وينسب الى الجانب األكبر
كما يلي:

مدين

المبالغ
المدينة

ح...../

دائن

المبالغ الدائنة
ر.مدين

المجموع == المجموع

م.المدينة< م.دائنة= رصيد مدين

مدين

ح...../

المبالغ المدينة
ر.دائن

دائن
المبالغ
الدائنة

المجموع == المجموع

م.المدينة> م.دائنة= رصيد دائن

مدين

ح...../
المبالغ
المدينة

دائن
المبالغ
الدائنة

المجموع == المجموع

م.المدينة =م.دائنة= رصيد معدوم

مثال :نفس المثال رقم ( )01قم بحساب رصيد كل من حسابات الصندوق ومخزونات البضائع.

الحل:

مدين(استخدام)
7000
6000

ح /مخزونات البضائع

دائن(مصدر)

9000

8000

13000

 1000ر.دائن

ح /الصندوق
مدين(استخدام)
7000
6000
9000
8000
13000

دائن(مصدر)

 1000ر .مدين

21000 22000

22000 21000
 .3تحليل أرصدة الحسابات:

 .1.3الحسابات ذات األرصدة المدينة :تنقسم إلى قسمين هما:

ا -حسابات االستخدامات الوسيطية:

تمثل أرصدتها ما تستعمله المؤسسة في نشاطها مثل المباني ،اآلالت ،أموال في البنك ...تتميز هذه الحسابات بقابليتها لالنعكاس ،بحيث
تكون استخداما وقد تنعكس لتصبح مصدرا.

مثال :قامت مؤسسة (العميد) في  N/03/14بشراء مواد أولية بقيمة  DA40000نشيك بنكي رقم  14وبعد يومين قامت باخراخ نصف
المواد المشتراة إلى ورشة التصنيع.

المطلوب :تسجيل العمليتين في حساب المواد األولية واللوازم،

الحل:

مدين(استخدام) ح/م .مواد أولية ولوازم
عند الشراء

دائن(مصدر)

40000
عند إخراجها إلى ورشة التصنيع

20000
ب -حسابات االستخدامات النهائية:

تمثل أرصدتها ما تستهلكه المؤسسة في نشاطها مثل المشتريات المستهلكة من المواد األولية واللوازم ،البضائع ،الضرائب والرسوم .مصاريف
الصيانة .........تتميز هذه الحسابات بعدم قابليتها لالنعكاس ،بحيث تكون استخداما نهائيا وال تنعكس لتصبح مصدرا.

مثال :قامت مؤسسة (العميد)  -في  N/03/23بتسديد أجور المستخدمين بقيمة  DA900000بشيك بنكي رقم 4456
 -في  N/03/23بتسديد مصاريف اإلشهار بقيمة  DA18000نقدا ،فاتورة رقم 125

المطلوب :تسجيل العمليتين في حساب كل من أجور المستخدمين ،مصاريف اإلشهار.

الحل:

مدين(استخدام) ح /أجور المستخدمين
900000

دائن(مصدر)

ح /اإلشهار
مدين(استخدام)
18000

دائن(مصدر)

 .1.3الحسابات ذات األرصدة الدائنة :تنقسم إلى قسمين هما:

ا -حسابات المصادر الخارجية:

تمثل أرصدتها رؤوس أموال المساهم بها في المؤسسة بصفة دائمة ،او الديون على اختالفها تتميز هذه الحسابات بقابليتها لالنعكاس ،بحيث
تكون استخداما وقد تنعكس لتصبح مصدرا.

مثال :في  N/07/18اقترضت مؤسسة (العميد) قرض بقيمة  DA700000من احد البنوك ،بحيث يتم تسديد القرض بعد 8اشهر.
المطلوب :تسجيل العملية في حساب القروض فقط.
الحل:

مدين(استخدام) ح/القروض

عند االقتراض

دائن(مصدر)

700000
700000

عند تسديد القرض

ب -حسابات المصادر الداخلية:

تمثل أرصدتها المنتوجات المحققة من طرف المؤسسة خالل نشاطها مثل المبيعات من المنتجات المصنعة ،البضائع ،المنتوجات

المالية ..........تتميز هذه الحسابات بعدم قابليتها لالنعكاس ،بحيث تكون مصرا نهائيا وال تنعكس لتصبح استخداما.
مثال :في  N/03/11باعت مؤسسة (العميد) منتجات بقيمة  DA100000نقدا ،فاتورة رقم .498
المطلوب :سجل العملية في حساب مبيعات المنتجات التامة الصنع.
الحل:

مدين(استخدام) ح/المبيعات من المنتجات التامة دائن(مصدر)
100000

تمرين:
خالل شهر مارس من سنة  2010قامت مؤسسة الونشريس بالعمليات التالية:

 2010/03/08 شراء بضاعة على الحساب بقيمة  ،50000DAفاتورة رقم .145

 2010/03/14 تحويل مبلغ  70000DAمن البنك إلى الصندوق ،شيك رقم .147/02
 2010/03/19 تسديد أجور العمال بقيمة  30000DAنقدا.

 2010/03/23 بيع بضاعة بقيمة  42000DAبشيك بنكي رقم .153
المطلوب :تسجيل هذه العمليات في الحسابات الخاصة بها مع رصيدها.
د

م حـ/مخزونات ب
مصدر
استخدام
50000
50000ر م
50000 50000
د
حـ /أجور م
م
مصدر
استخدام
30000 30000ر م
30000 30000

د

حـ /موردو م
م
مصدر
استخدام
50000
 50000رد
50000
50000
م حـ/مبيعات ب د
مصدر
استخدام
42000رد 42000
42000
42000

د
حـ/البنك
م
مصدر
استخدام
70000
42000
28000رد
70000
70000

م

د
حـ/الصندوق
مصدر
استخدام
30000
70000
40000ر م
70000
70000

 .4الحسابات والنظام المحاسبي المالي:
 .1.4تعريف النظام المحاسبي المالي:

هو نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية ،تصنيفها،تسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية

وممتلكات الكيان ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية.
 .2.4مدونة الحسابات:

هي مجموعة الحسابات المجمعة في فئات تسمى األصناف ،يتضمن كل صنف قائمة حسابات ذات رقمين التي تشكل اإلطار المحاسبي

الواجب تطبيقه(يقترحه النظام المالي المحاسبي مدونةذات 3أرقام على سبيل التوجيه)  ،بحيث يمكن للمؤسسة أن ذات ثالث أرقام أو أكثر

حسب احتياجاتها والتي تسمي بمدونة حسابات المؤسسة.

أ ـ الترميز المحاسبي :اعتمدت مدونة الحسابات ذات رقمين على الترميز العشري للحسابات حيث يدل الرقم األول على اليسار على الصنف
وبإضافة الرم من 0الى 9على اليمين تتميز الحسابات المنتمية إليه.

مثال :ترميز الصنف 2

الصنف  2حسابات التثبيتات

الحساب  20التثبيتات غير العينية
الحساب  21التثبيتات العينية

الحساب  22التثبيتات في شكل ممتاز

ومن اجل تشكيل مدونة حسابات ذات  3أرقام يضاف إلى الرقمين على اليمن رقم من  0إلى  9ليصبح لدينا:
الحساب الرئيسي  21التثبيتات العينية

الحساب  211األراضي

الحساب  212عمليات ترتيب وتهيئة األراضي

الحساب  213البناءات

ب ـ األصناف:

تشمل مدونة الحسابات  7أصناف وهي مقسمة إلى:

 حسابات مرقمة من  1إلى ( 5حسابات الميزانية) وهي قابلة لالنعكاس (استخدامها غير نهائي)
 حسابات مرقمة ب ( 7، 6حسابات التسيير) وهي غير قابلة لالنعكاس (استخدامها نهائي).
مدونة الحسابات حسب النظام المحاسبي المالي
حسابات الميزانية
الصنف:01حسابات رؤوس األموال
الصنف:02حسابات التثبيتات
الصنف:03حسابات المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ
الصنف:04حسابات الغير

حسابات التسيير
الصنف  :06حسابات األعباء
الصنف :07حسابات المنتوجات

الصنف05الحسابات المالية
جـ ـ ترقيم الحسابات :يحدد لكل حساب رقم خاص به وذلك من أجل تحليل العمليات حسب األصناف وتجميع العمليات حسب المجموعات
واألصناف وتنقسم إلى:

 الحسابات الرئيسية :تتكون من رقمين حيث يدل الرقم األول على اليسار على الصنف الذي ينتمي إليه الحساب.

 الحسابات الفرعية :تتكون من ثالثة أرقام حيث يدل الرقمين األولين على اليسار على الحساب الرئيسي الذي ينتمي إليه الحساب.

 الحسابات الجزئية :تتكون من أربعة أرقام حيث تدل الثالث أرقام األولى على اليسار على الحساب الفرعي الذي ينتمي إليه الحساب.

مثال:

حسابات المنتجات

الصنف

حـ :70/المبيعات من البضائع والمنتجات التامة الصنع والمبيعات من الخدمات والمنتجات الملحقة

الحساب الرئيسي

حـ 7001 /المبيعات من البضائع نوع (أ)

الحساب الجزئي

حـ 700/المبيعات من البضائع

الحساب الفرعي

د ـ حاالت خاصة بالترقيم :هي الحسابات التي رقمها الثالث( )++9وتكون طبيعتها على طبيعة الحساب الرئيسي الذي تفرعت منه
مثال:

 -الحساب حـ :40/الموردون والحسابات المرتبطة بها يسجل في جانبه الدائن الديون اتجاه الموردون .

 -الحساب حـ 409/المردون المدينون :يسجل في جانبه المدين التسبيقات المدفوعة والتخفيضات للتحصيل من الموردون.

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة(04) :
المستوى :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي
المادة :ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ

المجال المفاھيمي األول :اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

الوحدة  (04) :اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

الكفاءات المستھدفة  -:ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
اﻟﻤﺨﻄـــــــﻂ:
.1التمھيد) وضعية االنطالق(:
إﻟﻴﻚ ﺟﺪول اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ .N
ر.ح
213
218
261
30
411
53

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ

اﻷﺻﻮل
ﻣﺒﺎﻧﻲ

250000
200000
25000
23000
30000
50000

ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ
ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 .3ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻮردو اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻮردو اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ؟

 .1.2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺻﻮل

 .2.2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮم

.3ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 .IIاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  .1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
 .2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

578000

اﻟﻤﻄﻠﻮب * :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ؟
 .2البنــــــا ء:
 .Iاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  .1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 .2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ر.ح
101
106
12
401
404

اﻟﺨﺼﻮم

أ ـ اﻟﺼﻨﻒ ) :(2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت

400000
40000
........
90000
33000
578000

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ؟
*اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
*اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
*اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ب ـ اﻟﺼﻨﻒ):(03اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
ﺟـ ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(4ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ
د ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(5اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أ ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(1ﺣﺴﺎﺑﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال
* رأس اﻟﻤﺎل
* اﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ب ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(4ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ
ﺟـ ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(5اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 .1.2اﻷﻋﺒﺎء
 .2.2اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
 .1.3ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ
 .2.3ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة

 .IIIﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
 .1اﻟﻤﺒﺪأ
 .2إﻇﻬﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 .IVﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 .1ﺷﻜﻠﻪ
 .2إﻋﺪادﻩ
 .3التطبيـــــق :ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﻗﻢ 2.1ص 4.3 ، 74ص75

 .4التقــــــويم  - :ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.
 -ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻳﻨﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ

منھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )(SCF

اﻟﻣﻳدان اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ اﻷوﻝ :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟوﺣدة رﻗم ) :(04اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ

اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 11 :ﺳﺎ

الكفاءات المستھدفة:

ـ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم
ـ ﻳﻧﺟز اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺷﻛﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ  .Iالميزانية

اﻟﻣﺟدوﻝ وﻳﺣدد اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ.

 .1ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ
 .2ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ
 .1.2ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻوﻝ
أ ـ اﻟﺻﻧف ) :(2اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت
ـ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ
ـ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ

ـ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ب ـ اﻟﺻﻧف):(03اﻟﻣﺧزوﻧﺎت
ﺟـ ـ اﻟﺻﻧف) :(4ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﻳر
د ـ اﻟﺻﻧف) :(5اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .2.2ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم
أ ـ اﻟﺻﻧف) :(1ﺣﺳﺎﺑﺎت رؤوس
اﻷﻣواﻝ
ـ رأس اﻟﻣﺎﻝ
ـ اﻻﻗﺗراﺿﺎت واﻟدﻳون اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ب ـ اﻟﺻﻧف) :(4ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﻳر
ﺟـ ـ اﻟﺻﻧف) :(5اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ

ـ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت،204 :
.208 ،205
ـ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت،211:
.218 ،215 ،213
ـ ﻳﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﺣﺳﺎب  218ﻋﻠﻰ:
 ﻣﻌدات اﻟﻧﻘﻝ.
 ﻣﻌدات اﻟﻣﻛﺗب.
 أﺛﺎث اﻟﻣﻛﺗب.
 ﻣﻌدات اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ.
ـ ـ ـ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣﺳـ ــﺎﺑﺎت،271 :
 273 ،272اﻟﺗـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗﻣﺛـ ـ ـ ـ ــﻝ ﻣﺧﺗﻠـ ـ ـ ـ ــف
اﻟﺳﻧدات.
ـ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت،30 :
.35 ،32 ،31
ـ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﻳر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣدﻳن
ﻣﺛﻝ ﺣﺳﺎب  41اﻟزﺑﺎﺋن.
ـ ـ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻣــدﻳن ﻣﺛــﻝ
ﺣـ 51/وﺣـ.53/

ـ ﺣﺳﺎب .101
ـ ﺣﺳﺎب .164
ـ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﻳر ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟداﺋن
ﻣﺛﻝ ﺣﺳﺎب  40اﻟﻣوردون.
ـ ﺣﺳﺎب  519اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ
اﻟﺟﺎرﻳﺔ.

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ

ـ ﻳﻧﺟـز اﻟﻣـﺗﻌﻠم اﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺔ وﻳﺣـدد اﻟﻧﺗﻳﺟـﺔ  .3ﺷﻛﻝ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ

اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﻣﻳـزان اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﺑﺎﻷرﺻــدة
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺟدوﻝ.

 .IIاﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
 .1ﺗﻌرﻳف اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
 .2ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
 .1.2اﻷﻋﺑﺎء
 .2.2اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت
 .3ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
 .1.3ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺑﺢ
 .2.3ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة
 .IIIﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
 .1اﻟﻣﺑدأ
 .2إظﻬﺎر اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ
 .IVﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ـ ـ ـ ﻳﺳ ـ ــﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣ ـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟ ـ ــدوﻝ ﻹﻋ ـ ــداد  .1ﺷﻛﻠﻪ
ﻧﻣوذج ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.

ـ ـ ـ ـ اﻧطﻼﻗـ ـ ـ ـﺎً ﻣ ـ ـ ــن وﺿ ـ ـ ــﻌﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ـ ــﺔ  .2إﻋدادﻩ
ﻳﺳـ ـ ـ ــﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣـ ـ ـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻧﻣـ ـ ـ ــﺎذج اﻟﺳـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ
ﻹﻋداد ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ
ـ اﻻﻗﺗﺻـﺎر ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻛﻝ اﻟﻣﺑﺳـط اﻟـذي
ﻳﺣﺗ ـ ــوي ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻛﺗ ـ ــﻝ اﻟﻣﺣﺗوﻳ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻷﺻﻧﺎف وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟرﺳﻣﻲ.

ـ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳـب
طﺑﻳﻌﺗﻪ.

الوثيقة المرافقة لمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاھيمي األول  :المبادئ األساسية للمحاسبة
الوحدة رقم ) :(04الميزانية والنتيجة
الحجم الساعي 11:سا
الكفاءات المستھدفة :
ـ ينجز الميزانية ويحدد النتيجة.

مؤشرات التقويم:
 يميز بين حسابات الميزانية وحسابات التسيير.
 يحدد النتيجة وينجز الميزانية.

وسائل الدعم واإليضاح :


االعتماد على مدونة الحسابات.

التوجيھات المنھجية والبيداغوجية :
 .Iالميزانية :

 االعتماد على مدونة الحسابات كمكتسبات قبلية أو اعتم اد أرص دة حس ابات الميزاني ة وحس ابات التس يير ف ي ت اريخ م ا ،بحي ث
يراعى في ذلك وجود حالة نتيجة موجبة )ربح(.
 تقدم األصناف المكونة لألصول والخصوم وفق النظام المحاسبي المالي مع االقتصار على الحسابات المشار إليھا في المنھاج.
 يقتص ر عل ى تعري ف األص ناف دون دراس ة تفص يلية ،م ع اإلش ارة إل ى أن الص نفين ) (4و) (5يحتوي ان عل ى حس ابات ذات
أرصدة مدينة وحسابات ذات أرصدة دائنة.
 يتم تطبيق حالة الحسابات التي يحتوي رقمھا الثالث ) (××9وتبيين موقعھا من الميزانية واإلشارة إلى تغيير طبيعتھ ا األص لية
)إدراجھا بإشارة سالبة(.
 .IIالنتيجة :
 تحدد النتيجة حسابيا ً بالفرق بين المنتوجات واألعباء.
 إظھار النتيجة في الميزانية في حالتي الربح والخسارة.
 ينجز حساب النتائج انطالقا من أرصدة حسابات التسيير.
 االكتفاء بتطبيق مباشر على حساب النتائج دون دراسة تفصيلية للحسابات مع التركيز على النتائج الوسيطية.
=======================================================

ﻣ ــﺎدة :اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ :وارد إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ) :(01اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 02 :ت إ.

اﻟﻮﺣ ـ ــﺪة ) :(04اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 11 :ﺳﺎ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :ـ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ :إﻟﻴﻚ ﺟﺪول اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ .N
ر.ح
213
218
261
30
411
53

اﻷﺻﻮل
ﻣﺒﺎﻧﻲ

ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ

ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

اﻟﺼﻨﺪوق

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
250000
200000
25000
23000
30000
50000

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻄﻠﻮب:

ر.ح
101
106
12
401
404

اﻟﺨﺼﻮم
رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻮردو اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻮردو اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت

578000

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
400000
40000
........
90000
33000
578000

* ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ؟
* ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ؟
* ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس
 .Iاﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:

 .1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺸﻒ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم ورؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن )اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﻔﺎل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت)ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل(=ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮارد)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم(
 .2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:

ﻫﻲ اﻷﺻﻨﺎف ) ( 5.4.3.2.1اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم.

 .1.2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺻﻮل:

 .1.1.2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺻﻮل:

ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻳﺮﺗﻘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ

ﻟﻼﻧﻌﻜﺎس.

 .2.1.2ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷﺻﻮل:

أ ـ اﻟﺼﻨﻒ ) :(2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت :ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وداﺋﻢ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ:

اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ :ﻫﻲ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺮاﻗﺒﻬﺎ وﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺣـ:204/ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ،ﺣـ:205/اﻟﺒﺮاءات واﻟﺮﺧﺺ واﻟﻌﻼﻣﺎت.

اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :ﻫﻲ أﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺔ )ﻋﻴﻨﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﺜﻞ ﺣـ:211/

اﻷراﺿﻲ ،ﺣـ :213/اﻟﺒﻨﺎءات ،ﺣـ :218/اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻳﺸﻤﻞ )ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ،أﺛﺎث ﻣﻜﺘﺐ ،ﻣﻌﺪات ﻣﻜﺘﺐ ،ﻣﻌﺪات إﻋﻼم أﻟﻲ(

اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:ﻫﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ....اﻟﺘﻲ

ﻗﺮرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺣـ :272/اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ،ﺣـ :273/اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ.

ب ـ اﻟﺼﻨﻒ):(03اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت:ﻫﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أو إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﺣـ 30/اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺣـ :31/اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻠﻮازم ،ﺣـ :35/اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،ﺣـ :32/اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎت اﻷﺧﺮى.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻻ ﻓﻲ

اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﺜﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺰوﻧﺎت أﻣﺎ ﻟﺘﻲ وف ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ

ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت )ﻣﻌﺪات اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ( ،أﻣﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻐﺮض ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﻷراﺿﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت.
ﺟـ ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(4ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ)ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ( :ﻫﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ:

ﺣـ :411/اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﺣـ :413/اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﻢ ....ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣـ:419/اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ،ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺻﻮل
ﺣـ :409/اﻟﻤﻮردون اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن:ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺻﻮل ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .40

د ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(5اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال )اﻟﻨﻘﻮد ،اﻟﺸﻴﻜﺎت(....

ﻣﺜﻞ:ﺣـ :512/ﺑﻨﻮك اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ،ﺣـ :515/اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى .....ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣـ :519/اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮم
ﺣـ :53/اﻟﺼﻨﺪوق.

 .2.2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮم:

 .1.2.2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮم :ﻫﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﺮوج ﻣﻮارد ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ.
 .2.2.2ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮم:

أ ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(1ﺣﺴﺎﺑﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال:ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى )ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺔ( ﻣﺜﻞ
 اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

-10رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ:

ﺣـ101/ك رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎدر أو رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ....
ﺣـ :106/اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت

 -12ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

 -16اﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ:

ﺣـ :163/اﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺴﻨﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى

ب ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(4ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ)ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ( :ﻫﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻐﻴﺮ وﻫﻲ:

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ل ﺣـ :40/اﻟﻤﻮردون واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ )ﺣـ401/ك ﻣﻮردو اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺣـ :403/ﻣﻮردو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺐ
دﻓﻌﻬﺎ..................ﻣﺎﻋﺪا ح/ـ :409اﻟﻤﻮردون اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣـ:419/اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻮن.

ﺟـ ـ اﻟﺼﻨﻒ) :(5اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ(:ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن

أرﺻﺪﺗﻬﺎ داﺋﻨﺔ ﻣﺜﻞ:

ﺣـ :519/اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ:ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن رﺻﻴﺪ اﻟﺒﻨﻚ داﻧﺎ )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف( ﻳﺪرج ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺼﻮم وﻳﻌﺘﺒﺮ

دﻳﻨﺎ

.3ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:
اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﻣﻮردون ﻣﺪﻳﻨﻮن
اﻟﺒﻨﻚ ،اﻟﺼﻨﺪوق)اﻟﻤﻮﺟﻮدات(
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺻﻮل
رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺼﻮم
اﻟﺨﺼﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺪﻳﻮن
ﻣﺆوﻧﺎت وإرادات ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻮردون
دﻳﻮن أﺧﺮى
ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺼﻮم

ﻣﻼﺣﻈﺔ :1ﻟﻴﺪﻧﺎ ا)ﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ +اﻷﺻﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ( )ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل(= )رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ  +اﻟﺨﺼﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ  +اﻟﺨﺼﻮم

اﻟﺠﺎرﻳﺔ()ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم(

ﻣﻼﺣﻈﺔ :2اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺴﻨﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺪة ﻓﻲ أﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ.

 .IIاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:

 .1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي
 .2ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ )اﻟﺼﻨﻒ  6اﻷﻋﺒﺎء( و)اﻟﺼﻨﻒ  7اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت(

 .1.2اﻷﻋﺒﺎء:ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ)ﺗﺤﻤﻠﺘﻪ( اﺳﺘﻬﻠﻜﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ،ﺑﻀﺎﺋﻊ ،اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ....ﺗﺘﻤﺜﻞ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺣـ:60/اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ

ﺣـ:61/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺣـ :64/اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺣـ:67/اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ -اﻷﻋﺒﺎء

ﺣـ:62/اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺣـ :63/أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺣـ:65/اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﺣـ:66/اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺣـ:68/اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻺﻫﺘﻼﻛﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣـ :69/اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ

 .2.2اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت :ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻﻮل أو ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮم وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺣـ:70/اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ
ﺣـ:73/اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺜﺒﺖ

ﺣـ:74/إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل

ﺣـ:77/اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ -اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

 .3ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:

ﺣـ:75/اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﺣـ:72/اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺰن أو اﻟﻤﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون
ﺣـ:76/اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺣـ:78/اﻹﺳﺘﺮﺟﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻤﺆوﻧﺎت

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ= ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت – ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء

 .1.3ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ:

إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت<ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ رﺑﺢ
 .2.3ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة:

إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت>ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺧﺴﺎرة
 إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت=ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺪوﻣﺔ )ﻻ رﺑﺢ وﻻ ﺧﺴﺎرة(

 .IIIﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:

 .1اﻟﻤﺒﺪأ :ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة.

 .2إﻇﻬﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮم )ﺣـ:12/ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.

 إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل <ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم )دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(=اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ رﺑﺢ

 إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل >ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم )دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(=اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺧﺴﺎرة

 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ= ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل – ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم)دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(

ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺈﺷﺎرة ) (-إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎرة وﺑﺈﺷﺎرة ) (+إذا ﻛﺎﻧﺖ رﺑﺢ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻣﺜﺎل):اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ(

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل=  578000DAﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم= 563000DA
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ = ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺻﻮل – ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم = +15000DA=563000-578000

ﺑﻤﺎ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻘﺖ رﺑﺢ وﺗﺴﺠﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب  12ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺐ.
 .IVﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ﻫﻮ ﺑﺠﻮل ﻳﻠﺨﺺ اﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
 .1ﺷﻜﻠﻪ:

اﻟﺴﻨﺔ n

اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

ﺣـ70/

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺰن أو اﻟﻤﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون

ﺣـ72/

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺜﺒﺖ

ﺣـ73/

إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل
 -1إﻧﺘﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ

ﺣـ74/
ﺣـ +70/ﺣـ +72/ﺣـ +73/ﺣـ74/
ﺣـ60/

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻷﺧﺮى
 -2اﺳﺘﮫﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
 -3اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل )(2-1
أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

ﺣـ 61/او ﺣـ62/
ﺣـ+60/ﺣـ + 61/ﺣـ62/
)(2-1
ﺣـ63/

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
 -4إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﺣـ64/
ﺣـ75/

اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﺣـ65/

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻺﻫﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺣـ68/

اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 -5اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺣـ78/
) +(4ﺣـ -75/ﺣـ -65/ﺣـ +68/ﺣـ78/
ﺣـ76/

اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 -6اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
 -7اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻗﺑل اﻟﺿﺮاﺋب)(6+5
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﺣـ66/
ﺣـ -76/ﺣـ66/
) (6 + 5
ﺣـ 695/و ﺣـ698/

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ)ﺗﻐﻴﺮات( ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﺣـ 692/و ﺣـ692/



) -(3ﺣـ -63/ﺣـ64/

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

 ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 -8اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ -ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت

) -(7ﻣﺟﻣوع اﻟﺿﺮاﺋب اﻟواﺟﺑﺔ واﻟﻣؤﺟﻠﺔ
ﺣـ77/

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ -أﻋﺒﺎء

ﺣـ67/

 -6اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﺣـ -77/ﺣـ67/

 -7ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

)(9+8

 .2إﻋﺪادﻩ:

ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة:

ﻣﺜﺎل :ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  2011/12/31ﻛﺎﻧﺖ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ر.ح

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ

ر.ح

اﻷﻋﺒﺎء

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ

70
73
76
77

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺜﺒﺖ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ -ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت

200000
10000
20000
8000

60
62
63
64
65
69

238000

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻄﻠﻮب .1 :ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ؟  .2إﻧﺸﺎء ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؟

100000
30000
25000
15000
10000
13000
193000

 .1ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ = ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت -ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء =(1)........45000DA =193000-238000
 .2إﻋﺪاد ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

اﻟﺴﻨﺔ n

اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

200000

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺰن أو اﻟﻤﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون

------

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺜﺒﺖ

10000

إﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل
 -4إﻧﺘﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ

-----

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻷﺧﺮى
 -5اﺳﺘﮫﻼك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
 -6اﻟﻘﻴﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل )(2-1
أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

210000
100000
30000
130000
80000
25000

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
 -4إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى

----

اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى

10000

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻺﻫﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ

----

اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 -5اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

-----

اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 -6اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﻴﺔ
 -7اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻗﺑل اﻟﺿﺮاﺋب)(6+5
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

15000
40000

30000
20000
---20000
50000
13000

اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ)ﺗﻐﻴﺮات( ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ


ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

 ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 -8اﻟﻧﺘﻴﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ -ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت

8000

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ -أﻋﺒﺎء

-----

37000

 -8اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

80000

 -9ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

45000

 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ )= (1اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة)05( :
المستوى :الثانية ثانوي
المادة :تسيري مايل وحماسيب

المجال المفاهيمي األول :املبادئ األساسية للمحاسبة

الوحدة  )05( :التنظيم احملاسيب الكالسيكي

الكفاءات المستهدفة  -:يطبق مبدأ النظام احملاسيب الكالسيكي والقيد املزدوج يف تسجيل العمليات االقتصادية.

المخطـــــــط:
.1التمهيد( وضعية االنطالق):

لقد أعتمد يف خمتلف أحناء العامل عدة أنظمة حماسبية ،غري أن النظام الكالسيكي يبقى هو النظام الشائع واألكثر استخداما إىل جانب أنظمة أخرى مكملة
وبديلة ،فالنظام احملاسيب الكالسيكي هو القاعدة لكل األنظمة املطورة ،يقوم هذا النظام على أساس استخدام ثالث دفاتر حماسبية رئيسية وهدي الدفرت اليومي،
الدفرت الكبري ،دفرت املراجعة واليت تسجل فيها كل األحداث انطالقا من وثائق إثباتيه يف الوقت الالزم ومن مث إعداد الكشوف املالية.
 يسمح ميزان املراجعة مبراقبة تطبيق مبدأ القيد املزدوج يف خمتلف مراحل التسجيل احملاسيب.فما هو النظام احملاسيب الكالسيكي؟ وما هي مكوناته؟ وكيف يتم التسجيل احملاسيب لكل التدفقات؟
 .2البنــــــا ء:
 .1مدخل للتنظيم احملاسيب  .1.1تعريف التنظيم احملاسيب الكالسيكي
 .2.1أهداف التنظيم احملاسيب الكالسيكي
 .3.1الدفاتر الرمسية املستخدمة
 .2التنظيم احملاسيب الكالسيكي (نظرة عامة)
 .1.2املبدأ
 .2.2تقدمي النظام الكالسيكي أ ـ خطوات النظام الكالسيكي
ب ـ تقدمي خمطط النظام الكالسيكي
 .3استعمال النظام الكالسيكي (مكونات النظام)
 .1.3أعمال متهيدية
أ ـ تعريف اليومية
 .2.3دفرت اليومية
ب ـ مسك اليومية
جـ ـ شكل اليومية والقيد احملاسيب
د ـ أنواع القيد احملاسيب

 .4تقدمي القيد املزدوج

*القيد البسيط
*القيد املركب

 .3.3الدفرت الكبري
 .4.3الوثائق التلخيصية
 .1.4التسجيل احملاسيب
 .2.4تقدمي النظام (املبدأ)
 .3.4التسجيل احملاسيب والقيد املزدوج
 .4.4ميزان املراجعة

 .3التطبيـــــق :متارين رقم 2.1ص 3 ، 94ص95

أ ـ التسجيل يف اليومية والقيد املزدوج
ب ـ التسجيل يف الدفرت الكبري والقيد املزدوج
أ ـ تعريفه
ب ـ شكله
جـ ـ دوره

 .4التقــــــويم :
 يستخدم الوثائق احملاسبية يف تسجيل العمليات يف دفرت اليومية.

 ينجز الدفرت الكبري وميزان املراجعة.
 يتأكد من صحة تطبيق مبدأ القيد املزدوج يف تسجيل العمليات.
 حيدد النتيجة ويعد امليزانية.
منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيمي األول :المبادئ األساسية للمحاسبة

الوحدة رقم ( :)05التنظيم المحاسبي الكالسيكي
الحجم الساعي 14:سا

الكفاءات المستهدفة:

ـ يطبق مبدأ النظام المحاسبي الكالسيكي والقيد المزدوج في تسجيل
العمليات االقتصادية.
أنشطة التعلم
ـ جز ــم علمــخططا مبييــخ جفــج مبخطـ
ـ ـ ــج
م عرحـ ـ ــق خيفجـ ـ ــس علز ـ ـ ــخا عل
فخ خبدعا مطخلج علزصوص.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

المضامين المعرفية
 .1مدخل للتنظيم المحاسبي
 .1.1خطرج
ج
عل

علخز جا علمحخ ف

 .2.1أهدع
ج
عل

علخز جا علمحخ ف

 .3.1علدفخخر علر مجة علم خبدمة
 .2التنظيم المحاسبي الكالسيكي (نظرة
عامة)
 .1.2علمفدأ
 .2.2خقدجا علز خا عل

ج

أ ـ بيوعت علز خا عل

ج

ب ـ خقدجا مبيي علز خا عل

ج

 .3استعمال النظام الكالسيكي (مكونات
النظام)
 .1.3أعمخق خمهجدجة
ـ جز م علمخططا ى ق علجومجة فخ ـخبدعا  .2.3دفخر علجومجة
علم دوق.
أ ـ خطرج علجومجة
ـ جيفـ ـ ــس علمـ ـ ــخططا م عرحـ ـ ــق علز ـ ـ ــخا
ـ ـ ــج عزي ع ـ ـ ــخ مـ ـ ـ ـ عمطج ـ ـ ــخت
عل
ععخصخدجة فخ خطمخق علم دوق .

بـم

علجومجة

ـ ـ ى ق علجومجة وعلقجد علمحخ ف
د ـ أزوعع علقجد علمحخ ف
 علقجد علف جي
 علقجد علمر ب
 .3.3علدفخر عل فجر
 .4.3علو خ س علخطبجصجة

ـ ـ ـ ـ علىـ ـ ــخرا ثل ـ ـ ـ علو ـ ـ ــخ س عل فوخجـ ـ ــة
وعم خزجة ع خبدعا دفخر م ودا.
ـ ـ ـ ـ ج ـ ـ ــخمد خطرج ـ ـ ـ وىـ ـ ــروي م ـ ـ ـ
علـ ــدفخخر علمحخ ـ ــفجة م ـ ـ علم ـ ـوعد
( )20ثلـ ـ ـ ( )24مـ ـ ـ علق ـ ــخزو
11-07

المضامين المعرفية

أنشطة التعلم

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 .4تقديم القيد المزدوج
 .1.4علخ

جق علمحخ ف

 .2.4خقدجا علز خا (علمفدأ)

 .3.4علخ ـ ـ ـ ـ ـ جق علمحخ ـ ـ ـ ــف وعلقج ـ ـ ـ ــد
علممدوج
أ ـ علخ جق ف علجومجة وعلقجد
ـ ـ ـ على ـ ــخرا ثل ـ ـ أ م م ـ ــوع علمفـ ــخل
علممدوج
علم ـ طة ف ـ عل خزــب علمــدج ج ــخو

م مــوع علمفــخل علم ـ طة ف ـ عل خزــب

ب ـ علخ جق ف علدفخر عل فجر وعلقجد
علممدوج
ـ جز م علمخططا مجـ عم علم عر طـة فخ ـخطمخق  .4.4مج عم علم عر طة
علم دوق عزي عخ م مطيجخت.

علدع .

ـ ـ على ــخرا ثلـ ـ أ

م م ــوع ع رص ــدا

علمدجز ـ ـ ــة ج ـ ـ ــخو م م ـ ـ ــوع ع رص ـ ـ ــدا

علدع زة.

أ ـ خطرجفه
ب ـ ى طه
ـ ـ دوره

ـ علىخرا ثل دور علمرععفة.

الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاهيمي األول  :المبادئ األساسية للمحاسبة
الوحدة رقم ( :)05التنظيم المحاسبي الكالسيكي
الحجم الساعي 14:سا
الكفاءات المستهدفة :
ـ يطب ق مب دا النظ ام المحاس بي الكالس يكي والقي د
المزدوج في تسجيل العمليات االقتصادية.

مؤشرات التقويم:
 يستخدم الوثائق المحاسبية في تسجيل العمليات في دفتر اليومية.
 ينجز الدفتر الكبير وميزان المراجعة.
 يتأكد من صحة تطبيق مبدأ القيد المزدوج في تسجيل العمليات.
 يحدد النتيجة ويعد الميزانية.

وسائل الدعم واإليضاح :
 وثائق محاسبية تثبت العمليات االقتصادية.
 شكل تخطيطي للنظام المحاسبي الكالسيكي بإحدى المؤسسات

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية:
 يتمثل النظام الكالسيكي في تسجيل العمليات محاسبيا ً انطالقا ً من الوثائق المحاسبية على شكل قيوود فوي اليوميوة و ترحيول و
القيود إلى الدفتر الكبير وينتهي بإعداد الميزانية الختامية مرورً ا بميزان المراجعة.
 التأكيد على أن اليومية عبارة عن دفتر رسمي  ،يمسك وفق الشروط التي حدد ا القانون.
 انطالقووا موون عمليووات متنوع وة تتعلووق بحسووابات ات أرصوودة مدينووة وحسووابات ات أرصوودة دائنووة ،يووتم إعووداد ميووزان المراجعووة
بالمبالغ واألرصدة للتأكد من تطبيق مبدأ القيد المزدوج.
 تنجز حالة شاملة انطالقا ً من الوثائق المحاسبية إلى غاية إعداد الميزانية الختامية.
=======================================================

م ــادة :التسيير المحاسبي والمالي

األستاذ :وارد إبراهيم

المجال المفـاهيمي ( :)01المبادئ األساسية للمحاسبة

المستوى 02 :ت إ.

الوح ـ ــدة ( :)05التنظيم المحاسبي الكالسيكي

الحجم الساعي 14 :سا

الكفاءات المستهدفة :ـ يطبق مبدأ النظام المحاسبي الكالسيكي والقيد المزدوج في
تسجيل العمليات االقتصادية.

الوضعية
لقد أعتمد في مختلف أنحاء العالم عدة أنظمة محاسبية ،غير أن النظام الكالسيكي يبقى هو النظام الشائع واألكثر استخداما إلى جانب أنظمة
أخرى مكملة وبديلة ،فالنظام المحاسبي الكالسيكي هو القاعدة لكل األنظمة المطورة ،يقوم هذا النظام على أساس استخدام ثالث دفاتر
محاسبية رئيسية وهدي الدفتر اليومي ،الدفتر الكبير ،دفتر المراجعة والتي تسجل فيها كل األحداث انطالقا من وثائق إثباتيه في الوقت الالزم
ومن ثم إعداد الكشوف المالية.
 يسمح ميزان المراجعة بمراقبة تطبيق مبدأ القيد المزدوج في مختلف مراحل التسجيل المحاسبي.فما هو النظام المحاسبي الكالسيكي؟ وما هي مكوناته؟ وكيف يتم التسجيل المحاسبي لكل التدفقات؟

مراحل الدرس
 .1مدخل للتنظيم المحاسبي:

 .1.1تعريف التنظيم المحاسبي الكالسيكي:
هو تبني المؤسسة لمخطط الحسابات ودعامات وإجراءات المعالجة المحاسبية.

 .2.1أهداف التنظيم المحاسبي الكالسيكي:
 تستوفي المحاسبة التزامات االنتظام ،المصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات المعالجة ورقابتها وعرضها وتبليغها. -يسمح بالرقابة الداخلية والخارجية.

 .3.1الدفاتر الرسمية المستخدمة :يجب على المؤسسات الي تتبنى النظام الحاسبي الكالسيكي مسك الدفاتر التالية"
الدفتر اليومي ،Le livre journal :دفتر الجرد ،Le livre d’inventaire :الدفتر الكبيرLe grand livre :
 .2التنظيم المحاسبي الكالسيكي (نظرة عامة):
 .1.2المبدأ :يقوم النظام الكالسيكي على تقسيم األعمال إلي يومية ودورية كما يلي:
 األعمال اليومية :التسجيل المحاسبي اليومي للعمليات في دفتر اليومية وفق التسلسل ثم ترحيلها إلى الدفتر الكبير.
 األعمال الدورية :تتمثل في إعداد ميزان المراجعة (غالبا في نهاية كل شهر) ومن ثم إعداد الكشوف المالية (الميزانية وحسابات النتائج)

 .2.2تقديم النظام الكالسيكي:

أ ـ خطوات النظام الكالسيكي :تتمثل في األعمال التالية:
 أعمال تمهيدية :تصنيف وتحليل الوثائق لتسجيلها محاسبيا.
 تسجيل العمليات في دفتر اليومية :تسجيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة بشكل يومي ومرتب.
 تسجيل العمليات في الدفتر الكبير:ترحيل الحسابات إلى الدفتر الكبير.
 إعداد ميزان المراجعة :إظهار ر جميع الحسابات المفتوحة في جدول ميزان المراجعة حسب التدرج الرقمي الموجود في(.)scf
 إعداد الكشوف المالية :باالعتماد على ميزان المراجعة يتم إعداد الميزانية وجدول حسابات النتائج.

ب ـ تقديم مخطط النظام الكالسيكي:
الوثائق الثبوتية

المعالجة المحاسبية

الدفتر اليومي

ميزان المراجعة

الدفتر الكبير

الكشوف المالية

أعمال دورية travaux périodiques

أعمال يومية travaux journaliers

 .3استعمال النظام الكالسيكي (مكونات النظام):

 .1.3أعمال تمهيدية:
تصنيف وتحليل الوثائق الثبوتية. تسجيل محتويات الوثائق في سند التخصيص (تخصيص دفتر لكل نوع من الوثائق) الوثائق الثبوتية هي التي تحتوي على البيانات التي تم إدراجها ضمن النظام المحاسبي. -يحتفظ بهذه الوثائق لمدة تفوق  10سنوات إبتداءا من تاريخ إقفال السنة المالية.

 .2.3دفتر اليومية:
أ ـ تعريف دفتر اليومية :هو دفتر إجبار تسجل فيه المؤسسة مختلف العمليات اليومية التي تقوم بها المتمثلة في حركة األصول والخصوم
واألعباء والمنتوجات.
ب ـ مسك دفتر اليومية:

 يتم تسجيل العمليات يوميا في دفتر اليومية عن طريق القيد المحاسبي أو الكتابة المحاسبية. تعتبر عملية التسجيل في اليومية عملية نهائية غير قابلة للتغير وفق القانون. -عدم ترك أي بياض أو نقل إلى الهامش.

جـ ـ شكل اليومية والقيد المحاسبي:

 شكل اليومية:
 يمكن أن يكون الدفتر ذات أوراق ثابتة أو متحركة. يرقم دفتر اليومية من طرف رئيس المحكمة ويختم عليهتظهر صفحات اليومية كما يلي:
أرقام الحسابات
مدين

دائن

البيان

حركات الحسابات
مدين

دائن

المجموع
 الكتابة المحاسبية ( écriture comptableالقيد )Article
.................تاريخ العملية..................
ر/ح

المدين

ر/ح

الدائن

اسم الحساب المدين

اسم الحساب الدائن

(شرح العملية :مرجع الوثيقة الثبوتية)

المبلغ

المدين

المبلغ
الدائن

مثال( :)1في  2010/03/18قامت مؤسسة (الوليد) بتحويل مبالغ  200000DAمن البنك إلى الصندوق .
..................2010/03/18.................

الصندوق

53
512

200000
200000

بنوك الحسابات الجارية

(تحويل مبلغ مالي من البنك إلى الصندوق)

د ـ أنواع القيد المحاسبي:
 القيد البسيط(الكتابة البسيطة):

مثال( :)2في  2011/04/21قامت مؤسسة الونشريس بشراء معدات نقل بقيمة  350000DAبشيك بنكي رقم 154
..................2011/04/21.................

218
512

معدات نقل

350000
350000

بنوك الحسابات الجارية

(شراء معدات نقل بشيك رقم )154

 القيد المركب( الكتابة المركبة):

مثال( :)3في  2011/04/24قامت مؤسسة الونشريس بشراء أراضي بقيمة  700000DAتم تسديد 450000DAبشيك بنكي رقم  815والباقي
على الحساب.
..................2011/04/24.................

211
512
404

أراضي

700000
450000
250000

بنوك الحسابات الجارية
موردو التثبيتات
(شراء أراضي :تسديد 450000DAبشيك رقم  815والباقي
على الحساب)

مالحظة :يعتبر القيد االفتتاحي الذي يشمل كل حسابات الميزانية من القيود المركبة

 .3.3الدفتر الكبير:

أ -تعريفه:دفتر يتضمن حركات كل الحسابات خالل فترة زمنية معينة.

ب -مسك الدفتر الكبير :تم من خالل ترحيل الحسابات من اليومية إلى الشكل ()T
مثال :نفس مثال رقم 03

مدين حـ :211/أراضي دائن

مدين حـ :512/البنك

700000

دائن

مدين

حـ :404/م التثبيتات

450000

دائن

250000

 .4.3الوثائق التلخيصية(الكشوف المالية) :يتم إعداد الكشوف المالية مرة في السنة انطالقا من ميزان المراجعة وهي:
 -الميزانية – حساب النتائج – جدول سيولة الخزينة – جدول تغير األموال الخاصة....

 .4تقديم القيد المزدوج:
 .1.4التسجيل المحاسبي :تهدف المحاسبة إلي تسجيل كل العمليات التي تقوم بها المؤسسة والتي تؤثر عل ذمتها المالية مما يسمح لها
بإعداد الكشوف المالية وفق مبدأ القيد المزدوج.
 .2.4تقديم النظام (المبدأ) :يقوم هذا المبدأ على:

* كل تسجيل محاسبي يشمل على األقل حسابين أحدهما استخدام ( استخدام) واألخر مصدر (دائن).

* يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن.

 .3.4التسجيل المحاسبي والقيد المزدوج:
أ ـ التسجيل في اليومية والقيد المزدوج :أثناء مسك دفتر اليومية يجب احترام مبدأ القيد المزدوج الذي يحقق المساواة التالية:
ما يسجل في الجانب المدين = ما يسجل في الجانب الدائن

ب ـ التسجيل في الدفتر الكبير والقيد المزدوج :يتم ترحيل الحسابات من دفتر اليومية إلى الدفتر الكبير وفق مبدأ القيد المزدوج الذي يحقق

المساواة التالية:

ما يسجل في الجانب المدين لكل الحسابات = ما يسجل في الجانب الدائن لكل الحسابات

 .4.4ميزان المراجعة:
أ ـ تعريفه :هو جدول يلخص كل الحسابات المفتوحة من طرف المؤسسة بصفة دورية مرتبة حسب الترتيب الوارد في ()SCF
ب ـ شكله:

أسماء الحسابات

أرقام

الحسابات

المبالغ (حركة الحسابات)
دائنة

مدينة

األرصدة
مدينة

دائنة

المجموع
جـ ـ دوره
أ -المراقبة
مجموع حركة الحسابات المدينة
= مجموع حركة الحسابات الدائنة

تنشأ المساواة نتيجة تطبيق مبدأ القيد
المزوج

مجموع حركة الحسابات
= مجموع الدفتر اليومي

تنشأ المساواة نتيجة الترحيل الصحيح
للكتابات المحاسبية للدفتر الكبير

مجموع األرصدة المدين للحسابات
= مجموع األرصدة الدائنة للحسابات

تنشأ المساواة نتيجة الترحيل الصحيح
ألرصدة الحسابات إلى ميزان المراجعة

ب -تقدير الوضعية المالية للمؤسسة:من خالل:
 وضعية الذمة المالية للمؤسسة من خالل حسابات الميزانية.
 وضعية نشاط المؤسسة من خالل حسابات التسيير.

تمرين بتاريخ  2009/01/01كانت ميزانية مؤسسة السالم كما يلي:
األصول

المبلغ

األصول غير الجارية

150000
100000
50000
450000
200000
70000
180000

مجموع األصول

600000

مباني

معدات وأدوات
األصول الجارية

مخزون بضاعة
عمالء

البنك

الخصوم
األموال الخاصة

رأس المال

االحتياطات

الخصوم غير الجارية
الخصوم الجارية

موردو المخزونات

المبلغ
500000
400000
100000
----100000
100000

والخدمات

مجموع الخصوم

600000

وخالل السنة قامت بالعمليات التالية:
  2009/01/20شراء شاحنة بقيمة  50000DAيشيك بنكيرقم .117
  2009/01/30شراء معدات وأدوات بـ 150000DAسددت نصف المبلغ بـ شيك بنكي رقم ،119فاتورة رقم 564
والباقي بعد  8أشهر.
  2009/02/09دفعت للمورد مبلغ 17000 DAبشيك بنكيقم .121
  2009/03/21.استلمت من زبون مبلغ  40000DAنقدا.  2009/04/06تحويل مبلغ  30000DAمن الصندوق إلىالبنك ،شيك رقم .123
  2009/04/28شراء قطعة أرضية بقيمة  80000DAعلىالحساب ،فاتورة رقم .458
المطلوب:
 .1تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية.
 .2ترحيل الحسابات إلى الدفتر الكبير.

 .3إعداد ميزان المراجعة.

 .4إعداد الميزانية في نهاية شهر افريل مع حساب النتيجة.

 .4التأكد من احترام مبدأ القيد المزدوج في المراحل السابقة.

البطاقة البيداغوجية

رقم البطاقة)06( :
المستوى :الثانية ثانوي
المادة :تسيري مايل وحماسيب

المجال المفاهيمي الثاني :عمليات االستغالل اجلارية
الوحدة  )06( :الفوترة

الكفاءات المستهدفة  -:ينجز الفاتورة.

المخطـــــــط
.1التمهيد( وضعية االنطالق) :بناء على الفاتورة التالية  -1:عرف الفاتورة و ما هي حمتوياهتا ؟  -2ما هي عناصر الفاتورة ؟  -3ما هي التخفيضات و الزيادات اليت
تظهر ضمن الفاتورة ؟

مؤسسة الونشريس لصناعة المالبس
ش  .ذ  .م .م .برأس مال قدره 4500000
العنوان  12 :شارع مفدى زكريا األزهرية والية تسمسيلت
رقم السجل التجاريA388577 18 38 :
رقم التعريف الجبائي 380457465411 :
موجهة إلى لمؤسسة "عبد العزيز " لتجارة الجملة
شارع الحرية رقم  12برج ب نعامة – تسمسيلت
رقم السجل التجاري B38 142 21 05 :
رقم التعريف الجبائي 381254789654 :
الكمية
التعيين
المرجع
10
سروال جينز كبار
RA 15D
15
سروال جينز صغار
RA 10D
10
قميص رجالي
FM32K
20
قميص نسائي
HM 32K
المبلغ الخام
الحسم بنسبة %5
الصافي التجاري
تخفيض تعجيل الدفع %3
الصافي للدفع خارج الرسم ( )HT
الرسم على القيمة المضافة %17
المبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم ( )TTC

فاتورة facture
رقم N 0652/02:

األزهرية في 2011/12/19 :

سعر الوحدة
1500
1200
1000
950

أغلقت الفاتورة عند مبلغ  :ستة و ستون ألف و ثمان مئة و خمسة وأربعون دينار و واحد وستون سنتيم
الدفع فوري ونقدا و التسليم فوري

 .2البنــــــا ء:
 .1الفاتورة العادية

 .1.1تعريف الفاتورة
 .2.1وصف الفاتورة
 .3.1عناصر الفاتورة

أ ـ املبلغ اخلام
ب ـ املبلغ الصايف
جـ ـ التخفيضات ()Réductions
* التخفيضات التجارية
* ختفيضات التعجيل بالدفع
 .4.1الزيادات )(Majorations
 .5.1املبلغ الصايف للدفع متضمن الرسم ))TTC
 .2فاتورة اإلنقاص (فاتورة دائنة))) Facture d’avoir
 .3التطبيـــــق :متارين رقم 2.1ص111ن رقم  4.3ص 112

 .4التقويم  -يبني حمتوى كل جزء من أجزاء الفاتورة.
 حيسب عناصر الفاتورة العادية وفاتورة اإلنقاص -يستعمل اجملدول يف إعداد الفاتورة.

المبلغ
15000
18000
10000
19000
62000
3100
58900
1767
57133
9712.61
66845.61

ختم وتوقيع المورد

منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيمي الثاني :عمليات االستغالل الجارية

الوحدة رقم ( :)06الفوترة
الحجم الساعي 10:سا

الكفاءات المستهدفة:

ـ ينجز الفاتورة .
أنشطة التعلم

المضامين المعرفية
 .1الفاتورة العادية

ـ ـ يم ــتعتع التــتعل التدـ ـ وع عـ ـ ا
شكع نتوذدي للفاتورة.
ـ يمتعتع التتعل التد وع ع ا  .2.1وصف الفاتورة
فاتورة بميطة انطالقا تن عتليات
اقتصا ية.
 .1.1تعريف الفاتورة

 .3.1عناصر الفاتورة
أ ـ التبلغ اليا
ب ـ التبلغ الصافي

ـ ـ ـ ـ انطالق ـ ـ ــا ت ـ ـ ــن عتلي ـ ـ ــات تيتلف ـ ـ ــة دـ ـ التيفيتات ()Réductions
وبش ـ ــكع تتـ ـ ـ رت يم ـ ــتعتع الت ـ ــتعل
 التيفيتات التدارية
التد ـ ـ ـ وع ع ـ ـ ـ ا ف ـ ـ ـواتير عا يـ ـ ــة
 تيفيتات التعديع بال فع
تحتو على التيفيتات والزيـا ات
وفواتير إنقاص.
 .4.1الزيا ات )(Majorations
 .5.1التبلغ الصافي لل فع تتتتن
الرم ))TTC

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

السنة الثانية ثانوي -شعبة التسيير واالقتصاد

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
ـ يركز على أنها وثيقة قانونية.
ـ تحلع الفاتورة وتحتوياتها إلى :
 الدزء األعلى L'entête
 الدزء الهيكلي le corps
 الدزء األمفع le pied
ـ يــت تعالدــة عناصــر الفــاتورة انطالقــا
تــن وثيقــة تحتــو علــى التيفيتــات
والرم على القيتة التتافة .
ـ ـ ت ــا يم ــتى ف ــي الق ــانون التيفيت ــات
الثالثة (.)R.R.R
ـ التأكي على أن التيفيتات التي تر
عل ـ ــى الف ـ ــاتورة األص ـ ــلية تم ـ ــدع
تحامبيا.
ـ ـ ا قتص ــار عل ــى الرمـ ـ عل ــى القيت ــة
التتافة.

ـ ـ التأكي ـ علــى أن التيفيتــات يــارت
الفاتورة األصلية لـي لهـا أثـر تـالي
وفقا للنظا التحامبي التالي.

مارس 2011

الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاهيمي الثاني :عمليات االستغالل الجارية
الوحدة رقم ( :)06الفوترة
الحجم الساعي 10:سا
الكفاءات المستهدفة :

ـ ينجز فاتورة.

مؤشرات التقويم:
 يبين محتوى كل جزء من أجزاء الفاتورة.
 يحسب عناصر الفاتورة العادية وفاتورة اإلنقاص.
 يستعمل المجدول في إعداد الفاتورة.

وسائل الدعم واإليضاح :
 نموذج فاتورة

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية:
 التذكير بأن الفاتورة وثيقة قانونية.
 عند وصف الفاتورة يتم إبراز أهمية كل جزء من أجزائها و دوره.
 يتتتم درا تتة عناصتتر الفتتاتورة بالتتتدرج انطتقتتا متتن فتتاتورة عاديتتة تتضتتمن التيفيضتتات التجاريتتة وتيفيضتتات
التعجيل الياصة بالتعجيل بالدفع والر م على القيمة المضافة.
 ليس للتيفيضات المالية الواردة في الفاتورة األصلية أثر مالي وبالتالي ال يتم تسجيلها محا بيا.
 بالنستتبة للتيفيضتتات التجاريتتة وتيفيضتتات التعجيتتل بالتتدفع التتواردة فتتي فتتاتورة اإلنقتتاص تحستتب وتستتجل فتتي
الحسابين  609و 709حسب طبيعة التيفيض بالنسبة للطرفين.
 تستيدم معدالت الر م على القيمة المضافة السارية المفعول بموجب قانون المالية.

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

م ــادة :التسيير المحاسبي والمالي

األستاذ :وارد إبراهيم

المجال المفـاهيمي ( :)02عمليات االستغالل الجارية
الوح ـ ــدة ( :)06الفوترة

المستوى 02 :ت إ.
الحجم الساعي 10 :سا

الكفاءات المستهدفة :ـ ينجز الفاتورة.
الوضعية  :بناء على الفاتورة التالية  -1:عرف الفاتورة و ما هي حمتوياهتا ؟
 -2ما هي عناصر الفاتورة ؟  -3ما هي التخفيضات و الزيادات اليت تظهر ضمن الفاتورة ؟

مؤ سة الونشريس لصناعة المتبس

فاتورة facture
رقم N 0652/02:

ش  .ذ  .م .م .برأس مال قدره 4500000
العنوان  12 :شارع مفدى زكريا األزهرية والية تسمسيلت
رقم السجل التجاريA388577 18 38 :
رقم التعريف الجبائي 380457465411 :
األزهرية في 2011/12/19 :
موجهة إلى لمؤ سة "عبد العزيز " لتجارة الجملة
شارع الحرية رقم  12برج ب نعامة – تسمسيلت
رقم السجل التجاري B38 142 21 05 :
رقم التعريف الجبائي 381254789654 :
المبلغ
عر الوحدة
الكمية
التعيين
المرجع
15000
1500
10
روال جينز كبار
RA 15D
18000
1200
15
روال جينز صغار
RA 10D
10000
1000
10
قميص رجالي
FM32K
19000
950
20
قميص نسائي
HM 32K
62000
المبلغ اليام
3100
الحسم بنسبة %5
58900
الصافي التجاري
1767
تيفيض تعجيل الدفع %3
57133
الصافي للدفع خارج الر م ( )HT
9712.61
الر م على القيمة المضافة %17
66845.61
المبلغ الصافي للدفع متضمن الر م ( )TTC

أغلقت الفاتورة عند مبلغ :
الدفع فوري ونقدا و التسليم فوري

تة و تون ألف و ثمان مئة و خمسة وأربعون دينار و واحد و تون نتيم
ختم وتوقيع المورد

 -1الفاتورة العادية :
 1-1تعريف الفاتورة  :هي عبارة عن وثيقة قانونية حماسبية تثبت عمليات الشراء أو البيع للسلع و اخلدمات  ،و ينشا مبوجبها حق للمورد على
الزبون  ،الذي يلتزم بالوفاء هبا يف تاريخ حمدد هبا .
 تقيد الفاتورة يف احملاسبة مبجرد استالمها .
 تسم الفاتورة العادية أيضا بالفاتورة واجبة الدفع
 ينص القانون على أن كل بيع لسلعة أو تأدية خدمة بني األعوان االقتصاديني جيب أن يكون موضوع فاتورة
 جيب أن تكون الفاتورة خالية من كل لطخة ا واو شطب أو حشو و واضحة
 2-1وصف الفاتورة  :تتكون الفاتورة من ثالث أجزاء
أ -اجلزء األعلى  :حيتوي على البيانات التالية :
 تسمية الوثيقة "فاتورة واجبة األداء " أو " فاتورة إنقاص " و الرقم التسلسلي هلا
 البيانات لكل من البائع و املشرتي من اسم  ،العنوان التجاري و الشكل القانوين و طبيعة النشاط  ،رقم السجل التجاري و التعريف
اجلبائي .
 تاريخ حترير الفاتورة

 مرجع الفاتورة.
ب -اجلزء اهليكلي  :حيتوي على تفاصيل السلعة أو اخلدمة املقدمة على شكل جدول جند فيه البيانات التالية :
 املرجع وهو رمز مينح للسلعة أو اخلدمة ويعترب كأساس للتمييز بني السلع أو اخلدمات  ،و يكون باألرقام أو األرقام واألحرف
 التعيني و يظهر نوع السلعة أو اخلدمة ومواصفاهتا لتميزها عن باقي السلع أو اخلدمات األخرى
 الكميات حتدد الكميات من السلع أو اخلدمات الواردة يف التعيني بالعدد أو بوحدات القياس ( مرت  ،كلغ  ،لرت...... ،اخل )
 أسعار الوحدات تبني أسعار الوحدات دون احتساب الرسوم
ج -اجلزء األسفل  :و يظهر حصيلة املبلغ املستحقة و التخفيضات املختلفة إن وجدت  ،و الزيادات اخلاصة بالرسوم مع تأكيد خمتلف
الشروط املتعلقة بالعملية مثل :
 السعر اإلمجايل أو املبلغ اخلام ( دون احتساب الرسوم )
 التخفيضات التجارية و ختفيض تعجيل الدفع ويتم حساهبا باستعمال النسب املتفق عليها و حتتسب بالتتابع إذ كل ختفيض حيسب
انطالقا من الصايف الناجم عن تطبيق التخفيض السابق
 الرسم على القيمة املضافة وحيسب انطالقا من النسب اليت حددها القانون لكل نوع من أنواع السلع أو اخلدمات
 املبلغ الصايف للدفع متضمن الرسم حمررا باألرقام و باألحرف مع ذكر عبارة " أوقفت الفاتورة عند مبلغ".................
 طريقة الدفع و تاريخ التسديد و تاريخ و مكان تسليم واستالم السلعة الو اخلدمة  ،باإلضافة إىل اخلتم الندي و توقيع البائع
 3-1عناصر الفاتورة :
أ -املبلغ اخلام خارج الرسم  :هو جمموع حواصل ضرب الكمية يف سعر الوحدة لكل سلعة أو خدمة
يف الفاتورة املسلمة ملؤسسة عبد العزيز هو املبلغ اخلام خارج الرسم  62000د ج
ب -املبلغ الصايف  :هو املبلغ اخلام خارج الرسم مطروحا منه خمتلف التخفيضات املمنوحة و يضاف إليه خمتلف الزيادات املستحقة (
مصاريف النقل  ،الرسوم  .....اخل )
ج -التخفيضات  :تنقسم إىل نوعني  :ختفيضات جتارية و ختفيض تعجيل الدفع
 التخفيضات التجارية  :متنح ألسباب جتارية وهي  3أنواع
 التخفيضات  :متنح للزبون كتعويض للتأخر يف التسليم ( التوريد ) أو عندما يشوب السلعة عيب ما أو عدم مطابقتها للمواصفات املتفق
عليها
بالنسبة للفاتورة املسلمة ملؤسسة عبد العزيز ال حتتوي على التخفيضات
 التنزيالت  :متنح اعتبارا ألمهية و نوعية و خصوصيات الزبون أو نظرا حلجم الطلبية املعتربة .
يف الفاتورة املقدمة من مؤسسة الونشريس ال توجد تنزيالت .
 احملسومات  :متنح للزبون مكافأة لوفائه ،بالنظر إىل رقم األعمال دون الرسوم احملقق معه خالل فرتة معينة  ،بالنسبة للفاتورة املقدمة ملؤسسة
" عبد العزيز " مبلغ احملسومات هو  3100 :د ج
مالحظة  :ال يسمح جبمع معدالت التخفيضات التجارية عندما يطبق أكثر من ختفيض أي عند كل ختفيض
جتاري حنصل على صايف جتاري يكون أساس حلساب التخفيض التجاري املوايل .
يف الفاتورة املسلمة ملؤسسة "عبد العزيز " بلغ الصايف التجاري  58900 = 3100 -62000د ج
 ختفيض تعجيل الدفع  :هو ختفيض مينحه البائع للزبون عندما يقوم هذا األخري بتسديد قيمة الفاتورة قبل تاريخ االستحقاق أو فورا
وحيسب من الصايف التجاري
الفاتورة املسلمة من مؤسسة الونشريس حتتوي على ختفيض تعجيل الدفع بقيمة
 1767 = 0.3 *58900د ج
 مالحظة  :بعد احتساب ختفيض تعجيل الدفع نتحصل على الصايف للدفع خارج الرسم

يف الفاتورة السابقة املبلغ الصايف للدفع خارج الرسم هو :
57133 = 1767 – 58900دج
د  -الزيادات  :هي كل املبالغ اليت تضاف للمبلغ الصايف للدفع خارج الرسم  ،و اليت يدفعها الزبون جند منها مصاريف النقل  ،املبالغ
اخلاصة بالغالفات  ،الرسم على القيمة املضافة  ،ويف هذه املرحلة نقتصر على الرسم فقط .
 الرسم على القيمة املضافة ( : ) TVAهو عبارة عن ضريبة غري مباشرة تفرض على السلع و اخلدمات املستهلكة يف اجلزائر و
يتحمل عبئها املستهلك النهائي  ،و تلعب املؤسسة الوسيط بني املستهلك النهائي و مصلحة الضرائب  ،حيث تقوم بتسديده
للمورد مث حتصيله من الزبون عند البيع  ،وبعدها تقوم بتسديد الفارق ملصلحة الضرائب بصفة دورية
 معدالت الرسم على القيمة املضافة  :هناك معدالن للرسم على القيمة املضافة يف اجلزائر  ،املعدل العادي هو  17°/°و معدل
خمفض هو  7°/°و الذي يطبق على أنواع معينة من السلع و اخلدمات وعلى بعض األنشطة اليت يتم حتديدها يف القواعد
القانونية اليت يتضمنها قانون املالية .
 حيسب الرسم على القيمة املضافة على املبلغ الصايف بعد كل التخفيضات
يف الفاتورة السابقة معدل الرسم هو  17°/°وبالتايل قيمته هي  9712.61 = 0.17× 57133د ج





 -2فاتورة اإلنقاص :
 1-2تعريف فاتورة اإلنقاص  :هي عبارة عن وثيقة حماسبية قانونية تثبت اعرتاف البائع حبق املشرتي من االستفادة من ختفيض عن
فاتورة سابقة مت إرساهلا عند تسليم البضاعة أو اخلدمة .
يتم إعدادها يف حالتني :
 ختفيضات جتارية أو ختفيض تعجيل الدفع ممنوحة بعد الفاتورة العادية
 رد الزبون للسلع املباعة له إىل املورد ألي سبب كان
 يرتتب عنها تسجيل اخنفاض يف حق البائع للمشرتي
 2-2طريقة إعدادها :
جيب أن حتتوي فاتورة اإلنقاص على كل املعلومات اخلاصة بالبائع و الزبون  ،بنفس الطريقة املتبعة يف الفاتورة العادية .
تعيني طبيعة الفاتورة إجباري بذكر عبارة " فاتورة إنقاص " مع ذكر رقم الفاتورة العادية املعنية باإلنقاص
جيب أن تظهر فاتورة اإلنقاص املبلغ خارج الرسم  ،املبلغ للتخفيض متضمن الرسم  ،مبالغ الرسم و كذا النسب املطبقة للرسم و
التخفيضات .
تعمل فاتورة اإلنقاص لدى كال الطرفان على
اخنفاض
لدى الزبون

لدى البائع
املبيعات خارج الرسم

املشرتيات املستهلكة خارج الرسم

الرسم على القيمة املضافة احملصل

الرسم على القيمة املضافة قابل لالسرتجاع

حقوقه اجتاه الزبون

ديونه اجتاه املورد

التقومي  :مترين رقم  1و  3و ص  112 / 111من الكتاب املدرسي

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة)07( :

المستوى :الثانية ثانوي
المادة :تسيري مايل وحماسيب
المجال المفاهيمي الثاني :عمليات االستغالل اجلارية
الوحدة  )07( :عمليات الشراء واإلنتاج والبيع
الكفاءات المستهدفة :ـ يسجل حماسبيا خمتلف عمليات الشراء واإلنتاج والبيع.

المخطـــــــط:
.1التمهيد( وضعية االنطالق):
مهما كان نوع املؤسسة فإهنا حباجة إىل القيام ببعض العمليات من اجل توفري احتياجاهتا من السلع ،املواد األولية ،اخلدمات األموال فتلجأ املؤسسة

التجارية إىل شراء السلع والبضائع مث إعادة بيعها للحصول على أرباح كما تلجا املؤسسة الصناعية إىل شراء املواد األولية واللوازم وخدمات من اجل
مباشرة عملية اإلنتاج مث بيع املنتجات هبدف احلصول على أرباح أما املؤسسات اخلدماتية فتقوم بشراء احتياجاهتا املختلفة وتقدمي اخلدمات املختلفة .
تقدم مع كل هذه العمليات وثائق إثبات لكل عملية من فواتري ،أوراق مالية ،وثائق إثبات التسليم واالستالم.
.2البنــــــا ء:

 .1عمليات الشراء
 .1.1شراء البضائع
 .2.1شراء املواد واللوازم
 .3.1شراء التموينات األخرى
 .4.1مشرتيات اخلدمات املؤداة للمؤسسة
 .5.1املشرتيات غري املخزنة من املواد والتوريدات (اللوازم)
.2عمليات اإلنتاج
 3ـ عمليات البيع
 .1.3بيع البضائع
 .2.3بيع اإلنتاج التام الصنع
 .3.3أداء اخلدمات
 .4حالة فاتورة اإلنقاص (فاتورة دائنة) ))Facture d’avoir

 .3التطبيـــــق:

متارين رقم  2.1ص 134ن  3ص 135

 .4التقــــــويم:

 يسجل حماسبياً عمليات الشراء واإلنتاج والبيع باالعتماد على الوثائق احملاسبية. -حيسب ويسجل الرسم على القيمة املضافة الواجب الدفع.

المنهاج الخاص بالدرس

منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيمي الثاني:عمليات االستغالل الجارية

الوحدة رقم ( :)07عمليات الشراء واإلنتاج والبيع
الحجم الساعي 16:سا

الكفاءات المستهدفة:

ـ يسجل حماسبيا خمتلف عمليات الشراء واإلنتاج والبيع.
ـ ينجز التصريح بالرسم على القيمة المضافة.

أنشطة التعلم

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

المضامين المعرفية

ـ ـ ـ ر علـ ــج ل ـ ــا عر ـ ـ ر
مشعجي ف ط.
ـ اللعم ل ا م أ ج
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 .4حالة فاتورة اإلنقاص (فاتورة دائنة)
))Facture d’avoir
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الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاهيمي الثاني :عمليات االستغالل الجارية

الوحدة رقم ( :)07عمليات الشراء واإلنتاج والبيع
الحجم الساعي 16:سا
الكفاءات المستهدفة :
ـ يسجل محاسبيا مختلف عمليات الشراء واإلنتاج والبيع.

مؤشرات التقويم:
 يسجل محاسبيا ً عمليات الشراء واإلنتاج والبيع باالعتماد على الوثائق المحاسبية.
 يحسب ويسجل الرسم على القيمة المضافة الواجب الدفع.

وسائل الدعم واإليضاح :
 الفاتورة ،فاتورة دائنة ،وصل الدخول و وصل الخروج.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية:
 التأكيددد أثندداء التسددجيل المحاسددبي ل مليددات خددراء المخ ونددات أنمددا تددتم علددى مددريلتيا تمددا نقددل المل يددة واسددت مما فددي مخددا
المؤسسة.
 يقتصر على تسجيل إخراج المواد واللوا م ما المخدا
وإدخال المنتجات التامة للمخا

إلدى ورخدات اإلنتداج مدا أجدل التحويدل (التصدنيع) ،كمدا يقتصدر تسدجيل

فقط.

 تسجيل مريلتي إخراج البضائع و المنتجات المباعة ما المخا

ونقل المل ية.

 تدمج مشتريات الدراسة والخدمات األخرى مباخرة ضما يساب .60
 إ المقتنيات غير القابلة للتخ يا (الماء والطاقة) أو غير المخ نة المت لقة بداللوا م التدي ال يدتم تخ ينمدا ،تسدجل تدي األخدرى فدي
الحسابات  60مشتريات مستمل ة.
 بالنسبة لفاتورة اإلنقاص يتم االعتماد مباخرة على النماذج المدروسة في الويدة السابقة ما أجل تسجيلما محاسبيًا.
 يستخرج الرسم على القيمة المضافة الواجب الدفع ما فواتير الشراء وفواتير البيع.
=======================================================

م ــادة :التسيير المحاسبي والمالي

المجال المفـاهيمي ( :)02عمليات االستغالل األخرى

األستاذ :وارد إبراهيم

المستوى 02 :ت إ.

الحجم الساعي 16 :سا

الوح ـ ــدة ( :)07عمليات الشراء واإلنتاج والبيع

الكفاءات المستهدفة :ـ يسجل محاسبيا مختلف عمليات الشراء واإلنتاج والبيع.
الوضعية:مهما كان نوع املؤسسة فإهنا حباجة إىل القيام ببعض العمليات من اجل توفري احتياجاهتا من السلع ،املواد األولية ،اخلدمات االموال فتلجأ املؤسسة
التجارية إىل شراء السلع والبضائع مث إعادة بيعها للحصول على أرباح كما تلجا املؤسسة الصناعية إىل شراء املواد األولية واللوازم وخدمات من اجل مباشرة
عملية اإلنتاج مث بيع املنتجات هبدف احلصول على أرباح أما املؤسسات اخلدماتية فتقوم بشراء احتياجاهتا املختلفة وتقدمي اخلدمات املختلفة
تقدم مع كل هذه العمليات وثائق إثبات لكل عملية من فواتري ،أوراق مالية ،وثائق إثبات التسليم واالستالم.
مراحل الدرس
تعريف املخزونات :هي جمموع األموال اليت اشرتهتا املؤسسة أو أنشأهتا هبدف إعادة بيعها أو استهالكها يف عملية تصنيع أو استغالل.
أوال :عمليات الشراء:تتضمن مشرتيات املؤسسة التجارية البضائع ،املواد واللوازم ،التموينات األخرى ،اخلدمات املؤدات للمؤسسة ،املشرتيات غري املخزنة من
املواد والتوريدات.
.1شراء البضائع:
تعريف البضاعة:هي السلع اليت تشرتيها املؤسسة بغرض إعادة بيعها دون إجراء أي تغيري عليها.
شرائها :متر عملية شراء البضاعة مبرحلتني:
املرحلة األوىل:يتم فيها نقل ملكية البضاعة من البائع اىل املشرتي عن طريق حترير الفاتورة حبيث جنعل احلساب  380حـ/مشرتيات البضاعة املخزنة مدينا
واحد احلسابات  :الصندوق ،البنك،موردو املخزونات دائنا بقيمة شراء البضاعة.
املرحلة الثانية :يتم فيها استالم البضاعة حيث جنعل احلساب  30حـ /البضاعة مدينا واحلساب  380حـ /املشرتيات دائنا بقيمة شراء البضاعة.
مثال:1اشرتت مؤسسة بضاعة واستلمت فاتورة رقم  FA/08وصل إدخال للمخزن رقم .BE/08:
فاتورة رقم FA/8
املورد:مؤسسة أنوار
التاريخN/09/21:

الزبون :مؤسسة(ب)

املبلغ الصايف خارج الرسم
الرسم على القيمة املضافة

30000
5100

املبلغ متضمن الرسم

35100

الدفع نقدا والتسليم خالل  24ساعة يف حمل املؤسسة(ب)

مالحظة :يسجل الرسم على القيمة املضافة يف احلساب  4456حـ /الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع ويسجل إىل جانب املشرتيات مدينا بقيمة
%17من املبلغ اإلمجايل.
التسجيل احملاسيب
..................N/01/21 .................
380
4456

53

الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع
الصندوق
شراء بضاعة نقدا فاتورة رقم FA/08

...............N/01/24 ................

30
380

البضاعة
مشرتيات البضاعة
إدخال البضاعة للمخزن وصل رقم BE/08

30000
5100
35100
30000
30000

.2شراء املواد واللوازم:
تعريف املواد واللوازم:هي املواد واللوازم املشرتاة من اجل حتويلها للحصول على منتجات تامة أو نصف مصنعة.
شراءها:متر عملية شراء املواد و اللوازم كما يف عملية شراء البضاعة.
املرحلة األوىل :عملة الشراء وفيه جنعل احلساب  381حـ /مشرتيات مواد اولية خمزنة مدينا واحد احلسابات :الصندوق ،البنك ،موردون دائنا
املرحلة الثانية :عملية استالم املواد حيث جنعل احلساب  31حـ/املواد األولية واللوازم مدينا وجنعل احلساب  381حـ /املشرتيات دائنا

مثال:وردت إىل مؤسسة :األلبان " املستندات التالية يف  N/05/05وصل الدخل رقم 01/17
فاتورة رقم FA/04
الزبون:األلبان

التاريخN/05/05:
املبلغ اخلام
ختفيض جتاري بقيمة %2
الصايف التجاري بعد التخفيض
املبلغ الصايف خارج الرسم
Tva

100000
2000
98000
98000
16660

املبلغ املتضمن الرسم

114660

الدفع بشيك والتسليم خالل  24ساعة يف حمل مؤسسة :االلبان

التسجيل احملاسيب

381
4456

512

.. N/05/05 ....................ز..................
مشرتيات املواد واللوازم
الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع
البنك
شراء بضاعة بشيك فاتورة رقمFA/04

..................N/05/05 .................

31
381

املواد واللوازم

98000
16660

114660

98000
98000

مشرتيات املواد واللوازم
إدخال املواد واللوازم للمخزن وصل رقم 01/17

 3شراء التموينات األخرى:
ا-تعريفها:هي عبارة عن املواد القابلة للتخزين اليت تساهم يف عمليات املعاجلة أو التصنيع أو االستغالل دون أن تدخل يف تكوين املنتجات املعاجلة أو
املصنعة.
ب -شرائها :وتسجل عملية شراء التموينات األخرى يف قيدين كما يلي:
قيد الشراء :ينم جعل احلساب  382حـ/مشرتيات متوينات أخرى مدينا مع جعل احد حسابات:البنك  ،الصندوق ،موردو املخزونات دائنا.
قيد االستالم :يتم جعل احلساب  382دائنا مع جعل احلسابات اخلاصة باملواد املشرتاة مدينة
مثال :يف تاريخ  N /03/20قامت مؤسسة (س) بالعملية التالية:
شراء أغلفة مستهلكة بقيمة  ،100000DAعلى احلساب مت وضعها يف املخزن وصل اإلدخال رقم .8/44

التاريخN/03/20:

فاتورة رقم A46

الزبون :مؤسسة (س)

120000
املبلغ اخلام
2400
ختفيض التعجيل بالدفع بقيمة %2
117600
الصايف التجاري بعد التخفيض
117600
املبلغ الصايف خارج الرسم
19992
Tva
137592
املبلغ املتضمن الرسم
الدفع بعد  20يوم والتسليم خالل  24ساعة يف حمل مؤسسة( :س)
382
4456

32

401

.................... N/05/12 ....................
مشرتيات متوينات أخرى
الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع
موردو املخزونات
شراء أغلفة ومواد فاتورة A46

..................N/05/12 .................

متنيات أخرى

117600
19992
137592
117600

التسجيل احملاسيب

مشرتيات متوينات أخرى
استالم األغلفة واملواد وصل رقم 8/44

382

117600

 4مشرتيات اخلدمات املؤدات للمؤسسة:
تعريفها :هي اخلدمات اليت تستهلكها املؤسسة خالل العملية اإلنتاجية املؤدات من قيل مؤسسة أخرى.
شرائها :تسجل يف احلساب  604حـ/مشرتيات الدراسات واخلدمات املؤداة باإلضافة حـ 4456/وجيعل مدينا مع جعل احد احلسابات البنك ،الصندوق،
املورد دائنا بقيمة اخلدمة.
مثال:يف تاريخ  N/12/08سددت املؤسسة (ا) فواتري خلدمات مستهلكة يف العملية اإلنتاجية خاصة بدراسات بقيمة  22000DAبشيك.
فاتورة رقم A46

التاريخN/03/20:

الزبون :مؤسسة (س)

22000
املبلغ الصايف خارج الرسم
3740
Tva
25740
املبلغ املتضمن الرسم
الدفع بعد  20يوم والتسليم خالل  24ساعة يف حمل مؤسسة( :س)

التسجيل احملاسيب

382
4456

401

.................... N/12/28 ....................
مشرتيات اخلدمات والدراسات املؤداة
الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع
موردو املخزونات واخلدمات
شراء دراسات فاتورة رقم D66

22000
3740

25740

 5املشرتيات غري املخزنة من املواد والتوريدات (اللوازم):
تعريفها :هي املواد غري قابلة للتخزين (كهرباء  ،ماء ،غاز )...واليت تدخل يف عملية اإلنتاج أو التصنيع أو االستغالل .
شرائها :تسجل يف حـ :607/املشرتيات غري املخزنة من املواد والتوريدات جبعله مدينا مع جعل احد احلسابات:البنك ،الصندوق ،موردون دائنا

مثال :قامت مؤسسة لصناعة األجر بالعملية التالية:
 -بتاريخ  N/06/12قامت املؤسسة بتسديد فاتورة الكهرباء نقدا بقيمة  125000DAفاتورة رقم .H45

التسجيل احملاسيب
607

53

.................... N/06/12 ....................
املشرتيات غري املخزنة من املواد والتوريدات
الصندوق
تسديد فاتورة الكهرباء فاتورة رقم 45

125000
125000

ثانيا :عمليات اإلنتاج:
 -1إخراج املواد واللوازم من املخازن :تقوم املؤسسة اإلنتاجية بإخراج املواد املخزن إىل الو رشات بغرض استعماهلا يف إنتاج منتج.
تسجل هذه العملية يف قيد وأحد حبيث جنعل احلساب  601حـ/مواد ولوازم مستهلكة مدينا واحلساب  31حـ /مواد لوازم دائنا.
مثال:قامت مؤسسة األلبان بإخراج كمية من احلليب الستعماهلا يف العملية اإلنتاجية ،وصل خروج املواد من املخزن يف  N/06/02كما يلي:
وصل خروج رقم S15

التسجيل احملاسيب

601

31

املرجع

البيان

KI14

حليب

Q
2000

M
20000

.................... N/06/02 ....................
املواد األولية
مواد أولية ولوازم
خروج مواد ولوازم من خمزن وصل S15

20000
20000

 -2إدخال اإلنتاج التام الصنع إىل املخزن:
تعريف املنتجات النهائية:هي املنتجات اليت وصلت إيل املرحلة األخرية يف عملية التصنيع حبيث تكون جاهزة للبيع
بعد انتهاء عملية اإلنتاج يتم إدخال املنتجات التامة إىل املخزن ويتم تسجيل ذلك حماسبيا كما يلي:
 تسجل هذه العملية يف قيد واحد حيث جنعل احلساب  355حـ/منتجات مصنعة مدينا واحلساب  72حـ /إنتاج خمزون دائنا
مثال :انتهت مؤسسة األلبان من صناعة  1000وحدة منج تام كلفتها  45DAللوحدة مت إدخاهلا إىل املخازن بتاريخ .N/06/04

التسجيل احملاسيب
355

72

.................... N/06/04 ....................
املنتجات املصنعة
إنتاج خمزون
إدخال  1000وحدة تامة الصنع إىل للمخازن

45000
45000

ثالثا :عمليات البيع :ختتلف عمليات البيع حسب نشاط املؤسسة من مؤسسة إنتاجية إىل مؤسسة جتارية
-1بيع البضاعة :تسجل عملية بيع البضاعة يف مرحلتني (قيدين)كما يلي:
املرحلة األوىل:عملية البيع حيث جنعل احد احلسابات البنك ،الصندوق ،عمالء مدينا بقيمة بيع البضاعة مع جعل احلساب  700حـ/مبيعات بضاعة دائنا
بنفس القيمة.
املرحل الثانية :تسليم البضاعة للعميل،فيه يتم جعل احلساب  600حـ/مشرتيات بضاعة مباعة مدينا وجعل احلساب  30حـ /خمزون بضاعة دائنا بتكلفة
شراء البضاعة املباعة
مثال :يف  N/06/20قامت مؤسسة (ب) ببيع بضاعة على احلساب بقيمة  80000DAكانت قد كلفتها :65000DA
فاتورة رقم A345
الزبون
التاريخN/05/05:
80000
املبلغ اخلام
2400
ختفيض جتاري%3
1600
ختفيض مايل% 2
76000
املبلغ الصايف خارج الرسم
13600
tva
89600
املبلغ املتضمن الرسم
البيع على احلساب والتسليم خالل  24ساعة يف حمل مؤسسة

التسجيل احملاسيب

411

700
4457

.................... N/06/20 ....................
الزبائن
مبيعات بضاعة
رسم على القيمة املضافة حمصل
بيع بضاعة على احلساب فاتورة رقم 345A

..................N/06/20 .................

600
30

مشرتيات بضاعة مباعة

خمزون بضاعة
و،اخلروج رقم3 /22

89600
76000
13600
65000
65000

-2بيع اإلنتاج التام الصنع :تسجل عملية بيع اإلنتاج التام الصنع يف مرحلتني (قيدين)كما يلي:
املرحلة األوىل:عملية البيع( حترير الفاتورة ) حيث جنعل احد احلسابات البنك ،الصندوق ،عمالء مدينا بقيمة بيع املنتج مع جعل احلساب  701حـ/مبيعات
منتجات تامة الصنع دائنا بنفس القيمة.
املرحل الثانية :إخراج املنتجات التامة من املخازن وتسليمها للزبون،فيه يتم جعل احلساب  72حـ /إنتاج خمزون مدينا وجعل احلساب  355حـ /املنتجات
املصنعة دائنا بتكلفة إنتاج املنتج املباع.

مثال:قامت مؤسسة إلنتاج املالبس بالعملية التالية:
يف  2010/07/21ببيع منتجات تامة الصنع بقيمة  130000DAنقدا كانت قد كلفتها مبلغ 92000DA
فاتورة رقم A346
التاريخN/07/21:

الزبون

املبلغ اخلام
ختفيض جتاري%3
ختفيض مايل% 2
املبلغ الصايف خارج الرسم
tva
املبلغ املتضمن الرسم

130000
3900
2600
123500
20995
144495

البيع على احلساب والتسليم خالل  24ساعة يف حمل مؤسسة

التسجيل احملاسيب

53

752

701
4457

.................... N/07/21 ....................
الصندوق
مبيعات منتجات تامة الصنع
رسم على القيمة املضافة حمصل
بيع منتجات تامة الصنع نقدا فاتورة رقم PZ45

..................N/07/21 .................

إنتاج خمزون

355

املنتجات املصنعة
تسليم املنتجات و،اخلروج رقم08 /23

144495
123500
20995

92000

92000

-3أداء اخلدمات:ويتم تسجيل أداء اخلدمات يف قيد واحد كما يلي
ذلك جبعل احد احلسابات البنك ،الصندوق ،زبائن مدينا وجعل احلسابات أو احد هذه احلسابات 704حـ/مبيعات األشغال عند بيع األشغال أو احلساب
 705حـ/مبيعات الدراسات عند بيع الدراسات أو احلساب  706حـ /تقدمي خدمات أخرى عند بيع املؤسسة خلدمات أخرى غري املذكورة دائنة
مثال:قامت مؤسسة النقل السريع للبضائع مبا يلي:
يف تاريخ  2010/08/11قامت املؤسسة بإجيار شاحنة إلحدى مؤسسات البناء مببلغ  80000DAبشيك بنكي.
التاريخN/08/11:

فاتورة رقم A346
الزبون مؤسسة البناء

املبلغ الصايف خارج الرسم
tva
املبلغ املتضمن الرسم

80000
13600
93600

اإلجيار بشيك بنكي و ملدة  4أيام

التسجيل احملاسيب
512

706
4457

.................... N/08/11 ....................
البنوك احلسابات اجلارية
تقدمي خدمات األخرى
رسم على القيمة املضافة حمصل
تقدمي خدمات خمتلفة على احلساب

93600
13600
80000

رابعا :حالة فاتورة اإلنقاص(فاتورة دائنة):
*التخفيضات التجارية :مينح البائع ختفيض لألسباب التالية:
عدم مالئمة لشروط املتفق عليها يف عقد البيع:كاجلودة واللون والشكل و الوزن وشروط التسليم...اخل وتسمى يف هذه احلالة التخفيضات
"التخفيضات".
كمية املبيعات :فإذا أقدم املشرتي على شراء كمية كبرية فإن البائع عادة ما مينحه ختفيض وتسمى يف هذه احلالة التخفيضات" احملسومات".
مينحها البائع نظرا ألمهية ونوعية و خصوصيات الزبون "التنزيالت".
*التخفيضات املالية :متنح هذه التخفيضات يف حال ما إذا سدد املدين قيمة مشرتياته قبل ميعاد االستحقاق ولذلك فأن هلا الصفة املالية وتسمى ختفيض
تعجيل الدفع.

مالحظات:
 -1التخفيضات التجارية وختفيض التعجيل بالدفع الواردة يف فاتورة الشراء ال تسجل ويسجل فقط املبلغ الصايف.
 -2عند كل ختفيض نتحصل على املبلغ الصايف خارج التخفيض يكون أساسا حلساب التخفيض املوايل  ،وال يسمح جبمع معدالت التخفيضات عندما
يكون هناك أكثر من ختفيض.
التسجيل احملاسيب للتخفيضات يف حالة الشراء :تعاجل حماسبيا جبعل حساب  401حـ /املورد مدينا وتسجيل التخفيضات
يف احلساب  609حـ /التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املتحصل عليها من مشرتيات دائنا.
متال :خالل شهر أكتوبر قامت مؤسسة اإلبداع مبا يلي:
 يف  N/10/12اشرتت املؤسسة بضاعة بقيمة  124000DAعلى احلساب .فاتورة رقم 7/45
الزبون

التاريخN/10/12 :

124000
21080
145080

املبلغ الصايف خارج الرسم
Tva
املبلغ املتضمن الرسم

شراء على احلساب والتسليم خالل  24ساعة يف حمل مؤسسة

 يف  N/10/30منح املورد للمؤسسة ختفيضا خاص بالبضاعة املشرتاة ووردت إىل املؤسسة الفاتورة التالية:التاريخN/10/30 :

فاتورة إنقاص رقم 7/01
الزبون :مؤسسة اإلبداع
124000
4960
843.2
5803.2

املبلغ الصايف اخلاضع للضريبة
التخفيض  %4خارج الرسم
 Tvaاخلاصة بالتخفيض
مبلغ التخفيض املتضمن الرسم

شراء على احلساب والتسليم خالل  24ساعة يف حمل مؤسسة

التسجيل احملاسيب
380
4456

30

401

.................... N/10/12 ....................
مشرتيات بضاعة
رسم على القيمة املضافة قابل لالسرتجاع
موردو املخزونات واخلدمات
شراء بضاعة على احلساب فاتورة رقم PZ7/45

124000
21080
145080

..................N/10/12 .................

380

إنتاج خمزون

124000

املنتجات املصنعة
تسليم املنتجات و،اخلروج رقم08 /23

124000

...................N/10/30.................
401

609
4456

موردو املخزونات

5803.2

رسم على القيمة املضافة قابل لالسرتجاع

التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املتحصل عليها عن املشرتيات

ختفيض خارج الفاتورة

التسجيل احملاسيب للتخفيضات يف حالة البيع:
تعاجل حماسبيا جبعل حساب  709حـ /التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املمنوحة مدينا وتسجيل حساب  411حـ /الزبائن دائنا.
متال :خالل شهر نوفمرب قامت مؤسسة الوليد بالعمليات التالية:
 يف  N/11/09باعت بضاعة بقيمة 145000DAنقدا كلفتها 120000DAمع منح ختفيض بقيمة .3000DAفاتورة رقم 7/67
التاريخN/11/09 :

الزبون

4690
843.2

145000
24650
169650

املبلغ الصايف خارج الرسم
TVA
املبلغ املتضمن الرسم

 يف  N/11/11قدمت املؤسسة ختفيضا ماليا للزبون حيث أرسلت إليه الفاتورة التالية:التاريخN/11/11 :
املبلغ الصايف اخلاضع للضريبة
التخفيض % 3خارج الرسم
 Tvaاخلاصة بالتخفيض
مبلغ التخفيض املتضمن الرسم

التسجيل احملاسب

145000
4960
739.3
5089.3

..................N/11/09................
الصندوق

53
700
4457
600

فاتورة إنقاص رقم 3/59
الزبون

30

709
4457
411

مبيعات بضاعة
بيع الرسم على القيمة املضافة احملصل
بيع بضاعة نقدا فاتورة رقم7/67
..................N/11/09................
مشرتيات البضاعة املباعة
خمزون البضاعة
تسليم البضاعة املباعة وصل التسليم رقم 23/05
.................N/11/11...............
التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املمنوحة
الرسم على القيمة املضافة احملصل
العمالء
منح العميل ختفيض جتاري

169650
145000
24650
120000

120000

4960
739.3
5089.3

مترين تطبيقي :قدمت لك املعطيات التالية واملتعلقة مبؤسسة "مؤسسة حتويل وقلد الصلب( )TREFILORلشهر أفريل من سنة : 2008
 -1يف تاريخ 2008/04/03اشرتت املؤسسة مواد والزم لتلحيم بقيمة 2500000دج خارج الرسم حبيث منحها املورد(مؤسسة  trefisoudشركة
القلد وصناعة مواد التلحيم ) علي ختفيض جتاري .%1.5حبيث مت الدفع نقدا(.فاتورة رقم  9/67وسل التسليم رقم )88
-2يف تاريخ  2008 /04/07سددت فاتورة الكهرباء بقيمة 12000دج ومت الدفع نقدا (.وصل الدفع رقم )78
 -3يف تاريخ  2008/04/10منح املورد ختفيضا ماليا عن البضاعة املشرتاة يف العملية األوىل بقيمة .%1
-4يف تاريخ  2008/04/15أنتجت املؤسسة من اإلنتاج ما يقدر بـ  1000وحدة ،ومت استعمال 1500000دج كمواد ولوازم أثناء عملية اإلنتاج
باإلضافة إىل تكاليف آخري بقيمة  170دج للوحدة(.وصل خروج املواد األولية رقم )7/23
 -5يف تاريخ  2008/04/17قامت املؤسسة باجيار معدات نقل خدمة إىل املؤسسة " "TREFILORقيمتها 48000دج نقدا(.فاتورة رقم )8/44
 -6يف تاريخ  2008/04/20باعت املؤسسة  400وحدة من املنتجات التامة بسعر  5750دج للوحدة بشيك بنكي والتسليم بعد أسبوع (.الفاتورة رقم )09/67
 -7بتاريخ  2008/04/24اشرتت املؤسسة دراسات بقيمة  40000دج بشيك بنكي.
-8بتاريخ  2008/04/27مت تسليم املنتجات املباعة (.وسل التسليم رقم )80/56
 -9بتاريخ  2008/04/28ابلغ الزبون املؤسسة إن املنتجات املسلمة هبا عيوب وعلى أساسها منحته املؤسسة ختفيضا جتاريا بقيمة (.%1.5فاتورة إنقاص
رقم )01/76
 -11بتاريخ  2008/04/29باعت املؤسسة  450وحد من املنتجات التامة بسعر  5750دج استلمت نصف ¼ من املبلغ نقدا والباقي بعد  20يوم .
(فاتورة رقم ( )08/55وصل التسليم رقم . )09
املطلوب.1 :سجل العمليات التالية يف حماسبة كل من مؤسسة " .2 TREFILORسجل العملية األوىل يف حماسبة مؤسسة" " trefisoud

رقم البطاقة)08(:

البطاقة البيداغوجية

المستوى:الثانية ثانوي
المادة:تسيري مايل وحماسيب
المجال المفاهيمي الثاني:عمليات االستغالل اجلارية
الوحدة  )08(:عمليات االستغالل األخرى

الكفاءات المستهدفة :ـ يسجل حماسبياً األعباء واملنتوجات املتعلقة بعمليات االستغالل األخرى.

المخطـــــــط:

.1التمهيد( وضعية االنطالق):
مؤسسة محود بوعالم نشاطها الرئيسي هو إنتاج املشروبات الغازية وبيعها وخالل شهر ديسمرب من سنة  2009قامت باستهالك اخلدمات التالية وبتسديد قيمها:

-

تسديد أجور العمال لشهر نوفمرب وإعداد الكشوف لكل عامل،وتسديد مصاريف الضمان االجتماعي املتعلقة بأجور العمال نقدا.
تسديد مصاريف صيانة آالت خالل شهر أكتوبر.
دفع مصاريف التأمني على معددات النقل واملباين ضد احلوادث.
دفع مصاريف اإلشهار الذب قامت به املؤسسة بغية الرتويج ملنتوجاهتا خالل الشهر بشيك بنكي
دفع مصاريف االشرتاك يف اهلاتف نقدا.
كما حتصلت على منتوجات مالية من خالل قيامها ببعض العمليات.
 ما هي اخلدمات اليت سددت املؤسسة قيمها ؟
 كيف ميكن تسجيلها حماسبيا ؟
 ما هي املنتوجات املالية املتحصل عليها من قبل املؤسسة وكيف ميكن تسجيلها حماسبيا ؟
.2البنــــــا ء:

 .1أعباء االستغالل األخرى
 .1.1اخلدمات اخلارجية
 .2.1اخلدمات اخلارجية األخرى
 .3.1أعباء املستخدمني
أ ـ أجور املستخدمني
ب ـ االشرتاكات املدفوعة للهيئات االجتماعية
جـ ـ حساب وتسجيل عناصر األجر
د ـ أعباء رب العمل
 .2املنتوجات
*املنتوجات املالية األخرى
 .3التطبيـــــق:

متارين رقم  3.2.1ص148

 .4التقــــــويم:

 يسجل يف اليومية عمليات خاصة بأعباء ومنتوجات االستغالل األخرى.

منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيمي الثاني :عمليات االستغالاللجارية

الوحدة رقم ( :)08عمليات االستغالل األخرى
الحجم الساعي 05:سا

الكفاءات المستهدفة:

ـ ــجل ــسبجاً ا ــاء وجلمناـ ـ جللتعلقة ـ ـ يجلتعقستغـ ـ ج سعتءـ ـ يجل ا ــق

ج

لمخرى .ج

أنشطة التعلم
ـ ـ لا ــلم األع ــوالم اوجاـ ـ

المضامين المعرفية
األع و لـ ـ

اوخ ـ ا ااــو لإا األــا األ ل ـ لق األعوال ـ
اكم ع ا اوخإام األعلإ م.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 .1أعباء االستغالل األخرى
 .1.1األخإع

األخ لل

ـ ووالق ا ألولالو .

 .2.1األخإع

األخ لل اوخ ا

ـ ووالق ا أل ش ط األل ي أي االاوغالم.

 .3.1أجا األعاوخإعلن

أ ـ أل

األعاوخإعلن

ب ـ االشو اك

االلوع جل

األعإف ج أللهلل

لـ ـ حا ب واللم ج ص اول

ج صـ ـ اولـ ـ

ـ ـ ل وصـ ـ جل ــا عك ـ ـ
ا طالقل عن إفو اول .

ـ ـ ـ ـ لـ ـ ــوم األوط ـ ـ ـ ق األـ ـ ــا اول ـ ـ ـ األ جـ ـ ــإي
األوا لض

األاال ا

اولـ ـ ـ ـ ا لعـ ـ ـ ـ أل

أل األع صب

اولـ ـ ـ ـ األخ ضـ ـ ـ ـ

أللض ـ ـ ـ ـ لا اول ـ ـ ـ ـ األص ـ ـ ـ ـ ف

إ ـ أجا

واللله .

ب األاعم

كلفل ـ ـ ـ ـ

 .2المنتوجات

 األع و ل

األع ألل اوخ ا

ـ ـ ـ ـ ـ ل وص ـ ـ ـ ـ جلـ ـ ـ ــا األع و ل ـ ـ ـ ـ

األع ألل ـ ـ ـ ـ

(ح ـ ـ  )768األوـ ـ ل ــإعه األا ــ ألصـ ـ أل
األعؤاا .

الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي -السنة الثانية ثانوي– شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاهيمي الثاني :عمليات االستغالل الجارية
الوحدة رقم ( :)08عمليات االستغالل األخرى
الحجم الساعي 05:سا
الكفاءات المستهدفة :
ـ يس جل محاس بيا ً األعب اء والمنتوج ات المتعلق ة بعملي ات
االستغالل األخرى.

مؤشرات التقويم:
 يسجل في اليومية عمليات خاصة بأعباء ومنتوجات االستغالل األخرى.

وسائل الدعم واإليضاح :
 فواتير خاصة بأعباء االستغالل األخرى.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية :
 يسجل الخدمات الخارجية األخرى انطالقا من فواتير مع ّدة مسبقًا.
 يقدم صورة عن دفتر األجور ويستخرج منه مكونات األجر.
 التأكيد على أن التسجيل المحاسبي لمصاريف المستخدمين يتم انطالقا ً من دفتر األجور الذي يعد وثيقة إلزامية.
 تقدم أعباء رب العمل بصورة إجمالية دون تفصيل مع اعتماد الحسابين  635و.637
=======================================================

م ــادة :التسيير المحاسبي والمالي

األستاذ :وارد إبراهيم

المستوى 02 :ت إ.

المجال المفـاهيمي (:)02عمليات االستغالل الجارية
الوح ـ ــدة (:)08عمليات االستغالل األخرىالحجم الساعي 05:سا

الكفاءات املستهدفة:ـ يسجل حماسبياً األعباء واملنتوجات املتعلقة بعمليات االستغالل األخرى.
الوضعية :مؤسسة محود بوعالم نشاطها الرئيسي هو إنتاج املشروبات الغازية وبيعها وخالل شهر ديسمرب من سنة  2009قامت باستهالك اخلدمات التالية وبتسديد قيمها:
 تسديد أجور العمال لشهر نوفمرب وإعداد الكشوف لكل عامل،وتسديد مصاريف الضمان االجتماعي املتعلقة بأجور العمال نقدا. تسديد مصاريف صيانة آالت خالل شهر أكتوبر. دفع مصاريف التأمني على معددات النقل واملباين ضد احلوادث. دفع مصاريف اإلشهار الذب قامت به املؤسسة بغية الرتويج ملنتوجاهتا خالل الشهر بشيك بنكي دفع مصاريف االشرتاك يف اهلاتف نقدا. كما حتصلت على منتوجات مالية من خالل قيامها ببعض العمليات.*ما هي اخلدمات اليت سددت املؤسسة قيمها ؟ * كيف ميكن تسجيلها حماسبيا ؟*ما هي املنتوجات املالية املتحصل عليها من قبل املؤسسة وكيف ميكن تسجيلها حماسبيا ؟
مراحل الدرس
 .1أعباء االستغالل األخرى :هي اخلدمات اخلارجية اليت تستهلكها املؤسسة وأعباء املستخدمني لديها.
 .1.1اخلدمات اخلارجية :هي اخلدمات املقدمة من اخلارج للمؤسسة و املتعلقة بالتثبيتات مثل اإلجيار ،الصيانة.....
* تسجل هذه اخلدمات يف أحد فروع حـ:61/اخلدمات اخلارجية (منحـ 611/إىل حـ )618/إىل جانب حـ:4456/ر.ق.م.قابل لالسرتجاع يف اجلانب املدين مع جعل
حـ:401/موردو املخزونات واخلدمات أ,و حـ ،53/حـ 512 /دائنا.
مثال:خالل شهر ديسمرب سنة  2009استلمت مؤسسة محود بوعالم الفواتري التالية:

متعلقة بدفع مصاريف التأمني على معدات النقل

متعلقة بتوثيق معدات النقل

فاتورة رقم37:

فاتورة رقم116:

املورد :موثق عمومي
بتاريخ2009/12/22:
HT
TVA=17%
TTC
التسديد :نقدا

املورد :شركة التأمني
بتاريخ2009/12/25:
12000
2040
14040

HT
TVA=17%
TTC
التسديد :بشيك رقم 182

متعلقة بإصالح آلة

فاتورة رقم819:

املورد :مؤسسة الصيانة واإلصالح
بتاريخ2009/12/28:

18000
3060
21060

HT
TVA=17%
TTC
التسديد :بعد 25يوم

23000
3910
26910

احلل :تسجيل العمليات يف دفاتر املؤسسة.
618
4456
53

616
4456
512

615
4456
401

...................2009/12/22...................
التوثيق واملستجدات
ر.ق.م.قابل لالسرتجاع
الصندوق
تسديد أعباء التوثيق نقدا :فاتورة رقم 116
...................2009/12/25....................
أقساط الـتأمينات
ر.ق.م.قابل لالسرتجاع
بنوك حسابات اجلارية
تسديد مصاريف التأمني بشيك رقم ،182فاتورة رقم 37
...................2009/12/28...................
الصيانة والتصليحات والرعاية
ر.ق.م.قابل لالسرتجاع
موردو املخزونات واخلدمات
استالم فاتورة الصيانة رقم 819

12000
2040
14040

18000
3060
21060

23000
3910
26910

 .2.1اخلدمات اخلارجية األخرى :هي اخلدمات املقدمة للمؤسسة من طرف الغري ،غري املتعلقة بالتثبيتات مثل :مصاريف الربيد ،اإلشهار ،تنقل العمال....

* تسجل هذه اخلدمات يف أحد فروع حـ:62/اخلدمات اخلارجية األخرى (منحـ 621/إىل حـ )628/إىل جانب حـ:4456/ر.ق.م.قابل لالسرتجاع يف اجلانب املدين مع جعل
حـ:401/موردو املخزونات واخلدمات أ,و حـ ،53/حـ 512 /دائنا.
مثال:خالل شهر مارس سنة  2011استلمت مؤسسة دانون الفواتري التالية:

متعلقة بعملية اإلشهار

ف تةرةجرقم 401:ج
لتعةرد:جلتقتفزلةنجلتسزلئري ج
ق رلخ 2011/03/14:ج

HT
TVA=17%
TTC
التسديد :شيك بنكي رقم066

متعلقة بدفع مصاريف إقامة موضفيها متعلقة تسديد فاتورة شبكة االنرتنت
ف تةرةجرقم 216:ج
لتعةرد:جفلدقجلترئءس ج
ق رلخ 2011/03/19:ج

ج

8000
1360
9360

HT
TVA=17%
TTC
التسديد :نقدا

ج

9000
1530
10530

ف تةرةجرقم 311:ج
لتعةرد:جلتص يجلتسزلئر ج
ق رلخ:ج 2011/03/25ج

HT
TVA=17%
TTC
التسديد :نقدا

2500
425
2925

احلل :تسجيل العمليات يف دفاتر املؤسسة.
623
4456

 .......................2011/03/14........................ج
لإلشه رجللتلشرجللتس ق يجلتس ا ج

512

ر.ق.م.ق بجت اقر عج ج

ججججججججججججججججججججججججججججججح

8000
1360

يجلتالةكجلتس رل ج

9360

ت دلدجاص رلفجلإلشه رج شءكجرقم:066جف تةرةجرقمج 401ج

625
4456

 ........................2011/03/19.......................ج
لتقلغ يجللتعهع يجلل اقغا ي ج

53

ر.ق.م.ق بجت اقر عجج ج

9000
1530

جججججججججججججججججججججججججججججلتصلدلق ج

10530

ت دلدجاص رلفجلإلق ا جنغدل،ف تةرةجرقمج 216ج

626
4456

 .......................2011/03/25.......................ج
اص رلفجلتارلدجلل تص ت ت تكء جللت اتكء ج

401

ر.ق.م.ق بجت اقر عجج ج

ججججججججججججججججججججججججلتصلدلق ج

2500
425

2925

لاق مجف تةرةجل نقرنتجنغدلجرقمج 311ج

 .3.1أعباء املستخدمني:تتمثل يف األجور املسددة للعمال ورب العمل مقابل عملهم
أ ـ أجور املستخدمني :هو املبلغ املايل الذي يتلقاه العمال يف هناية كل شهر مقابل قوة العمل العضلية أو الفكرية،وخيتلف من عامل إىل أخر حسب املؤهل العلمي،
األقدمية ،نوعية املنصب ويتكون من:
 األجر القاعدي:هو األجر املقابل لوقت العمل وخيتلف من عامل إىل أخر حسب الصنف ،الدرجة ،املنصب...
 التعويضات والعالوات:يتحصل العامل على عالوات وتعويضات أخرى مثل:
 الساعات اإلضافية – تعويض اخلرب املهنية – تعويض املنحة العائلية – تعويض املردودية الفردية واجلماعية – تعويض املنطقة اجلغرافية. أجر املنصب :هو األجر اخلاضع القتطاع الضمان االجتماعي .
أجر املنصب = األجر القاعدي  +العالوات والتعويضات املتعلقة باملنصب واخلاضعة للضمان االجتماعي
مثل تعويض اخلربة ،تعويض املنطقة ،منحة املردودية الفردية واجلماعية............
 األجر اإلمجايل:هو أجر املنصب مضافا إليه العالوات غري اخلاضعة للضمان االجتماعي مثل تعويض النقل وتعويض السلة...
 األجر اخلاضع للضريبة :هو األجر اإلمجايل مطروحا منه مبلغ االشرتاك يف الضمان االجتماعي.
 األجر الصايف :هو األجر اإلمجايل مطروحا منه جمموع االقتطاعات.
مالحظة :هناك اقتطاعات أخرى اختيارية مثل االشرتاك يف التعاضدية ،االشرتاك يف اخلدمات االجتماعية وهناك أخر إجبارية مثل اقتطاع النفقة على أوالد من زوجة
مطلقة.
ب ـ االشرتاكات املدفوعة للهيئات االجتماعية :هي مبلغ مايل تقتطعه املؤسسة من األجر اإلمجايل وتدفعها هليئات اجتماعية:
 الضمان االجتماعي:مقدر ب %09من أجر املنصب تدفع ملصلحة الضمان االجتماعي. -الضريبة على الدخل اإلمجايل:حتسب وفق سلم حمدد من طرف وزارة املالية وتدفع ملصلحة الضرائب.

جـ ـ حساب وتسجيل عناصر األجر

تقوم كل مؤسسة يف هناية كل شهر حبساب أجر كل عامل مع توضيح مكونات األجر ،ومتنح لكل عامل يف شكل كشف الراتب ،كما تسجل هذه األجور يف دفرت
خاص يسمى بدفرت األجور هذا األخري الذي تعتمد عليه املؤسسة يف التسجيل احملاسيب.
مثال :فيما يلي كشوف الرواتب لثالث عمال لدى مؤسسة "محود بوعالم " علما أن املؤسسة قامت بتسديد األجور يف 2009/11/03
كشف الراتب لشهر أكتوبر

كشف الراتب لشهر أكتوبر

االسم :محزة
املنصب :عامل ورشة
الوضع العائلي :أعزب
رقم  .ض .إ942133:

اللقب :جالل
االسم :حممد
املنصب :رئيس مصلحة تسيري املوارد البشرية
عدد األوالد03:
الوضع العائلي :متزوج
رقم  .ض .إ793891:

اللقب :عاجب
عدد األوالد--:

األجر القاعدي
اخلرب املهنية
منحة املردودية

26000
8000
2000
6500

األجر القاعدي
اخلرب املهنية
تعويض الضرر
منحة املردودية

18000
3000
1200
3000

أجر املنصب

42500

أجر املنصب

25200

تعويض النقل

2500

تعويض النقل

2100

األجر اإلمجايل

45000

األجر اإلمجايل

27300

إ.ض .إ

3825

2268

إ .ض .إ

األجر اخلاضع للضريبة

41175

األجر اخلاضع للضريبة

25032

الضريبة على الدخل اإلمجايل
املنح العائلية

8227
900

الضريبة على الدخل اإلمجايل
املنح العائلية

5432
---

األجر الصايف

33848

األجر الصايف

19600

رقم

االسم
واللقب

01
02
03
04
.
.
,
41

اًعد.ج ج

عناصر أجر املنصب
األجر
القاعدي

اخلرب
املهنية

تعويض
الضرر

أجر
املنصب

منحة
املردودية

األجر
اإلمجايل

تعويض
النقل

إ .ض .إ

األجر
اخلاضع
ض .إ

الضريبة على
األجر

املنح
العائلية

األجر الصايف

حعزة.ع

 832000ج  169000ج  82000ج

 1322000ج

 246000ج

 70000ج

 1392000ج

 118980ج

 1273020ج

يتم تسجيل عناصر األجر بعد تسديدها من دفرت األجور كما يلي
ج

 631ج

ج

 421ج

ج
ج

 .......................2009/10/30.................ج
أ ةرجلتع قخداءن ج

 421ج جججججججججججججلتع قخداةنج–لم ةرجلتع قًغ ج
ج

إثا يجأ ةرجلتع قخداءن ج

ج

لتع قخداةنج–لم ةرجلتع قًغ ج

 .....................2009/10/30.................ج

 431ج ججججججججججججججججججلتضع نجل قع ني ج

 442ج جججججججضج.رجلتغ بجتتقًصءبجانجطرفج ه يجأخرى ج
ج

 421ج
ج

د ـ أعباء رب العمل

ج
ج

إثا يجل شقرلك ي ج

 .....................2009/11/03.................ج
لتع قخداةنج–جلم ةرجلتع قًغ ج

 512ج ججججججججججججججججججججججججلتالةكجلتً

يجلتس رل ج

دفعجأ ةرجلتع قخداةن ج

ج

 1392000ج

ج

214969.46
ج
ج
ج

 1206730.54ج

ج
ج

 1392000ج
ج
ج
 118980ج

 95898.46ج
ج
ج
ج

 1206730.54ج
ج

 95989.46ج

 29700ج

 1206730.54ج

يتحمل رب العمل باإلضافة إىل األجور أعباء أخرى متعلقة منها الضمان االجتماعي املقدر نسبته من طرف وزارة املالية ب%26من أجر املنصب.
مثال:نفس املثال السابق:مؤسسة محود بوعالم ملزمة بدفع مبلغ 343720 DA=0.26*1322000
ميكن إثباهتا حماسبيا كما يلي:
ج

 635ج
ج

ج
ج

 .....................2009/10/31.................ج
ل شقرلك يجلتعدفةن جتتضع نجل قع ني ج

 431ج لتضع نجل قع ني ج

ج

ج

 343720ج ج

 343720ج

إثا يجأنا جربجلتسعب ج

* بعد مجع اشرتاكات العمال يف صندوق الضمان االجتماعي وأعباء رب العمل تدفع ملصلحة الضمان االجتماعي يف تاريخ معني.
مثال :نفس املثال السابق :سددت املؤسسة يف  11/02اقتطاعات الضمان االجتماعي بشيك بنكي رقم .146
املبلغ الواجب الدفع من طرف مؤسسة محود بوعالم هو:
جمموع االشرتاكات العمال يف الضمان االجتماعي  +أعباء رب العمل الواجبة الدفع ملصلحة الضمان االجتماعي=462700DA=343720+118980
* عند تسديد املبالغ املستحقة لصندوق الضمان االجتماعي والضريبة على الدخل اإلمجايل يتم إثباهتا حماسبيا كما يلي:
ج

 431ج
 442ج
ج

ج
ج
ج

 .....................N/11/02.................ج ج
لتضع نجل قع ني ج

ض.جر.جلتغ ت جتتقًصءبجانجأطرلفجأخرى ج

 512ج ججججججججججججججججججججلتالك ج
ج

ج

 462700ج

 95989.46ج

ت دلدجاص رلفجلتضع نجل قع نيجللتضرلئبجنتىج

ج
ج

 558689.54ج

لتدخبج شءكج لكي ج

 .2املنتوجات
هو زيادة املنافع االقتصادية أثناء السنة املالية إما بزيادة األصول أو نقصان اخلصوم اليت ينتج عنها ارتفاع رؤوس األموال اخلاصة ماعدا الزيادة الناجتة عن رفع حصص املسامهني يف
املؤسسة.
* حتدث الزيادة من خالل قيام املؤسسة ببيع السلع ،اخلدمات ،املنتجات ،األشغال ،أو من تأجري ممتلكاهتا ،توظيف رأس مال يف املؤسسات املالية.

*املنتوجات املالية األخرى

هي اليت تتحصل عليها املؤسسة من خمتلف العمليات املالية اليت تقوم هبا
مثال :بتاريخ  2011/06/18استلمت مؤسسة من الزبون عبد احلميد مبلغ  13000DAنقدا متعلق بعملية بيع مواد أولية ولوازم علما أن املبلغ املستحق كان12350DA
فقط ولعدم متكنه من التعجيل بالدفع مل يستفيد من ختفيض التعجيل بالدفع املقدر بـ  %05املتفق عليه سابقا.
احلل
ج

 53ج
ج

ج
ج

 .....................2011/06//18.................ج
لتصلدلق ج

 411ج ججججججججججججججججججججلتز ئن ج

 768ج ججججججججججججججججججججنةلتججا تء جأخرى ج
ج

ج

 13000ج
ج

قاضجااتغجا تيجنغدلجانجلتز ةنجنادجلتًعءد ج

ج
ج

 12350ج
 650ج

مثال  :02بتاريخ  N/09/28حتصلت مؤسسة على فوائد مالية نتيجة ادخارها مبالغ ماليا يف البنك قدره .9200 DA
ج

 512ج
ج

ج
ج

 .....................2011/09//28.................ج
لةكجلتً

يجلتس رل ج

 768ج ججججججججججججججججججججنةلتججا تء ج
ج

إثا يجلتفةلئدجلتالكء ج

ج

 9200ج
ج

ج
ج

 9200ج
ج

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة)09(:

المستوى:الثانية ثانوي
المادة:تسيري مايل وحماسيب
المجال المفاهيمي الثالث:اخلزينة وتدفقاهتا
الوحدة  )09(:تدفقات اخلزينة

الكفاءات المستهدفة :ـ حيدد مفهوم اخلزينة.

المخطـــــــط:
.1التمهيد( وضعية االنطالق):
إن التدفقات احلقيقية من واىل خارج املؤسسة عادة ما تستعدي تدفقا نقدا (ماليـا) وتوـون إمـا دتسـديد املؤسسـة مللـال ل حتـري هو

ـي ها مللـال مـن الحتـري إمـا
نقدا هو دشيك دنوي هو دريدي هو دواسطة هوراق جتارية هخرى مثل الومليالة والسـند ممـرو ودتـايل فـذن اـعم العم يـات تـؤثر ع ـ خزينـة املؤسسـة دالزيـادة
(اإلجياب) هو النق ان (س ليا) لعا ع املؤسسة توفري السيولة الالزمة لضمان استمرار نشاطها لتحقيق هادافها.
 ما اي اخلزينة؟ كيف تتأثر دالزيادة هو النق ان؟
.2البنــــــا ء:

 .1مفهوم اخلزينة
 .2اخلزينة الفورية .1.2اخلزينة املوجلة
ه ـ النقديات
ب ـ امللال املودعة يف اللنوك واملؤسسات املالية وما مياث ها
 .2.2اخلزينة الساللة
 .3تدفقات اخلزينة
 .4وسائل الدفع .1.4وسائل الدفع الفوري
ه ـ وصل الدفع النقدي
ب ـ الشيك
 .2.4وسائل الدفع اآلجل
 .3التطبيـــــق:

متارين رقم  2.1ص164

 .4التقــــــويم:

 حيدد اخلزينة الفورية انطالقاً من عم يات خاصة دالتدفق النقدي.
 مييز دني خمت ف وسائل الدفع.

منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيميالثالث :الخزينة وتدفقاتها

الوحدةرقم ( :)09الخزينة
الحجم الساعي 04:سا

الكفاءات المستهدفة:

ـ يُحدد مفهوم الخزينة.
أنشطة التعلم
ـ ـ عم ــلمتع م ت ــلمل م تبـ ـ ع ع مـ ـ
م خزعن ــل م ي ع ــل لتنمم ــل من ـ ـ
تن عتلع ت تب ة ب ث ئق م فع.

المضامين المعرفية

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 .1مفهوم الخزينة
 .2الخزينة الفورية

 .1.2م خزعنل م ت ببل
أ ـ م نق ع ت
ـ م تب غ م ت عل في م بن ك
م تنمم ت م ت عل ت عت ثله

ـ ت عق بع م ()53
ـ ت عق بع م م ب ت (،515 ،512
.)517
ـ م تب غ م ت عل في م م م ب ي
م ب ع ي ل خع ضتن م .517

 .2.2م خزعنل م م بل

ـ علتثع في م م
م بنكعل م ب عل.
ـ للتثع في م ت مخعع م نق عل
م تص عف م نق عل.
ـ لق ع م تم ل :
ل فق ت م خزعنل = م ت مخعع م نق عل
( - )Encaissementsم تص عف
م نق عل).)Décaissement

 .1.4م ئع م فع م ي ي

ـ ـ ـ ـ م ل ـ ـ ـ ق إ ـ ـ ــى م ل صـ ـ ــعع م لم ـ ـ ـ ع
م ي ي نق ً م بشعك.
ـ لم عيهت شكلهت

ـ ـ عمــلمتع م ت ــلمل م تب ـ ع عص ــنف  .3تدفقات الخزينة
تبت عل تن م متلع ت إ ى ت مخعع
م خزعنل م ي عل.
تص عف ع

 .4وسائل الدفع

أ ـ صع م فع م نق ي
ـ م شعك
 .2.4م ئع م فع مآلبع

 519م تم هت ت

ـ ـ ـ ـ ـ عقلص ـ ـ ـ ـ علـ ـ ـ ــى لم عـ ـ ـ ــف م مـ ـ ـ ــيلبل
(م كتبع ـ ـ ــل) م م ـ ـ ــن ألتـ ـ ـ ـ ب هتـ ـ ـ ـ
ب خزعنل.

الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي -السنة الثانية ثانوي– شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاهيمي الثالث :الخزينة وتدفقاتها
الوحدة رقم ( :)09تدفقات الخزينة
الحجم الساعي 04:سا
الكفاءات المستهدفة :

ـ يحدد مفهوم الخزينة.

مؤشرات التقويم:
 يحدد الخزينة الفورية انطالقا ً من عمليات خاصة بالتدفق النقدي.
 يميز بين مختلف وسائل الدفع.

وسائل الدعم واإليضاح :
نماذج عن:
 وصل الدفع النقدي.
 الشيك.
 السفتجة (الكمبيالة) والسند ألمر.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية :
 يقصد بالخزينة مجموع أرصدة حسابات كل من الصندوق  ،البنك والحساب الجاري البريدي في تاريخ معين.
 اإلشارة إلى أن كل التدفقات النقدية لها تأثير على الخزينة.
 اإلشارة إلى أن السفتجة و السند ألمر هما من وسائل الدفع اآلجل.
 تثبت التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة من الخزينة بوسائل الدفع.
 تصنف األوراق التجارية (السفتجة والسند ألمر) محاسبيا ً كسندات مطلوب تحصيلها وسندات واجب دفعها.
=======================================================

م ــادة :التسيير المحاسبي والمالي األستاذ :وارد إبراهيم

المجال المفـاهيمي (:)03الخزينة وتدفقـاتها

الوح ـ ــدة (:)09تدفقـات الخزينةالحجم الساعي 04 :سا

المستوى 02 :ت إ.

الكفاءات المستهدفة:يحدد مفهوم الخزينة.
الوضعية:إن التدفقات احلقيقية من واىل خارج املؤسسة عادة ما تستعدي تدفقا نقدا (ماليا) وتوـون إمـا دتسـديد املؤسسـة مللـال ل حتـري هو

ـي ها مللـال مـن

الحتري إما نقدا هو دشيك دنوي هو دريدي هو دواسطة هوراق جتارية هخرى مثل الومليالة والسند ممرو ودتايل فذن اـعم العم يـات تـؤثر ع ـ خزينـة املؤسسـة
دالزيادة (اإلجياب) هو النق ان (س ليا) لعا ع املؤسسة توفري السيولة الالزمة لضمان استمرار نشاطها لتحقيق هادافها.
 ما اي اخلزينة؟ كيف تتأثر دالزيادة هو النق ان؟

مراحل الدرس

 .1مفهوم اخلزينة :يق د داخلزينة جمموع هرصدة حسادات كل من ال ندوقو اللنك واحلساب اجلاري الربيدي يف تاريخ معني
 .2اخلزينة الفورية
 .1.2اخلزينة املوجلة( :)Trésorerie Activeاي امموال السائ ة والودائع اليت حبوزة املؤسسة ميونها استعماهلا مىت شاءت وتتوون من:
ه ـ النقديات(النقود السائ ة  :)Espècesتفظ هبا املؤسسة يف ال ندوقو يتم تقييداا حماسليا يف حـ 53/العي يوون رصيدم دائما مدينا.
ب ـ امللال املودعة يف اللنوك واملؤسسات املالية وما مياث ها:
* الودائع داللنوك:تتمثل يف امللال اليت تودعها املؤسسة يف حساهبا اللنوي والعم يات املرتلطة داحلساب اللنوي تقيد حماسليا يف حـ 512/والعي ددورم
ينقسم إىل عدة حسادات ذات هرصدة مدينة ودائنة.
* احلساب اجلاري الربيدي:او حساب املؤسسة لدى م حة ال ووك الربيدية يقيد حماسليا يف حـ:5170/احلساب اجلاري الربيديو ويوون رصيدم دائما
مدينا.
* احلساب اجلاري لدى اخلزينة:قد تفرض الدولة ع دعض املؤسسات فتح حساب اخلزينة خاصة إذا كانت تعتمد يف نشاطها ع إعانات اخلزينة
العمومية وتقد حماسليا يف حـ :515/اخلزينة العمومية واملؤسسات العمومية,واو رصيه دائما مدينا.
 .2.2اخلزينة الساللة( :)Trésorerie Passiveميون هن تستفيد املؤسسة من تسهيالت ل ح ول ع السيولة يف حالة عدم كفايتها يف احلساب
اللنوي ل مؤسسة (السحب ع املوشوف  )Découvert bancaireوتسجل اعم املسحودات يف حـ :519/احلسادات اللنوية اجلارية يف اجلانب
الدائن مما جيع ه ديننا (ق ري امجل) ع املؤسسة.
اخلزينة الفورية = اجملموع اجلربي ل خزينة املوجلة والساللة

 .3تدفقات اخلزينة :اناك ثالث هنواع تدفقات تؤثر ع اخلزينة.
* عم يات االستحتالل :مرتلطة ددورة االستحتالل تؤثر ع اخلزينة دزيادة يف حالة يل هموال من الزدائنو ودالنق ان يف حالة تسديد املؤسسة لديوهنا اجتام
املوردين.
* عم يات التمويل:مرتلطة ددورة التمويل تؤثر ع اخلزينة دالزيادة يف حالة يل عن طريق املسامهة درهس املال هو القروض اللنوية و دالنق ان يف حالة
تسديد القروض هو الفوائد.
* عم يات االستثمار :متع قة ددورة االستثمار تؤثر ع دالزيادة يف حالة التنازل عن التثليتات ودالنق ان يف حالة اقتناء التثليتات.
تدفقات الخزينة = المداخيل النقدية( – )Encaissementsالمصاريف النقدية()Décaissement
أو
تدفقات الخزينة = التحصيالت  -التسديدات

التحصيالت

التسديدات

تسديدات مرتبطة بدورة االستثمار

تحصيالت مرتبطة بدورة االستثمار
-

التنازل عن التثبيتات (البيع)

-

الحصص أو األقساط المقبوضة من النتائج المستهلكة

-

الفوائد المتحصل عليها نتيجة توظيف أموال في البنوك

-

تحصيالت مرتبطة بدورة االستغالل
-

تسديدات مرتبطة بدورة االستغالل

مبالغ مستلمة من الزبائن

-

تسديدات لموردو المخزونات والخدمات

-

تسديدات الهيئات االجتماعية (ض إ)

-

الفوائد والمصاريف األخرى المدفوعة (المالية)

-

تحصيالت مرتبطة بدورة التمويل

تسديدات العمال(األجور)

تسديدات الضرائب والرسوم

تسديدات مرتبطة بدورة التمويل

-

تحصيل المساهمات النقدية من أصحاب رأس المال

-

تحصيالت استرجاع القروض الممنوحة

-

تسديدات اقتناء التثبيتات

تحصيالت مبالغ القروض المالية

-

تسديدات القروض

تسديدات الفوائد الناجمة عن هذه القروض

 .4وسائل الدفع
 .1.4وسائل الدفع الفوري :اي الوسائل املستعم ة يف الدفع العاجل نظري املعامالت مع داقي متعام ي املؤسسة:
النقدياتو الشيك اللنوي هو الربيديو التحويل اللنوي.......اخل.
ه ـ وصل الدفع النقدي:
 تعريف الوصل النقدي:علارة عن وثيقة إثلات حماسلية توي ع قسمني قسم (اجلعاذة) يلق لدى اللائع (القادض) وقسم هخر يس م
ل مشرتيو حيتوي كل قسم ع - :اسم وعنوان املسددو -املل املسددو -موضوع التسديدو -تاريخ وموان التسديدو -اسم وعنوان املسددو -
ختم وتوقيع املست م.
 شول الوصل النقدي:تسجل كل الوصوالت املس مة واملست مة يف سجل خاصو هو لول منها نوع خاص الستعماله يف حساب امللال احمل ة
واملسددة.
دجBDPDA......................................

رقمN°.....................

استلمت من السيدReçu de M...........................................................
..............................................................................................

دجBDPDA..................

رقمN°...........

استلمت من السيدReçu de M..........................
.............................................................

مبلغLa somme de....................................................................:

مبلغLa somme de...................................:

لتسديدEn réglemenet de...........................................................:

لتسديدEn réglemenet de.........................:

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

اإلمضاء

في.......................Le...........................

Signature

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

..............................................................
في.......................Le...........................

اإلمضاء

Signature

مثال :دتاريخ  2010/01/24سددت مؤسسة "التجهيزات املوتلية احلديثة" الوائن مقراادـ  23شارع املنارة الليضاء مل  20000DAملؤسسة
ال يانة احلديثة نظري صيانة وسائل النقل.
املط وب :إجناز الوصل النقدي اخلاص هبعم العم ية رقم.118
احلل
دجBDPDA............20000...........

رقمN°.........118.......

استلمت من السيد...مؤسسة التجهيزات الحديثةReçu de M.............................

دجBDPDA....20000...

رقمN°....118..

استلمت من السيدReçu de M........................

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

....مؤسسة التجهيزات الحديثة............................

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

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

مبلغ....:عشرون ألف دينار جزائريLa somme de......................................
لتسديد....:مصاريف صيانة وسائل النقلEn réglemenet de.........................

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

اإلمضاء

Signature

مؤسسة الصيانة اإلصالح

ب ـ الشيك

في:الدار البيضاء.2010/01/24.Le.....

مبلغ:عشرون ألف دينار جزائريLa somme de.......

لتسديدEn réglemenet de........................:

 ......مصاريف صيانة وسائل النقل..............

في ......الدار البيضاء.2010/01/24 ...Le.........

اإلمضاء

Signature

مؤسسة الصيانة اإلصالح

 تعريف الشيك :او صك يأمر مبوجله احملرر( الساحب)شخ ا هخر يسم املسحوب ع يه والعي يوون يف الحتالب مركز ال ووك الربيديةواللنكو
اخلزينة مي ك فيه همواال مودعة لديه هن يدفع ملال من املال إما ممرم هو ممر شخص هخر معني يف ال ك(املستفيد) مبجرد اإلطالع ع يه(ال ك).
 شول الشيك :مهما كان الشيك دنويا هو دريديا هو ل خزينة هن حيتوي ع الليانات التالية:
 -املل دامرقام وامحرف – رقم ح ب ت – موان وتاريخ رير الشيك – توقيع الساحب – هسم وعنون الساحب واملستفيد.

 .2.4وسائل الدفع اآلجل
اي علارة عن هوارق جتارية قاد ة ل تداولو تستحق الدفع عند تاريخ معنيو من همهها:
 السفتجة (الومليالة): Lettre de change

اي حمرر يأمر فيه الدائن(الساحب) مدينه(املسحوب ع يه) دالدفع يف تاريخ معني(تاريخ االستحقاق) مل حتا معينا(القيمة االمسية) ل احل طرف ثالث او
املستفيد.
همر دالدفع
الساحب:الدائن
ل احل
المسحوب عليه:المدين
المستفيد

 تتضمن السفتجة املع ومات التالية :
تسمية الوثيقة (سفتجة هو كمليالة) – اممر دالدفع – تاريخ وموان اإلصدار –تاريخ االستحقاق – توقيع الساحب – موان الدفع – اسم وعنوان كلمن الساحب واملستفيد.
.........................في...........................
بتاريخ................................:
الساحبسفتجة...........................................................................:
إدفعو بموجب هذه ال

.........................................
السيد...........................................................................................:
ألمر
.........................................
مبلغ..................................................................................................:

المسحوب عليه...........................................................:
..............................................................................
التوطين البنكي........................................................:
...........................................................................
رقم............../..............:
البنكي.................................................:
رقم التعريف

مثال:دتاريخ  2011/04/06دلاب الوادقام السيد فتح اهلل إمساعي لسحب كمليالة ل احله رقم  2011/08ع حساب السيد م ياين قادة الساكن دـ
15و شارع دن مهيدي عن دنك التنمية احمل يةو رقم التعريف اللنويRIB 3174 23415076 1201 82983:قدر املل دقيمة
800000DAو مستحقة الدفع دتاريخ .2011/07/18

احلل

....باب الواد..في....2011/04/06....
بتاريخ......2011/07/18.....:
الساحبالسفتجة:
إدفعو بموجب هذه

..................................................................................................
ألمر السيد............:فتح اهلل إسماعيل
.........................................
مبلغ 800000......................:دج..............................................

المسحوب عليه.......:ملياني قادة......................................
 ،15..................شارع بن مهيدي..............................
التوطين البنكي:بنك التنمية المحلية....................................
رقم التعريف البنكي..... 3174 23415076 1201 82983....:

رقم.2011../.08....:

 السند ممر:Billet à ordre

او صك موتوب يتعهد ده شخص او احملرر دأن يدفع ممر شخص هخر يسم املستفيد مل حتا ماليا معينا يف تاريخ معني هو قادل ل تعيني هو مبجرد
اإلطالع ع السند يف موان معني.
 يتضمن سند ممر املع ومات التالية:
تسمية الوثيقة(سند اممر) د حتة ريرم– تاريخ االستحقاق – موان امداء –إسم احملرر واملستفيد – توقيع احملرر– التعهد دال قيد هو شرط مقادل امللاحملرر.
سند ألمر
.............................................................دج
أتعهد بأن أدفع ألمر السيد ...............................................................:مبلغا قدره...............................................:
................................................................................................دينار جزائري
بتاريخ.......................................................:
توقيع المحرر وعنوانه:
االسم واللقب....................................................:
العنوان...........................................................:

مثال :دتاريخ  2006/02/14داجلزائر العاصمة حرر السيد عمر سعودي الساكن دـ  48شارع احلرية اجلزائرو سند ممر رقم  082والعي يتعهد مبوجله
ددفع مل  135000DAل سيد طاار خالد املستحقة الدفع دتاريخ  2006/06/25دوكالة الدفع عمريوش دنك اللدر.
احلل
سند ألمر
......135000...................دج
أتعهد بأن أدفع ألمر السيد.........:طااري خالد............
وثالثونألف..............................................دينار جزائري

مبلغا قدره.:مائة ومخسة

بتاريخ.......2006/06/25.:بـ وكالة عمريوش اجلزائر

توقيع المحرر وعنوانه:
االسم واللقب..:عمر سعودي.....
العنوان 48....:شارع احلرية اجلزائر....

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة(10) :
المؤسسة :المصالحة الوطنية
المستوى :الثانية ثانوي
المادة :التسيير المالي والمحاسبي

المجال المفاھيمي الثالث :اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ
الوحدة  (10) :اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى
الكفاءات المستھدفة  -:ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى وﻳﺴﺠﻠﻬﺎ.

اﻟﻤﺨﻄـــــــﻂ:

.1التمھيد) وضعية االنطالق(:
ﺗﻌﺎﻧﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻟﺠﺄت ﻷﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك وﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻪ

ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﻼل  6أﺷﻬﺮ  ،و ﻓﻌﻼ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪة أﻋﺎدت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮض .

اﻟﻤﻄﻠﻮب  -1 :ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ؟
 -2ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ؟

 .2البنــــــاء:
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮض .
-2أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض .
.1-2اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺪى
.2-2اﻟﻘﺮوض اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى
-3اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ

 1-3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة
 2-3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ

 3-3ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ا-اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ

ب -ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 4-3اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

-4اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ

 1-4ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض
 2-4ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻘﺮض

 3-4ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض

 .3التطبيـــــق :ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻣﻦ  1إﻟﻰ  4ص 182/181

 .4التقــــــويم :

 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ. -ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ.

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة)11(:
المستوى:الثانية ثانوي

المادة:تسيير مالي ومحاسبي

المجال المفاهيميالثالث:الخزينة وتدفقاتها
الوحدة  )11(:وسائل الدفع األجل
الكفاءات المستهدفة -:يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع األجل.

المخطـــــــط:
.1التمهيد( وضعية االنطالق):
سند ألمر

اآلجلة

الكمبيالة

وسائل

الفورية

الدفع

قبل تاريخ االستحقاق

خصم
تحصيل
*انطالقا من المخطط

بعد تاريخ االستحقاق

السند ألمر
تظه ـ ـ ـ ـ ـ ــير

استبـ ـ ـ ــدال

 -1حدد أنواع وسائل الدفع؟
 -2متى يكون التحصيل والخصم؟

.2البنــــــاء:
 .1تذكير بتعريف وسائل الدفع
 .2أنواع وسائل الدفع اآلجل
 .1.2السفتجة أو الكمبيالة
 .2.2السند ألمر

 .3إنشاء األوراق التجارية
 .4تداول األوراق التجارية

 .5تحصيل األوراق التجارية
 .1.5التحصيل المباشر

 .2.5التحصيل بتوسيط البنك
 .6خصم األوراق التجارية

.1.6إرسال الورقة للخصم
 .2.6الخصم التجاري

أ ـ تعريف الخصم التجاري
ب ـ حساب الخصم التجاري

جـ ـ حساب القيمة الحالية

د ـ تطبيقات على الصيغة العامة للخصم

هـ ـ اآلجيو

*تعريف اآلجيو
*عناصر اآلجيو
 .3.6التسجيل المحاسبي لخصم األوراق التجارية

الكمبيالة

أ ـ عند إرسال الورقة للخصم

ب ـ عند استالم كشف الخصم

 .4.6استبدال األوراق التجارية

أ ـ مفهوم استبدال األوراق التجارية
ب ـ تكافؤ األوراق التجارية
ب  .1.تعريف التكافؤ

ب .2.تكافؤ ورقتين تجاريتين

ب .3.تكافؤ مجموعة من األوراق التجارية مع مجموعة أخرى
جـ ـ التسجيل المحاسبي الستبدال األوراق التجارية
 .5.6تظهير األوراق التجارية

أ ـ تعريف التظهير

ب ـ التسجيل المحاسبي للتظهير

 .3التطبيـــــق:تمارين رقم  3،2،1صفحة رقم .204
 .4التقــــــويم  -:ينجز كشف الخصم.

 -يطبق مبدأ التكافؤ في استبدال األوراق التجارية.

المنهاج الخاص بالدرس
منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيميالثالث :الخزينة وتدفقاتها

الوحدة رقم ( :)11وسائل الدفعاآلجل
الحجم الساعي 13:سا

الكفاءات المستهدفة

 يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع اآلجل.المضامين المعرفية

أنشطة التعلم

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

 .1تذكير بتعريف وسائل الدفع
 .2أنواع وسائل الدفع اآلجل
 .1.2السفتجة أو الكمبيالة
 .2.2السند ألمر

ـ االعتماد على تعريفهما لتقديم شكلهما.

 .3إنشاء األوراق التجارية

ـ يتم تسجيلها لدى الزبون ولدى المورد.

 .4تداول األوراق التجارية

ـ تقديم مفهوم تداول األوراق التجارية

 .5تحصيل األوراق التجارية

ـ حالتي التحصيل بتاريخ االستحقاق.

 .1.5التحصيل المباشر
 .2.5التحصيل بتوسيط البنك
ـ يستعمل المتعلم المجدول لحساب الخصم  .6خصم األوراق التجارية
انطالقا من حالة واقعية.

.1.6إرسال الورقة للخصم

ـ توضيح الغرض المتمثل في الحصول على المبلغ

قبل تاريخ االستحقاق.

 .2.6الخصم التجاري
أ ـ تعريف الخصم التجاري

ب ـ حساب الخصم التجاري

ـ يتم التطرق إلى العناصر المحددة للخصم (القيمة
االسمية ،المدة الفاصلة بين تاريخ الخصم وتاريخ

االستحقاق ومعدل الخصم).
جـ ـ حساب القيمة الحالية

د ـ تطبيقات على الصيغة العامة للخصم
هـ ـ اآلجيو
تعريف اآلجيو

عناصر اآلجيو

ـ االعتماد على تطبيقات لحساب عناصر الصيغة
العامة للخصم.

ـ يتم التطرق إلى عناصر اآلجيو المتمثلة في الخصم
والعموالت المتغيرة والثابتة والرسم على القيمة

 .3.6التسجيل المحاسبي لخصم األوراق التجارية

المضافة.

ـ االقتصار على حالة قبول الورقة من طرف الزبون.

أ ـ عند إرسال الورقة للخصم

ب ـ عند استالم كشف الخصم

ـ يستعمل المتعلم المجدول لتطبيق مبدأ التكافؤ

انطالقاً من عمليات استبدال األوراق التجارية.

 .4.6استبدال األوراق التجارية
أ ـ مفهوم استبدال األوراق التجارية
ب ـ تكافؤ األوراق التجارية
ب  .1.تعريف التكافؤ

ب .2.تكافؤ ورقتين تجاريتين
ب .3.تكافؤ مجموعة من األوراق التجارية مع
مجموعة أخرى

جـ ـ التسجيل المحاسبي الستبدال األوراق التجارية

 .5.6تظهير األوراق التجارية
أ ـ تعريف التظهير

ب ـ التسجيل المحاسبي للتظهير

ـ االقتصار فقط على حالة تظهير الورقة
التجارية للمورد كوسيلة دفع .

الوثيقة المرافقة الخاصة بالدرس
الميدان المفاهيمي الثالث :الخزينة وتدفقاتها
الوحدة رقم ( :)11وسائل الدفع اآلجل
الحجم الساعي 13:سا
الكفاءات المستهدفة :

ـ يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع اآلجل.

مؤشرات التقويم:
 ينجز كشف الخصم.
 يطبق مبدأ التكافؤ في استبدال األوراق التجارية.

وسائل الدعم واإليضاح :
 نماذج من األوراق التجارية.
 نموذج كشف الخصم.
 اآللة الحاسبة

العلمية.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية:
 يوضح الخصم التجاري والتكافؤ بواسطة المحور الزمني الموجه.
 اإلشارة إلى العناصر األساسية للورقة التجارية لفهم الخصم التجاري.
 يقتصر على الصيغة العامة للخصم التجاري.
 إبراز أهمية التكافؤ في استبدال األوراق التجارية (تأجيل الدفع مثالً).
 يقتصر في التسجيل المحاسبي لخصم الورقة التجارية على حالة قبول الورقة من قبل الزبون ،وفي
حالة تظهير الورقة التجارية للمورد كوسيلة دفع.

م ــادة:التسيير المحاسبي والمالي

األستاذ :وارد إبراهيم

المجال المفـاهيمي (:)03الخزينة و تدفقـاتها المستوى 02 :ت إ.
الوح ـ ــدة (:)11وسائل الدفع اآلجل الحجم الساعي 13:ساعة
الكفاءات المستهدفة:يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع األجل .
الوضعية:
سند ألمر
الكمبيالة

وسائل

اآلجلة

الفورية

الدفع

قبل تاريخ االستحقاق

خصم

السند ألمر

بعد تاريخ االستحقاق
تظه ــري
استــدال

حتصيل

انطالقا من المخطط
الكمبيالة
 -1حدد أنواع وسائل الدفع؟
 -2مىت يكون التحصيل واخلصم؟
مراحل الدرس
1ـ تذكري بتعريف وسائل الدفع:وسائل الدفع هياليت تستعمل يف تسديد وحتصيل النقود ويوجد نوعان مها وسائل الدفع الفورية مثل :الصندوق ،الشيك البنكي والربيدي
ووسائل الدفع اآلجلة مثل  :السند ألمر والسفتجة.
2ـ أنواع وسائل الدفع األجل:
2ـ1السفتجة أو الكمبيالة:هي وثيقة حيررها البائع (الساحب) على مدينه (املسحوب عليه) بأن يدفع مبلغ من املال يف تاريخ معني للمستفيد قد يكون الساحب أو
شخص ثالث.
2ـ 2السند ألمر:هو تعهد صادر من شخص يسمى احملرر بأن يدفع مبلغا معني يف تاريخ معني ألمر شخص هو املستفيد.
3ـ إنشاء األوراق التجارية:يتم التسجيل احملاسيب لألوراق التجارية يف دفاتر الساحب ودفاتر املسحوب عليه.
مثــال:يف 5مارس  2009باعت مؤسسة النور بضاعة باألجل ملؤسسة وادي الزهور مببلغ . 26000DA
يف  6مارس  2009سحبت املؤسسة كمبيالة رقم  17على مؤسسة وادي الزهور عن مبيعات 5مارس وقبلتها ،تستحق الدفع يف 13مارس. التسجيل يف دفاتر مؤسسة النور (املورد):
2009/03/06
سندات يف احلافظة

4130
411

26000

زبائن
سحب كمبيالة رقم 17على مؤسسة وادي الزهور

26000

 التسجيل يف دفاتر مؤسسة وادي الزهور (الزبون):
2009/03/06
401
403

موردو املخزونات واخلدمات
املوردون السندات الواجبة دفعها
قبول كمبيالة رقم 17ملؤسسة النور

4ـ تداول األوراق التجارية:يستطيع املستفيد من الورقة التجارية أن يستعملها بعدة طرق منها:
 إرسال الورقة للخصم دون انتظار تاريخ استحقاقها.

26000
26000

 إرسال الورقة للتحصيل يف تاريخ استحقاقها.
 استعماهلا يف التسديد عن طريق التظهري.
5ـ حتصيل األوراق التجارية:
1-5التحصيل املباشر:ويتم مباشرة بني حامل الورقة واملسحوب عليه حيث يقوم هذا األخري بتسديد قيمة الورقة دون أي وسيط وذلك يف تاريخ االستحقاق.
مثـال:
يف 13مارس  2009سدد الزبون مؤسسة وادي الزهور قيمة الكمبيالة ملوردها مؤسسة النور نقدا.
 التسجيل يف دفاتر مؤسسة النور (املورد):
2009/03/13
البنك

512

26000

سندات يف احلافظة
4130
قبض قيمة كمبيالة رقم 17نقدا

26000

 التسجيل يف دفاتر مؤسسة وادي الزهور (الزبون):
2009/03/06
403
512

املوردون السندات الواجبة دفعها
البنك
تسديد قيمة كمبيالة رقم 17نقدا

26000
26000

2-5التحصيل بتوسيط البنك:يكلف املستفيد بنكه بتحصيل قيمة الورقة لصاحله ،ويف املقابل حيصل البنك على عمولة التحصيل نظري قيامه خبدمة حتصيل الورقة وحيول
صايف قيمة الورقة بعد التحصيل للحساب البنكي للمستفيد ،وتسجل عملية حتصيل الورقة التجارية بتوسيط البنك على مرحلتني:
مرحلة إرسال الورقة التجارية للبنك.
 مرحلة استالم (إشعار)كشف من البنك خاص بعملية التحصيل.
مثال :يف 15جوان 2010أرسلت مؤسسة "األندلس"كمبيالة رقم  19قيمتها االمسية 46000 DAعلى الزبون خليفة تستحق الدفع يف 15جوان لبنكها (بنك التنمية
احمللية) للتحصيل ،الرسم على القيمة املضافة .178
يف  18جوان استلمت املؤسسة من بنكها كشف حتصيل الكمبيالة رقم 19مع مصاريف التحصيل املقدرة بـ.1900 DA
 التسجيل يف دفاتر مؤسسة"األندلس":
2010/06/15
4131
4130

سندات مستحقة األداء عند تسليمها للتحصيل
سندات يف احلافظة
إرسال كمبيالة للتحصيل.

46000
46000

2010/06/18
البنوك احلسابات اجلارية
اخلدمات املصرفية وماشاهبها
ر،ق،م  ،ق،إ

512
627
4456
4131

43922
1900
178
46000

سندات مستحقة األداء عند تسليمها للتحصيل
حتصيل كمبيالة رقم 19
 التسجيل يف دفاتر مؤسسة "خليفة":
2010/06/20

403

املوردون السندات الواجبة دفعها

46000

512

البنوك احلسابات اجلارية
تسديد قيمة كمبيالة رقم 19بشيك بنكي

46000

6ـ خصم األوراق التجارية:
.1-6إرسال الورقة للخصم:عندما يريد املستفيد من الورقة التجارية احلصول على مبلغها دون انتظار تاريخ استحقاقها فإنه يتجه إىل بنكه من أجل خصم الورقة ،ويف
حالة قبول البنك فإنه يقدم للمستفيد مبلغها مقابل اقتطاع مبلغ ،ويقبض البنك قيمة الورقة كامال من املسحوب عليه عند حلول تاريخ االستحقاق.
.2-6اخلصم التجاري:
أ ـ تعريفه :هو املبلغ الذي يأخذه البنك مقابل املبلغ املمنوح للمستفيد من خصم الورقة ،وحيسب على أساس القيمة االمسية للورقة التجارية وعلى أساس املدة اليت تبدأ
من تاريخ اخلصم إىل تاريخ االستحقاق.
ب ـ حسابه:حيسب اخلصم بالعالقة التالية:
حيث  :VN:القيمة االمسية للورقة التجارية:
:tمعدل اخلصم
:nالفرتة الفاصلة بني تاريخ اخلصم وتاريخ االستحقاق
E=VN*T/100*N/360
مثـال:خصمت مؤسسة كمبيالة بتاريخ 14أوت  2010قيمتها االمسية 36000 DAلدى البنك اجلزائري اخلارجي تستحق الدفع بتاريخ  12نوفمرب 2010مبعدل
خصم  % 5سنويا.
املطلوب -:أحسب قيمة اخلصم التجاري.
 أحسب القيمة احلالية للكمبيالة.VN= 36000 t=5%
احلل:يوم n= 90
E=36000*5/100*90/360=450DA
ج ـ حساب القيمة احلالية:هي عبارة عن القيمة االمسيةمطروحا منها قيمة اخلصم التجاري يف تاريخ معني.
تاريخ اخلصم

تاريخ االستحقاق
القيمة احلالية
القيمة االمسية
القيمة احلالية = القيمة االمسية – اخلصم التجاري
املث ــال السابق:
القيمة احلالية للكمبيالة:

VE=VN-E
VE=36000-450=35550DA
د ـ تطبيقات على الصيغة العامة للخصم:

360

 د ـ 1حساب القيمة االمسية:VN

n

×

100
t

× VN = E

مثال:
ماهي القيمة االمسية لورقة جتارية خصمت مبعدل  %4سنويا خالل  63يوم فبلغ اخلصم.119 DA
E=VN*T/100*N/360
أي
Vn=E*)100/T*360/N( =)360*100*119( /4*63=17000DA
360

 د ـ 2حساب معدل اخلصم:t

n

×

100
VN

×t=E

مثال:
ماهو املعدل الذي حيققه خصم جتاري  94.5 DAلورقة جتارية قيمتها  12600 DAخالل  54يوم.
E=VN*T/100*N/360
أي

T=E*)100/VN(*)360/N(=)94.5*100*360(/)12600*54(=5%
360

 د ـ 3حساب مدة اخلصم: n

VN

×

100
t

×n=E

مثال:
بتاريخ  25سبتمرب  2007قدم التاجر حممود سفتجة لبنك القرض الشعيب اجلزائري بغرض خصمها مبعدل  %8سنويا ،إذا علمت أن قيمتهاتقدر بـ DA
 24000وخصمها التجاري.320 DA
املطلوب :ـ ـ أحسب مدة استحقاق السفتجة.
E=VN*T/100*N/360
أي
يومN=E*)100/T(*)360/VN(=)320*100/8(/)360/24000(=60
د ـ 4حساب القيمة االمسية انطالقا من القيمة احلالية:
))E=VN(1-((T*N)/36000
مثال:خصم التاجر علي سند ألمر لدى بنك التنمية احمللية قبل ميعاد استحقاقه بـ ـ  120يوم ومبعدل %9سنويا ،فبلغت قيمته احلالية .188180 DA
املطلوب:حدد القيمة االمسية هلذا السند.
VE=VN-E
)VE=VN(1-(T*N)/36000
VN=VE/(1-((T*N)/36000))=188180/(1((9*120)/36000))=194000DA
ه ـ اآلجيو:
 تعريفه:هو عبارة عن جمموعة من االقتطاعات خيصمها البنك من القيمة االمسية للورقة التجارية.
 عناصر اآلجيو:
 اخلصم التجاري.
 العموالت:متثل جمموع التكاليف اليت تنجم عن عملية اخلصم وهي نوعان.
 oعمولة ثابتة :متثل مبلغ ثابت يقتطع مباشرة عن كل ورقة خمصومة مهما كانت قيمتها.
 oعمولة متغرية :متعلقة بالزمن وحتسب مثل اخلصم التجاري.
 الرسم على القيمة املضافة :وهو عبارة عن نسبة مئوية حتسب مباشرة عن جمموع االقتطاعات املذكورة (اخلصم  +العموالت).
اآلجيو = اخلصم التجاري +العموالت +الرسم على القيمة املضافة
مثال :خصمت مؤسسة جرجرة كمبيالة قيمتها االمسية 22500 DAقبل موعد استحقاقها بـ ـ  120يوم وفق الشروط التالية :معدل خصم  ،%8عمولة متغرية
 ،%0.4عمولة ثابتة  ،15DAمعدل الرسم على القيمة املضافة % 17
املطلوب1 :ـ أحسب اآلجيو .
2ـ أحسب القيمة احلالية للورقة.
E=22500(8/100)*(120/360)=600DA
=22500*(0.4/100)*(120/360)=30DAعمولة متغرية
الرسم على القيمة املضافة=(اخلصم +العموالت)×109.65=0.17 ×)15+30+ 600(= % 17
اآلجيو = اخلصم التجاري +العموالت +الرسم على القيمة املضافة
اآلجيو = 754.65 DA =109.65+ 15+30+ 600
القيمة احلالية =القيمة االمسية -األجيو
VN=22500-754.65=21745.35DA
مالحظة:هذه املعلومات يرسلها البنك للمستفيد يف وثيقة مفصلة تسمى كشف اخلصم.
 3-6التسجيل احملاسيب خلصم األوراق التجارية :
ا ـ عند إرسال الورقة للخصم:من أجل التميز بني األوراق املوجودة باحلافظة واألوراق املرسلة للخصم نستعمل احلساب  4132سندات خمصومة غري مستحقة األداء.
مثالبتاريخ  15جوان  09أرسلت مؤسسة "سليم وشركائه" سفتجة رقم  22لبنكها من أجل خصمها لديه على حساب مؤسسة "الوفاء" .علما أن قيمتها االمسية DA
.117000
احلل
2009/06/15
4132

سندات خمصومة غري مستحقة األداء

117000

4130

سندات يف احلافظة
إرسال كمبيالة للخصم.

117000

ب ـ عند استالم كشف اخلصم:عندما يقوم البنك خبصم الورقة التجارية يطرح مصاريف اخلصم (األجيو)من القيمة االمسية ،وحيول صايف قيمة الورقة بعد اخلصم لصاحل
املؤسسة يف حساهبا البنكي لديه.
مثال :إليك الكشف املرسل من البنك إىل مؤسسة " سليم وشركائه" اخلاص بسفتجة رقم 22
بنك التنمية احمللية
وكالة ميلة
كشف خصم رقم 320
يف  20جوان 2009

مؤسسة سليم وشركائه

الرقم

القيمة االمسية

تاريخ االستحقاق

تاريخ اخلصم

22

117000

10/31

06/15

معدل اخلصم
%7.5

عدد األيام

معدل العمولة

138

عمولة متغرية

% 1.5

مبلغ اخلصم
عمولة متغرية
130
عمولة ثابتة
الرسم على القيمة املضافة 708.305 %17
اآلجيو 4874.805
117000
القيمة االمسية
القيمة احلالية 112125.195

130

3363.75
672.75

09/06/20
البنوك احلسابات اجلارية
أعباء الفوائد
اخلدمات املصرفية و مشاهبها
الرسم القيمة املضافة قابل لالسرتجاع

512
661
627
4456
519

112125.195
3363.75
802.75
708.305
117000

املسامهات البنكية اجلارية
استالم كشف اخلصم رقم 320

ج ـ عند حتصيل البنك لقيمة الكمبيالة:
 عند حتصيل الكمبيالة من املسحوب عليه يف تاريخ االستحقاق يقوم املستفيد من ترصيد احلساب  519املسامهات البنكية اجلارية يف احلساب  4132سندات
خمصومة غري مستحقة األداء.
مثال:نفس املثال السابق باستعمال الورقة التجارية بني مؤسسة "سليم وشركائه ومؤسسة "الوفاء" :قم بتسجيل العملية عند حتصيل البنك لقيمة الكمبيالة لدى مؤسسة
"سليم وإخوانه"
احلل
10/31
117000
املسامهات البنكية اجلارية
519
117000
سندات خمصومة غري مستحقة األداء
4132
ترصيد احلسابني

م

4132

د

117000 117000

م

519
117000

د
117000

 أما بالنسبة للمسحوب عليه فيقوم بتسجيل عملية تسديد الكمبيالة املسحوبة عليه برتصيد احلساب  403موردو السندات الواجب دفعها يف احلساب 512
البنوك احلسابات اجلارية.
مثال:نفس املثال السابق باستعمال الورقة التجارية بني مؤسسة "سليم وشركائه ومؤسسة "الوفاء" :قم بتسجيل العملية عند حتصيل البنك لقيمة الكمبيالة لدى مؤسسة
"الوفاء"
10/31
117000
موردو سندات الواجبة الدفع
403
117000
البنوك احلسابات اجلارية
512
تسديد قيمة الكمبيالة 320

6ـ  -4استبدال األوراق التجارية:
أـ مفهوم استبدال األوراق التجارية:عندما يواجه املدين صعوبات يف تسديد ديونه يف اآلجال احملددة يلجأ إىل دائنيه من أجل اإلتقان على تسوية وضعيته معهم عن طريق
استبدال عدة أوراق بورقة وحيدة أو ورقة وحيدة بعدة أوراق جتارية،وقد يكون االتفاق متعلقا بتغيري تواريخ استحقاق األوراق التجارية ومعدالت الفائدة املطبقة ،وحىت
اليتضرر أي من طريف العالقة فإن االستبدال يتم بتطبيق مبدأ التكافؤ.
ب ـ تكافِؤ األوراق التجارية:
ب ـ  1تعريف التكافؤ:هو تساوي القيم احلالية لألوراق التجارية ختتلفان من حيث تاريخ االستحقاق يف تاريخ معني يسمى تاريخ التكافؤ.
ب ـ 2تكافؤ ورقتني جتاريتني :نقول غن ورقتني تستحقان يف تارخيني خمتلفني أهنما متكافئتان إذا مت خصمهما بتاريخ معني فكانت هلما نفس القيمة احلالية.
VE1=VE2
القيمة احلالية للورقة األوىل(القدمية)=القيمة احلالية للورقة الثانية(اجلديدة)
مثال01:
على مؤسسة "الوليد" أن تسدد يف  06/15ورقة قيمتها  ،1540 DAيف 05/1طلبت من دائنها(موردها "مؤسسة أفراح") تأجيل تاريخ االستحقاق إىل .06/30
 فماهي قيمة الورقة اجلديدة حىت تتكافأ الورقتان مبعدل %6؟
تاريخ التكافؤ
? =Vn1=1540 Vn2
Vn2= 1543.89

احلل

n/06/30

Vn1=1540

/05/01 0

n/06/15

n1

تاريخ التكافؤ

n2

يومN1=45
يومN2=60
VE1=VE2 VN1-E1=VN2-E2
)= VN1-((VN1*T*N1)/ 36000)=VN2-((VN2*T**N2)/36000
)=1540-((1540*6*45)/36000)=VN2-((VN2*6*60)/36000
VN2=1528.45/0.99=1543.89DA

ب ـ 3تكافِؤ جمموعة من األوراق التجارية مع جمموعة أخرى:
تكون جمموعتان من األوراق التجارية يف تاريخ معني متكافئة مع جمموعة أخرى إذا كان جمموع القيم احلالية للمجموعة األوىل يساوي جمموع القيم احلالية للمجموعة الثانية
بنفس معدل اخلصم .
VE1+VE2+ ……VEn=VE'1+VE'2+ ……VE'n
))(VE1-((VE1*T*N1)/36000))+ (VE2-((VE2*T*.N2)/36000))+ ……+(VEn-((VEn*T*Nn)/36000
=
))(VE'1-((VE'1*T*N'1)/36000))+ (VE'2-((VE'2*T*N'2)/36000))+ ……+(VE'n-((VE'n*T*N'n)/36000

مثال02:
تريد مؤسسة "الوفاء" استبدال ورقتني جتاريتني قيمتهما االمسية على التوايل  ،65000DA ،80000DAمدتيهما  60يوم و  48يوم على التوايل بورقتني جديدتني
القيمة االمسية للورقة األوىل  50000DAتاريخ استحقاقها بعد  09يوم والورقة الثانية قيمتها االمسية × وتاريخ استحقاقها بعد 66يوم  ،معدل التكافؤ %6
العمل املطلوب:أحسب القيمة االمسية ×.
))80000(1-((6*60)/36000))+ 65000(1-((6*48)/36000
=
))50000(1-((6*90)/36000))+ X(1-((6*66)/36000
79200+64480=49250+0.989X
X=95480.28DA
ج ـ التسجيل احملاسيب الستبدال األوراق التجارية:يف حالة استبدال األوراق التجارية فإن التسجيل احملاسيب يكون عند املورد وعند الزبون على الشكل التايل:
 إلغاء الورقة القدمية.
 حيسب مبلغ الفرق بني قيمة الورقة اجلديدة وقيمة الورقة القدمية ويسجل يف حــ 661/أعباء الفوائد بالنسبة للزبون( 5يعترب أعباء)وحــ763 /
عوائد احلسابات الدائنة بالنسبة للمورد (تعترب فوائد) .
 تسجيل الورقة اجلديدة.
مثال:التسجيل احملاسيب بالنسبة للمثال رقم 01
حساب الفرق بني الورقة اجلديدة والورقة القدمية :الفرق3.89 = 1540-1543.89
 التسجيل عند الزبون":الوليد"
/05/01
403
401

موردو سندات واجبة الدفع
موردو املخزونات واخلدمات
إلغاء الكمبيالة القدمية

1540
1540

/05/01
661

أعباء الفوائد
401

3.89
3.89

موردو املخزونات واخلدمات
أعباء الكمبيالة اجلديدة

/05/01
401
403

موردو املخزونات واخلدمات
موردو سندات واجبة الدفع
تسجيل الورقة اجلديدة

1543.89
1543.89

 التسجيل عند املورد":أفراح"
/05/01
411

زبائن
4130

1540
سندات يف احلافظة

إلغاء الكمبيالة القدمية

1540

/05/01
411

زبائن
763

3.89
3.89

عوائد احلسابات الدائنة
نواتج الكمبيالة اجلديدة

/05/01
4130

1543.89

سندات يف احلافظة
411

1543.89

الزبائن
تسجيل الورقة اجلديدة

6ـ 5ـ تظهري األوراق التجارية:
أ ـ تعريف التظهري:هو استعمال الورقة التجارية املوجودة يف حافظة السندات لدى املستفيد يف تسديد ديونه اجتاه الغري (دائنيه) وذلك بالكتابة على ظهر الورقة التجارية أو
على ورقة ملحقة اسم املستفيد مع توقيع املظهر ،وميكن للمستفيد أيضا أن يظهرها إىل دائنيه.

ب ـ التسجيل احملاسيب للتظهري:
مثال:بتاريخ  N/06/25قام التاجر "حممد" بتسديد دينه اجتاه مؤسسة "الكوثر" عن طريق تظهري السفتجة املسحوبة على مؤسسة "اهلدى" قيمتها االمسية DA
.20000
 التسجيل عند التاجر حممد
/06/25
401
4130

موردو املخزونات واخلدمات
سندات يف احلافظة
تظهري السفتجة للمورد

20000
20000

 تسجيل عند مؤسسة الكوثر
/06/25
4130
411

سندات يف احلافظة
الزبائن
االستفادة من سفتجة مظهرة

20000
20000

مترين تطبيقي:
بتاريخ  30سبتمرب 2008قدمت مؤسسة "األناقة" املتخصصة يف صناعة األثاث الكائن مقرها مبسيلة للبنك اجلزائري اخلارجي وكالة اجللفة ثالثة كمبياالت بغرض خصمها.



الكمبيالة األوىل قيمتها االمسية 18000 DAتستحق الدفع بعد 90يوم .
الكمبيالة الثانية قيمتها االمسية 27000 DAتستحق الدفع بعد 60يوم.


إذا علمت أن:
معدل اخلصم %9
عمولة متغرية%1
عمولة ثابتة50DA
الرسم على القيمة املضافة%17

الكمبيالة الثالثة قيمتها االمسية 31500 DAتستحق الدفع بعد 30يوم.

العمل املطلوب
إعداد كشف اخلصم .-تسجيل العمليات السابقة يف الدفرت اليومي للمؤسسة.

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة(12):
المستوى:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي

المادة:ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ

المجال المفاھيميالرابع:ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
الوحدة  (12):ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
الكفاءات المستھدفة -:ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت وﻳﺴﺠﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
.1التمھيد) وضعية االنطالق(:

اﻟﻤﺨﻄـــﻂ:

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ،ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ........اﻟﺦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات واﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﻫﺘﻼك ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻤﺘﻜﺮر وﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ.

ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت؟ وﻣﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ؟
.2البنــــــاء:
 .1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
 .2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
 .1.2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ب ـ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
 .2.2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ب ـ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
 .3.2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ب ـ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .3اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
 .1.3ﻗﻴﻤﺔ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أ ـ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
*اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ
*اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ
*اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ب -ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
.2.3اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
أ ـ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ
*ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء
*اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
ب ـ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ
*ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﻬﺎم
*اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
 .3التطبيـــــق:ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﻗﻢ  3،2،1ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ .214
 .4التقــــــويم -:ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.
 ﻳﻤﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدراج اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ. -ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴًﺎ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ واﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ.

اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺧﺎص

ﺑﺎﻟدرسمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )(SCF

اﻟﻣﻳدان اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻳﺎﻟراﺑﻊ :ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟوﺣدة رﻗم ) :(12ﻣدﺧﻝ ﺣوﻝ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت

اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 09:ﺳﺎ
الكفاءات المستھدفة

ـ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت وﻳﺴﺠﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم

ـ ـ ﻳﺻــﻧف اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺛﺑﻳﺗــﺎت  .1ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺟدوﻝ.

 .2ﺗﺻﻧﻳف اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت

 .1.2اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ

أ ـ ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ

ب ـ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ
 .2.2اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ

أ ـ ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ
ـ ذﻛر اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم
واﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻔﻘرة -121
 1إﻟﻰ  3-121ﻣن اﻟﻘرار  71اﻟﻣؤرخ
ﻓﻲ  26ﺟوﻳﻠﻳﺔ (2008

ـ ـ ﻳﺳــﺟﻝ اﻟﻣﺣــﻝ اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺎب
.208

ب ـ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ
 .3.2اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

أ ـ ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ

ب ـ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 .3اﻟﺣﻳﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت

 .1.3ﻗﻳﻣﺔ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

أ ـ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

 اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ

 اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﻋﻳﻧﻳﺔ
 اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

ب -ﻗواﻋد ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ
.2.3اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

أ ـ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ
 ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء
 اﻟﻘﻳد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ب ـ اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻳﻧﻳﺔ
 ﺗﺣدﻳد ﻗﻳﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎم
 اﻟﻘﻳد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

ـ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ) .ﺣﺳب اﻟﻔﻘرة
 2- 112ﻣن اﻟﻘرار .(71
ـ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء )اﻻﻗﺗﻧﺎء(.
ـ ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻹﺳﻬﺎم.

ـ ﺑﺗﻛﺎﻟﻳف اﻹﻧﺗﺎج.
ـ ـ اﻟﻔﻘ ـرة  4-121و اﻟﻔﻘ ـرة 6-121ﻣــن
اﻟﻘرار رﻗم . 71
ـ ـ ـ ـ ـ ﻳﻘﺗﺻـ ـ ـ ــر ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ــﺎﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﻧـ ـ ـ ــﺎء
واﻹﺳﻬﺎم.

ـ ﻳـﺗم اﻟﺗطـرق إﻟـﻰ ﺣـﺎﻟﺗﻲ اﻟـدﻓﻊ اﻟﻔـوري
واﻻﻗﺗﻧـ ــﺎء ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣﺳـ ــﺎب ﻋـ ــن طرﻳـ ــق

ﻣورد اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت )ﺣـ 512/وﺣـ(404/
ـ ﻳﻣﺛﻝ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ

ـ ـ ﻳﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺣﺳــﺎب 10
رأس اﻟﻣﺎﻝ دون ﺗﻔﺻﻳﻝ.

الوثيقة المرافقة الخاصة بالدرس
الوثيقة المرافقة لمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي -السنة الثانية ثانوي– شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاھيمي الرابع :تدفقات االستثمار
الوحدة رقم ) :(12مدخل حول التثبيتات
الحجم الساعي 09:سا
الكفاءات المستھدفة:
ـ يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيًا عملي ات الحي ازة
عليھا.
مؤشرات التقويم:
 يصنف التثبيتات إلى معنوية وعينية ومالية.
 يميز كيفية إدراج التثبيتات في الذمة المالية.
 يقيم التثبيتات بالكلفة التاريخية.
 يسجل محاسبيًا التثبيتات المكتسبة بمقابل والتثبيتات المستلمة كمساھمة عينية.
وسائل الدعم واإليضاح :
 فاتورة اقتناء تثبيتات.
 القرار رقم  71المؤرخ في  26يوليو .2008
التوجيھات المنھجية والبيداغوجية:
 ي تم اس تخالص المحت وى الموج ود ف ي المض امين م ن الم واد الم ذكورة ف ي التوجيھ ات المنھجي ة
والبيداغوجية للمنھاج.
 العتبار تثبيت من ضمن األصول يستعان بالمادة رقم  3-121من القرار  71المذكور أعاله.
 يقتصر على تناول الحسابات الخاصة بالتثبيتات التي تم التطرق إليھا في الوحدة رقم ).(04
 االقتصار على تسجيل المحل التجاري في الحساب .208

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

ﻣﺎدة:اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻴﺎﻷﺳﺘﺎذ :وارد إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ) :(04ﺗﺪﻓﻘـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻤﺴﺘﻮى 02 :ت إ.

اﻟﻮﺣﺪة):(12ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎﺗﺎﻟﺤﺠﻤﺎﻟﺴﺎﻋﻲ 09 :ﺳﺎ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت وﻳﺴﺠﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻴﻬﺎ .
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ:
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ،ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ........اﻟﺦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات واﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻨﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺﻫﺘﻼك ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻤﺘﻜﺮر وﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ.

ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت؟ وﻣﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ؟

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت :ﻫﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮزﻫﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﺪرج اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﺄﺻﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن:

 إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ. -إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻗﻴﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق وﺻﺎدق.

 -2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت:ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت إﻟﻰ:ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:

 -1.2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ:
أ -ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ :اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮ أﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي وﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي ،ﻣﺮاﻗﺐ وﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،اﻹﻋﻔﺎءات. ...
ب -ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ:ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺣـ/203ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ

ﺣـ/204ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
ﺣـ/205اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،اﻟﺒﺮاءات ،اﻟﺮﺧﺺ واﻟﻌﻼﻣﺎت

ﺣـ/207ﻓﺎرق اﻟﺸﺮاء

ﺣـ/208اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى)اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري(

 -2.2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ:
أ -ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ:ﺗﻌﺮف اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻳﺤﻮزﻫﺎ اﻟﻜﻴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،اﻹﻳﺠﺎر
واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻷﻏﺮاض إدارﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت و

اﻟﻤﻌﺪات.

ب -ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ:ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺣـ/211اﻷراﺿﻲ
ﺣـ/212ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷراﺿﻲ
ﺣـ/213اﻟﺒﻨﺎءات

ﺣـ/215اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺣـ/218اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻐﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى

 -3.2اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
أ -ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ:اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﺎري)ﻣﺘﺪاول( ﺗﺤﻮزﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
 ﻫﻲ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ او إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺪاﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻦ 26و.27

سندات المساھمة

سندات المثبتة لنشاط المحفظة

وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻌﺒﺮة ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ

سندات المثبتة أخرى

وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف

وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أﻗﺴﺎط رأس ﻣﺎل او ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت(

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻧﺸﺎط

ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻜﻦ )ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ

ب -ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺣـ/261ﺳﻨﺪات اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ

ﺣـ/262ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺧﺮى
ﺣـ/271اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﺣـ/272اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮق)اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ(
ﺣـ/273اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
 -3اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت:ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹدراج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻲ ﺳﻴﺴﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ
وﻫﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.

 -1.3ﻗﻴﻤﺔ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻹدراج ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ)ﺳﺒﻖ دراﺳﺘﻬﺎ(
أ -ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ :ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ TVAق،إ
واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮﻋﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ:

 اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ )ﺑﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء ،اﻻﻗﺘﻨﺎء(:
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاء ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻪ)اﻟﺘﻨﺰﻳﻼت ،اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ،اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ق،م،ق،إ (،ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ )اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ق،إ ،اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﻞ ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺸﺤﻦ
واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ(.

 اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ)ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻬﺎم(:
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺑﻬﺎ)ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﻬﺎم( واﻟﺘﻲ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ

ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

 اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ)ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج(:
ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎ)اﻷﺻﻞ( ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ)اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة( ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﻋﺒﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .

ب -ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ:
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺪرج ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 ﺗﺪرج ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﺪة
ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺔ.

 ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺪى اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

 ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻷﺧﺮى ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ.

 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻤﺴﺪدة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺣﻴﺎة اﻷﺻﻞ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ.

 ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ:
 -إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ آﻟﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎد ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺪة اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.

 -1.3اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:
ا -اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ:
 ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء :ﻳﺤﺐ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺛﻢ إدراﺟﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء = ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء  -ﻛﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻟﺮﺳﻮم ق،إ  +اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻞ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﻞ ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل )ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺤﻦ ،اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ،اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،أﺗﻌﺎب اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ(
 اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:
.......................""/""/"" ...............

2xx

" ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ"
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اﺣﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

تكلفة الشراء
المبلغ المسدد فورا

xxxxx

xxxxx
xxxxx

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ
اﻗﺘﻨﺎء ﺗﺜﺒﻴﺖ.....ﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢ.........

المبلغ على الحساب

ﻣﻼﺣﻈﺔ:ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻫﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳﻢ)(TTC
ﻣﺜﺎل :ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2010/02/14اﺷﺘﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎم آﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة رﻗﻢ  06/141اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ رﺑﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺸﻴﻚ ﺑﻨﻜﻲ رﻗﻢ  119واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب.
ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء اﻵﻟﺔ )150000DA .......... (HT
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ7000DA.................
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺤﻦ5000DA.................
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ)162000DA..........(HT
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺠﺎري8100DA............%05
اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎري)153900DA.........(HT
26163 DA.................%17=TVA
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ)180063DA ...(TTC
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء اﻵﻟﺔ
.....................2010/02/14 ...............
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

215
512
404

اﻟﺒﻨﻚ
ﻣﻮردو اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
اﻗﺘﻨﺎء ﺗﺜﺒﻴﺘﻔﺎﺗﻮرة رﻗﻢ06/141

180063
45015.75
135047.25

215
م
180063

د

م

د
512
45015.75 XXXX

م

404

د
135047.25

ب -اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ:
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﻬﺎم:ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ.

 اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:
قيمة اإلسھام
.....................""/""/"" ...............

"ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ"

2xx
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رأس اﻟﻤﺎل

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ

XXXX

XXXX

ﻣﺜﺎل :ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2010/01/12ﻗﺎم اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  2700000DAﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ.
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺒﻨﺎءات

213
10

................2010/01/12 ...............
رأس اﻟﻤﺎل

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻜﻜﻤﺎل

2700000

2700000

ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ 01ﺻﻔﺤﺔ 214
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرج ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرة ﺿﻤﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻢ .........
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺠﺎري .......... %10

1372000DA

137200DA

اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻢ1234800DA .......
209916DA .................%17=TVA
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ))1444716DA ...(TTCﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺪرج ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:
.....................N/01/10 ...............
اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻐﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى

218
404

ﻣﻮردو اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
اﻗﺘﻨﺎء ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺎﺗﻮرة رﻗﻢN/002

1444716
1444716

ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ 02ﺻﻔﺤﺔ 214
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء
ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮاء ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض .........

8200000DA

ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ22000DA ................
أﺗﻌﺎب اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻢ10000DA .......
)%17=TVAﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎب اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ(1700 DA...
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ)8233700DA ..........ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض(
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ:
.....................N/03/08 ...............
اﻷراﺿﻲ

211
404

ﻣﻮردو اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
اﻗﺘﻨﺎء أراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب

8233700
8233700

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة(13) :
المستوى :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي
المادة :ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ

المجال المفاھيمي الرابع :ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
الوحدة  (13) :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت

الكفاءات المستھدفة  -:ﻳﺤﺴﺐ وﻳﺴﺠﻞ اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت.

اﻟﻤﺨﻄـــــــﻂ:
.1التمھيد) وضعية االنطالق(:

ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻟﺼﺪى" ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2008/01/02ﺑﺸﺮاء ﺳﻴﺎرة ﻧﻔﻌﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  909000DAﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ  05ﺳﻨﻮات واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .9000 DA
ﻣﻌﺪات وأدوات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ  500000 DAﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ  08ﺳﻨﻮات وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﻮب:
 -1أﺣﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ أول ﺳﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ؟
 -2أﻋﺪاد ﺟﺪول اﻫﺘﻼك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ و ﻣﻌﺪات وأدوات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ .
 -3ﺳﺠﻞ اﻫﺘﻼك ﺳﻨﺔ  2008ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺛﻢ رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻷﺳﺘﺎذ .
 .2البنــــــا ء:

 .1ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت
 .1.1اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت
 .2.1ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
 .2ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ
 .3ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻫﺘﻼك
 .1.3أﺳﺒﺎب اﻻﻫﺘﻼك
 .2.3ﺣﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك
 .3.3ﺟﺪول اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ
 .4.3اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ

 .3التطبيـــــق:
ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﻗﻢ  3،2،1ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ .226 ،225

 .4التقــــــويم :

 ﻳﻨﺠﺰ ﺟﺪول اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺪول. -ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻫﺘﻼك اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺪورة.

اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدرس

منھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )(SCF

اﻟﻣﻳدان اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ اﻟراﺑﻊ :ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟوﺣدة رﻗم ) :(13ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 08:ﺳﺎ

الكفاءات المستھدفة

ـ ﻳﺤﺴﺐ وﻳﺴﺠﻞ اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت.
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ

 .1ﻣﻔﻬوم ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت
 .1.1اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت

ـ ـ ـ ـ ـ اﻻﻗﺗﺻـ ـ ـ ــﺎر ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻘـ ـ ـ ــدﻳم ﺗﻌرﻳـ ـ ـ ــف

 .2.1ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﻳﻣﺔ

اﻻﻫﺗﻼك وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﻳﻣﺔ.

 .2ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺛﺑﻳﺗﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ

ـ ﺗﺣدد ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﺛﺑﻳت ﺑطرح اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت
وﻣﺟﻣوع ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﻳﻣﺔ.

ـ ـ ـ ـ ﻳﺳـ ـ ــﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣـ ـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟـ ـ ــدوﻝ ﻟﺣﺳـ ـ ــﺎب  .3ﺗطﺑﻳق اﻻﻫﺗﻼك
ﻣﺧﺗﻠ ــف ﻋﻧﺎﺻ ــر اﻻﻫ ــﺗﻼك اﻧطﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــن
ﺣﺎﻻت واﻗﻌﻳﺔ.
 .1.3أﺳﺑﺎب اﻻﻫﺗﻼك
 .2.3ﺣﺳﺎب اﻻﻫﺗﻼك
ـ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟدوﻝ ﻹﻋداد ﺟـداوﻝ  .3.3ﺟدوﻝ اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺧطﻲ
اﻻﻫﺗﻼك ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ـ ـ ـ ـ ﻳﺳـ ـ ــﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣـ ـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟـ ـ ــدوﻝ ﻟﺗﺳـ ـ ــﺟﻳﻝ  .4.3اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
اﻻﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻼك اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻧوي ﻟﻣﺟﻣوﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــن
اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات وذﻟ ــك اﻧطﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــن ﺣ ــﺎﻻت
واﻗﻌﻳﺔ.

ـ ـ ذﻛــر اﻟطــرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎر
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺧطﻲ.

الوثيقة المرافقة الخاصة بالدرس
الوثيقة المرافقة لمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاھيمي الرابع :تدفقات االستثمار
الوحدة رقم ) :(13تقييم التثبيتات
الحجم الساعي 08:سا
الكفاءات المستھدفة :
ـ يحسب ويسجل االھتالك الخطي للتثبيتات.

مؤشرات التقويم:
 ينجز جدول االھتالك الخطي باستعمال المجدول.
 يسجل االھتالك العادي للدورة.

وسائل الدعم واإليضاح :
 بطاقة وصفية تظھر الخصائص التقنية لتثبيت ما.

التوجيھات المنھجية والبيداغوجية:
 االقتصار على تقديم مفھوم خسائر القيمة دون تسجيلھا محاسبيًا.
 عند التطرق إلى اھتالك التثبيتات يقتصر على الحساب  280اھتالك التثبيتات المعنوية وحس اب  281اھ تالك
التثبيتات العينية.
 التركيز على أن اإلھتالكات تھ دف إل ى إثب ات ال نقص المالح ظ عل ى التثبيت ات المعني ة م ن جھ ة وتس اھم ف ي
زيادة مبالغ التمويل الذاتي من جھة أخرى.
 التط رق م ن خ الل ح االت ووض عيات إل ى أس باب ت دني قيم ة التثبيت ات المتمثل ة ف ي االس تعمال ،التط ور
التكنولوجي ،مرور الزمن.

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

ﻣ ــﺎدة :اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ :وارد اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ) :(04ﺗﺪﻓﻘـﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻤﺴﺘﻮى 02 :ت إ.

اﻟﻮﺣ ـ ــﺪة ) :(13ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 08 :ﺳﺎ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:ﻳﺤﺴﺐ وﻳﺴﺠﻞ اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت .
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ:
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻟﺼﺪى" ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2008/01/02ﺑﺸﺮاء ﺳﻴﺎرة ﻧﻔﻌﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  909000DAﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ  05ﺳﻨﻮات واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ DA
.9000

ﻣﻌﺪات وأدوات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ  600000 DAﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ  08ﺳﻨﻮات وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ.

اﻟﻤﻄﻠﻮب:

 -1أﺣﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ أول ﺳﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ؟
 -2أﻋﺪاد ﺟﺪول اﻫﺘﻼك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ و ﻣﻌﺪات وأدوات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ .
 -3ﺳﺠﻞ اﻫﺘﻼك ﺳﻨﺔ  2008ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺛﻢ رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻷﺳﺘﺎذ .

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس
 -1ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت:
 -1.1اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت :ﻫﻮ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻋﻴﻨﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻻﻣﺘﻼك ﻛﻌﺐء ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻼﻧﻌﻜﺎس وﺗﻬﺘﻠﻚ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ  20ﺳﻨﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺮرة وﺗﺸﻜﻞ اﻷراﺿﻲ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أﺻﻮﻻ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﺒﻨﺎءات ﻫﻲ أﺻﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷراﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ أﺻﻮل
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﺘﻼك ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ واﻟﻤﺮاﻣﻞ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ.
-2.1ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ :ﻫﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أي إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﻫﻲ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻬﺬا اﻷﺻﻞ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ.
 -2ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت.
إﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ أي ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﻄﺮح ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت وﻣﺠﻤﻮع ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وإﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت او ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.

 -3ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻫﺘﻼك:
-1.3أﺳﺒﺎب اﻻﻫﺘﻼك :إن اﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻌﻮد ذاﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎدﻳﺔ :ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎدﻳﺔ :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﺟﺪﻳﺪة وأﻛﺜﺮ ﻣﺮدودﻳﺔ.
 اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺗﻄﻮر اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻐﻴﺮ أذواق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت.
 اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻣﺜﻞ :اﻟﺒﺮاءات واﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪودة زﻣﻨﻴﺎ.
 -2.3ﺣﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك :ﻟﺤﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 -1.2-3اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ} :{(CARDINAL/CENTRAL)VCﺗﻤﺜﻞ ﺷﺮاء اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﺸﺮاء.
 -2.2-3اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ} :{VRﻫﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻘﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺨﺮوج اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة .

 -3.2-3اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك } :{MAﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻪ ،ﻳﻮزع اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك

ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻳﺤﺴﺐ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك = اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ – اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺪى :
ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ وﻣﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .
ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ :ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك = .900000DA =9000-909000
ﻣﻌﺪات وأدوات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ :ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻫﺘﻼك 600000DA =0000 -600000
 -4.2-3ﻣﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ} :{nﻫﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت أي اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻘﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت }ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫﺘﻼك{

 -5.2-3ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك } :{anﻫﻮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻬﺘﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺪرة ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﻫﺘﻼك ﺳﻨﻮي
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺴﻨﻮي =اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك/ﻣﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺪى:
ﺣﺴﺎب ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ:
An =MA/N
AN =900000/5 =180000DA
ﺣﺴﺎب ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
AN=MA/N
AN=600000/8 =75000DA
 -6.2-3ﻣﻌﺪل اﻻﻫﺘﻼك} :{Tﻳﺤﺴﺐ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻌﺪل اﻻﻫﺘﻼك =  /100اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺪى:
ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻻﻫﺘﻼك ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ.
T= 100/N
T= 100/5
T= 20%
ﺣﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .
T= 100/N
T= 100/8
T=12.5%

 -7.2-3اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ :ﻫﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻋﻨﺪ إدراﺟﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺮوح ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت وﻳﺤﺪد ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ =اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﻫﺘﻼك – ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺪى:
ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ:
VNC = VC - ∑An
VNC = 900000-180000
VNC = 720000 DA
ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ:
VNC = VC - ∑An
VNC = 600000- 75000
VNC = 525000 DA

 -3.3ﺟﺪول اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ:
 -1.3.3ﻃﺮق اﻻﻫﺘﻼك :ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق ﻻﻫﺘﻼك اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ :ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺐء ﺛﺎﺑﺖ ﻃﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺼﻴﺔ :ﻳﻜﻮن اﻻﻫﺘﻼك ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺐء ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﻷﺻﻞ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج :ﻳﻜﻮن اﻻﻫﺘﻼك ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺐء ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل او اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ.
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺰاﻳﺪﻳﺔ :ﻳﻜﻮن اﻻﻫﺘﻼك ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺐء ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
 الطريقة الخطية ھي المعتمدة في حالة عدم التمكن من تحديد تطور استھالك الكيان للمنافع االقتصادية بصورة صادقة.

 -2.3.3إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ )ﺟﺪول( اﻻﻫﺘﻼك اﻟﺨﻄﻲ:
ﻳﻜﻮن ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻨﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك

ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك

اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺪى
إﻋﺪاد ﺟﺪول اﻫﺘﻼك ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ
 2182ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ
ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك

اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك
01

900000

180000

180000

720000

02

900000

180000

360000

540000

03

900000

180000

540000

360000

04

900000

180000

720000

180000

05

900000

180000

900000

0

إﻋﺪاد ﺟﺪول اﻫﺘﻼك ﻣﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
2151ﻣﻌﺪات وأدوات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك

اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك
01

600000

75000

75000

525000

02

600000

75000

150000

450000

03

600000

75000

225000

375000

04

600000

75000

300000

300000

05

600000

75000

375000

225000

06

600000

75000

450000

150000

07

600000

75000

525000

75000

08

600000

75000

600000

0

 -4.3اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ :ﻳﺸﻜﻞ اﻻﻫﺘﻼك ﺗﺪﻓﻘﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت واﺛﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺐء ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪورة
 /12/31ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺴﺎب  681ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺎ وﻧﺠﻌﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﺤﺴﺎب  28اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت وﻫﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺣـ 20/اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ،ﺣـ 21/اﻟﻠﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ :
280اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ.
 281اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.
وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

-----------N/12/31---------اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻬﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

681

XXXX

280

اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ

XXXX

281

اﻫﺘﻼك اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

XXXX

) ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻫﺘﻼك اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ (
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺪى:
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻫﺘﻼك اﻟﺴﻨﺔ  2008ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ اﻟﻰ دﻓﺘﺮ اﻷﺳﺘﺎذ
-----------2008/12/31---------681

255000

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻬﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

180000

اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ(

2818

75000

اﻫﺘﻼك ﻣﻌﺪات وأدوات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

2815

) ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻫﺘﻼك اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ (

الترحيل إلى دفتر الكبير
ح681/

م

د

ح2818/

م

255000

د

ح2815/

م

180000

د

75000

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ  01ص 225
اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ

ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ و ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ

اﻟﺒﺮاءات

اﻟﺒﻨﺎءات

اﻟﻤﻌﺪات و اﻷدوات

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ

600000

560000

7000000

4800000

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ

120000

60000

1200000

20000

اﻟﻤﺪة اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات

4

8

25

10

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك

480000

500000

5800000

4780000

ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك

120000

ﻣﻌﺪل اﻻﻫﺘﻼك

25

62500

232000

478000

12.5

4

10

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ

120000

312500

5104000

3346000

اﻟﺴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ  02ص 226
 .1إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ اﻻﻫﺘﻼك ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "ﻣﻘﺮان :"RTV
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك

ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك

اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

01

113370

22674

22674

90696

02

113370

22674

45348

68022

03

113370

22674

68022

45384

04

113370

22674

90696

22674

05

113370

22674

113370

0

 .2اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻻﻫﺘﻼك اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ دﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ:
-----------N/12/31---------11337

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻬﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

681

11337

اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ(

2818

) ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻫﺘﻼك ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ(
-----------N+1/12/31---------اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻬﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

681

2818

22674
22674

اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ(
) ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻫﺘﻼك ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
-----------N+2/12/31---------اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻬﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

681

2818

22674
22674

اﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﻣﻌﺪات ﻧﻘﻞ(
) ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻫﺘﻼك ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(

م
11337
22674
22674

د

ح681/

م

ح2818/

د

11337
22674
22674

اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ  03ص 226
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻫﺘﻼك

ﻗﺴﻂ اﻻﻫﺘﻼك

اﻹﻫﺘﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

01

800000

80000

80000

720000

02

800000

80000

160000

640000

03

800000

80000

240000

560000

04

800000

80000

320000

480000

05

800000

80000

400000

400000

06

800000

80000

480000

320000

07

800000

80000

560000

240000

08

800000

80000

640000

160000

09

800000

80000

720000

80000

10

800000

80000

800000

0

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة)14( :
المستوى :الثانية ثانوي
المادة :تسيير مالي ومحاسبي

المجال المفاهيمي الخامس :تحليل التكاليف
الوحدة  )14( :مدخل محاسبة التسيير

الكفاءات المستهدفة  -:يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة..

المخطـــــــط:
.1التمهيد( وضعية االنطالق):

لتكن مؤسسة تنتج نوعين من األحذية  :أحذية رجال ،أحذية أطفال ،والمعلومات التالية الخاصة بشهر ماي سنةN
ح 60/المشتريات المستهلكة  ،257000DAح 62/الخدمات الخارجية األخرى  ،154000DAح 63/أعباء المستخدمين  ، 135200DAح64/
الضرائب الرسوم  ،24000DAح 65/األعباء العملياتية األخرى  ،13500DAح 66/األعباء المالية 14500DA
ح 68/المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 90500DA
أما توزيعها على المنتجين فهو كما يلي:

أعباء المحاسبة العامة

المطلوب:
 .1أنجز جدول حساب الناتج ؟
 .2إتمام جدول توزيع األعباء؟
 .3أوجد نتيجة كل منتج؟

أحذية

أحذية

رجال()%

أطفال()%

ح 60/المشتريات المستهلكة

40

60

ح 62/الخدمات الخارجية األخرى

65

35

ح63/أعباء المستخدمين

55

45

ح 64/الضرائب الرسوم

48

52

ح 65/األعباء العملياتية األخرى

46

54

ح 66/األعباء المالية

58

42

ح 68/المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

45

55

ثمن البيع

810000

990000

 .2البنــــــا ء:

 .1حدود المحاسبة العامة
 .2أهداف محاسبة التسيير

 .1.3تعريف التكلفة

 .3التكلفة

 .2.3حساب التكلفة

 .4الهامش والنتيجة  .1.4الهامش

ب ـ تكلفة اإلنتاج
جـ ـ سعر التكلفة

أ ـ تعريف الهامش

ب ـ حساب الهامش

 .2.4النتيجة

 .3التطبيـــــق:

أ ـ تكلفة الشراء

أ ـ تعريف النتيجة

ب ـ حساب النتيجة

تمارين رقم 1،2ص  ،237رقم  3ص.238
 .4التقــــــويم:

 -يحدد سعر التكلفة والنتيجة التحليلية باستعمال المجدول.

المنهاج الخاص بالدرس

منهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ()SCF

الميدان المفاهيمي الخامس :تحليل التكاليف
الوحدة رقم ( :)14مدخل محاسبة التسيير
الحجم الساعي 08:سا

الكفاءات المستهدفة

ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.
المضامين المعرفية

أنشطة التعلم

 .1حدود المحاسبة العامة
 .2أهداف محاسبة التسيير

ـ ةً م ا م م ًة
مخسلف
ةح
س م ل م اسل.

سغ ل مؤ م  .3التكلفة
سك ةف س ةسة م
 .1.3س اةف سكلفم
سكلفم

 .2.3ح

أ ـ سكلفم شا
ـ سكلفم
ــ

ةس ج

ا سكلفم

 .4الهامش و النتيجة
 .1.4ح مش
أ ـ س اةف ح مش
ـح

ح مش

 .2.4ةسة م
أ ـ س اةف ةسة م
ـح

ةسة م

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
ـ ـ ـ محـ ـ ـ ا محاساة ـ ــم مح
سأهمةم مح ـ م س ـةةا ةـسق
مؤ ــم ةً مـ ـ ا مـ ـ أ ـ ـ
اساة ثق سحلل ح ـ مةـس
لى مةس ة )

ـ ـ ـ م م ـ ــم
سمـاةق ةسة ـم
سمةسس ـ ـ
( المسصـ ا

ـ سمثةل سك ةف مخًً.
ـ المسص ا لى سً ةم
مخسلف سك ةف.
ح

ةًم

ةا

الوثيقة المرافقة الخاصة بالدرس
الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي  -السنة الثانية ثانوي – شعبة التسيير واالقتصاد -مارس2011

الميدان المفاهيمي الخامس :تحليل التكاليف
الوحدة رقم ( :)14مدخل محاسبة التسيير
الحجم الساعي 08:سا
الكفاءات المستهدفة :
ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.

مؤشرات التقويم:
 يحدد سعر التكلفة و النتيجة التحليلية باستعمال المجدول.

وسائل الدعم واإليضاح :
 بطاقات تتضمن أعباء المؤسسة.

التوجيهات المنهجية والبيداغوجية :
 يقتصر على إبراز الطريقة العامة للتكاليف دون تفصيل.
 االقتصار في هذه الوحدة على حساب تكاليف منتج واحد باستعمال مادة أولية واحدة.

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

م ــادة :التسيير المحاسبي والمالي

األستاذ :وارد ابراهيم

المجال المفـاهيمي ( :)05تحليل التكاليف

المستوى 02 :ت إ.

الحجم الساعي 08 :سا

الوح ـ ــدة ( :)14مدخل محاسبة التسيير

الكفاءات المستهدفة :يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.
الوضعية:
لتكن مؤسسة تنتج نوعين من األحذية  :أحذية رجال ،أحذية أطفال ،والمعلومات التالية الخاصة بشهر ماي سنةN
ح 60/المشتريات المستهلكة  ،257000DAح 62/الخدمات الخارجية األخرى  ،154000DAح 63/أعباء المستخدمين ، 135200DA
ح 64/الضرائب الرسوم  ،24000DAح 65/األعباء العملياتية األخرى  ،13500DAح 66/األعباء المالية 14500DA
ح 68/المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 90500DA
أما توزيعها على المنتجين فهو كما يلي:
أحذية

أعباء المحاسبة العامة

أحذية

رجال()%

أطفال()%

ح 60/المشتريات المستهلكة

ح 62/الخدمات الخارجية األخرى

40
65

60

ح63/أعباء المستخدمين

55

45

ح 64/الضرائب الرسوم

ح 65/األعباء العملياتية األخرى

48
46

52

ح 66/األعباء المالية

ح 68/المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

58
45

42

ثمن البيع

810000

990000

35

54
55

المطلوب:
 .1أنجز جدول حساب الناتج ؟

 .2اتمم جدول توزيع أعباء المحاسبة العامة؟
 .3أوجد نتيجة كل منتج؟

الحل

.1إعداد جدول حساب النتائج:
البيان
المبيعات والمنتجات الملحقة(حـ)70/

اإلنتاج المثبت

المبالغ
1800000
----

 – 1إنتاج السنة المالية ()1

1800000

المشتريات المستهلكة (حـ)60/

257000

الخدمات الخارجية واالستهالكيات األخرى (حـ+61حـ)62

154000

 – 2استهالك السنة المالية ()2

411000

 – 3القيمة المضافة لالستغالل()2-1

1389000

أعباء المستخدمين(حـ)63/

135200

الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة(حـ)64/

24000

 – 4إجمالي فائض االستغالل

1229800

المنتوجات المالية األخرى(حـ)75/

----

المخصصات لالهتالك والمؤونات وخسائر القيمة(حـ)68/

90500

 – 5النتيجة العملياتية

1125800

المنتوجات المالية (حـ)76/

----

 – 6النتيجة المالية

-14500

 – 7النتيجة العادية قبل الضرائب()6+5

1111300

الضرائب الواجب دفعها عن النتيجة العادية%25 :من النتيجة العدية قبل الضرائب

277825

 – 8النتيجة الصافية لألنشطة العادية

833475

13500

األعباء العملياتية األخرى (حـ)65/

14500

األعباء المالية (حـ)66/

نالحظ أن المحاسبة المالية تهتم بإيجاد نتيجة المؤسسة بصفة عامة.

مراحل الدرس
 -1حدود المحاسبة العامة:
 تهتم المحاسبة المالية بتنظيم وتسجيل وتصنيف المعلومات المالية والمعطيات العددية من خالل إعداد الكشوف المالية التي تعكس الوضعيةالمالية للمؤسسة.
 هذه المعلومات تعطي صورة إجمالية عن وضعية المؤسسة دون إعطاء تحليل جزئي حسب نوع النشاط او حسب أقسام اإلنتاج. يقدم جدول حساب النتائج النتيجة واألعباء اإلجمالية للمؤسسة دون اضهارها لكل منتج او خدمة على حدة مما يصعب عملية تحليل ارتفاعوانخفاض النتائج واألعباء المتعلقة بكل منتج او خدمة.
 -تسعى المؤسسة دوما الى رفع أرباحها مما يستدعي تحليل مردودية كل منتج على حدة.

كل هذا يدفع بالمؤسسة الى استعمال محاسبة التسيير من اجل توفير المعلومات الكافية وغير المتوفرة في المحاسبة المالية


توزيع األعباء على المنتجين
أحذية

أعباء المحاسبة العامة

أحذية

رجال()DA

أطفال()DA

حـ 68/المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

102800
100100
74360
11520
6210
8410
40725

154200
53900
60840
12480
7290
6090
49775

مجموع األعباء

344125

344575

حـ 60/المشتريات المستهلكة
حـ 62/الخدمات الخارجية األخرى
حـ63/أعباء المستخدمين
حـ 64/الضرائب الرسوم

حـ 65/األعباء العملياتية األخرى
حـ 66/األعباء المالية

 .2حساب نتيجة كل منتج:
البيان

المنتجين معا

أحذية الرجال

أحذية النساء

ثمن البيع

1800000

810000

990000

مجموع األعباء

688700

344125

344575

النتيجة

1111300

465875

645425

نالحظ من الجدول أن محاسبة التسيير تمكننا من معرفة النتيجة المحققة لكل منتج على حدا

 -2أهداف محاسبة التسيير:
هي مجموعة الطرق التي تسمح بتحليل محتوى تكاليف المؤسسة بهدف تحقيق أهدافها وذلك من خالل:
 توفير المعلومات بهدف تحليل الوضعية المالية والنجاعة االقتصاية للمؤسسة. -التنبؤ وإنجاز التقديرات المختلفة ،ومن ثمة اتخاذ القرارات التسييرية المستقبلية.

 -3التكلفة:
 -1.3تعريف التكلفة:
هي مجموع األعباء المتعلقة بمرحلة ما والتي تتحملها بضاعة أو خدمة أو منتج.

مصاريف الشراء
ثمن الشراء
مصاريف اإلنتاج
تكلفــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــراء
مصاريف التوزيع
تكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــاج
سعـــــــــــــــــــــــــــــــــر التكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 -2.3حساب التكلفة:
أ -تكلفة الشراء:
تكلفة الشراء= ثمن الشراء  +مصاريف الشراء
مثال :1نتنج مؤسسة " "CHOCOنوعين من الشكوالطة ذات أحجام مختلفة باستخدام(غبرة الكاكاو ،دهن نباتي ،السكر)...وخالل شهر
مارس من سنة  2007كانت مشترياتها كما يلي:
غبرة الكاكاو 15:قنطار بسعر ،70da/kgدهن نباتي 08 :قنطار بسعر  ،65da/kgسكر 10 :قنطار بسعر . 69da/kg
مصاريف الشراء المباشرة تقدر ب 10800 DAتوزع بالتساوي على كل المواد.
المطلوب :احسب تكلفة شراء كل مادة.

الحل
البيان
ثمن الشراء

غبرة الكاكاو

سكر

دهن نباتي

69000=69*100*10 52000=65*100*8 105000=70*100*15

مصاريف الشراء

3600=3/10800

3600=3/10800

3600=3/10800

تكلفة الشراء

108600

55600

72600

الكمية المشتراة(كلغ)

1500

800

1000

تكلفة شراء الوحدة

72.4

69.5

72.6

ب -تكلفة اإلنتاج:

تكلفة اإلنتاج= تكلفة شراء المستهلكات من المواد والخدمات  +مصاريف اإلنتاج
مثال :2استعملت مؤسسة " "CHOCOفي إنتاج  2000صندوق من الشكوالطة ذات الحجم الصغير باستعمال ما يلي:
 900Kgمن غبر الكاكاو 600kg،من الدهن النباتي 450 kg ،من السكر ،لوازم مختلفة بقيمة  ،14000 DAبلغت مصاريف اإلنتاج
.19000DA
المطلوب :حساب تكلفة إنتاج المنتوج.

الحل
المبالغ

البيان
تكلفة شراء غبرة الكاكاو المستعملة=72.4*900

65160

تكلفة شراء الدهن النباتي المستعمل=69.5*600

41700

تكلفة شراء السكر المستعمل=72.6*450

32670

اللوازم المستعملة

14000

مصاريف اإلنتاج

19000

تكلفة اإلنتاج

172530

الكمية المنتجة

2000
86.265

تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة (صندوق)

ج -سعر التكلفة:

سعر التكلفة=تكلفة إنتاج المنتجات المباعة+مصاريف التوزيع
مثال :3خالل شهر جوان باعت مؤسسة " 1800 "CHOCOصندوق من الشكوالطة بسعر  )HT(134.5 DAللعلبة ،حيث بلغت
مصاريف التوزيع .12195DA
المطلوب:حساب سعر التكلفة

الحل

المبالغ

البيان
تكلفة إنتاج المنتجات المباعة=86.265*1800

155277

مصاريف التوزيع

12195

سعر التكلفة

167472

الكمية المباعة

1800

سعر التكلفة للوحدة الواحدة

93.04

 -4الهامش والنتيجة:
 -1.4الهامش(على التكلفة):
أ -تعريف الهامش :هو الفرق بين سعر البيع ( )HTوتكلفة اإلنتاج المنتج المباع (المؤسسة الصناعية) أو تكلفة شراء البضاعة المباعة
(المؤسسة التجارية).

الهامش على التكلفة=......سعر البيع خارج الرسم( -)HTتكلفة .......
ب -حساب الهامش:
مثال :نفس المثال السابق( :)3احسب الهامش على التكلفة إنتاج الشكوالطة المباعة:

الحل

البيان

المبالغ

سعر البيع خارج الرسم=134.5*1800

242100

تكلفة إنتاج المنتجات المباعة=86.265*1800

155277

الهامش على تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

86823

 -2.4النتيجة:
أ -تعريف النتيجة:هي الفرق بين سعر البيع( )HTوسعر التكلفة

ب -حساب النتيجة:

النتيجة=سعر البيع خارج الرسم ( -)HTسعر تكلفة
مثال :نفس المثال السابق( :)3احسب النتيجة لمؤسسة ""CHOCOلشهر مارس.2007

الحل
المبالغ

البيان
سعر البيع خارج الرسم=134.5*1800

242100

سعر التكلفة=93.04*1800

167472

النتيجة

74628

طرق أخرى لحساب النتيجة
 حساب النتيجة انطالقا من الهامش على التكلفة :وفق العالقة التالية:

النتيجة=الهامش عل التكلفة -.....مصاريف التوزيع
حساب النتيجة انطالقا من الهامش على التكلفة للمثال السابق
البيان



المبالغ

الهامش على تكلفة إنتاج الشكوالطة المباعة

86823

مصاريف التوزيع

12195

النتيجة

74628

النتيجة=(عدد الوحدات المباعة *سعر بيع الوحدة)(-عدد الوحدات المباعة*سكر التكلفة للوحدة)
النتيجة)= (سعر بيع الوحدة-سعر تكلفة الوحدة)*عدد الوحدات المباعة

المثال السابق74628DA = 1800 *)93.04-134.5(= )1800*93.04(-)1800*134.5( :
التقويم
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 -1حساب النتيجة اإلجمالية األسبوعية التي حققها صاحب مؤسسة أجبان جرجرة:
 تكلفة شراء الحليب
المبالغ

البيان
ثمن شراء الحليب=45*2100

94500

مصاريف عملية الشراء

6300

تكلفة الشراء

100800

الكمية المشتراة

2100

تكلفة شراء الوحدة

48

 تكلفة إنتاج الجبن (الطري والجاف)
البيان
تكلفة شراء الحليب المستعمل
المواد األولية المستعملة

مصاريف اإلنتاج 12600DA

الجبن الجاف

الجبن الطري

33600=48*700

67200=48*1400

4800=120*KG40 2400=120*KG20

تكلفة اإلنتاج

8400

4200

78000

42600

لنفرض أن :مصاريف اإلنتاج للجبن الطري= Xومصاريف إنتاج الجبن للجبن الجافY
)2(........ 1400/(700* X)=Y .....)1(.........700/Y= 1400/ X
 )2(......12600 DA= X+ Yبتعويض ( )3في( )3نجد 4200DA=Y ،8400DA=X....12600DA=X1.5


سعر التكلفة للجبن بنوعيه
البيان

الجبن الطري

الجبن الجاف

تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

78000
6720

42600
4480

سعر التكلفة

84720

47080

مصاريف التوزيع

لنفرض أن :مصاريف التوزيع للجبن الطري= Xومصاريف التوزيع الجبن للجبن الجافY
)2(........1800/(1200* X)=Y .....)1(.........1200/Y= 1800/ X
 )2(...... DA11200= X+ Yبتعويض ( )3في( )3نجد 4480DA=Y ،6720DA=X....11200DA=X1.66


حساب النتيجة اإلجمالية
النتيجة =سعر البيع خارج الرسم اإلجمالي للمنتجين – سعر التكلفة اإلجمالي للمنتجين
النتيجة=((28500DA=)47380+86120(-))60*1200(+)50*1800

 -2حساب النتيجة الخاصة بكل نوع من أنواع الجبن:
البيان

الجبن الجاف

الجبن الطري

سعر البيع خارج الرسم

90000
84720

72000
47080

النتيجة لكل منتج

5280

24920

سعر التكلفة

 الجبن الجاف هو األكثر تحقيقا لألرباح
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 -1حساب مجموع األعباء لكل نوع من أنواع البالط:
ايطاليا

تركيا

األعباء

المبلغ

المشتريات المستهلكة

2782200

406000

1031500

821700

523000

الخدمات

180000

27000

54000

63000

36000

مصاريف المستخدمين

120000

18000

36000

36000

30000

الضرائب والرسوم

150000

15000

75000

45000

15000

مخصصات اإلهتالكات والمؤونات

230000

57500

57500

57500

57500

المجموع

3462200

523500

1254000

1023200

661500

اإلجمالي

الجزائر

اسبانيا

 -2تحديد النتيجة الخاصة بكل نوع:
البيان

اسبانيا

الجزائر

ايطاليا

المبالغ

%

المبالغ

ثمن البيع

580000

100

100 1587000

مجموع األعباء

523500

661500 82.18 1023200 79.02 1254000 90.26

38.84

النتيجة

56500

127500 17.82

16.16

9.74

%

تركيا

333000

%

المبالغ

100 1245000

221800 20.98

المبالغ

%

789000

100
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 حساب تكلفة الشراء:
البيان
ثمن الشراء

البالستيك

األلمنيوم
12750000=850*15000

96000=120*800

637500=0.05*12750000

4800=0.05*96000

13387500

100800

الكمية المشتراة

15000

800

تكلف شراء الوحدة الواحدة

892.5

126

مصاريف الشراء=ثمن الشراء*0.05
تكلفة الشراء

 حساب تكلفة اإلنتاج:
البيان
تكلفة شراء األلمنيوم المستعمل

السكاكين

المالعق
8032500=892.5*9000

5355000=892.5*6000

63000=126*500

37800=126*300

160000=)3/2(*24000

80000=)3/1(*240000

تكلفة اإلنتاج

8515500

5680800

الكمية المنتجة

260000

260000

32.75

21.85

تكلفة شراء البالستيك المستعمل

مصاريف اإلنتاج

أعباء اإلنتاج األخرى

260000=520*500

تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة

208000=520*400

 حساب سعر التكلفة:
البيان
تكلفة إنتاج المنتجات المباعة
مصاريف التوزيع

المالعق

السكاكين

5244000=21.85*12*20000 7860000=32.75*12*20000
200000=10*20000
13304000

سعر التكلفة
الوحدات المنتجة

20000

سكر التكلفة للوحدة الواحدة

665.2

 حساب النتيجة:
البيان
سعر البيع
سعر التكلفة

طقم(12ملعقة و 12سكين)
16000000=800*20000
13304000=665.2*20000
2696000

البطاقة البيداغوجية
رقم البطاقة(15) :

المستوى :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮي
المادة :ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ
المجال المفاھيمي الخامس :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
الوحدة  (15) :ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ

الكفاءات المستھدفة -:ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
 -ﻳﺤﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.

اﻟﻤﺨﻄـــــــﻂ:
.1التمھيد) وضعية االنطالق(:
ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ" ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﺛﺎث اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ أﺑﻮاب وﻧﻮاﻓﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ "اﻟﺨﺸﺐ  "m²وﻟﻮازم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺑﺮاﻏﻲ ،ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ،

ﻗﻀﺒﺎن ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ،إﻗﻔﺎل ( ..ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ  ،DAوﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ دورة  2008ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:







ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺸﻬﺮ :اﻟﺨﺸﺐ 1800m² :ﺑﺴﻌﺮ .315DA/ m²
اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،153000 DA:ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  %08ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء.
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻳﺠﺎر. 6500DA:
أﺟﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ،68000 DA:اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز(.11000DA :
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى.8000DA:
 .2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى:






اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ  108000 DA،1380m²ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج 600ﺑﺎب.
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ  40000DA ،590 m²ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻧﺘﺎج  650ﻧﺎﻓﺬة.
ﺗﻢ ﺑﻴﻊ 600ﺑﺎب ﺑﺴﻌﺮ1800DAﻟﻠﺒﺎب اﻟﻮاﺣﺪ 600 ،ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺴﻌﺮ 650DAﻟﻠﻨﺎﻓﺬة.
ﻣﺨﺰون ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ 500m²ﻣﻦ ﻟﻠﺨﺸﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ،175000DAاﻷﺑﻮاب 75ﺑﺎب ﺑﻘﻴﻤﺔ  82500DAواﻟﻨﻮاﻓﺬ ،اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﺪوم.
اﻟﻤﻄﻠﻮب:

.1ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة واﻷﻋﺒﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؟
 .2ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة؟
 .3اﺣﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ؟

اﻟﻤﻄﻠﻮب:
 .1أﻧﺠﺰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺎﺗﺞ ؟
 .2أوﺟﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ؟
 .3البنــــــا ء:

 .1اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ )اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة( ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

 .2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة )اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ(

 .1.1أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 .2.1اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة(
 .3.1اﻷﻋﺒﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
 .1.2اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ب ـ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

 .2.2اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ب ـ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
* ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

* ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ
.3ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ

 .1.3ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮاء

ﺟـ ـ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

 .2.3ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج
 .3.3ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 .4ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

 .3التطبيـــــق:

ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﻗﻢ  1ص252ن  2ص 3 ،253ص.254
 .4التقــــــويم:

 ﻳﺤﺪد أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ. -ﻳﺨﺼﺺ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻳﺤﻠﻞ وﻳﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.

 -ﻳﺤﺴﺐ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.

اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدرس

منھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )(SCF

اﻟﻣﻳدان اﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ اﻟﺧﺎﻣس :ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف
اﻟوﺣدة رﻗم ) :(15ﻣدﺧﻝ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ 12:ﺳﺎ

الكفاءات المستھدفة

ـ ـ ﻳﻤﻴ ــﺰ ﺑ ــﻴﻦ أﻋﺒ ــﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳ ــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وأﻋﺒ ــﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳ ــﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ــﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ــﺮة وﻏﻴ ــﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.

ـ ﻳﺤﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ
 .1اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ )اﻟﻣﻌﺗﺑرة( ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳف

اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳداﻏوﺟﻳﺔ
ـ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﺑﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ.

 .1.1أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .2.1اﻷﻋﺑﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ )ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺗﺑرة(
 .3.1اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ
 .2ﺗﺻﻧﻳف اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻌﺗﺑرة )اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ(
 .1.2اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرة
أ ـ ﺗﻌرﻳف اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ب ـ ﺗﺧﺻﻳص اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳف

ـ ـ ﺗﻘ ــدم ﻣﺑ ــﺎﻟﻎ اﻷﻋﺑ ــﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـرة وﻳﻘﺗﺻ ــر ﻓ ــﻲ
ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺗﻳن و ﻣﻧﺗﺟﻳن.

 .2.2اﻷﻋﺑﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ـ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻣﻌطﻳﺎت اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻳﺣﺳـ ـ ــب اﻟﻣـ ـ ــﺗﻌﻠم ﻣﺧﺗﻠـ ـ ــف اﻟﺗﻛـ ـ ــﺎﻟﻳف
واﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﺟدوﻝ.

أ ـ ﺗﻌرﻳف اﻷﻋﺑﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ـ ـ ﻟﻠﺗﺑﺳــﻳط ﻳــﺗم اﻻﻗﺗﺻــﺎر ﻋﻠــﻰ ﻗﺳــم اﻟﺗﻣــوﻳن،
اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗوزﻳﻊ ﻓﻘط.

ب ـ ﺟدوﻝ ﺗوزﻳﻊ اﻷﻋﺑﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

ـ ـ ـ ﻳﻌطـ ــﻰ اﻟﺟـ ــدوﻝ ﺟـ ــﺎﻫ اًز إﻟـ ــﻰ ﻏﺎﻳـ ــﺔ ﻣﺟﻣـ ــوع
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧوي.

 طﺑﻳﻌﺔ وﺣدة اﻟﻌﻣﻝ

ـ ﺗﻘدم طﺑﻳﻌﺔ وﺣدة اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺣﺳـﺎب ﺗﻛﻠﻔـﺔ وﺣـدة
اﻟﻌﻣﻝ.

 ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺣدة اﻟﻌﻣﻝ
ﺟـ ـ ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻷﻋﺑﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳف
 .3ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻛﻠﻳﺔ
 .1.3ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺷراء
 .2.3ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻹﻧﺗﺎج
 .3.3ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 .4ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ

ـ ـ ـ ﺗوﺿ ـ ــﻳﺢ طرﻳﻘ ـ ــﺔ ﺣﺳ ـ ــﺎب اﻟﺗﻛ ـ ــﺎﻟﻳف اﻟﻛﻠﻳ ـ ــﺔ
ﺑﻣﺧطط.
ـ ـ ـ ﺣﺳ ـ ــﺎب ﻣﺧﺗﻠ ـ ــف اﻟﺗﻛ ـ ــﺎﻟﻳف و اﻟﻧﺗﻳﺟ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
ﺟداوﻝ.

السنة الثانية ثانوي -شعبة التسيير واالقتصاد

مارس 2011

الوثيقة المرافقة الخاصة بالدرس
الميدان المفاھيمي الخامس :تحليل التكاليف
الوحدة رقم ) :(15مدخل للتكاليف الكلية
الحجم الساعي 12:سا
الكفاءات المستھدفة :
ـ يميز بين أعباء المحاسبة العام ة وأعب اء المحاس بة التحليلي ة المباش رة وغي ر
المباشرة.
ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.

مؤشرات التقويم:
 يحدد أعباء المحاسبة التحليلية.
 يخصص األعباء المباشرة ويحلل ويحمل األعباء غير المباشرة.
 يحسب النتيجة التحليلية.
وسائل الدعم واإليضاح :
 جدول توزيع األعباء غير المباشرة.
 بطاقة المخزون.
التوجيھات المنھجية والبيداغوجية :
 ي تم تق دم مخط ط توض يحي لكيفي ة الحص ول عل ى أعب اء المحاس بة التحليلي ة انطالق ا ً م ن أعب اء
المحاسبة العامة.
 يقتصر على مادتين و منتجين عند تخصيص األعباء المباشرة و تحميل األعباء غير المباشرة.
 من أجل التبسيط يعطى ج دول توزي ع األعب اء غي ر المباش رة ج اھزاً إل ى غاي ة مجم وع التوزي ع
الثانوي ويتم إكماله بحساب تكلفة وحدة العمل من أجل التحميل.
 اإلشارة إلى مبدأ الجرد الدائم عند تقديم بطاقة المخزون.
 عند حساب مختلف التكاليف يقتصر ف ي مرحل ة أول ى عل ى تقي يم اخراج ات المخزون ات انطالق ا ً
من بطاقة المخزون على الحالة التي تكون فيھا تكلف ة الوح دة لمخ زون أول الم دة مس اوية لتكلف ة
الوحدة إلدخاالت الفترة .في مرحلة ثانية يتم انطالقا ً م ن بطاق ة المخ زون اس تخدام طريق ة تكلف ة
الوحدة المتوسطة المرجحة للفترة مع أخذ مخزون أول المدة بعين االعتبار.
=======================================================

ﻣ ــﺎدة :اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ :وارد إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ) :(05ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 02 :ت إ.

اﻟﻮﺣ ـ ــﺪة ) :(15ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 08 :ﺳﺎ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ -:ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
 ﻳﺤﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺤﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻟﻮﺿﻌﻴﺔ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ" ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﺛﺎث اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ أﺑﻮاب وﻧﻮاﻓﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ "اﻟﺨﺸﺐ  "m²وﻟﻮازم
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺑﺮاﻏﻲ ،ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ ،ﻗﻀﺒﺎن ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ،إﻗﻔﺎل ( ..ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ  ،DAوﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ دورة 2008
ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .3أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
 ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺸﻬﺮ :اﻟﺨﺸﺐ 1800m² :ﺑﺴﻌﺮ  ،315DA/ m²اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،153000 DA:ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  %08ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء.
 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻳﺠﺎر. 6500DA:
 أﺟﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ.68000 DA:
 اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز(.11000DA :
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى.8000DA:
 .4ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى:
 اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ  108000 DA،1380m²ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج 600ﺑﺎب.
 اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ  40000DA ،590 m²ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻧﺘﺎج  650ﻧﺎﻓﺬة.
 ﺗﻢ ﺑﻴﻊ 600ﺑﺎب ﺑﺴﻌﺮ1800DAﻟﻠﺒﺎب اﻟﻮاﺣﺪ 600 ،ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺴﻌﺮ 650DAﻟﻠﻨﺎﻓﺬة.
 ﻣﺨﺰون ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ 500m²ﻣﻦ ﻟﻠﺨﺸﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ،175000DAاﻷﺑﻮاب 75ﺑﺎب ﺑﻘﻴﻤﺔ  82500DAواﻟﻨﻮاﻓﺬ ،اﻟﻠﻮازم
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﺪوم.
اﻟﻤﻄﻠﻮب:
.1ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة واﻷﻋﺒﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ؟
 .2ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ؟
 .3اﺣﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ؟
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس
 .1اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ)اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة( ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ:
 1.1أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻫﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،أﺟﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ....واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
 2.1اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮة(:
ﻫﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪة 10اﺷﻬﺮ ﺑﺤﻴﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻘﻂ
)ﺗﺤﺴﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪ(

 3.1اﻷﻋﺒﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:
ﻫﻲ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﺴﺐ ﻛﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮاﺋﺪ.
 ﻣﺨﻄﻂ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻋﺒﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ:

اﻷﻋﺒﺎء
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻷﻋﺒﺎء اﶈﻤﻠﺔ
)اﳌﻌﺘﱪة(
ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ
اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

أﻋﺒﺎء
اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻌﺘﱪة
اﻷﻋﺒﺎء
ﻏﲑ
اﳌﻌﺘﱪة

أﻋﺒﺎء
اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

 .2ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة )اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ(:
 1.2اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:

ﻫﻲ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ...
ب ـ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ:

ﺗﺨﺨﺺ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة.
ﻣﺜﺎل:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ" ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻧﺠﺎز اﻟﺒﺎب اﻟﻮاﺣﺪ 3ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺴﻌﺮ  ،24DA/hﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮق إﻧﺠﺎز اﻟﻨﺎﻓﺬة
اﻟﻮاﺣﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ﺑﺴﻌﺮ .24 DA/hاﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة؟
اﻟﺤﻞ
 اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸﺑﻮاب .43200DA=24*600*3:
 اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ .31200DA=24*650*2:
 .2.2اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
أ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:

ﻫﻲ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺪة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت وﺳﻴﻄﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ أﺟﻮر ﻋﻤﺎل،
اﻹدارة ،ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻵﻻت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج ،أﻋﺒﺎء اﻹﻳﺠﺎر...
ب ـ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
ﻣﺜﺎل:إﻟﻴﻚ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ"اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ".

اﻷﻗﺴﺎم
اﻷﻋﺒﺎء

اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮزع

اﻹدارة

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﳚﺎر
أﺟﻮر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
اﳌﺸﱰﻳﺎت ﻏﲑ اﳌﺨﺰﻧﺔ
اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ

6500
68000
11000
8000

1000
10000
2000
1000

1500
12000
2500
1500

1500
14000
3500
2000

1500
20000
2000
2000

1000
12000
1000
1500

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷوﻟﻲ

93500

14000

17500
3000

21000
4000

25500
4500

15500
2500

20500 -

6500

6500

7500

0

31500

36500

25500

اﻹدارة

ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺎﻧﻮي

14000 -

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي)ﻣﺠﻤﻮع

93500

0

اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة(
 ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ :ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ إﻟﻰ أﺧﺮ ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ....
 ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ:
ﺗﺤﺴﺐ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ=)ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻘﺴﻢ()/ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﺴﻢ(

ﻣﺜﺎل:ﺣﺪدت ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ" ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺒﻴﺎن

31500

36500

25500

ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

10DAﻣﻦ ﲦﻦ
اﻟﺸﺮاء

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
اﳌﻨﺘﺠﺔ

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
اﳌﺒﺎﻋﺔ

ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ

72000

1250

1200

ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

0.4375

29.2

21.25

ﳎﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة

 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ:
 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ DA:ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء=.72000=10/(153000+(315*1800))10 ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج :ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ= .1250=650+600 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ:ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ=.1200=600+600ﺟـ ـ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ:
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻀﺮب ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ.
ﻣﺜﺎل :ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻘﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ"
أﻋﺒﺎء اﻹﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸﺑﻮاب17520DA=29.2*600:
أﻋﺒﺎء اﻹﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ18980DA=29.2*650:
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج= 36500 DA=18980+17520وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول.

 .3ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ:
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎع

+أﻋﺒﺎء اﻟﺸﺮاء

اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ +ﺗﻜﻠﻔﺔ

 +أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة+أﻋﺒﺎء اﻟﺸﺮاء

اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ+أﻋﺒﺎء

 +أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة+أﻋﺒﺎء

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

اﻹﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

 .1.3ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮاء:
ﻣﺜﺎل:ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﺨﺸﺐ واﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ".
اﻟﺨﺸﺐ

اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء

1800

315

567000

---

----

153000

أﻋﺒﺎء اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

567000

0.08

45360

153000

0.08

12240

أﻋﺒﺎء اﻟﺸﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

56700

0.4375

24806.25

15300

0.4375

6693.75

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺸﺘﺮاة
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﻮﺣﺪة

637166.25

171933.75

1800

--------

353.98125

171933.75

 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة )(CUMP
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ=)ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة+ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء()/ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة +اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة(
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و م ﻟﻠﺨﺸﺐ CUMP=(637166.25+175000)/(1800+500)=353.1157DA

 .3.3ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج:
ﻣﺜﺎل:ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ".
اﻷﺑﻮاب
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻨﻮاﻓﺬ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

س،و

اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

س،و

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ

1380

353.1157

487299.66

590

353.1157

208338.26

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

---

----

108000

---

----

40000

1800

24

43200

1300

24

31200

600

29.2

17520

650

29.2

18980

ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
أﻋﺒﺎء اﻹﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة

655999.66

298518.26

600

650

1093.33

459.26

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ=)ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة+ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج()/ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة +اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ(
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و م ﻟﻸﺑﻮاب CUMP=(655999.66+82500)/(600+75)=1094.07DA

 .4.3ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
ﻣﺜﺎل:ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻸﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ".
اﻟﻨﻮاﻓﺬ

اﻷﺑﻮاب
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

س،و

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎع

600

1094.07

أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

---

----

---

أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

600

21.25

12750

اﻟﻜﻤﻴﺔ

س،و

اﻟﻤﺒﻠﻎ

600

460.045

276027

---

----

-------

600

21.25

12750

----656442

669192

288777

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

600

600

1115.32

481.295

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ
ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة

 .4ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ:
ﻣﺜﺎل:ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻷﺛﺎث اﻟﺤﺪﻳﺚ".
اﻷﺑﻮاب
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻨﻮاﻓﺬ

س،و

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ

600

1800

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

600

1115.32

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

س،و

1080000

600

650

390000

669192

600

481.295

288777

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

101223

410808

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ  01ص 252
 .1إﺗﻤﺎم ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء:
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي

6400

14800

7842

ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

800=300+500

740=290+450

))1307=100/((80*740)+(65*1100

ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

8

20

6

 .2ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة:
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ M2

اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ M1
اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

500
--500

40
--8

20000
--4000

300
--300

20
--8

6000
--2400

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء

500

48

24000

300

28

8400

ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

 .3ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج:
اﻟﻤﻨﺘﻮجP1

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻤﻨﺘﻮجP2

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ M1

200
150
500
350

48
28
60
20

9600
4200
30000
7000

250
140
400
390

48
28
60
20

12000
3920
24000
7800

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء

1200

42.34

50800

800

59.65

47720

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ M1
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:

1.4

اﻟﻤﻨﺘﻮجP1
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻤﻨﺘﻮجP2

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

1100
---715

42.34
--6

46574
5500
4290

740
--592

59.65
--6

44141
3700
3552

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء

1100

51.24

56364

740

69.45

51393

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎع
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﻟﻨﻔﺮض أن :ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  X=P1وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞY= P2
(2)........1100/(740* X)=Y .....(1).........740/Y= 1100/ X
 (2)...... DA9200= X+ Yﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ) (3ﻓﻲ) (3ﻧﺠﺪ 3700DA=Y ،5500DA=X....9200DA=X1.67

.2.3

ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:
اﻟﻤﻨﺘﻮجP1
اﻟﺒﻴﺎن

سو

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﻮجP2
اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

1100
1100

65
51.24

71500
56364

740
740

80
69.45

59200
51393

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء

1100

13.76

15136

740

10.55

7807

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ

ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ  02ص 253
 .1إﺗﻤﺎم ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء:
اﻟﺒﻴﺎن
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻹﻧﺘﺎج
69000

21400

ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

10700=6500+4200 11500=7000+4500

ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

2

6

ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء)زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن(:

1.2

زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

سو

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

8000
8000
---

250
10
----

2000000
80000
----

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء

8000

260

2080000

ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج:

2.2

اﻟﻨﻮعA
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻨﻮع B
اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )زﻳﺖ اﻟﺰﻳﻨﻮن(

4500
4500
260
4500

260
15
150
6

1170000
67500
39000
27000

2/7000
7000
140
7000

260
10
150
6

910000
70000
21000
42000

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج

4500

289.67

1303500

7000

149

1043000

ﻗﺎرورات ﻓﺎرﻏﺔ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:

3.2

اﻟﻨﻮعA
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻨﻮع B
اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

4200
4200
4200

289.67
2
2

1216614
8400
8400

6500
6500
6500

149
2
2

968500
13000
13000

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

4200

293.67

1233414

6500

153

994500

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎع

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

4.2

ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:

اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﻨﻮعA
اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻨﻮعB
اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

سو

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

4200
4200

420
293.67

1764000
1233414

6500
6500

230
153

1495000
994500

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

4200

126.33

530586

6500

77

500500

ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ

ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ رﻗﻢ 03ص 425
 .1ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻷن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺘﺮي ﻣﺎدة وﺣﻴﺪة وﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﺸﺘﺮاة.

 .2إﺗﻤﺎم ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي

30000

49500

31500

ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

---

550=250+300

1050=450+600

ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ

---

90

30

 .3ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء )اﻟﻤﺎدة(M
اﻟﻤﺎدة M
اﻟﺒﻴﺎن
ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

سو

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

1000
-----

44
-------

44000
---30000

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء

1000

74

74000

ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة

6000

25

150000

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة

7000

32

224000

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

 .4ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻨﺘﺞP1
اﻟﺒﻴﺎن

سو

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺞ P2
اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

سو

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

2000
300
300

32
70
90

64000
21000
27000

3000
250
250

32
70
90

96000
17500
22500

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج

500

224

112000

400

340

136000

ﻣﺨﺰون أول اﻟﻤﺪة

150

250

37500

80

310

24800

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة

650

230

149500

480

335

160800

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

 1.5ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺞP1
اﻟﺒﻴﺎن
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎع

سو

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺞ P2
اﻟﻤﺒﻠﻎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

سو

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ غ ﻣﺒﺎﺷﺮة

600
-600

230
-30

138000
-18000

450
-450

335
-30

150750
-13500

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

600

260

156000

450

365

164250

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

 2.5ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺞP1
اﻟﺒﻴﺎن
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ

سو

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺞ P2
اﻟﻤﺒﻠﻎ

سو

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

600
600

320
260

192000
156000

450
450

400
365

180000
164250

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

600

60

36000

450

35

15750

