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  الثانية ثانوي :المستوى

  تسيير مالي ومحاسبي :المادة

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

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

  :المخطـــــــط
  : .التمھيد( وضعية االنطالق)1

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

داف كــل االلــى واحتــرام مبادئهــا حتــى تــتمكن المؤسســة مــن الحصــول علــى معلومــات دقيقــة تفيــدها فــي التنبــؤ واتخــاذ قــرارات صــائبة وفــرض رقابــة تححــق األهــ
  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؟ 

  :ء البنــــــا .2     

 . المؤسسة1

 . تعريف المؤسسة1.1             

  . تصنيف المؤسسات2.1             
 .التسيير2

 . مهام التسيير2.2             
 التسيير. تعريف 1.2             

  . المؤسسة والمحاسبة المالية3
 . تعريف المحاسبة وأهدافها1.3            

 أ ـ تعريف المحاسبة المالية                              
  ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية                         

  قانونيةضرورة  
 أداة للتسيير  
 وسيلة للحصول على المعلومات والتواصل مع الغير  
 أداة إثبات في حالة النزاع  
 أداة لحساب الوعاء الضريبي ومبلغ الضرائب الواجبة الدفع 

 . المستعملون للمحاسبة2.3             

 أ ـ المؤسسة                              
  لغيرـ ا ب                         

 الدائنون  
 مصلحة الضرائب  



 الهيئات االجتماعية  
 (العاملون في المؤسسة) األجراء  
 المستثمرون والمساهمون المحتملون 
 المؤسسات المالية 

 . دور اإلعالم اآللي في المحاسبة3.3             

 . مبادئ المحاسبة4.3             

 االستغاللأ ـ مبدأ استمرارية                          

        ب ـ مبدأ مصداقية المعلومات                        

 جـ ـ مبدأ قابلية المقارنة                        

 د ـ مبدأ التكلفة التاريخية                        

 هـ ـ مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني                       

 و ـ مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية                       

 ـ المصادر الخارجية ز                       

 حـ ـ مبدأ الحيطة                       

 ط ـ مبدأ عدم المقاصة                       

 . مصادر القواعد المحاسبية5.3          

 يةأ ـ المصادر الداخل                       

 ز ـ مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية                      

  . التطبيـــــق:3

 18 ص 17،3ص2.1تمارين رقم  

     . التقــــــويم :4

 ر النشاطايصنف المؤسسات حسب معي. 
  مستعملي المحاسبةيحدد. 
 المحاسبة في المؤسسة االقتصادية. ومبادئ ومصادر يحدد أهداف 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  )  SCFمادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي ( منھاج
  

  المبادئ األساسية للمحاسبة :المفاهيمي األول الميدان
  المؤسسة والتسيير :)01(الوحدة رقم 

 سا 04الحجم الساعي: 

 

  

  

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المضامين المعرفية أنشطة التعلم

    . المؤسسة1  
    . تعريف المؤسسة1.1  

ـ يصنف المتعلم في جدول مجموعة 
ب  ات حس ن المؤسس ار م معي

اط الج  النش تعمال مع باس
  النصوص

ــ تصــنف المؤسســ  اتالمؤسس تصنيف. 2.1 حســب معيــار النشــاط  اتـ
  باختصار.

    . التسيير 2  
    التسيير. تعريف 1.2  
ــ يــتم اإلشــارة إلــى التنظــيم والتنبــؤات واتخــاذ   . مهام التسيير2.2   ـ

  القرارات والرقابة.
    . المؤسسة والمحاسبة المالية3  
    . تعريف المحاسبة وأهدافها1.3  
 الماليـــةـــ االقتصـــار علـــى تعريـــف المحاســـبة   أ ـ تعريف المحاسبة المالية  

  .العامةأو المحاسبة 
) مـن القـانون 3ـ يؤخـذ التعريـف مـن المـادة (

07-11.  

    

ـــــــــي جـــــــــدول  ـــــــــ يصـــــــــنف المـــــــــتعلم ف ـ
باســـــــــتعمال معـــــــــالج النصـــــــــوص 
أهــــداف مســــك المحاســــبة الماليــــة 
مـــــــــــن خـــــــــــالل مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 

  األهداف.

  ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية
 ضرورة قانونية  
 أداة للتسيير  
 وســـيلة للحصـــول علـــى المعلومـــات 

  والتواصل مع الغير
 أداة إثبات في حالة النزاع  
  أداة لحســــــــاب الوعــــــــاء الضــــــــريبي

  جبة الدفعاومبلغ الضرائب الو 

  ـ مراقبة النشاط واتخاذ القرار. 
) فـــــــي 4ــــــــ يـــــــتم االقتصـــــــار علـــــــى المـــــــادة (

) فـي المحاسـبة 5المحاسبة العاديـة والمـادة (
  .11 – 07المبسطة من القانون 

ــ يبــين المــتعلم فــي مخطــط باســتخدام  ـ
معــــــالج النصــــــوص المســــــتعملين 

  للمحاسبة.

    . المستعملون للمحاسبة2.3
ـــ تمكـــن مـــن معرفـــة مكونـــات وتطـــور الذمـــة   أ ـ المؤسسة ـ

  المالية للمؤسسة.
  ب ـ الغير

 الدائنون  
 مصلحة الضرائب  
 الهيئات االجتماعية  
 (العاملون في المؤسسة) األجراء  
 المؤسسات المالية  
  والمساهمون المحتملونالمستثمرون  

ـــــ يهـــــتم الغيـــــر بمعرفـــــة مردوديـــــة المؤسســـــة  ـ
  وقدرتها على السداد.

  

  : الكفاءات المستھدفة

  ـ ُيحدد دور المحاسبة في التسيير المحاسبي والمالي للمؤسسة.



 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المضامين المعرفية التعلم أنشطة

ــــــــ يبــــــــين المــــــــتعلم فــــــــي جــــــــدول بعــــــــض  ـ
البرمجيات التي يمكـن اسـتعمالها مـن 
قبل مجموعة من المؤسسـات انطالًقـا 

  من معطيات ميدانية.

ــــــــ اإلشــــــــارة   . دور اإلعالم اآللي في المحاسبة3.3 إلــــــــى دور اإلعــــــــالم اآللــــــــي ـ
 فـــيالســـتعماله قانونيـــة ال والشـــروط 

كمــــا نصــــت علــــى  المحاســــبة مســــك
) مــــــن 5) و(4) و(3ذلــــــك المــــــواد (

 110 -09المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 
  . 07/04/2009المؤرخ في 

لمصـادر ا المبادئ المـذكورة مـن تستنتجـ   . مبادئ المحاسبة4.3  
  الداخلية.

ــ تســتمد التعــاريف مــن الملحــق رقــم ( ) 3ـ
  . 2008لسنة  71من القرار رقم 

ــــــ يبـــــين المـــــتعلم فـــــي مخطـــــط باســـــتعمال 
معــــالج النصــــوص مبــــادئ المحاســــبة 

  من بين مجموعة من المبادئ.

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

07-11.  
  ـ مبدأ مصداقية المعلومات ب

  جـ ـ مبدأ قابلية المقارنة
  ـ مبدأ التكلفة التاريخية د
ـ مبــدأ أســبقية الواقــع االقتصــادي علــى  هـــ

  المظهر القانوني
ــــادئ (و، ز، حـــــ، ط) مــــن   مبدأ استمرارية الطرق المحاسبية ـ و ــــ تســــتمد المب ـ

  ـ مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية ز  .156-08المرسوم التنفيذي رقم 
  ـ مبدأ الحيطة حـ

  ـ مبدأ عدم المقاصةط   
    . مصادر القواعد المحاسبية5.3  
 11-07القانون رقم    أ ـ المصادر الداخلية  

  156-08المرسوم التنفيذي 

  110-09المرســـــــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــــذي 
 (المتعلق باإلعالم اآللي)

 الحسابات (مدونة 71القرار( 
  ــــــــــــــرار (شــــــــــــــروط اســــــــــــــتخدام 72الق

  المحاسبة المبسطة)
ــــ يبحـــث المـــتعلم فـــي الشـــبكة العنكبوتيـــة 
عن مختلف القـوانين والمراسـيم باسـتعمال 
محركـــــات البحـــــث ويحملهـــــا فـــــي وســـــائط 

  مختلفة خاصة بالتخزين.

 IFRSو IASــــ اعتمـــدت الجزائـــر علـــى   ب ـ المصادر الخارجية
  .2004لسنة 

  

  

  

  

  



  1201مارس   -ر واالقتصادشعبة التسيي – السنة الثانية ثانوي  - التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنھاج مادة 
  

  المفاھيمي األول : المبادئ األساسية للمحاسبة الميدان
  ): المؤسسة والتسيير01الوحدة رقم (

  سا 04الحجم الساعي : 
  

  

 مؤشرات التقويم:

 ر النشاطايصنف المؤسسات حسب معي. 

  مستعملي المحاسبةيحدد. 

 المحاسبة في المؤسسة االقتصادية. ومبادئ ومصادر يحدد أھداف 
 

 وسائل الدعم و اإليضاح : 

 .بطاقة وصفية لمؤسسة اقتصادية  
  المحاسبةلمستعملي شكل تخطيطي. 

  110-09، المرسوم التنفيذي رقم 156-08،  المرسوم التنفيذي رقم 11-07القانون رقم. 

  72و 71القرارين رقم. 
  

  التوجيھات المنھجية و البيداغوجية :

  المؤسسة: .1
 .يقتصر على  تعريف المؤسسة االقتصادية التي تھدف إلى تحقيق الربح 

 و تقديم خدمات من أجل تحقيق الربح. مجموعة من الوسـائل بغرض إنتاج سلـع تعرف المؤسسة على أساس أنھا منظمة تستعمل 

  ط تمل مخط ة، يش ات المالي املون، المؤسس ة، الع ات االجتماعي رائب، الھيئ لحة الض دائنون، مص ة، ال ى المؤسس بة عل تعملي المحاس مس

 المستثمرون والمساھمون.

  . المعلومات و تسيير المؤسسة:2

 أنواع المعلومات إلى أن المؤسسة تحتاج إلى معلومات متنوعة التخاذ القرارات التي تحقق بھا أھدافھا و ھي كما يلي :  يشار عند التطرق إلى 

 .معلومات محاسبية خاصة بوضعية الحسابات مثل أرصدة حسابات المؤسسة. . . الخ 

  . . الخ.معلومات اقتصادية  مثل وضعية السوق، األسعار المطبقة من طرف المتنافسين . 

 .معلومات قانونية مثل معرفة حقوق والتزامات الغير، تشريع العمل ، االلتزامات الضريبية...الخ 

 إحصائية مثل  التوزيع الجغرافي للزبائن المحتملين . . . الخ. معلومات 

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

  المحاسبة و اإلعالم اآللي في تسيير المؤسسة:. دور 3

  07/04/2009المؤرخ في  110-09من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 3يستمد دور اإلعالم اآللي من المواد. 

 ل استعم ر االتصاالت مث ى المعلومات عب ال يساھم اإلعالم اآللي في معالجة البيانات آلياً باستخدام البرمجيات المتخصصة والحصول عل

 شبكة اإلنترنت.

  ة في ة االقتصادية والقانوني ة للنظام المحاسبي والمنظوم اإلشارة إلى أھمية البرمجيات المتخصصة والتي من الضروري أن تكون موافق

 الجزائر.

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

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

  : الكفاءات المستھدفة
الي يحدد دور المحاسبة في التسيير ـ  المحاسبي والم

  للمؤسسة.



وارد إبراهيم     األستاذ:            التسيير المحاسبي والمالي                                  مـــادة:  
. ت إ 02 المستوى:المبادئ األساسية للمحاسبة                      :)01المجال المفـاهيمي (  

  سا   04 :الحجم الساعيالمؤسسة التسيير                                             ):01الوحـــــدة (
 

 
  الوضعية 

بنشـاط  لقيـاماماليـة وبشـرية مـن أجـل ل ماليـا، تسـتعمل فيـه وسـائل ماديـة، كيـان اقتصـادي مسـتق  عبـارة عـنالمؤسسة هـي نـواة النشـاط االقتصـادي، 
اقتصــادي ســواء كــان إنتاجيــا أو تجاريــا أو خــدماتيا...الخ بهــدف تحقيــق الــربح، ومــن أجــل ضــمان اســتمرارها وجــب عليهــا مســك المحاســبة الماليــة 

سسـة مـن الحصـول علـى معلومـات دقيقـة تفيـدها فـي التنبـؤ واتخـاذ قـرارات يدويا أو بواسطة أنظمة اإلعالم االلى واحترام مبادئها حتـى تـتمكن المؤ 
  صائبة وفرض رقابة تححق األهداف 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؟ 
  صادر المحاسبة المالية؟ما هي م 
  :. المؤسسة1

  و تقديم خدمات من أجل تحقيق الربح.تعرف المؤسسة على أنها منظمة تستعمل مجموعة من الوسـائل بغرض إنتاج سلـع  :. تعريف المؤسسة1.1
  تصنف المؤسسات حسب عدة معايير من بينها معيار النشاط كما يلي. :. تصنيف المؤسسات2.1

  تراد.سهي التي تشتري البضائع، المواد واللوازم ... وتقوم ببيعها على حالتها مثل شركات التصدير واإل التجارية:ا. المؤسسات 
   مثل مؤسسات صناعة األغذية. منتجات إلىالمواد األولية واللوازم وتحويلها  باستعمالهي التي تقوم ب.المؤسسات اإلنتاجية:
  خدمات للغير بمقابل مثل مؤسسات النقل، الفنادق.هي التي تقدم  ج. المؤسسات الخدمية:

  .التسيير:2
هو االستعمال الكفء والفعال للموارد المتاحة ( مالية، بشرية، مادية )لتحقيق أهداف المنظمة عن طريق التخطيط،التنظيم،  . تعريف التسيير:1.2

  التوجيه، الرقابة.
  تمثل فيما يلي: :. مهام التسيير2.2

  .األشخاص  وأماكن العمل ،إقامة عالقة فعالة للسلطة بين العملهو * التنظيم:
  هو التقرير سلفا بما يجب عمله، كيف يتم ؟،ومن سيقوم به؟. * التنبؤ:

  .هو اختيار الحل المناسب من بين مجموعة حلول لحل مشكل ما  * اتخاذ القرارات:
  الموضوعة.هي عملية متابعة األنشطة لكي تساير الخطط :* المراقبة

  :. المؤسسة والمحاسبة المالية3
 :. تعريف المحاسبة وأهدافها1.3

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

  :ب ـ أهداف مسك المحاسبة المالية
 انظر الكتاب(.الخ يات المؤسسات اإلنتاجية...مؤسسات التجارية، التعاونلقانون كل من ايلزم ال 11-07من القانون  04حسب المادة :ضرورة قانونية(   
 تسمح بمتابعة ومعاينة مختلف التحركات المالية للمؤسسة وكل تحركات السلع والبضائع.:أداة للتسيير  
 قديمها للمعلومات المالية التي يستفيد منها مسيرو المؤسسة والمحيط الخارجي.من خالل ت:وسيلة للحصول على المعلومات والتواصل مع الغير  
 تعتبر الوثائق المحاسبية حججا يمكن االعتماد عليها في الحكم ضد او لصالح المؤسسة:أداة إثبات في حالة النزاع.  

  يحدد دور المحاسبة في التسيير المحاسبي والمالي للمؤسسة.ـ  :الكفاءات المستهدفة



 مبلــغ الضــرائب مــن خــالل مــا تقدمــه المؤسســة مــن وثــائق  يمكن لمصــلحة الضــرائب حســاب:أداة لحســاب الوعــاء الضــريبي ومبلــغ الضــرائب الواجبــة الــدفع
 .رسمية لها

 :. المستعملون للمحاسبة2.3
 تستعمل المؤسسة مختلف الكشوف(المعلومات) المالية في معرفة تطور الذمة المالية للمؤسسة وفي اتخاذ القرارات المناسبة .:أ ـ المؤسسة

  :ـ الغير ب
 تقــديم قــروض للمؤسســة مــن خــالل معرفــة قــدرة المعلومــات المحاســبية لمســاعدتهم فــي اتخــاذ قــرارات تتعلــق بمــدى إمكانيــة  إلــى الــدائنونيحتاج :الــدائنون

   المؤسسة على الوفاء بالديون.
 تعمل مصلحة الضرائب الوثائق المحاسبية كأداة إثبات لمزاولة المؤسسة لنشاط اقتصادي وحساب الوعاء الضريبيست:مصلحة الضرائب.  
 مثل الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية (:ت االجتماعيةالهيئاCNAS)الصندوق الوطني للتقاعد (CNR.مناجل حساب مختلف االقتطاعات (  
 (العاملون في المؤسسة) وما عليهم من واجبات اتجاه المؤسسة. أرباحوذلك من اجل معرفة حقوقهم مما تحققة المؤسسة من :األجراء  
  وذلك لمعرفة مدى إمكانية منح المؤسسة لقروض ومدى قدرة المؤسسة على تسديدها.:المحتملونالمستثمرون والمساهمون 
 ذلك من خال معرفة وضعية المؤسسة المالية ومدى نجاعتها وتحقيقها لالرباح من قبل المساهمين الجدد المحتملين.:المؤسسات المالية 

يتمثل يجب أن تعرف إصدارات اإلعالم االلى وترقم وتؤرخ عند إعدادها بوسائل توفر الضمان في مجال اإلثبات و   :. دور اإلعالم اآللي في المحاسبة3.3
  الحصول على معلومات في شكل تنظيمي. -       دوره فيما يلي:

  ات بسرعة وبدقة.ممعاجلة هذه المعلو  -                       
  والمعطيات في أشكال مغايرة.بلورة النتائج  -                       

 :. مبادئ المحاسبة4.3
 سة مستمرة في نشاطها في المستقبل.تعد الكشوف على اعتبار أن المؤس:أ ـ مبدأ استمرارية االستغالل

  بحيث ال تظهر الكشوف المالية إال المعلومات التي يراها المسير صحيحة ودقيقة.....:ب ـ مبدأ مصداقية المعلومات
 التقييم لألصول والخصوم حتى تكون بيانات الكشوف المالية للسنوات المختلفة قابلة للمقارنة. على المؤسسة تطبيق نفس طرق:قابلية المقارنةجـ ـ مبدأ 

او اإلنتاج (تكلفة اى تقييم أي عنصر عند الحصول عليه باستخدام قيمته األصلية الحقيقة عند تاريخ االقتناء (تكلفة االقتناء) :د ـ مبدأ التكلفة التاريخية
 اإلنتاج)، او مبلغ المقبوض من الخزينة او المتوقع دفعه.
يقصد بهذا المبدأ إظهار الكشوف المالية لكل األصول المراقبة من طرف المؤسسة حتى ولو لم :هـ ـ مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني

 تكن مالكة له قانونا. 
 على المؤسسة تطبيق نفس الطرق الحاسبية خالل دورات متعاقبة ودلك لضما االنسجام وإمكانية إجراء المقارنة.:المحاسبية و ـ مبدأ استمرارية الطرق

 يقصد به عدم المبالغة في تقدير قيمة األصول والنواتج، كما يجب أن ال نقلل من قيمة األعباء والخصوم.:حـ ـ مبدأ الحيطة
إجراء مقاصة بين حسابات الذمم المدينة والذمم الدائنة او حسابات األصول الجاهزة في الميزانية واإلرادات في يقضي بعدم :ط ـ مبدأ عدم المقاصة

  حسابات النتيجة.
 يجب أن تكون الوثائق المحاسبية (التكاليف ، النتائج) لكل سنة مستقلة عن غيرها.:ز ـ مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية

  :المحاسبية. مصادر القواعد 5.3
،والقانون  SCFالخاص بالنظام المحاسبي المالي  11-07المحاسبي المالي كالقانون  تتمثل في مجموع القوانين المتعلقة بالنظام :أ ـ المصادر الداخلية

والمنتوجات ومحتوى الكشوف المالية الذي يتضمن قواعد تقييم األصول والخصوم واألعباء  71، القرار المتضمن تطبيق أحكام القانون السابق 08-156
الذي يحدد  72، القرار باإلضافة إلى تحديد نظام المحاسبة المالية المبسطة المطبقة في الكيانات الصغيرة ومعجم لتعاريف المصطلحات التقنية المحاسبية

  الذي يحدد شروط مسك المحاسبة بواسطة اإلعالم االلى. 110-09، المرسوم التنفيذي رقم  شروط استخدام المحاسبة المبسطة من قبل الكيانات الصغيرة
  لقد أصبح لزاما على المؤسسات توافق محاسبتها مع المعايير الدولية المتمثلة فيما يلي::الخارجيةـ المصادر  ب

وتحديثها من قبل اللجنة الدولية للمعايير )، هذه المعايير يتم نشرها IFRS)، المعايير الدولي للكشوف المالية (IASالمعايير المحاسبية الدولية (
  ا غير ربحي.ه) وهي منظمة خاصة غير حكومية هدفIASBالمحاسبية (

 



  ةيداغوجيالبطاقة الب
  )02( :رقم البطاقة
  الثانية ثانوي :المستوى

  تسيير مالي ومحاسبي :المادة

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

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

  :المخطـــــــط
  : .التمھيد( وضعية االنطالق)1

 لمتعـاملينمؤسسة " ألبسة األطفال العصرية " تنتج وتبيع مختلف ألبسة األطفال. ترتبط المؤسسة مع متعامليها بعالقات كثيرة ومتنوعة. يفرض تنـوع ا

  و كثرة العمليات على المؤسسة تنظيم عملية استغالل المعلومات الناتجة عن العالقات بما يسمح لها باتخاذ قرارات تسييرها.

  : Nوفيما يلي بعض العمليات التي قامت بها المؤسسة  خالل شهر نوفمبر من السنة 

 02/11/N  400اشترت المؤسسة من شركة النسيج m  من القماش بقيمةDA  64.000  . ...فاتورة رقم ... وتم الدفع نقدًا بوصل رقم  

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

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

  المخزن بتقديم وضعية المخزونات. مسئولأمر المدير التجاري 

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

 . تعريف المعلومة1.1         . المعلومات1
 . أنواع المعلومات2.1                        

  . المعلومات المحاسبية3.1                        
 أ ـ تعريف التدفقات     . تعريف وتصنيف التدفقات1.2          . التدفقات2
            ب ـ تصنيف التدفقات                                                               

 التدفقات الحقيقيةأ ـ                  . أنواع التدفقات2.2                        
  ب ـ التدفقات المالية                                                               
 . التدفقات ومقابلها3
 . وثائق إثبات التدفقات4
 . وثائق إثبات التدفقات الحقيقية1.4                       

 أ ـ وصل الطلب                                                                
 ب ـ وصل التسليم                                                               

 جـ ـ الفاتورة                                                               
 . وثائق إثبات التدفقات المالية4.2                       

 ب ـ وسائل الدفع اآلجل: األوراق التجارية األخرى                                                               
  أ ـ وسائل الدفع الفوري:الوصل النقدي والشيك                                                                
  . التطبيـــــق:3

 34ص 3.2.1تمارين رقم  

     . التقــــــويم :4

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

  



  
  )  SCFمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي (

  المبادئ األساسية للمحاسبة :المفاهيمي األول الميدان
   وٕاثباتها التدفقات: )02(الوحدة رقم 

 سا 05الحجم الساعي:

  
  

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

    . المعلومات1  
    . تعريف المعلومة1.1  
    . أنواع المعلومات2.1  
    . المعلومات المحاسبية3.1  

ـــــــ يصـــــــنف المـــــــتعلم باســـــــتعمال معـــــــالج  ـ
ـــ جـــدول انطالقـــًا  يالنصـــوص التـــدفقات ف

  .من مجموعة من العمليات االقتصادية

    . التدفقات2
    . تعريف وتصنيف التدفقات1.2

    أ ـ تعريف التدفقات
ـ يقتصـر علـى تصـنيف التـدفقات إلـى   ب ـ تصنيف التدفقات

  داخلية وخارجية.
ــ ينجــز المــتعلم مخططــات  لمجموعــة مــن ـ

التــــدفقات االقتصــــادية باســــتعمال معــــالج 
  .النصوص

    . أنواع التدفقات2.2
ــــ يـــتم التطـــرق إلـــى التـــدفقات الداخليـــة   أ ـ التدفقات الحقيقية

  والتدفقات الخارجية.
ـ تعتبر التدفقات المالية كلها   ب ـ التدفقات المالية

  خارجية.
بــــــــين التــــــــدفقات ـــــــــ إظهــــــــار العالقــــــــة   . التدفقات ومقابلها3  

  الحقيقية والمالية.
ـ ينجز المتعلم باسـتعمال المجـدول وثـائق 

  .إثبات التدفقات
    . وثائق إثبات التدفقات4

  ـ يتم تقديم الوثائق دون دراستها.  . وثائق إثبات التدفقات الحقيقية1.4
    أ ـ وصل الطلب  
    ب ـ وصل التسليم  
    جـ ـ الفاتورة  
    التدفقات المالية. وثائق إثبات 4.2  
ــــــــدفع الفوري:الوصــــــــل    أ ـ وســــــــائل ال

  النقدي والشيك
  

ب ـ وســــــائل الــــــدفع اآلجــــــل: األوراق   
  التجارية األخرى

  ـ السند ألمر والسفتجة (الكمبيالة).

 

  

  :الكفاءات المستھدفة

  ـ ُيصنف وُيحلل التدفقات باالعتماد على وثائق إثباتها. 



  1201مارس   -شعبة التسيير واالقتصاد – السنة الثانية ثانوي  - التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنھاج مادة 
  

  الميدان المفاھيمي األول : المبادئ األساسية للمحاسبة

  وإثباتھا ): التدفقات02الوحدة رقم (

  سا 05 الحجم الساعي:

  

 مؤشرات التقويم:
 يصنف التدفقات. 
  استخدام.يحلل التدفقات إلى مصدر و 

 .ينجز وثائق إثبات التدفقات 

 وسائل الدعم واإليضاح : 
  لمستخدمي المحاسبة.شكل تخطيطي 
 .نماذج لوثائق تجارية ووسائل الدفع  

  التوجيھات المنھجية والبيداغوجية :
 الحقيقية والمالية. تستعمل الوثائق المختلفة في إثبات التدفقات 
  تدرس الحقا.تقدم نماذج للوثائق المختلفة التي سوف 

 .تثبت التدفقات االقتصادية بالوثائق المحاسبية دون غيرھا، فمثالً وصل الطلب ال يعتبر من الوثائق التجارية  

I : ـ وضعية االنطالق  
رة ومتنوعة.  ات كثي ا بعالق مؤسسة " ألبسة األطفال العصرية " تنتج وتبيع مختلف ألبسة األطفال. ترتبط المؤسسة مع متعامليھ

رارات يفرض تن اذ ق ا باتخ ا يسمح لھ ات بم ة عن العالق ات الناتج تغالل المعلوم ة اس يم عملي ة تنظ ى المؤسس ات عل رة العملي املين و كث وع المتع
  تسييرھا.

  : Nوفيما يلي بعض العمليات التي قامت بھا المؤسسة  خالل شھر نوفمبر من السنة 
 02/11/N  400اشترت المؤسسة من شركة النسيج m  بقيمة من القماشDA  64.000   ... بوصل رقم... . وتم الدفع نقداً فاتورة رقم  
 05/11/N  100تم إخراج m (وصل إخراج رقم ...) من القماش إلى ورشة التفصيل  

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

 المخزن بتقديم وضعية المخزونات. أمر المدير التجاري مسؤول 

II : ـ البناء  
  التدفق .1

  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 

 اً تلقي المؤسسة من الز دفقاً داخلي ل ت بون طلب شراء سلعة يمثل تدفقاً خارجياً للمعلومات أما تقديم المعلومات واألوامر داخل المؤسسة يمث

 للمعلومات.

 .ًإخراج القماش من المخزن إلى ورشة التفصيل يمثل تدفقاً مادياً داخليا  

  . تصنيف ووصف التدفق :2
  ما يلي : N/02/11نستنتج من عملية يوم 

  

  

  

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

  02/11تاريخ إنجاز العملية يوم/N 

مؤسسة ألبسة األطفال 
 العصرية

  

  شركة النسيج

 m 400تدفق حقيقي (مادي) : شراء القماش بـ   

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

  :الكفاءات المستھدفة
باالعتماد على وثائق  ـ يصنف و يحلل التدفقات

  إثباتھا.



  قيمة التحويلDA  64000  

  العصرية. األطفال ألبسة مؤسسةصندوق نقطة االنطالق (المصدر) : إخراج النقود من 

 نقطة الوصول (االستخدام) : شراء قماش 

  

  

  

  

III  التطبيق :ـ  

  مؤسسة تجارية مختصة في شراء و بيع أجھزة اإلعالم اآللي بالعمليات التالية خالل أسبوعقامت 

 02/01/N  30000أجھزة إعالم آلي على الحساب بـ  5شراء DA (فاتورة رقم ...). للجھاز 

 03/01/N  12000شراء أقراص مضغوطة و أقراص مرنة بمبلغ DA   ً(فاتورة رقم...). نقدا 

 04/01/N 21000ورة الكھرباء و الغاز بمبلغ تسديد فات DA .بشيك بنكي 

 06/01/N  50000تحويل مبلغ DA .من البنك إلى الصندوق 

 06/01/N  40000بيع جھاز إعالم آلي بـ DA  ً(فاتورة رقم...). نقدا 

  العمل المطلوب:

  بين طبيعة التدفق لكل عملية. .1

 لك بمخططات. ذحلل التدفقات إلى مصدر واستخدم موضحاًَ◌  .2

IV  التقويم :ـ 

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

 .تصنيف التدفقات إلى حقيقية و مالية  

 .تحليل التدفقات إلى مصدر و استخدام 

  

  

  

  

  

  

 

  

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

  

  

  

  

  

  :المصدر

 إخراج النقود من الصندوق

  : االستخدام

شراء القماش من أجل 
 اإلنتاج

64000 DA 



وارد إبراهيم     األستاذ:         التسيير المحاسبي والمالي                             مـــادة:  
. ت إ 02 المستوى:   ساسية للمحاسبة                المبادئ األ  :)01المجال المفـاهيمي (  

  سا   05 :الحجم الساعي                             التدفقـات وإثباتها    ):02الوحـــــدة (
 

 

 الوضعية 
مؤسسة " ألبسة األطفـال العصـرية " تنـتج وتبيـع مختلـف ألبسـة األطفـال. تـرتبط المؤسسـة مـع متعامليهـا بعالقـات كثيـرة ومتنوعـة. يفـرض 

  و كثرة العمليات على المؤسسة تنظيم عملية استغالل المعلومات الناتجة عن العالقات بما يسمح لها باتخاذ قرارات تسييرها. تنوع المتعاملين
  :Nوفيما يلي بعض العمليات التي قامت بها المؤسسة  خالل شهر نوفمبر من السنة 

 02/11/N  400اشـترت المؤسسـة مـن شـركة النسـيج m  مـن القمـاش بقيمـةDA  64.000  وتـم الـدفع نقـدًا بوصـل  17فـاتورة رقـم
  44رقم
 05/11/N  100تم إخراج m  14من القماش إلى ورشة التفصيل (وصل إخراج رقم(  
  استلمت المؤسسة من الزبون أحمد طلب شراء ألبسة متنوعة لألطفال قيمتهاDA 25.000 11(وصل الطلب رقم.( 
  المخزن بتقديم وضعية المخزونات. مسئولأمر المدير التجاري 

 من خالل مخططات مختلفة بين مختلف التدفقات الخاصة بالعمليات التي قامت بها المؤسسة. المطلوب:
  مراحل الدرس

  :. المعلومات1
لبيانات والحقائق واألفكار الموجودة والمسجلة في شكل من إشكال الموارد التي يمكن االستفادة منها في هي كل ا:. تعريف المعلومة1.1

  صورة مقروءة او مسموعة أو مرئية ... 
 المعلومة هي منتوج موجه لالستهالك قابل للتخزين، التحويل...

  :. أنواع المعلومات2.1
  للمؤسسة مثل معرفة السوق، األسعار............. متعلقة بالمحيط االقتصاديمعلومات اقتصادية: -أ
  حقوق المؤسسة، التزاماتها اتجاه الغير (العمال، التشريع الخاص بالضرائب، ....) معلومات قانونية: -ب
  تصدر من كرف جهات مختصة مثل عدد الزبائن في منطقة ما، أسعار المواد........معلومات إحصائية: -ج
  تتعلق بالوضعية المالية للمؤسسةمعلومات محاسبية: -د

  :. المعلومات المحاسبية3.1
  .وتنقسم إلى ووضعية خزينتها ونجاعتها في نهاية السنة الماليةهي التي تعرضها الكشوف المالية للمؤسسة تعكس الوضعية المالية للمؤسسة  
  .مستخرجة من الكشوف المالية للسنوات الماضية (مشتريات السنة الماضية) معلومات تاريخية:*  

 تتعلق بالسنة المالية الحالية (كمية المنتجات الحالية، المواد األولية الموجودة في المخزن). * معلومات حالية:
 معلومات تقديرية للتخطيط للمستقبل (المبيعات التي ترغب المؤسسة في تحقيقها مستقبال). * معلومات مستقبلية:

 :. التدفقات2
 :. تعريف وتصنيف التدفقات1.2

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

 

  

  

  باالعتماد على وثائق إثباتها. يصنف و يحلل التدفقاتـ  :الكفاءات المستهدفة



  :تصنيف التدفقاتب ـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . أنواع التدفقات2.2
بين المؤسسة )النقل، الصيانة...الخدمات( نع) أوالصهي حركة السلع(البضائع، المواد األولية، المنتجات التامة :(المادية) أ ـ التدفقات الحقيقية

 المصالح (داخلية). ومتعامليها(خارجية)،أو داخل المؤسسة بين مختلف
 ارجية).هي حركة األموال(نقود،شيكات،وسائل دفع أخرى)بين المؤسسة ومتعامليها( خ :ب ـ التدفقات المالية

  :. التدفقات ومقابلها3
 دفق حقيقيــا فــي حالــةتــ وأ ى القــرضيكــون التزامــا فــي حالــة الحصــول علــتــدفق ماليــا مســاويا لــه فــي القيمــة، كمــا يمكــن أن  يقابــل كــل تــدفق حقيقــي

  .المقايضة
  ما يلي : N/02/11نستنتج من عملية يوم 

  

  

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

  02/11تاريخ إنجاز العملية يوم/N 
  قيمة التحويلDA  64000  
  العصرية. األطفال ألبسة مؤسسةصندوق نقطة االنطالق (المصدر) : إخراج النقود من 
 نقطة الوصول (االستخدام) : شراء قماش 

  

  

  
 ما يلي : N/15/11عملية يوم 

 
  
  

  من خالل الشكل التخطيطي نستنتج أثر التدفق لدى مؤسسة ألبسة األطفال العصرية :
  15/11تاريخ إنجاز العملية يوم/N 

 تصنيف التدفقات

مثل تسليم بضاعة للزبون خارجية: تبادل المعومات بين المؤسسة خارجية: 
 ومتعامليها

مثل إخراج المواد األولية من داخلية: 
 الخازن إلى ورشة التصنيع

تبادل المعلومات بين مختلف  :داخلية
 المصالح داخل المؤسسة 

حركة المعلومات داخل المؤسسة أو بين :تدفقات المعلومات
 المؤسسة ومتعامليها 

حركة القيم داخل المؤسسة أو بين المؤسسة تدفقات اقتصادية:
 ومتعامليها

مؤسسة ألبسة األطفال 
 العصرية

  شركة النسيج
 m 400تدفق حقيقي (مادي) : شراء القماش بـ   

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

  :المصدر
 إخراج النقود من الصندوق

  : االستخدام
 شراء القماش من أجل اإلنتاج

64000 DA

  :مخازن مؤسسة األلبسة العصرية لألطفال

 القماش من املخزنإخراج 
  

  ورشة التفصيل
100 Mتدفق حقيقي: إخراج من



  قيمة التحويلM 100  
 (المصدر) العصرية. األطفال ألبسة مؤسسة القماش من مخازن: إخراج نقطة االنطالق 
  : (االستخدام) ورشة التفصيلنقطة الوصول 

  

  
    

  ة خالل أسبوعمختصة في شراء و بيع أجهزة اإلعالم اآللي بالعمليات التالي(مؤسسة الوفاء)قامت مؤسسة تجارية  :مثال
 02/01/N  30000أجهزة إعالم آلي على الحساب بـ  5شراء DA  17للجهاز (فاتورة رقم.( 
 03/01/N  12000شراء أقراص مضغوطة و أقراص مرنة بمبلغ DA  15نقدًا (فاتورة رقم.( 
 04/01/N  21000الغاز بمبلغ تسديد فاتورة الكهرباء و DA 456رقم بشيك بنكي. 
 06/01/N  50000تحويل مبلغ DA .من البنك إلى الصندوق 
 06/01/N  40000بيع جهاز إعالم آلي بـ DA 19نقدًا (فاتورة رقم.( 

  بين طبيعة التدفق لكل عملية..1      العمل المطلوب:
 ذلك بمخططات.  لتدفقات إلى مصدر واستخدم موضحاً حلل ا. 2                         

  :N/02/01العملية بتاريخ  الحل:
  
  
  
  
  
  
  

  :N/03/01العملية بتاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :N/04/01العملية بتاريخ 
  
  
  

  :المصدر
 القماش من املخزنإخراج 

  : االستخدام
 دخال القماش إىل الورشةشراء اإل

100 M

 

  المورد الوفاءمؤسسة 
   اجھزة إعالم ألي5تدفق حقيقي (مادي) : شراء 

  DA 30000بـ  األجھزةتسديد قيمة التزام تدفق مالي (نقدي) : 

  :المصدر
شراء على الحساب من ال

 المورد

  : االستخدام

 أجهزة إعالم أأليشراء 

30000 DA 

  المورد مؤسسة الوفاء
   مرنة ومضغوطة أٌقراصتدفق حقيقي (مادي) : شراء 

  DA 12000بـ  األقراص نقداتدفق مالي (نقدي) : تسديد قيمة 

  :المصدر
 إخراج النقود من الصندوق

 

  : االستخدام

 أقراص مرنة ومضغوطةشراء 

12000 DA 

 

  المورد ءمؤسسة الوفا
  استھالك الكھرباء والغازتدفق (مادي) :

 DA 21000 تسديد فاتورة الكهرباء والغازتدفق مالي (نقدي) :



  
  
  

  :N/06/01العملية بتاريخ 
  
  
  
  
  
  

  :N/06/01العملية بتاريخ 
  
  
  
  
  
  
 :. وثائق إثبات التدفقات4

تقديم السلعة إلي المشتري مع بعد ذلك  يقوم البائع بع بتقديم المشتري لوصل الطلب، يتبدأ عملية الب :. وثائق إثبات التدفقات الحقيقية1.4
  والفاتورة، بعد معاينة هذا األخير للسلعة يسدد قيمة الفاتورة في األجل المحدد وصل التسليم

  
 

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

 

 الفاتورة وصل التسليم وصل الطلب

  :المصدر
 البنكإخراج النقود من 

 

  : االستخدام

 تسديد فاتورة الكهرباء والغاز

21000 DA 

ء مؤسسة الوفا
 الصندوق

  البنك
 من البنك إلى الصندوق DA50000تحويل :) ماليتدفق (

  :المصدر
 البنكإخراج النقود من 

  :االستخدام
 وضع النقود في الصندوق

50000 DA

  الزبون مؤسسة الوفاء
نقداDA40000استالم:ماليتدفق

جھاز إعالم أليبيع:حقيقيتدفق

  :المصدر
 بيع جهاز إعالم ألي نقدا

  :االستخدام
  وضع النقود في الصندوق

40000 DA



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

 
:أ، 6الشكل رقم (د فيها، واستحقاقه المبلغ الوار للمشتري هايثبت فيها تنازله عنتحتوي على تفاصيل السلعة  هي وثيقة يحررها البائع :جـ ـ الفاتورة

  ). ب، ج
  

 



  :. وثائق إثبات التدفقات المالية4.2
  :أ ـ وسائل الدفع الفوري:الوصل النقدي والشيك

 :الوصل النقدي 
 °N...............رقم......             BDPDA................دج......................

 Reçu de Mاستلمت من السيد...........................................................
..............................................................................................  

  La somme de...................................................................مبلغ:.
.............................................................................................  

 En réglemenet de...................لتسديد:........................................
.............................................................................................  

  .......................Le.......في....................                                   
  Signatureاإلمضاء                  

 °N.....رقم......         BDPDA........دج..........
 Reçu de M........السيد..................من  استلمت

.............................................................  
  La somme de................................مبلغ:...

............................................................  
 En réglemenet de.....لتسديد:....................

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

  Signatureاإلمضاء                  

 
 :الشيك     

    

  
  

  :التجارية األخرىب ـ وسائل الدفع اآلجل: األوراق 
 :السفتجة 

 
 :السند لألمر 

  
  

 

  
 

  سند ألمر
  دج.............................................................

مبلغا ............................................................... أتعھد بأن أدفع ألمر السيد:
  ...............................................قدره:

  دينار جزائري................................................................................................
  .......................................................بتاريخ:

  توقيع المحرر وعنوانه:                                                                                                 
  .....................................................واللقب: االسم                                                                                    
 ...........................................................العنوان:                                                                                                     



 ةالبطاقة البيداغوجي

 (03) :رقم البطاقة
 الثانية ثانوي :المستوى

 تسيري مايل وحماسيب :المادة

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

 ميسك احلساب ويستخرج الرصيد. -: الكفاءات المستهدفة       
 

 :المخطـــــــط

 .التمهيد) وضعية االنطالق(:1

 حيث قامت بالعمليات التالية: Nبدأت مؤسسة البالد نشاطها يف شهر ماي من السنة  
 02/05/N  شراء أراضي بقيمةDA470000  12/03، فاتورة رقم1236بشيك رقم. 
 03/05/ N  شراء بضاعة بقيمةDA85000  35/03احلساب، فاتورة رقم على . 
 12/05/ N  بيع بضاعة تكلفتهاDA20000  بقيمةDA55000  044/03، فاتورة رقم 1425بشيك بنكي رقم. 
 19/05/N  سحب مبلغDA70000  1255من البنك ووضعها يف الصندوق، شيك رقم. 
 28/05/N  74000تسديد حقوق املوردين بقيمةDA  148نقدا وصل الدفع رقم. 

 . حتديد مصدر واستخدام التدفقات لكل عملية.1 املطلوب:
 . حتديد مبلغ البنك يف هناية الشهر.2            

  :البنــــــا ء .2     
 . مصدر التدفق1.1      . مبدأ التسجيل احملاسيب للتدفقات1

 . استخدام التدفق2.1                                                 
 . وصف التدفق3.1                                                 

 . تعريف احلساب وشكله1.2                                   . احلساب2
 أ ـ التسجيل يف اجلانب املدين          . تسجيل التدفقات يف احلساب2.2                                                 

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

 . حتليل أرصدة احلسابات3
 . تعريف النظام احملاسيب املايل1.4     . احلسابات والنظام احملاسيب املايل4

 أ ـ الرتميز احملاسيب                          . مدونة احلسابات2.4                                                
 د ـ حاالت خاصة بالرتقيم                                                                                                   

 ب ـ األصناف                                                                                                  
 جـ ـ ترقيم احلسابات                                                                                                  

                                                                                                   
 . التطبيـــــق:3

 48ص 5.4، 47ص 3.2.1متارين رقم  
    . التقــــــويم :4

 .يسجل العمليات يف احلساب و يستخرج الرصيد 
 .يستخدم الرتميز احملاسيب واألصناف وترقيم احلسابات 



 
 (  SCFمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )

 

 المبادئ األساسية للمحاسبة :المفاهيمي األول الميدان
 الحساب -التسجيل المحاسبي للتدفقات : (03)الوحدة رقم 

 سا 13الحجم الساعي:

 

 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

ـــــمل ـــــعلم مم  مـــــعل  م ملـــــل صم    ـــــ  مـ
 ر ــــ م ــــا  م  ح ــــلصم ملحــــ  م  ر ــــل م
  طالقـــلممـــلم  لم لـــلبم  بل ـــ م ح ـــلصم

م  ح .

مم.مم  أم  ع جل م  محل   م  ع فقلب1
مم.مم  رم  ع فق1.1
مم.م  عب   م  ع فق2.1
مم.م  فم  ع فق3.1

ــــلممــــلممجم اــــ ممــــلم  لم لــــلبم ــــم  طالق ـ
  مبع فــــــــ مل ــــــــعلم م  مــــــــعل  م  مجــــــــ   م

مجم اـــــ ممـــــلم  ح ـــــل لبم  ع ـــــجل مفـــــ م
م. عط لقمم  أم  قل م  مز  ج

مم.م  ح لص2
مم.معلرلفم  ح لصم  ا ه1.2
مم.مع جل م  ع فقلبمف م  ح لص2.2

م  م ج مف ممأمـم  ع جل مف م  جل صم  م لل مإ ىمألم  م  غ م إل لرة ـ
  جل صم  م للمه م ف هم  م ج مف م
م ل قل م مل مى ممل م هذ    جل صم    ئل

م16املم  بما لهم  مل ةمم  مز  ج،
م.11-07ملمقل  لم

م

مصمـم  ع جل مف م  جل صم    ئل
مجـمـم  فم  ح لصم ل م  ع جل 

م مـمعر ل م  ح لص

ـمل  فم  معل  ممجم اـ ممـلم  ح ـل لبم
ح ــصمط للــ مأر ــ عتلم ل ــعب   مملــل صم

م.      م   مج   

مـمعح  م ألر  ةمإ ىمم ل  م   ئ  .ممم.معح ل مأر  ةم  ح ل لب3

ـــــــــمل جـــــــــزم  مـــــــــعل  مم   ـــــــــ م  ح ـــــــــل لبم ـ
م ل علمل م  مج   .

مم.م  ح ل لبم    ظل م  محل   م  مل  4

مم.معلرلفم   ظل م  محل   م  مل  1.4م
ـمعجملعم  مل  ملبمملم فسم  ط لل ممم    م  ح ل لب.م2.4م

م أل  لفم م عح ل  م    ع   فس
م عرملزهلم  رقم .   ح ل لبم

مأمـم  عرملزم  محل   م
مصمـم أل  لفم
م  رئل  ممجـمـمعرقل م  ح ل لبم م  ح لص مإ ى م إل لرة ـ

م   فرا م   جزئ .م
مرقمتلمم مـمحلالبمبل  م ل عرقل م م  ع  م  ح ل لب مإ ى م إل لرة ـ

م(.م××9  ثل ثم)
 

 

 

 :الكفاءات المستهدفة

 يمسك الحساب ويستخرج الرصيد.ـ 



 1201مارس   -ر واالقتصادشعبة التسيي – السنة الثانية ثانوي  - والماليالتسيير المحاسبي الوثيقة المرافقة لمنهاج مادة 
 

 الميدان المفاهيمي األول : المبادئ األساسية للمحاسبة

 ـ الحساب( : التسجيل المحاسبي للتدفقات 03الوحدة رقم )

 سا 13الحجم الساعي:

 

 

 

 التقويم: مؤشرات

 .يسجل العمليات في الحساب و يستخرج الرصيد 

 .يستخدم الترميز المحاسبي واألصناف وترقيم الحسابات 
 

 وسائل الدعم واإليضاح : 

 .وثائق إثبات مجموعة من التدفقات 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية :

 : الحساب. 1

  النظام المحاسبي الماليالتأكيد على استعمال أسماء الحسابات المنصوص عليها في. 

  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 الحرفT . " 

  الحساب : عندما يكون الحساب مصدراً يسجل المبلغ في جانبه األيسر، وال ي يعبر عنه محاسىبياً ادتفاق الخاص بالتسجيل في

 بالجانب الدائن. و عندما يكون الحساب استخداماً يسجل المبلغ في جانبه األيمن ، وال ي  يعبر عنه محاسبياً بالجانب المدين.

  حسابات  ات أرصدة دائنة.تقدم عمليات متنوعة تتعلق بحسابات  ات أرصدة  مدينة و 
 تستخدم مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي من ثالثة أرقام.. 2

 وال ي تتحول به طبيعة الحساب إلى عكس طبيعته األصلية.××( 9على الحادت الخاصة بالترقيم التي يكون رقمها الثالل ) يقتصر. 3

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

 

 

 

 

 : الكفاءات المستهدفة

 ـ يمسك الحساب ويستخرج الرصيد.



وارد إبراهيم    األستاذ:                مالي                     التسيير المحاسبي وال  مـــادة:  
. ت إ 02 المستوى:    ساسية للمحاسبة               المبادئ األ  :(01المجال المفـاهيمي )  

 سا   13 :الحجم الساعي      ـ الحسابالتسجيل المحاسبي للتدفقـات    (:03الوحـــــدة )
 

 
 حيث قامت بالعمليات التالية: Nبدأت مؤسسة البالد نشاطها في شهر ماي من السنة  :الوضعية 

 02/05/N  شراء أراضي بقيمةDA470000  12/03، فاتورة رقم1236بشيك رقم. 
 03/05/ N  شراء بضاعة بقيمةDA85000  35/03الحساب، فاتورة رقم على . 
 12/05/ N  بيع بضاعة تكلفتهاDA20000  بقيمةDA55000  044/03، فاتورة رقم 1425بشيك بنكي رقم. 
 19/05/N  سحب مبلغDA70000  1255من البنك ووضعها في الصندوق، شيك رقم. 
 28/05/N  74000تسديد حقوق الموردين بقيمةDA  148نقدا وصل الدفع رقم. 

 . تحديد مصدر واستخدام التدفقات لكل عملية.1 المطلوب:
 . تحديد مبلغ البنك في نهاية الشهر.2            

 الحل
 . تحديد مصدر واستخدام التدفقات لكل عملية:1

 المصدر االستخدام النشاط
 البنك أراضي شراء أراضي بشيك بنكي

 الموردون بضاعة شراء بضاعة على الحساب
 مبيعات بضاعة البنك بيع بضاعة بشيك بنكي

 البنك الصندوق سحب مبلغ من البنك ووضعه في الصندوق
 الصندوق الموردون تسديد حقوق الموردون نقدا

 . تحديد مبلغ البنك في نهاية الشهر: من خالل العمليات السابقة نقوم بحساب رصيد البنك2
 حساب البنك                                                        

 مصدر استخدام
 

55000 
 

470000 
 

70000 
 

 مراحل الدرس
 ن مبدأ التسجيل المحاسبي يتطلب تحليل كل تدفق إلى مصدر واستخدام مع تحديد قيمته وتاريخه.إ :. مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات1

 هو نقطة انطالق التدفق. :. مصدر التدفق1.1
 هو نقطة وصول التدفق. :. استخدام التدفق2.1
 يتضمن التدفق العناصر التالية: :. وصف التدفق3.1

 تحديد مصر التدفق واستخدامه. *اتجاه التدفق:              
 القيمة النقدية للتدفق. قيمة التدفق:*              

 يمسك الحساب ويستخرج الرصيد. ـ :الكفاءات المستهدفة
 

 

 



 تاريخ حدوث التدفق. *تاريخ التدفق:              
 :. الحساب2

 :. تعريف الحساب وشكله1.2
هو جدول ذو جانبين، جانب أيمن )الجانب المدين يسجل فيه االستخدام( وجانب أيسر )الجانب الدائن يسجل فيه تعريف الحساب:  -ا

 المصدر( ألي حساب.
 (:Tيأخذ الحساب أشكال عديد ومن أجل التبسيط نستخدم الشكل المبسط)الحرف شكله:  -ب

 دائن)مصدر(          ح/)اسم الحساب(       مدين)استخدام(                 
 
 
 

 :. تسجيل التدفقات في الحساب2.2
 عندما يكون استخداما.يتم تسجيل قيمة التدفق في الجانب المدين )األيمن( :أ ـ التسجيل في الجانب المدين

 يتم تسجيل قيمة التدفق في الجانب الدائن )األيسر( عندما يكون مصدرا. :ب ـ التسجيل في الجانب الدائن
 إليك العمليات التالية التي قامت بها مؤسسة )السالم( خالل شهر افريل: :(01رقم ) مثال

 .033فاتورة رقم  7000DAشراء بضاعة نقدا بقيمة  N/03/04في  -1
 .085فاتورة رقم  6000DAشراء بضاعة نقدا بقيمة  N/08/04في  -2
 .123فاتورة رقم  9000DAبيع بضاعة نقدا بقيمة  N/17/04في  -3
 ز99فاتورة رقم  8000DAشراء بضاعة نقدا بقيمة  N/21/04في  -4
 .188فاتورة رقم  13000DAبيع بضاعة نقدا بقيمة  N/25/04في  -5

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

 مدين)استخدام(        ح/ الصندوق           دائن)مصدر(         مدين)استخدام(     ح/ مخزونات البضائع       دائن)مصدر(  
           7000                                                                                             7000 
           6000                                                                                               6000 

                                    9000                                                  9000 
           8000                                                                                               8000 

                                   13000                                                 13000 
 

 حسابين اثنين احدهما دائن واألخر مدين حيث األقلكل مبلغ يسجل يمس على مالحظة:
 وهذا ما يسمى بالقيد المزدوج بالغ المسجلة في الجانب المدين للحسابات=المبالغ المسجلة في الجانب الدائن للحساباتمال

 :الحساب بعد التسجيلجـ ـ وصف 
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.
  رصيد الحساب هو الفرق بين المبالغ المسجل في جانبيه، يسجل الفرق في الجانب األصغر وينسب الى الجانب األكبر :د ـ ترصيد الحساب

 كما يلي:
 دائن   مدين           ح/.....            دائن           مدين           ح/.....            دائن       مدين           ح/.....          

 
 

         
 المجموع  ==  المجموع                           المجموع  ==  المجموع                        المجموع  ==  المجموع                 

 م.دائنة= رصيد معدوم = م.المدينة              م.دائنة= رصيد دائن           < م.المدينة      م.دائنة= رصيد مدين             > م.المدينة 

 المبالغ
 المدينة

 المبالغ

 الدائنة
 

 المبالغ المبالغ المدينة المبالغ الدائنة

 الدائنة

المبالغ 

 المدينة
 ر.دائن ر.مدين



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

 مدين)استخدام(        ح/ الصندوق           دائن)مصدر(         مدين)استخدام(     ح/ مخزونات البضائع       دائن)مصدر(  
           7000                                                                                             7000 
           6000                                                                                               6000 

                                    9000                                                  9000 
           8000                                                                                               8000 

                                   13000                                                 13000 
 

                  21000    22000                                                      22000    21000 
 
 :. تحليل أرصدة الحسابات3

 تنقسم إلى قسمين هما: . الحسابات ذات األرصدة المدينة:1.3
 حسابات االستخدامات الوسيطية: -ا

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

 نصفقامت باخراخ  يومينوبعد  14نشيك بنكي رقم   40000DAبشراء مواد أولية بقيمة  N/14/03قامت مؤسسة )العميد( في  مثال:
 المواد المشتراة إلى ورشة التصنيع.

 األولية واللوازم،تسجيل العمليتين في حساب المواد  المطلوب:
 الحل:
 دائن)مصدر(     ولوازم  أولية مواد م.ح/  مدين)استخدام(                                 

 
 40000                          عند الشراء        

 التصنيع ورشة عند إخراجها إلى                     20000                                                                 
 
 حسابات االستخدامات النهائية: -ب

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

  4456بشيك بنكي رقم  900000DAبتسديد أجور المستخدمين  بقيمة  N/23/03في  -   قامت مؤسسة )العميد(مثال: 
 125 نقدا، فاتورة رقم 18000DAبقيمة  اإلشهارمصاريف بتسديد  N/23/03في  -

 .اإلشهارمصاريف  ،المستخدمين أجوركل من تسجيل العمليتين في حساب   المطلوب:
 الحل:

 مدين)استخدام(     ح/ أجور المستخدمين      دائن)مصدر(         مدين)استخدام(        ح/ اإلشهار           دائن)مصدر(  
            900000                                                                   18000 
            

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

 :المصادر الخارجيةحسابات  -ا
تتميز هذه الحسابات بقابليتها لالنعكاس، بحيث  بصفة دائمة، او الديون على اختالفهاالمؤسسة  رؤوس أموال المساهم بها فيتمثل أرصدتها 

 تكون استخداما وقد تنعكس لتصبح مصدرا.

 ر. مدين 1000 ر.دائن 1000



اشهر.  8من احد البنوك، بحيث يتم تسديد القرض بعد  700000DAاقترضت مؤسسة  )العميد( قرض بقيمة  N/18/07في مثال: 
 تسجيل العملية في حساب القروض فقط. المطلوب:

 الحل:
 مدين)استخدام(    ح/القروض            دائن)مصدر(                               

 
 700000                          االقتراضعند       

 عند تسديد القرض                     700000                                                                 
 
 حسابات المصادر الداخلية: -ب

المنتجات المصنعة، البضائع، المنتوجات  من مبيعاتالتمثل أرصدتها المنتوجات المحققة من طرف المؤسسة خالل نشاطها مثل 
 .استخدامانهائيا وال تنعكس لتصبح  مصراالمالية.......... تتميز هذه الحسابات بعدم قابليتها لالنعكاس، بحيث تكون 

  .498نقدا، فاتورة رقم  100000DAباعت مؤسسة )العميد( منتجات بقيمة  N/11/03في مثال: 
 

 سجل العملية في حساب مبيعات المنتجات التامة الصنع. المطلوب:
 الحل:

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

                                                                   100000 
 
 تمرين: 

 قامت مؤسسة الونشريس بالعمليات التالية: 2010سنة خالل شهر مارس من 
 08/03/2010  شراء بضاعة على الحساب بقيمةDA50000،  145فاتورة رقم. 
 14/03/2010 ويل مبلغ حتDA70000  02/147الصندوق، شيك رقم  إلىمن البنك. 
 19/03/2010  تسديد أجور العمال بقيمةDA30000 .نقدا 
 23/03/2010  بيع بضاعة بقيمةDA42000  153بشيك بنكي رقم. 

 تسجيل هذه العمليات في الحسابات الخاصة بها مع رصيدها.المطلوب: 
 

 د  م       حـ/الصندوق         د          م       حـ/البنك             د   و م     حـ/ مورد  م      حـ/مخزونات ب     د      م      
  مصدر استخدام  مصدر استخدام  مصدر استخدام  مصدر استخدام

 
 

50000 
 

 
 ر م50000

 
 رد 50000

50000 42000 
 رد28000

70000 70000 30000 
 ر م40000

50000 50000 50000 50000 70000 70000 70000 70000 
 د        م      حـ/مبيعات ب      م        حـ/ أجور م        د   

  مصدر استخدام  مصدر استخدام
 42000 رد42000 ر م30000 30000 

30000 30000 42000 42000 
 
 :. الحسابات والنظام المحاسبي المالي4

 :. تعريف النظام المحاسبي المالي1.4
هو نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية، تصنيفها،تسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية 

 الكيان ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية.وممتلكات 
 :. مدونة الحسابات2.4

قائمة حسابات ذات رقمين التي تشكل اإلطار المحاسبي هي مجموعة الحسابات المجمعة في فئات تسمى األصناف، يتضمن كل صنف 
بحيث يمكن للمؤسسة أن ذات ثالث أرقام أو أكثر أرقام على سبيل التوجيه( ،  3الواجب تطبيقه)يقترحه النظام المالي المحاسبي مدونةذات

 .والتي تسمي بمدونة حسابات المؤسسة حسب احتياجاتها



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

 2ترميز الصنف مثال: 
 حسابات التثبيتات  2الصنف      
 التثبيتات غير العينية 20الحساب      
 التثبيتات العينية 21الحساب      

 التثبيتات في شكل ممتاز 22الحساب       
 ليصبح لدينا: 9إلى  0أرقام يضاف إلى الرقمين على اليمن رقم من  3ومن اجل تشكيل مدونة حسابات ذات 

 التثبيتات العينية 21الحساب الرئيسي       
 األراضي 211الحساب       
 األراضيترتيب وتهيئة  عمليات 212الحساب       
 البناءات 213الحساب      

 :ب ـ األصناف 
 أصناف وهي مقسمة إلى:  7تشمل مدونة الحسابات      
  حسابات الميزانية( وهي قابلة لالنعكاس )استخدامها غير نهائي( 5إلى  1حسابات مرقمة من(    
  لالنعكاس )استخدامها نهائي(.)حسابات التسيير( وهي غير قابلة   7، 6حسابات مرقمة ب 

 مدونة الحسابات حسب النظام المحاسبي المالي
 حسابات التسيير حسابات الميزانية

 :حسابات رؤوس األموال01الصنف
 

 : حسابات األعباء06الصنف 

 : حسابات المنتوجات07الصنف

 :حسابات التثبيتات02الصنف
 التنفيذ:حسابات المخزونات والمنتوجات قيد 03الصنف
 حسابات الغير:04الصنف
 الحسابات المالية05الصنف

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

 واألصناف وتنقسم إلى:
 :تتكون من رقمين حيث يدل الرقم األول على اليسار على الصنف الذي ينتمي إليه الحساب. الحسابات الرئيسية 
 :تتكون من ثالثة أرقام حيث يدل الرقمين األولين على اليسار على الحساب الرئيسي الذي ينتمي إليه الحساب. الحسابات الفرعية 
 :م األولى على اليسار على الحساب الفرعي الذي ينتمي إليه الحساب.تتكون من أربعة أرقام حيث تدل الثالث أرقا الحسابات الجزئية 
 مثال:

 المنتجات                                                                                                      الصنف حسابات         
 والمبيعات من الخدمات والمنتجات الملحقة                 الحساب الرئيسي: المبيعات من البضائع والمنتجات التامة الصنع 70حـ/     

 يالمبيعات من البضائع                                                                                              الحساب الفرع 700حـ/    
 الحساب الجزئي                                                                           المبيعات من البضائع نوع )أ(        7001  حـ/    

 ++( وتكون طبيعتها على طبيعة الحساب الرئيسي الذي تفرعت منه9هي الحسابات التي رقمها الثالث) :د ـ حاالت خاصة بالترقيم
 مثال:

 .: الموردون والحسابات المرتبطة بها يسجل في جانبه الدائن الديون اتجاه الموردون 40الحساب حـ/ -
 .من الموردون المردون المدينون: يسجل في جانبه المدين التسبيقات المدفوعة والتخفيضات للتحصيل 409الحساب حـ/ -

 



  ةيداغوجيالبطاقة الب
  )04( :رقم البطاقة
  الثانية ثانوي :المستوى

  تسيير مالي ومحاسبي :المادة

  المبادئ األساسية للمحاسبة  :المجال المفاھيمي األول        
  ) الميزانية والنتيجة04( الوحدة :        

 ينجز الميزانية ويحدد النتيجة. -: الكفاءات المستھدفة       

  :المخطـــــــط

  .التمھيد( وضعية االنطالق): 1
  .Nإليك جدول الميزانية إلحدى المؤسسات في نهاية السنة 

  المبالغ  الخصوم  ر.ح  المبالغ  األصول  ر.ح
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  المخزونات من البضائع

  الزبائن
  الصندوق

250000  
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25000  
23000  
30000  
50000  
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106  
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401   
404  

  رأس مال الشركة
  احتياطات

  نتيجة السنة المالية
  موردو المخزونات والخدمات

  موردو التثبيتات

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

  578000  المجموع  578000  المجموع
  ؟كيف يتم حساب النتيجة       التي تظهر في الميزانية؟ما هي الحسابات     * ما هي الميزانية وما هي مكوناتها؟  المطلوب:   

   :البنــــــا ء .2     
Iتعريف الميزانية1     . الميزانية . 

 التثبيتات المعنوية*      ): التثبيتات2أ ـ الصنف (       . حسابات األصول1.2     . حسابات الميزانية2                 
 التثبيتات العينية*                                                                                                                
 مالية*التثبيتات ال                                                                                                                

 ):المخزونات03ب ـ الصنف(                                                                             
 ): حسابات الغير4جـ ـ الصنف(                                                                             

 ): الحسابات المالية5د ـ الصنف(                                                                              
  ): حسابات رؤوس األموال1أ ـ الصنف(        . حسابات الخصوم2.2                                           

 رأس المال *                                                                                                                 
 االقتراضات والديون المماثلة *                                                                                                                 

 ): حسابات الغير4ب ـ الصنف(                                                                              
 ): الحسابات المالية5جـ ـ الصنف(                                                                             

  .شكل الميزانية3                
II .النتيجة تعريف. 1   النتيجة 

  األعباء .1.2     النتيجة حسابات. 2               
 المنتوجات .2.2                                          

 الربح حالة .1.3        النتيجة تحديد. 3               
 الخسارة حالة .2.3                                          

III .بالنتيجة الميزانية عالقة 
  المبدأ. 1               
 الميزانية في النتيجة ظهار. إ2               

IV .النتائج حساب 
 شكله. 1              

  إعداده. 2              
 75ص 4.3،  74ص 2.1تمارين رقم . التطبيـــــق:3

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



  
  )  SCFمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي (

  المبادئ األساسية للمحاسبة :المفاهيمي األول الميدان
   الميزانية والنتيجة: )04(الوحدة رقم 

  سا 11 الحجم الساعي:
  

  

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة

ـ ينجز المتعلم شكل الميزانية باستعمال 
  المجدول ويحدد النتيجة.

Iالميزانية .  

 الميزانية تعريف. 1

  الميزانية حسابات. 2  
  األصول حسابات. 1.2
  التثبيتات ):2الصنف ( ـ أ

، 204ـ االقتصار على الحسابات:   ـ التثبيتات المعنوية
205 ،208.  

، 211ـ االقتصار على الحسابات:  ـ التثبيتات العينية
213 ،215 ،218.  

 على:  218ـ يقتصر في حساب   

 .معدات النقل 

 .معدات المكتب 

 .أثاث المكتب 

 .معدات اإلعالم اآللي  

  الماليةـ التثبيتات 
ــــى الحســــابات:  ــــ االقتصــــار عل ، 271ـ

التـــــــــــي تمثـــــــــــل مختلـــــــــــف  273، 272
  السندات.

، 30ـ االقتصار على الحسابات:  المخزونات):03الصنف( ـ ب
31 ،32 ،35.  

ـ حسابات الغير ذات الطابع المدين   ): حسابات الغير4جـ ـ الصنف(
  الزبائن. 41مثل حساب 

ــــ الحســـابات ذات الطـــابع المـــدين مثـــل   ): الحسابات المالية5د ـ الصنف(  
  .53وحـ/ 51حـ/

  الخصوم حسابات. 2.2  
): حسابات رؤوس 1الصنف( ـ أ  

 األموال

  

  .101ـ حساب ـ رأس المال
  .164ـ حساب  ـ االقتراضات والديون المماثلة

ـ حسابات الغير ذات الطابع الدائن  ): حسابات الغير4ب ـ الصنف(
  الموردون. 40مثل حساب 

المساهمات البنكية  519ـ حساب  ): الحسابات المالية5جـ ـ الصنف(
  الجارية.

  

  :الكفاءات المستھدفة

  ويحدد النتيجة.ـ ينجز الميزانية 



 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية التعلم أنشطة

ـ ينجـز المـتعلم الميزانيـة ويحـدد النتيجـة 
انطالقــا مــن ميــزان المراجعــة باألرصــدة 

  باستعمال المجدول.

ـ االقتصـار علـى الشـكل المبسـط الـذي  الميزانية شكل. 3
ـــــى  ـــــى الكتـــــل المحتويـــــة عل يحتـــــوي عل

  األصناف وفًقا للنموذج الرسمي.
II .النتيجة  
  النتيجة تعريف. 1
  النتيجة حسابات. 2

  األعباء .1.2
  المنتوجات .2.2
  النتيجة تحديد. 3

  الربح حالة .1.3
  الخسارة حالة .2.3
III .بالنتيجة الميزانية عالقة   
   المبدأ. 1
   الميزانية في النتيجة ظهارإ. 2

IV .النتائج حساب  
ـــــ يســـــتعمل المـــــتعلم المجـــــدول إلعـــــداد  ـ

  نموذج حساب النتائج.
ـ االقتصار على حساب النتائج حسـب شكله. 1

  طبيعته.
ـــــــــ انطالقــــــــًا مــــــــن وضــــــــعيات مختلفــــــــة 

الســـــــــابقة يســــــــتعمل المــــــــتعلم النمــــــــاذج 
  للمؤسسة. إلعداد حساب النتائج

  إعداده. 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1201مارس   -ر واالقتصادشعبة التسيي – السنة الثانية ثانوي  - التسيير المحاسبي والماليمادة الوثيقة المرافقة لمنھاج 
  

  الميدان المفاھيمي األول : المبادئ األساسية للمحاسبة

  الميزانية والنتيجة): 04الوحدة رقم (

  سا 11الحجم الساعي:

  

  

 مؤشرات التقويم:

 .يميز بين حسابات الميزانية وحسابات التسيير 

 .يحدد النتيجة وينجز الميزانية 
  

 وسائل الدعم واإليضاح : 

 االعتماد على مدونة الحسابات. 
 

  المنھجية والبيداغوجية  :التوجيھات 

I: الميزانية .  

  ا، بحيث اريخ م ابات التسيير في ت ة وحس ابات الميزاني اد أرصدة حس االعتماد على مدونة الحسابات كمكتسبات قبلية أو اعتم

 يراعى في ذلك وجود حالة نتيجة موجبة (ربح).

  مع االقتصار على الحسابات المشار إليھا في المنھاج.تقدم األصناف المكونة لألصول والخصوم وفق النظام المحاسبي المالي 

 نا ف األص ى تعري ارة فيقتصر عل ع اإلش يلية، م ة تفص ى أن الصنفين ( دون دراس ابات ذات 5) و(4إل ى حس ان عل ) يحتوي

 أرصدة مدينة وحسابات ذات أرصدة دائنة.

 ) ا األصلية وتبيين موقعھا ××) 9يتم تطبيق حالة الحسابات التي يحتوي رقمھا الثالث من الميزانية واإلشارة إلى تغيير طبيعتھ

 (إدراجھا بإشارة سالبة). 

II: النتيجة .  

  واألعباء المنتوجاتتحدد النتيجة حسابياً بالفرق بين. 

 إظھار النتيجة في الميزانية في حالتي الربح والخسارة. 

 ينجز حساب النتائج انطالقا من أرصدة حسابات التسيير. 

  بتطبيق مباشر على حساب النتائج دون دراسة تفصيلية للحسابات مع التركيز على النتائج الوسيطية.االكتفاء  

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

  

  

  

  

  : الكفاءات المستھدفة

  ـ ينجز الميزانية ويحدد النتيجة.



وارد إبراهيم     األستاذ:            التسيير المحاسبي والمالي                                  مـــادة:  
. ت إ 02 المستوى:المبادئ األساسية للمحاسبة                       :)01المجال المفـاهيمي (  

  سا   11 :الحجم الساعي  الميزانية والنتيجة                                          ):04الوحـــــدة (
 

  
  .Nإليك جدول الميزانية إلحدى المؤسسات في نهاية السنة  :الوضعية 
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  سندات المساهمة األخرى
  المخزونات من البضائع

  الزبائن
  الصندوق
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23000  
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50000  

101  
106  

12  
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404  

  الشركةرأس مال 
  احتياطات

  نتيجة السنة المالية
  موردو المخزونات والخدمات

  موردو التثبيتات

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

  578000  المجموع  578000  المجموع
  * ما هي الميزانية وما هي مكوناتها؟ المطلوب:   

  * ما هي الحسابات التي تظهر في الميزانية؟                 
 * كيف يتم حساب النتيجة                 
  مراحل الدرس

Iالميزانية .: 
  الخاصة للكيان (المؤسسة) عند تاريخ إقفال الحسابات. الميزانية هي كشف إجمالي لألصول والخصوم ورؤوس األموال:. تعريف الميزانية1

 مجموع االستخدامات(مجموع األصول)=مجموع الموارد(مجموع الخصوم) مالحظة:
  :. حسابات الميزانية2

 .) التي تظهر في جانب األصول والخصوم 5.4.3.2.1هي األصناف (
  :. حسابات األصول1.2

  . تعريف حسابات األصول:1.1.2
 قابلة مدينةهي العناصر المراقبة من طرف المؤسسة والناتجة عن أحداث سابقة ويرتقب منها منافع اقتصادية في المستقبل وهي ذات طبيعة 

    .لالنعكاس
 . تقديم حسابات األصول:2.1.2

 هي العناصر التي تستعملها المؤسسة أثناء نشاطها بشكل مستمر ودائم لمدة تفوق السنة  وتنقسم إلى: :التثبيتات): 2أ ـ الصنف (
 تبرمجيا:204حـ/هي أصول غير مادية وغير نقدية تملكها المؤسسة وتراقبها وتستعملها في مختلف األنشطة مثل  :التثبيتات المعنوية

 .والرخص والعالماتبراءات :ال205حـ/، وما شابهها المعلومات
: 211واحدة مثل حـ/ هي أصول مادية (عينية) التي تمتلكها المؤسسة وتستخدمها في مختلف األنشطة ألكثر من سنة :التثبيتات العينية

 : التثبيتات العينية األخرى يشمل (معدات النقل، أثاث مكتب، معدات مكتب، معدات إعالم ألي)218، حـ/: البناءات213األراضي، حـ/
.... التي هي األصول المالية التي تمتلكها المؤسسة بغرض الحصول على منافع مستقبلية وتشمل  السندات والقيم المماثلةالتثبيتات المالية:

: السندات المثبتة التابعة لنشاط 273ائن، حـ/: السندات التي تمثل حق الدين الد272قررت المؤسسة االحتفاظ بها لمدة تفوق السنة مثل حـ/
 الحافظة.

  ينجز الميزانية ويحدد النتيجة. ـ :الكفاءات المستهدفة



هي األصول التي تمتلكها المؤسسة بغرض استعمالها في العملية اإلنتاجية أو تقديم خدمات أو إعادة بيعها على :المخزونات):03ب ـ الصنف(
: المخزونات من 35: المواد األولية واللوازم، حـ/31المخزونات من البضائع، حـ/ 30وتشمل أيضا المنتجات التامة الصنع مثل حـ/ حالها 

  رى.: التموينات األخ32المنتجات، حـ/
السلع التي قررت المؤسسة االحتفاظ بها من أجل استخدامها في مختلف األنشطة لمدة تفوق السنة تظهر في صنف التثبيتات ال في  :مالحظة

أجهزة اإلعالم اآللي فإن السيارات الموجه للبيع تعتبر مخزونات أما لتي وف تستعملها المؤسسة في نشاطها تعتبر ك مؤسسة تبيع مثلالمخزونات 
  تثبيتات (معدات اإلعالم اآللي)،

  
  مثل: هي التزامات الغير نحو المؤسسة :(ذات الطبيعة المدينة)): حسابات الغير4جـ ـ الصنف(

  :الزبائن الدائنون، يظهر هذا الحساب في جانب األصول419المشكوك فيهم.... ما عدا حـ/: الزبائن 413حـ/ : الزبائن،411حـ/
 .40: الموردون المدينون:يسجل في جانب األصول عكس باقي الحسابات الفرعية التابعة للحساب الرئيسي 409حـ/

    ....)(النقود، الشيكات األموالالحسابات التي تسجل فيها حركة  هي:(ذات الطبيعة المدينة ): الحسابات المالية5د ـ الصنف(
: المساهمات البنكية 519: الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية األخرى..... ما عدا حـ/515: بنوك الحسابات الجارية، حـ/512حـ/مثل:

  يظهر  في جانب الخصوم الجارية 
 : الصندوق.53حـ/

  :. حسابات الخصوم2.2
هي االلتزامات الراهنة للمؤسسة الناتجة عن أحداث ماضية يترتب عن انقضائها خروج موارد ممثلة منافع  . تعريف حسابات الخصوم:1.2.2

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

 والخارجية طويلة المدى (مدتها تفوق السنة) مثل تمثل مصادر التمويل الداخلية:): حسابات رؤوس األموال1أ ـ الصنف(
 المصادر الداخلية  

  :واالحتياطات وما يماثلها رأس المال-10
  ك رأس المال الصادر أو رأس مال الشركة....101حـ/                   
 : االحتياطات 106حـ/                   

  نتيجة السنة المالية -12
 المصادر الخارجية  

  :االقتراضات والديون المماثلة -16
 : االقتراضات السندية األخرى163حـ/                       

  وهي: التزامات المؤسسة نحو الغير هي :(ذات الطبيعة الدائنة)): حسابات الغير4ب ـ الصنف(
: موردو السندات الواجب 403ك موردو المخزونات والخدمات، حـ/401(حـ/ الموردون والحسابات الملحقة :40الحسابات الفرعية ل حـ/

 :الزبائن الدائنون.419: الموردون المدينون) باإلضافة إلى حـ/409.ماعدا ح/ـ...............دفعها..
ك والمؤسسات المالية عندما تكون هي الحسابات التي تسجل فيها العمليات مع البنو :(ذات الطبيعة الدائنة)): الحسابات المالية5جـ ـ الصنف(

  مثل:أرصدتها دائنة 
يدرج في حسابات الخصوم ويعتبر  (حالة السحب على المكشوف) : المساهمات البنكية الجارية:بحيث عندما يكون رصيد البنك دانا519حـ/
         دينا
  

        
  .شكل الميزانية:3

  المبالغ الصافية  العناصر
  األصول غير الجارية

  تثبيتات معنوية 
  تثبيتات عينية

  

 أما األصول العينية التي تكتلها المؤسسة لغرض بيعها كاألراضي تعتبر من المخزونات وليس من التثبيتات.



  تثبيتات مالية
  األصول الجارية

  المخزونات
  الزبائن، موردون مدينون

  البنك، الصندوق(الموجودات)
    المجموع العام لألصول
  رؤوس األموال الخاصة 

  رأس المال
  االحتياطات

  النتيجة الصافية للسنة المالية
  الخصوم

  الخصوم غير الجارية
  القروض والديون

  مؤونات وإرادات مثبتة مسبقا
  الخصوم الجارية

  موردون 
  ديون أخرى
  خزينة سالبة

  

    المجموع العام للخصوم
ليدنا ا(ألصول غير الجارية+ األصول الجارية) (مجموع األصول)= (رؤوس األموال الخاصة + الخصوم  غير الجارية + الخصوم : 1مالحظة

  الجارية)(مجموع الخصوم)
  الميزانية التي تعدها المؤسسة في بداية السنة تسني الميزانية االفتتاحية أما المعدة في أخر السنة تسمى بالختامية. :2مالحظة

II .النتيجة:  
  :النتيجة تعريف. 1

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

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

  : أعباء المستخدمين63:الخدمات الخارجية األخرى    حـ/62:الخدمات الخارجية      حـ/61:المشتريات المستهلكة     حـ/60حـ/
  :األعباء المالية66:األعباء العملياتية األخرى       حـ/65حـ/: الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة                     64حـ/
 : الضرائب عن النتائج وما يماثلها69:المخصصات لإلهتالكات والتموينات وخسائر القيمة    حـ/68األعباء      حـ/ -:العناصر غير العادية67حـ/

  وتتمثل فيما يلي: األصول أو نقص في الخصوم هي كل ما حققته المؤسسة في شكل مداخيل أو زيادة في :المنتوجات .2.2
:اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون 72حـ/             :المبيعات من البضائع والمنتوجات المصنعة والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة  70حـ/
           :المنتوجات المالية 76حـ/        :المنتوجات العملياتية األخرى 75حـ/     :إعانات االستغالل  74حـ/      :اإلنتاج المثبت 73حـ/
 :اإلسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات  78حـ/                      المنتوجات  -:العناصر غير العادية77حـ/
  :النتيجة تحديد. 3
 مجموع األعباء –النتيجة= مجموع المنتوجات    

  :الربح حالة .1.3
  ربحالنتيجة  فإن مجموع األعباء>مجموع المنتوجاتإذا كان 

  :الخسارة حالة .2.3
  خسارةالنتيجة  فإن مجموع األعباء<مجموع المنتوجاتإذا كان 
  معدومة (ال ربح وال خسارة)مجموع األعباء فإن النتيجة =مجموع المنتوجاتإذا كان 

III .بالنتيجة الميزانية عالقة: 
 تؤثر النتيجة على رؤوس األموال الخاصة حيث تزيد في حالة الربح وتنقص في حالة الخسارة. :المبدأ. 1
  :نتيجة السنة المالية).12تظهر النتيجة في الميزانية في جانب الخصوم (حـ/ :الميزانية في النتيجة ظهار. إ2



 ربحمجموع الخصوم (دون احتساب النتيجة)=النتيجة هي >كان مجموع األصول   إذا  
  خسارةمجموع الخصوم (دون احتساب النتيجة)=النتيجة هي <إذا كان مجموع األصول 
  مجموع الخصوم(دون احتساب النتيجة) –النتيجة= مجموع األصول  

  من اجل إعادة التوازن للميزانية ربحإذا كانت  (+)وبإشارة  خسارةإذا كانت  )-(يكتب مبلغ النتيجة بإشارة 
  (الوضعية)مثال:

   DA563000مجموع الخصوم=  DA578000لدينا مجموع األصول= 
 +DA15000=563000-578000مجموع الخصوم =  –النتيجة = مجموع األصول 

 في جانب الخصوم بالموجب. 12بما أن النتيجة موجبة فإن المؤسسة حققت ربح وتسجل النتيجة في الحساب 
IV .المحققة من طرف المؤسسة خالل سنة مالية. اتهو بجول يلخص األعباء والمنتوج :النتائج حساب 

  :شكله. 1
  n السنة  البيان

  المبيعات والمنتوجات المحققة
  اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون

  اإلنتاج المثبت
  إعانات االستغالل 

  70حـ/
  72حـ/
  73حـ/
  74حـ/

  74+ حـ/73+ حـ/72+ حـ/70حـ/  إنتاج السنة المالية -1
  المستهلكةالمشتريات 

  الخدمات الخارجية واإلستهالكات األخرى
  60حـ/
  62حـ/ او 61حـ/

  62+ حـ/ 61+حـ/60حـ/  استھالك السنة المالية -2
  )2-1(  ) 2-1القيمة المضافة لالستغالل ( -3

  أعباء المستخدمين
  الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

  63حـ/
  64حـ/

  64حـ/ -63حـ/ -)3(  إجمالي فائض االستغالل  -4      
  المنتوجات العملياتية األخرى

  األعباء العملياتية األخرى
  المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

  استرجاع على خسائر القيمة 

  75حـ/
  65حـ/
  68حـ/
  78حـ/

  78حـ/+ 68حـ/ -65حـ/ -75)+ حـ/4(  النتيجة العملياتية - 5        
  المنتوجات المالية

  الماليةاألعباء 
  76حـ/
  66حـ/

  66حـ/ -76حـ/  النتيجة المالية -6         
  )6+5(                      )6+5النتيجة العادية قبل الضرائب( -7         

  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
  الضرائب المؤجلة(تغيرات) عن النتائج العادية

  698و حـ/ 695حـ/
  692و حـ/ 692حـ/

 منتوجات األنشطة العادية مجموع    
 مجموع األعباء األنشطة العادية    

  مجموع الضرائب الواجبة والمؤجلة -)7(  النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8         
  منتوجات -عاديةعناصر غير 

  أعباء -عناصر غير عادية
  77حـ/
  67حـ/

  67حـ/ -77حـ/  النتيجة غير العادية -6
  )9+8(  الماليةصافي نتيجة السنة  -7

 
  :إعداده. 2

  يتم إعداد حساب النتائج انطالقا من أرصدة حسابات التسيير الرئيسية المعطاة:
  كانت أرصدة حسابات التسيير لمؤسسة الصومام كما يلي:  31/12/2011في تاريخ  مثال:

  المبالغ  األعباء  ر.ح  المبالغ  المنتوجات  ر.ح



70  
73  
76  
77  
  

  المحققةالمبيعات والمنتوجات 
        اإلنتاج المثبت 

       المنتوجات المالية 
  منتوجات -غير عادية العناصر

  
  

200000  
10000  
20000  

8000  

60  
62  
63  
64  
65  
69  

المشتريات المستهلكة     الخدمات 
  الخارجية األخرى    
   أعباء المستخدمين

    ائب والرسوم والتسديدات المماثلةالضر 
  األعباء العملياتية األخرى 

  الضرائب عن النتائج وما يماثلها      

100000  
30000  
25000  
15000  
10000  
13000  

  193000  المجموع  238000  المجموع
  . إنشاء جدول حساب النتائج؟2. حساب النتيجة؟ 1المطلوب:   

 )DA45000)........1= 193000-238000مجموع األعباء = -وجاتتحساب النتيجة. لدينا النتيجة = مجموع المن .1
 إعداد حساب النتائج. .2

  nالسنة   البيان
  المبيعات والمنتوجات المحققة

  اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون
  اإلنتاج المثبت

  إعانات االستغالل 

200000  
------  

10000  
-----  

  210000  إنتاج السنة المالية -4
  المستهلكةالمشتريات 

  الخدمات الخارجية واإلستهالكات األخرى
100000  

30000  
  130000  استھالك السنة المالية -5
  80000  ) 2-1القيمة المضافة لالستغالل ( -6

  أعباء المستخدمين
  الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

25000  
15000  

  40000  إجمالي فائض االستغالل  -4      
  األخرىالمنتوجات العملياتية 

  األعباء العملياتية األخرى
  المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

  استرجاع على خسائر القيمة 

----  
10000  
----  

-----  
  30000  النتيجة العملياتية - 5        

  المنتوجات المالية
  األعباء المالية

20000  
----  

  20000  النتيجة المالية -6         
  50000  )6+5النتيجة العادية قبل الضرائب( -7         

  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
  الضرائب المؤجلة(تغيرات) عن النتائج العادية

13000  
  

 مجموع منتوجات األنشطة العادية    
 مجموع األعباء األنشطة العادية    

  37000  النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8         
  منتوجات -عناصر غير عادية
  أعباء -عناصر غير عادية

8000  
-----  

  80000  النتيجة غير العادية -8
  45000  صافي نتيجة السنة المالية -9

 ) النتيجة المتحصل عليها في الجدول 1النتيجة= ( 



 ةالبطاقة البيداغوجي
 (05) :رقم البطاقة

 الثانية ثانوي :المستوى

 تسيري مايل وحماسيب :المادة

 املبادئ األساسية للمحاسبة  :المجال المفاهيمي األول        
 ( التنظيم احملاسيب الكالسيكي05) الوحدة :        

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

 :المخطـــــــط

 .التمهيد) وضعية االنطالق(: 1

غري أن النظام الكالسيكي يبقى هو النظام الشائع واألكثر استخداما إىل جانب أنظمة أخرى مكملة لقد أعتمد يف خمتلف أحناء العامل عدة أنظمة حماسبية، 
الكالسيكي هو القاعدة لكل األنظمة املطورة، يقوم هذا النظام على أساس استخدام ثالث دفاتر حماسبية رئيسية وهدي الدفرت اليومي، وبديلة، فالنظام احملاسيب 

 الدفرت الكبري، دفرت املراجعة واليت تسجل فيها كل األحداث انطالقا من وثائق إثباتيه يف الوقت الالزم ومن مث إعداد الكشوف املالية.
 ميزان املراجعة مبراقبة تطبيق مبدأ القيد املزدوج يف خمتلف مراحل التسجيل احملاسيب.يسمح  -

 لكل التدفقات؟                                           فما هو النظام احملاسيب الكالسيكي؟ وما هي مكوناته؟ وكيف يتم التسجيل احملاسيب
  :البنــــــا ء .2     

 . تعريف التنظيم احملاسيب الكالسيكي1.1    اسيب. مدخل للتنظيم احمل1
 . أهداف التنظيم احملاسيب الكالسيكي2.1                                   
 . الدفاتر الرمسية املستخدمة3.1                                   

 . التنظيم احملاسيب الكالسيكي )نظرة عامة(2
 . املبدأ1.2                                  
 أ ـ خطوات النظام الكالسيكي      . تقدمي النظام الكالسيكي2.2                                  

 ب ـ تقدمي خمطط النظام الكالسيكي                                                                         
 الكالسيكي )مكونات النظام(. استعمال النظام 3

 . أعمال متهيدية1.3                                 
 أ ـ تعريف اليومية                    . دفرت اليومية2.3                                 

 ب ـ مسك اليومية                                                                        
 جـ ـ شكل اليومية والقيد احملاسيب                                                                        
 القيد البسيط*                      د ـ أنواع القيد احملاسيب                                                                        

 القيد املركب*                                                                                                                         
                          

 . الدفرت الكبري3.3                                
 . الوثائق التلخيصية4.3                                

 . التسجيل احملاسيب1.4      القيد املزدوج . تقدمي4
  . تقدمي النظام )املبدأ(2.4                                
 . التسجيل احملاسيب والقيد املزدوج3.4                                

 يف اليومية والقيد املزدوجأ ـ  التسجيل                                                                         
 ب ـ التسجيل يف الدفرت الكبري والقيد املزدوج                                                                       

 أ ـ تعريفه                ميزان املراجعة. 4.4                                
 ب ـ شكله                                                                       

 جـ ـ دوره                                                                       
 95ص 3،  94ص 2.1متارين رقم . التطبيـــــق:3

    . التقــــــويم :4

  تسجيل العمليات يف دفرت اليومية.يستخدم الوثائق احملاسبية يف 
  وميزان املراجعة. الكبريدفرت الينجز 
 .يتأكد من صحة تطبيق مبدأ القيد املزدوج يف تسجيل العمليات 
 .حيدد النتيجة ويعد امليزانية 

 (  SCFمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )
 



 المبادئ األساسية للمحاسبة :المفاهيمي األول الميدان
  التنظيم المحاسبي الكالسيكي: (05)الوحدة رقم 

 سا 14الحجم الساعي:
 

 

 

 

 

 والبيداغوجيةالتوجيهات المنهجية  المضامين المعرفية أنشطة التعلم

ـــ جز ــم علمــخططا مبييــخ جفــج  مبخطــ  
مرعحــــــق خيفجـــــــس علز ــــــخا عل   ـــــــج   

 فخ خبدعا مطخلج علزصوص.

  المحاسبي للتنظيم مدخل. 1
 علمحخ ف  علخز جا خطرج . 1.1

 عل   ج  

 

 علمحخ ف  علخز جا أهدع . 2.1
 عل   ج  

 

  علم خبدمة علر مجة علدفخخر. 3.1 
 نظرة) الكالسيكي المحاسبي التنظيم. 2 

 (عامة

 

  علمفدأ. 1.2 
  عل   ج   علز خا خقدجا. 2.2 
  عل   ج   علز خا بيوعت ـ أ 
  عل   ج   علز خا مبيي خقدجا ـ ب 
 مكونات) الكالسيكي النظام استعمال. 3 

 (النظام

 

ــــــــ علىـــــــخرا ثلـــــــ  علو ـــــــخ س عل فوخجـــــــة  خمهجدجة أعمخق. 1.3 
م خزجة   ع خبدعا دفخر م ودا.وع 

ـ جز م علمخططا ى ق علجومجة فخ ـخبدعا 
 علم دوق.

جيفـــــــس علمـــــــخططا مرعحـــــــق علز ـــــــخا ـ        
ـــــــخت  ـــــــخ  مـــــــ  عمطج عل   ـــــــج   عزي ع

 .ععخصخدجة فخ خطمخق علم دوق

ــــــ  علجومجة دفخر. 2.3 ج ــــــخمد خطرجــــــ  وىــــــروي م ــــــ  ـ
علـــــدفخخر علمحخ ـــــفجة مـــــ  علمـــــوعد 

( مــــــ  علقــــــخزو  24( ثلــــــ  )20)
07-11 

 خطرج  علجومجة أ ـ

  علجومجة م   ـ ب
  علمحخ ف  وعلقجد علجومجة ى ق ـ  ـ
  علمحخ ف  علقجد أزوعع ـ د

 علف جي علقجد  
 علمر ب علقجد  

  عل فجر دفخرعل. 3.3
  علخطبجصجة علو خ س. 4.3

  

 :الكفاءات المستهدفة

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

 



 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية المضامين المعرفية أنشطة التعلم

  المزدوج القيد تقديم. 4 
  علمحخ ف  علخ  جق. 1.4 
  (علمفدأ) علز خا خقدجا. 2.4 
 وعلقجــــــــــد علخ ــــــــــ جق علمحخ ــــــــــف . 3.4 

 علممدوج
 

 وعلقجد علجومجة ف  علخ  جق أ ـ  
 علممدوج

ـــــ علىـــــخرا ثلـــــ  أ   م مـــــوع علمفـــــخل   ـ
علم ـــ طة فـــ  عل خزـــب علمـــدج  ج ـــخو  
م مــوع علمفــخل  علم ــ طة فــ  عل خزــب 

 علدع  .
 وعلقجد عل فجر دفخرعل ف  علخ  جق ب ـ 

 علممدوج
ـــ علىـــخرا ثلـــ  أ   م مـــوع ع رصـــدا  ـ
علمدجزـــــــة ج ـــــــخو  م مـــــــوع ع رصـــــــدا 

 علدع زة.
جز م علمخططا مجـمع  علمرع طـة فخ ـخطمخق ـ 

 علم دوق عزي ع خ م  مطيجخت.
  مجمع  علمرع طة. 4.4

  خطرجفه ـ أ
  ى طه ـ ب 
 دور علمرععفة.ـ علىخرا ثل   دوره ـ ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1201مارس   -ر واالقتصادشعبة التسيي – السنة الثانية ثانوي  - التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنهاج مادة 
 

 الميدان المفاهيمي األول : المبادئ األساسية للمحاسبة

 الكالسيكي (: التنظيم المحاسبي05الوحدة رقم )

 سا 14الحجم الساعي:

 

 

 

 

 

 مؤشرات التقويم:

 .يستخدم الوثائق المحاسبية في تسجيل العمليات في دفتر اليومية 

  وميزان المراجعة. الكبيردفتر الينجز 

  القيد المزدوج في تسجيل العمليات.يتأكد من صحة تطبيق مبدأ 

 .يحدد النتيجة ويعد الميزانية 

 وسائل الدعم واإليضاح : 

 .وثائق محاسبية تثبت العمليات االقتصادية 

 شكل تخطيطي للنظام المحاسبي الكالسيكي بإحدى المؤسسات 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية:

 بياً انطالقاً من الوثائق المحاسبية على شكل قيوود فوي اليوميوة و ترحيول  و   يتمثل النظام الكالسيكي في تسجيل العمليات محاس

 مروًرا بميزان المراجعة. وينتهي بإعداد الميزانية الختامية الكبيردفتر الالقيود إلى 
 .التأكيد على أن اليومية عبارة عن دفتر رسمي ، يمسك وفق الشروط التي حدد ا القانون 
 ميووزان المراجعووة  ة تتعلووق بحسووابات  ات أرصوودة مدينووة وحسووابات  ات أرصوودة دائنووة، يووتم إعوودادانطالقووا موون عمليووات متنوعوو

 للتأكد من تطبيق مبدأ القيد المزدوج.بالمبالغ واألرصدة 
 تنجز حالة شاملة انطالقاً من الوثائق المحاسبية إلى غاية إعداد الميزانية الختامية. 

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

 

 

 

 

 

 : الكفاءات المستهدفة

والقي  د  ـ   يطب  ق مب  دا النظ  ام المحاس  بي الكالس  يكي

 في تسجيل العمليات االقتصادية. المزدوج



وارد إبراهيم     األستاذ:            التسيير المحاسبي والمالي                                  مـــادة:  
. ت إ 02 المستوى:المبادئ األساسية للمحاسبة                       :(01المجال المفـاهيمي )  

 سا   14 :الحجم الساعي                            التنظيم المحاسبي الكالسيكي  (:05الوحـــــدة )
 

  

 الوضعية 
ظمة لقد أعتمد في مختلف أنحاء العالم عدة أنظمة محاسبية، غير أن النظام الكالسيكي يبقى هو النظام الشائع واألكثر استخداما إلى جانب أن 

أخرى مكملة وبديلة، فالنظام المحاسبي الكالسيكي هو القاعدة لكل األنظمة المطورة، يقوم هذا النظام على أساس استخدام ثالث دفاتر 
ثباتيه في الوقت الالزم بية رئيسية وهدي الدفتر اليومي، الدفتر الكبير، دفتر المراجعة والتي تسجل فيها كل األحداث انطالقا من وثائق إمحاس

 ومن ثم إعداد الكشوف المالية.
 يسمح ميزان المراجعة بمراقبة تطبيق مبدأ القيد المزدوج في مختلف مراحل التسجيل المحاسبي. -

                                           المحاسبي الكالسيكي؟ وما هي مكوناته؟ وكيف يتم التسجيل المحاسبي لكل التدفقات؟ فما هو النظام
 مراحل الدرس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :. مدخل للتنظيم المحاسبي1
 :. تعريف التنظيم المحاسبي الكالسيكي1.1

 وإجراءات المعالجة المحاسبية.هو تبني المؤسسة لمخطط الحسابات  ودعامات 
 :. أهداف التنظيم المحاسبي الكالسيكي2.1

 وتبليغها. بعملية مسك المعلومات المعالجة ورقابتها وعرضها، المصداقية والشفافية المرتبطة االنتظام التزاماتتستوفي المحاسبة  -
 يسمح بالرقابة الداخلية والخارجية. -

 يجب على المؤسسات الي تتبنى النظام الحاسبي الكالسيكي مسك الدفاتر التالية" :. الدفاتر الرسمية المستخدمة3.1
  Le grand livre، الدفتر الكبير: Le livre d’inventaire: ، دفتر الجردLe livre journalالدفتر اليومي: 

 :. التنظيم المحاسبي الكالسيكي )نظرة عامة(2
 يقوم النظام الكالسيكي على تقسيم األعمال إلي يومية ودورية كما يلي: :. المبدأ1.2
 في دفتر اليومية وفق التسلسل ثم ترحيلها إلى الدفتر الكبير.للعمليات  اليومي : التسجيل المحاسبياألعمال اليومية 
 :إعداد الكشوف المالية )الميزانية وحسابات النتائج(تتمثل في إعداد ميزان المراجعة )غالبا في نهاية كل شهر( ومن ثم  األعمال الدورية 

 :. تقديم النظام الكالسيكي2.2
 تتمثل في األعمال التالية: :أ ـ خطوات النظام الكالسيكي

 :تصنيف وتحليل الوثائق لتسجيلها محاسبيا. أعمال تمهيدية 

 :بشكل يومي ومرتب.تسجيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة   تسجيل العمليات في دفتر اليومية 

 :ترحيل الحسابات إلى الدفتر الكبير.تسجيل العمليات في الدفتر الكبير 
 :إعداد ميزان المراجعة (إظهار ر جميع الحسابات المفتوحة في جدول ميزان المراجعة حسب التدرج الرقمي الموجود فيscf.) 
 :الميزانية وجدول حسابات النتائج.باالعتماد على ميزان المراجعة يتم إعداد  إعداد الكشوف المالية 

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

 

 

 



 :ب ـ تقديم مخطط النظام الكالسيكي
 
 
 
 
 
 
 
 

 :. استعمال النظام الكالسيكي )مكونات النظام(3
 :. أعمال تمهيدية1.3

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

 :. دفتر اليومية2.3
هو دفتر إجبار تسجل فيه المؤسسة مختلف العمليات اليومية التي تقوم بها المتمثلة في حركة األصول والخصوم  :اليوميةدفتر  أ ـ تعريف 
  .والمنتوجاتواألعباء 

 :اليوميةدفتر ب ـ مسك 
 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. -
 الهامش. إلىأو نقل عدم ترك أي بياض  -

 :المحاسبيجـ ـ شكل اليومية والقيد 
 :شكل اليومية 

 يمكن أن يكون الدفتر ذات أوراق ثابتة أو متحركة. -
 يرقم دفتر اليومية من طرف رئيس المحكمة ويختم عليه -

 :تظهر صفحات اليومية كما يلي
 حركات الحسابات البيان أرقام الحسابات

 دائن مدين دائن مدين
     

   المجموع
   الكتابة المحاسبية écriture comptable القيد(Article ) 

 
ر/ح 

 المدين

 
ر/ح 
 الدائن

 .................تاريخ العملية..................
 اسم الحساب المدين

 اسم الحساب الدائن                            
 )شرح العملية: مرجع الوثيقة الثبوتية(     

 
المبلغ 
 المدين

 
المبلغ 
 الدائن

 الوثائق الثبوتية

 يةالمعالجة المحاسب

 الكشوف المالية ميزان المراجعة الدفتر الكبير الدفتر اليومي

     travaux périodiquesدوريةأعمال      travaux journaliersأعمال يومية

 



 من البنك إلى الصندوق . DA200000قامت مؤسسة )الوليد( بتحويل مبالغ  18/03/2010في  :(1)مثال
 

53 
 
 

512 
 

.................18/03/2010.................. 
 الصندوق

 بنوك الحسابات الجارية                            
 (     تحويل مبلغ مالي من البنك إلى الصندوق)

 
200000 

 
 

200000 

 
 :د ـ أنواع القيد المحاسبي

 الكتابة البسيطة(القيد البسيط(: 
 154بشيك بنكي رقم  DA 350000قامت مؤسسة الونشريس بشراء معدات نقل بقيمة 21/04/2011في  :(2)مثال

 
218 

 
 

512 
 

.................21/04/2011.................. 
 معدات نقل

 الحسابات الجاريةبنوك                             
 (     154شراء معدات نقل بشيك رقم )

 
350000 

 
 

350000 

 
 الكتابة المركبة(القيد المركب (: 

والباقي  158بشيك بنكي رقم DA450000تم تسديد  DA 700000بقيمة قامت مؤسسة الونشريس بشراء أراضي  24/04/2011في : (3)مثال
 على الحساب.

 
211 

 
 

512 
404 

.................24/04/2011.................. 
 أراضي

 بنوك الحسابات الجارية                            
 موردو التثبيتات                           

والباقي  158بشيك رقم  DA450000)شراء أراضي: تسديد
 على الحساب(      

 
700000 

 
 

450000 
250000 

 من القيود المركبة الذي يشمل كل حسابات الميزانية يعتبر القيد االفتتاحي مالحظة:
 :. الدفتر الكبير3.3

 دفتر يتضمن حركات كل الحسابات خالل فترة زمنية معينة.تعريفه: -أ
 (T)تم من خالل ترحيل الحسابات من اليومية إلى الشكل مسك الدفتر الكبير:  -ب

 03نفس مثال رقم  مثال:
 : م التثبيتات     دائن404: البنك     دائن                   مدين     حـ/512: أراضي    دائن                مدين    حـ/211مدين    حـ/

 700000                                                          450000                                                   250000 
 

                                                                                                      
 يتم إعداد الكشوف المالية مرة في السنة انطالقا من ميزان المراجعة وهي: :)الكشوف المالية(. الوثائق التلخيصية4.3

 جدول تغير األموال الخاصة.... –جدول سيولة الخزينة  –حساب النتائج  –الميزانية  -
 :. تقديم القيد المزدوج4

تهدف المحاسبة إلي تسجيل كل العمليات التي تقوم بها المؤسسة والتي تؤثر عل ذمتها المالية مما يسمح لها  :. التسجيل المحاسبي1.4
 بإعداد الكشوف المالية وفق مبدأ القيد المزدوج.

 يقوم هذا المبدأ على: :النظام )المبدأ(. تقديم 2.4
 * كل تسجيل محاسبي يشمل على األقل حسابين أحدهما استخدام ) استخدام( واألخر مصدر )دائن(.

 .* يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن



 :. التسجيل المحاسبي والقيد المزدوج3.4
 أثناء مسك دفتر اليومية يجب احترام مبدأ القيد المزدوج الذي يحقق المساواة التالية: :أ ـ  التسجيل في اليومية والقيد المزدوج

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

 :المساواة التالية
 :ميزان المراجعة. 4.4

 (SCFمرتبة حسب الترتيب الوارد في ) بصفة دورية هو جدول يلخص كل الحسابات المفتوحة من طرف المؤسسة :أ ـ تعريفه
 :ب ـ شكله

 
 
 

 جـ ـ دوره
 المراقبة -أ

 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 المبلغ الخصوم المبلغ األصول
 األصول غير الجارية

 مباني
 معدات وأدوات
 األصول الجارية
 مخزون بضاعة

 عمالء
 البنك

000501 
100000 

50000 
000045 

200000 
70000 

180000 

 األموال الخاصة
 رأس المال

 االحتياطات
 الخصوم غير الجارية

 الخصوم الجارية
مخزونات موردو ال

 الخدماتو 

000050 
400000 
100000 

----- 
000010 

100000 

 600000 مجموع الخصوم 600000 مجموع األصول
  

أرقام 
 الحسابات

 

 األرصدة المبالغ )حركة الحسابات( الحساباتأسماء 
 دائنة مدينة دائنة مدينة

     
     المجموع

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

    مجموع حركة الحسابات المدينة   

 = مجموع حركة الحسابات الدائنة

نتيجة الترحيل الصحيح تنشأ المساواة 

 للكتابات المحاسبية للدفتر الكبير

المساواة نتيجة تطبيق مبدأ القيد  تنشأ

 المزوج

               مجموع حركة الحسابات

 = مجموع الدفتر اليومي

تنشأ المساواة نتيجة الترحيل الصحيح 

 ألرصدة الحسابات إلى ميزان المراجعة

    مجموع األرصدة المدين للحسابات

بات= مجموع األرصدة الدائنة للحسا  

= ما يسجل في الجانب الدائن في الجانب المدينما يسجل   

 وخالل السنة قامت بالعمليات التالية:
يشيك بنكي  DA00005شراء شاحنة بقيمة  20/01/2009 -

 .117رقم 
 DA150000شراء معدات وأدوات بـ  30/01/2009 -

  564،فاتورة رقم 119شيك بنكي رقم  سددت نصف المبلغ بـ
 أشهر. 8والباقي بعد 

بشيك بنكي  DA 17000دفعت للمورد مبلغ 09/02/2009 -
 .121قم 

 نقدا. DA40000استلمت من زبون مبلغ  21/03/2009. -
من الصندوق إلى  DA30000تحويل مبلغ  06/04/2009 -

 .123البنك، شيك رقم 
على  DA80000شراء قطعة أرضية بقيمة  28/04/2009 -

 .458الحساب، فاتورة رقم 
 المطلوب:

 . تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية.1
 . ترحيل الحسابات إلى الدفتر الكبير.2
 . إعداد ميزان المراجعة.3
 . إعداد الميزانية في نهاية شهر افريل مع  حساب النتيجة.4
 . سابقة. التأكد من احترام مبدأ القيد المزدوج في المراحل ال4
 



  

 

 ةالبطاقة البيداغوجي
 (06) :رقم البطاقة
 الثانية ثانوي :المستوى

 تسيري مايل وحماسيب :المادة

 عمليات االستغالل اجلارية  :الثانيالمجال المفاهيمي         
  الفوترة( 06) الوحدة :        

 .ينجز الفاتورة -: الكفاءات المستهدفة       

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

  ؟تظهر ضمن الفاتورة 
 factureفاتورة           مؤسسة الونشريس لصناعة المالبس                                            

 N 0652/02رقم :                                                               4500000ش . ذ . م. م. برأس مال قدره      

      والية تسمسيلتشارع مفدى زكريا األزهرية  12العنوان :         

                                                                    388577A 18 38رقم السجل التجاري:       

                                         380457465411رقم التعريف الجبائي :       

  

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

 دتم وتوقيع المورخ                                                              الدفع فوري ونقدا و التسليم فوري                                              

              موجهة إلى لمؤسسة "عبد العزيز "  لتجارة الجملة                          

 تسمسيلت  –نعامة  برج ب 12شارع الحرية رقم 

 B38 142 21 05رقم السجل التجاري :    

 381254789654رقم التعريف الجبائي : 

 19/12/2011األزهرية في : 

 المبلغ الوحدةسعر  الكمية التعيين المرجع

RA 15D 15000 1500 10 سروال جينز كبار 

RA 10D 18000 1200 15 سروال جينز صغار 

FM32K 10000 1000 10 قميص رجالي 

HM 32K 19000 950 20 قميص نسائي 

 المبلغ الخام                                                        

     5%الحسم بنسبة                                                     

 الصافي التجاري                                                        

    3%تخفيض تعجيل الدفع                                                     

                                                                       (  HTالصافي للدفع خارج الرسم )                                                     

  17%الرسم على القيمة المضافة                                                    

   (   TTCالمبلغ الصافي للدفع متضمن الرسم )                                                    

62000 

3100 

58900 

1767 

57133 

9712.61 

66845.61 

  :البنــــــا ء .2     

 . تعريف الفاتورة1.1. الفاتورة العادية       1
 . وصف الفاتورة2.1                          
 . عناصر الفاتورة        أ ـ  املبلغ اخلام3.1                          

 ب ـ املبلغ الصايف                                                       
 (Réductionsجـ ـ التخفيضات )                                                       

 التخفيضات التجارية*                                                                                    
 * ختفيضات التعجيل بالدفع                                                                                    

 (Majorations). الزيادات 4.1                           
 ((TTC. املبلغ الصايف للدفع متضمن الرسم 5.1                           

 ((Facture d’avoir . فاتورة اإلنقاص )فاتورة دائنة(2
 112ص  4.3ن رقم 111ص 2.1متارين رقم . التطبيـــــق:3

 يبني حمتوى كل جزء من أجزاء الفاتورة. -    . التقويم4
 فاتورة اإلنقاصو الفاتورة العادية  عناصرحيسب  -                      
 يف إعداد الفاتورة. اجملدوليستعمل  -                      



  

 

 (SCFمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )

                       عمليات االستغالل الجارية :الثاني المفاهيمي الميدان
لفوترة: (06)الوحدة رقم    ا

 سا 10الحجم الساعي:
 
 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  . الفاتورة العادية1 
ـــ يمـــتعتع التـــتعل  التدـــ وع  عـــ ا   . تعريف الفاتورة1.1 .ـ يركز على أنها وثيقة قانونية ـ

 للفاتورة.شكع نتوذدي 
 ـ تحلع الفاتورة وتحتوياتها إلى : 

  الدزء األعلىL'entête 

  الدزء الهيكليle corps 

  الدزء األمفعle pied 

يمتعتع التتعل  التد وع  ع ا  ـ  . وصف الفاتورة2.1
تن عتليات  انطالقافاتورة بميطة 

 اقتصا ية.

ـــ يــت  تعالدــة عناصــر الفــاتورة انطالقــا  
 علــى التيفيتــاتتــن وثيقــة تحتــو  

 .والرم  على القيتة التتافة 

  . عناصر الفاتورة3.1
  التبلغ اليا  أ ـ 
  التبلغ الصافي ب ـ

ـــــــ انطالقـــــــا تـــــــن عتليـــــــات تيتلفـــــــة  (Réductionsالتيفيتات )دـ ـ   ـ
وبشــــــكع تتــــــ رت يمــــــتعتع التــــــتعل  

ــــــواتير ــــــة  التدــــــ وع  عــــــ ا  ف عا ي
تحتو  على التيفيتات والزيـا ات 

 وفواتير إنقاص.

ـــانون التيفيتـــات  ـــ تـــا يمـــتى فـــي الق ـ
 (.R.R.Rالثالثة )

ـ التأكي  على أن التيفيتات التي تر  
علــــــى الفــــــاتورة األصــــــلية   تمــــــدع 

 تحامبي ا.

 التيفيتات التدارية 
  تعديع بال فعالتيفيتات 

ـــى  ـــ ا قتصـــار عل ـــى القيتـــة ـ الرمـــ  عل
 .التتافة

  (Majorations). الزيا ات 4.1

. التبلغ الصافي لل فع تتتتن 5.1 
 ((TTCالرم  

 

ـــ  التأكيــ  علــى أن التيفيتــات يــارت 
الفاتورة األصلية لـي  لهـا أثـر تـالي 

 وفق ا للنظا  التحامبي التالي.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2011مارس                                                                                                      شعبة التسيير واالقتصاد -الثانية ثانويالسنة 

 

 :الكفاءات المستهدفة

 ـ ينجز الفاتورة .



  

 

 1201رسام   -ادشعبة التسيير واالقتص – السنة الثانية ثانوي  - التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنهاج مادة 

 

 الجاريةاالستغالل عمليات الميدان المفاهيمي الثاني: 

 الفوترة(: 06الوحدة رقم )

 سا 10الحجم الساعي:

 

 
 

 

 

 

 مؤشرات التقويم:

 .يبين محتوى كل جزء من أجزاء الفاتورة 

  العادية وفاتورة اإلنقاص الفاتورة عناصريحسب. 

  في إعداد الفاتورة. المجدوليستعمل 
 

 

 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 

 يضتتاتتتضتتمن التيفيضتتات التجاريتتة وتيف عاديتتة يتتتم درا تتة عناصتتر الفتتاتورة بالتتتدرج انطتقتتا  متتن فتتاتورة 

 والر م على القيمة المضافة. التعجيل الياصة بالتعجيل بالدفع

  بي ا.ليس للتيفيضات المالية الواردة في الفاتورة األصلية أثر مالي وبالتالي ال يتم تسجيلها محا 

 فتتي  إلنقتتاص تحستتب وتستتجلبالنستتبة للتيفيضتتات التجاريتتة وتيفيضتتات التعجيتتل بالتتدفع التتواردة فتتي فتتاتورة ا

 حسب طبيعة التيفيض بالنسبة للطرفين. 709و 609الحسابين 

 .تستيدم معدالت الر م على القيمة المضافة السارية المفعول بموجب قانون المالية 

 

 

 

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

 

 

 

 

 وارد إبراهيم     ألستاذ:ا                     ي والمالي                 التسيير المحاسب  مـــادة:

 : الكفاءات المستهدفة

 .ـ ينجز فاتورة



  

 

 . ت إ 02 مستوى:العمليات االستغالل الجارية                       :(02المجال المفـاهيمي )
 سا   10 :الحجم الساعي                               الفوترة                (:06الوحـــــدة )

 

 

 ؟عرف الفاتورة و ما هي حمتوياهتا  -1بناء على الفاتورة التالية : الوضعية :
  ؟ا هي التخفيضات و الزيادات اليت تظهر ضمن الفاتورة م  -3    ؟ما هي عناصر الفاتورة  -2

 factureاتورة  ف            مؤ سة الونشريس لصناعة المتبس                                       

 N 0652/02قم :ر                                                                   4500000ش . ذ . م. م. برأس مال قدره      
 والية تسمسيلت         ألزهرية شارع مفدى زكريا ا 12العنوان :         

                                                                    388577A 18 38رقم السجل التجاري:       

                                         380457465411رقم التعريف الجبائي :       

  

 م  تة و  تون ألف و ثمان مئة و خمسة وأربعون دينار و واحد و تون  نتي أغلقت الفاتورة عند مبلغ :

 دتم وتوقيع المورخ                               الدفع فوري ونقدا و التسليم فوري                                                              

                        موجهة إلى لمؤ سة "عبد العزيز "  لتجارة الجملة                

 تسمسيلت  –نعامة  برج ب 12شارع الحرية رقم 

 B38 142 21 05رقم السجل التجاري :    

 381254789654رقم التعريف الجبائي : 

 19/12/2011األزهرية في : 

 المبلغ الوحدة عر  الكمية التعيين المرجع

RA 15D 15000 1500 10  روال جينز كبار 

RA 10D 18000 1200 15  روال جينز صغار 

FM32K 10000 1000 10 قميص رجالي 

HM 32K 19000 950 20 قميص نسائي 

 المبلغ اليام                                                        

     5%الحسم بنسبة                                                     

 الصافي التجاري                                                        

    3%تيفيض تعجيل الدفع                                                     

                             (  HTالصافي للدفع خارج الر م )                                                     

  17%الر م على القيمة المضافة                                                     

   (   TTC)لر م االمبلغ الصافي للدفع متضمن                                                     

62000 

3100 

58900 

1767 

57133 

9712.61 

66845.61 

 : الفاتورة العادية -1
د على ا مبوجبها حق للمور مات ، و ينشالبيع للسلع و اخلد أواسبية تثبت عمليات الشراء هي عبارة عن وثيقة قانونية حم تعريف الفاتورة : 1-1

 الزبون ، الذي يلتزم بالوفاء هبا يف تاريخ حمدد هبا .
  يف احملاسبة مبجرد استالمها .تقيد الفاتورة 
  بالفاتورة واجبة الدفع  أيضاتسم الفاتورة العادية 
  اتورة فيكون موضوع  أناالقتصاديني جيب  األعوانخدمة بني  تأدية أوكل بيع لسلعة   أنينص القانون على 
  حشو و واضحة  أوتكون الفاتورة خالية من كل لطخة ا واو شطب  أنجيب 
  أجزاءتتكون الفاتورة من ثالث  وصف الفاتورة : 1-2

 : حيتوي على البيانات التالية :  األعلىاجلزء  -أ
  و الرقم التسلسلي هلا  إنقاص" فاتورة  أو"  األداءتسمية الوثيقة "فاتورة واجبة " 
 لتجاري و التعريف اقم السجل ر شاط ، البيانات لكل من البائع و املشرتي من اسم ، العنوان التجاري و الشكل القانوين و طبيعة الن

 اجلبائي . 
  تاريخ حترير الفاتورة 

 .ينجز الفاتورةـ  :الكفاءات المستهدفة
 
 



  

 

 .مرجع الفاتورة 
 ية :التالنات على شكل جدول جند فيه البيااخلدمة املقدمة  أوعلى تفاصيل السلعة  حيتوياجلزء اهليكلي :  -ب
  واألحرف اماألرق أو مباألرقان اخلدمات ، و يكو  أوللتمييز بني السلع  كأساساخلدمة ويعترب   أواملرجع وهو رمز مينح للسلعة  
  األخرىاخلدمات  أواخلدمة ومواصفاهتا لتميزها عن باقي السلع  أوالتعيني و يظهر نوع السلعة  
 اخل  ( .غ ، لرت، رت ، كلمبوحدات القياس )  أواخلدمات الواردة يف التعيني بالعدد  أو الكميات حتدد الكميات من السلع..... 
 الوحدات دون احتساب الرسوم  أسعارالوحدات تبني  أسعار 

خمتلف  تأكيد بالرسوم مع و الزيادات اخلاصة إن وجدت ،ة و يظهر حصيلة املبلغ املستحقة و التخفيضات املختلف : األسفلاجلزء  -ج     
 الشروط املتعلقة بالعملية مثل :

  املبلغ اخلام  ) دون احتساب الرسوم ( أو اإلمجايلالسعر 
  فيض حيسب ع إذ كل ختالتتاببو حتتسب التخفيضات التجارية و ختفيض تعجيل الدفع ويتم حساهبا باستعمال النسب املتفق عليها

 انطالقا من الصايف الناجم عن تطبيق التخفيض السابق 
 اخلدمات  سلع أولرسم على القيمة املضافة وحيسب انطالقا من النسب اليت حددها القانون لكل نوع من أنواع الا 
  د مبلغ...تورة عنذكر عبارة     " أوقفت الفااملبلغ الصايف للدفع متضمن الرسم حمررا باألرقام و باألحرف مع.............." 
 وقيع البائع تم الندي و اخلت ىلإ باإلضافةمكان تسليم واستالم السلعة الو اخلدمة ،  طريقة الدفع و تاريخ التسديد و تاريخ و 
 عناصر الفاتورة :  1-3

 هو جمموع حواصل ضرب الكمية يف سعر الوحدة لكل سلعة أو خدمة املبلغ اخلام خارج الرسم :  -أ
       ج د 62000هو املبلغ اخلام خارج الرسم  عبد العزيز يف الفاتورة املسلمة ملؤسسة 

دات املستحقة ) تلف الزياخم إليهف هو املبلغ اخلام خارج الرسم مطروحا منه خمتلف التخفيضات  املمنوحة و يضااملبلغ الصايف :  -ب
 مصاريف النقل ، الرسوم ..... اخل (

 تعجيل الدفع  نوعني : ختفيضات جتارية و ختفيض إىلتنقسم التخفيضات :   -ج
 أنواع  3متنح ألسباب جتارية وهي   : التخفيضات التجارية 

  : ق ا للمواصفات املتفم مطابقتها أو عدممتنح للزبون كتعويض للتأخر يف التسليم ) التوريد ( أو عندما يشوب السلعة عيب التخفيضات
 عليها

 حتتوي على التخفيضات    بالنسبة للفاتورة املسلمة ملؤسسة عبد العزيز ال
 :  ة .متنح اعتبارا ألمهية و نوعية و خصوصيات الزبون أو نظرا حلجم الطلبية املعترب  التنزيالت 

 توجد تنزيالت . يف الفاتورة املقدمة من مؤسسة الونشريس ال
 : قدمة ملؤسسة ملااتورة بالنسبة للف ة معينة ،ل فرت متنح للزبون مكافأة لوفائه ،بالنظر إىل رقم األعمال دون الرسوم احملقق معه خال احملسومات

  ج د 3100" عبد العزيز " مبلغ احملسومات هو : 
 ختفيض  يسمح جبمع معدالت التخفيضات التجارية عندما يطبق أكثر من ختفيض أي عند كل المالحظة : 

 .  جتاري حنصل على صايف جتاري يكون أساس حلساب التخفيض التجاري املوايل
  ج د 58900=  3100 -62000يف الفاتورة املسلمة ملؤسسة "عبد العزيز " بلغ الصايف التجاري  

 : ا فور  أويخ االستحقاق ة قبل تار لفاتور ابتسديد قيمة  األخريهو ختفيض مينحه البائع للزبون عندما يقوم هذا  ختفيض تعجيل الدفع
 وحيسب من الصايف التجاري 

 الفاتورة املسلمة من مؤسسة الونشريس حتتوي على ختفيض تعجيل الدفع بقيمة 
 د ج  1767=  0.3* 58900                        

 : بعد احتساب ختفيض تعجيل الدفع نتحصل على الصايف للدفع خارج الرسم  مالحظة 



  

 

 يف الفاتورة السابقة املبلغ الصايف للدفع خارج الرسم هو :
  دج 57133=  1767 – 58900                           

املبالغ  ،نها مصاريف النقل ملزبون جند ف للمبلغ الصايف للدفع خارج الرسم ، و اليت يدفعها اهي كل املبالغ اليت تضا الزيادات :  -د        
 نقتصر على الرسم فقط . اخلاصة بالغالفات ، الرسم على القيمة املضافة ، ويف هذه املرحلة 

  ( الرسم على القيمة املضافةTVA  : )و اجلزائر يفخلدمات املستهلكة هو عبارة عن ضريبة غري مباشرة تفرض على السلع و ا 
وم بتسديده ، حيث تق لضرائبايتحمل عبئها املستهلك النهائي ، و تلعب املؤسسة الوسيط بني املستهلك النهائي و مصلحة 

 ية فة دور صيله من الزبون عند البيع ، وبعدها تقوم بتسديد الفارق ملصلحة الضرائب بصللمورد مث حت
 : و معدل  °/°17و هي داملعدل العا يف اجلزائر ،هناك معدالن للرسم على القيمة املضافة  معدالت الرسم على القيمة املضافة

اعد ا يف القو تم حتديدهيو الذي يطبق على أنواع معينة من السلع و اخلدمات وعلى بعض األنشطة اليت  °/°7خمفض هو 
 القانونية اليت يتضمنها قانون املالية . 

  حيسب الرسم على القيمة املضافة على املبلغ الصايف بعد كل التخفيضات 
  جد  9712.61=  0.17× 57133وبالتايل قيمته هي  °/°17يف الفاتورة السابقة معدل الرسم هو 

 فاتورة اإلنقاص :  -2
تفادة من ختفيض عن ي من االسرة عن وثيقة حماسبية قانونية تثبت اعرتاف البائع حبق املشرت هي عبا تعريف فاتورة اإلنقاص : 2-1

 اخلدمة .  أوعند تسليم البضاعة  إرساهلافاتورة سابقة مت 
 يف حالتني :  إعدادهايتم 

  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 

 :طريقة إعدادها  2-2       
  العادية .  الفاتورة تبعة يفعلى كل املعلومات اخلاصة بالبائع و الزبون ، بنفس الطريقة امل اإلنقاصحتتوي فاتورة  أنجيب 
  نقاصباإلعنية رقم الفاتورة العادية امل" مع ذكر  إنقاصبذكر عبارة " فاتورة  إجباريتعيني طبيعة الفاتورة  
  بقة للرسم و لنسب املطام و كذا ن الرسم ، مبالغ الرساملبلغ خارج الرسم ، املبلغ للتخفيض متضم اإلنقاصتظهر فاتورة  أنجيب

 التخفيضات .
  لدى كال الطرفان على اإلنقاصتعمل فاتورة                          

 اخنفاض                                                                     
 لدى الزبون                          لدى البائع                           

 املشرتيات املستهلكة خارج الرسم  املبيعات خارج الرسم 
 الرسم على القيمة املضافة قابل لالسرتجاع  الرسم على القيمة املضافة احملصل 

 ديونه اجتاه املورد  حقوقه اجتاه الزبون 
  ب املدرسيمن الكتا 112/  111و  ص  3و  1مترين رقم التقومي : 



 ةالبطاقة البيداغوجي
 (07) :رقم البطاقة
 الثانية ثانوي :المستوى

 تسيري مايل وحماسيب :المادة

 عمليات االستغالل اجلارية  :المجال المفاهيمي الثاني  
    ( عمليات الشراء واإلنتاج والبيع07) الوحدة :  

 والبيع. ـ يسجل حماسبيا خمتلف عمليات الشراء واإلنتاج :الكفاءات المستهدفة  

 :المخطـــــــط
 .التمهيد) وضعية االنطالق(: 1

فتلجأ املؤسسة  األموالمهما كان نوع املؤسسة فإهنا حباجة إىل القيام ببعض العمليات من اجل توفري احتياجاهتا من السلع، املواد األولية، اخلدمات 
وخدمات من اجل التجارية إىل شراء السلع والبضائع مث إعادة بيعها للحصول على أرباح  كما تلجا املؤسسة الصناعية إىل شراء املواد األولية واللوازم 

 ا املختلفة وتقدمي اخلدمات املختلفة .مباشرة عملية اإلنتاج مث بيع املنتجات هبدف احلصول على أرباح أما املؤسسات اخلدماتية فتقوم بشراء احتياجاهت
 تقدم مع كل هذه العمليات وثائق إثبات لكل عملية من فواتري، أوراق مالية، وثائق إثبات التسليم واالستالم.   

 :البنــــــا ء.2

 . عمليات الشراء1
 . شراء البضائع1.1             
 . شراء املواد واللوازم2.1             

 . شراء التموينات األخرى3.1             
 . مشرتيات اخلدمات املؤداة للمؤسسة4.1             
 . املشرتيات غري املخزنة من املواد والتوريدات )اللوازم(5.1             

 .عمليات اإلنتاج2
 ـ عمليات البيع 3

 . بيع البضائع1.3             
            التام الصنع. بيع اإلنتاج 2.3             
 . أداء اخلدمات3.3             

 ((Facture d’avoirفاتورة اإلنقاص )فاتورة دائنة( . حالة 4
 

 . التطبيـــــق:3
 135ص  3ن 134ص  2.1متارين رقم  

  . التقــــــويم:4

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

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

 



               عمليات االستغالل الجارية:المفاهيمي الثاني الميدان
    عمليات الشراء واإلنتاج والبيع :(07)الوحدة رقم 

 سا 16الحجم الساعي:
 

 
 
 
 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

ــــ    ــــ  عرج   ــــا عرــــ ر      ــــ ر علــــج ل  ـ
 ف ط.   مشعجي

  . عمليات الشراء1
 ــــ    مـــــ ررــــ     مــــع  ل   رــــع م     

لم رـــــــ ا شـــــــج ع     ـــــــ       ر  ـــــــ  
 ج نطالقــــــــــ ع  مــــــــــ  م م لــــــــــ  فــــــــــ  عر

   ل الا إ خ     إخج ج.
 

ـــــ ررــــ     مــــع  ل   رــــع م     م ــــ    
نعـــ ج  لم رـــ ا شـــج ع   مـــ        ـــ   ل    
  ر    منع  ا  نطالقـ ع مـ  م م لـ  

خج ج.  ف  عرج   ل الا إ خ      

 شج ع        . 1.1 ـ  اللعم   ل ا م  أ    ج       ل.
 شج ع   م           ل. 2.1 
   عم رن ا  ألخج  شج ع .3.1 

مشعجر ا    ج ر ا    خ م ا ـ عر   
 .604  مؤ  ة في حر ب 

. مشعجر ا   خ م ا   مؤ  ة 4.1
   مؤرر 

ـ عر     مشعجر ا م    م    
   ع جر  ا )      ل( غرج   مخ ن  في 

 .607حر ب 

.   مشعجر ا غرج   مخ ن  م    م    5.1
    ع جر  ا )      ل(

ـــــ ر علــــج ل ــــا عرــــ ر    نعــــ ج   عــــ ل 
   لن .

 .عمليات اإلنتاج2

ـ   ش جة إ ا    ث  ق   مرع م    عر ر  
حجك    مخ  ن ا مث   ل    خـج ج 

(Bon de sortie)    لــ    ــ خ  
(Bon d'entrée). 

 إخج ج   م           ل م    مخ  . 1.2

. إ خ     نع ج   ع ل   لن  إ ا 2.2
   مخ  

 ـــ ر عمــ  فــي عرــ ر  لم رــ ا    رــ  ل ــا
ن ــا    ــ  عرج   مرــعخ م  فــي عرــ ر  

 لم ر ا   شج ع.

 ـ عمليات البيع 3

  ر         . 1.3 .عر ر      ع جة    خج ج م    مخ  ـ 
  ر    نع ج   ع ل   لن . 2.3

ـ   ش جة إ ا أ  م ر  ا  ألشغ   
 م ر  ا  704عر   في حر ب 

 .705   ج ر ا عر   في حر ب 

 أ  ع   خ م ا. 3.3

ـــ    شــ جة إ ــا أ    عخ ر ــ ا   ع  جرــ  
 عخ ـــــــر  ع  رـــــــ    ـــــــ ف  ررـــــــ ال  

في ح     609مح ر رع  في   حر  ر  
 في ح       ر . 709  شج ع  

 فاتورة اإلنقاص )فاتورة دائنة(. حالة 4

Facture d’avoir)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1201مارس   -شعبة التسيير واالقتصاد – الثانية ثانويالسنة   - التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنهاج مادة 
 

 الجاريةاالستغالل  عملياتالميدان المفاهيمي الثاني: 

 :الكفاءات المستهدفة

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



 (: عمليات الشراء واإلنتاج والبيع07الوحدة رقم )

 سا 16الحجم الساعي:

 

 
 

 

 

 

 مؤشرات التقويم:

 .يسجل محاسبياً عمليات الشراء واإلنتاج والبيع باالعتماد على الوثائق المحاسبية 

 .يحسب ويسجل الرسم على القيمة المضافة الواجب الدفع 

 وسائل الدعم واإليضاح :

 ،و وصل الخروج. الدخولوصل  فاتورة دائنة، الفاتورة 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية:

  أثندداء التسددجيل المحاسددبي ل مليددات خددراء المخ ونددات أنمددا تددتم  علددى مددريلتيا تمددا  نقددل المل يددة واسددت مما فددي مخددا   التأكيددد

 المؤسسة.

 ،)تسدجيل  كمدا يقتصدر يقتصر على تسجيل إخراج المواد واللوا م ما المخدا   إلدى ورخدات اإلنتداج مدا أجدل التحويدل )التصدنيع

 .وإدخال المنتجات التامة للمخا   فقط

 .تسجيل مريلتي إخراج البضائع و المنتجات المباعة ما المخا   ونقل المل ية 

  60تدمج مشتريات الدراسة والخدمات األخرى مباخرة ضما يساب. 

  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

 مشتريات مستمل ة. 60بات الحسا

 .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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وارد إبراهيم    األستاذ:                                                   التسيير المحاسبي والماليمـــادة:    
. ت إ 02المستوى:                عمليات االستغالل األخرى                    (:02المجال المفـاهيمي )  

 : الكفاءات المستهدفة

 ـ يسجل محاسبيا مختلف عمليات الشراء واإلنتاج والبيع.



   سا 16 الحجم الساعي:                              الشراء واإلنتاج والبيععمليات   (:07الوحـــــدة )
 

 
السلع، املواد األولية، اخلدمات االموال فتلجأ املؤسسة مهما كان نوع املؤسسة فإهنا حباجة إىل القيام ببعض العمليات من اجل توفري احتياجاهتا من :الوضعية

وخدمات من اجل مباشرة التجارية إىل شراء السلع والبضائع مث إعادة بيعها للحصول على أرباح  كما تلجا املؤسسة الصناعية إىل شراء املواد األولية واللوازم 
 ختلفة وتقدمي اخلدمات املختلفة ملؤسسات اخلدماتية فتقوم بشراء احتياجاهتا املعملية اإلنتاج مث بيع املنتجات هبدف احلصول على أرباح أما ا

   من فواتري، أوراق مالية، وثائق إثبات التسليم واالستالم. مع كل هذه العمليات وثائق إثبات لكل عملية  تقدم
 مراحل الدرس

 .استغالل أو تصنيع عملية يف استهالكها أو بيعها إعادة هبدف أنشأهتا أو املؤسسة اشرتهتا اليت األموال جمموع هيتعريف املخزونات: 
، التموينات األخرى، اخلدمات املؤدات للمؤسسة، املشرتيات غري املخزنة من املواد واللوازمرتيات املؤسسة التجارية البضائع، تتضمن مش:الشراء اتعملي وال:أ

 .املواد والتوريدات
 شراء البضائع:.1

 بغرض إعادة بيعها دون إجراء أي تغيري عليها.هي السلع اليت تشرتيها املؤسسة تعريف البضاعة:
 متر عملية شراء البضاعة مبرحلتني: :شرائها

 مديناحـ/مشرتيات البضاعة املخزنة  380يتم فيها نقل ملكية البضاعة من البائع اىل املشرتي عن طريق حترير الفاتورة حبيث جنعل احلساب املرحلة األوىل:
 بقيمة شراء البضاعة. دائناواحد احلسابات : الصندوق، البنك،موردو املخزونات 

 بقيمة شراء البضاعة. دائناحـ/ املشرتيات  380واحلساب  مديناحـ/ البضاعة  30حيث جنعل احلساب  يتم فيها استالم البضاعةاملرحلة الثانية: 
 .BE/08للمخزن رقم : إدخالوصل  FA/08مؤسسة بضاعة واستلمت فاتورة رقم :اشرتت 1مثال

 FA/8فاتورة رقم                                    
 أنواراملورد:مؤسسة 

 مؤسسة)ب(الزبون :                                      N/21/09التاريخ:
 

 30000                    املبلغ الصايف خارج الرسم                             
 5100                        الرسم على القيمة املضافة                          
 35100                       املبلغ متضمن الرسم                                

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

ويسجل إىل جانب املشرتيات مدينا بقيمة  حـ/ الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع 4456احلساب يسجل الرسم على القيمة املضافة يف  مالحظة:
 .من املبلغ اإلمجايل17%

 التسجيل احملاسيب 
 
 
 
 
 
 
  شراء املواد واللوازم:.2

 هي املواد واللوازم املشرتاة من اجل حتويلها للحصول على منتجات تامة أو نصف مصنعة.  تعريف املواد واللوازم:
 كما يف عملية شراء البضاعة.  املواد و اللوازم شراءمتر عملية شراءها: 

  دائنا البنك، موردون واحد احلسابات: الصندوق،مدينا حـ/ مشرتيات مواد اولية خمزنة  381وفيه جنعل احلساب  املرحلة األوىل: عملة الشراء
 دائناحـ/ املشرتيات  381وجنعل  احلساب  مديناحـ/املواد األولية واللوازم  31عملية استالم املواد حيث جنعل احلساب املرحلة الثانية: 

 
 

380 
4456 

 
 
 
 

53 

................. 21/01/N.................. 
 الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع

 الصندوق
FA/08 شراء بضاعة نقدا فاتورة رقم 

 
30000 

5100 

 
 
 

35100 
 

30 
 
 

380 

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

 مشرتيات البضاعة
BE/08 إدخال البضاعة للمخزن وصل رقم 

 
30000 

 
 

30000 

 ـ يسجل محاسبيا مختلف عمليات الشراء واإلنتاج والبيع. :الكفاءات المستهدفة
          

 



 17/01 وصل الدخل رقم N/05/05" املستندات التالية يف  األلبانمؤسسة : إىل:وردت مثال
 FA/40فاتورة رقم                                    

 األلبان:الزبون                                      N/05/05التاريخ:
 

 100000   املبلغ اخلام                                                      
 2000                                          %2بقيمة  جتاري ختفيض

     98000      الصايف التجاري بعد التخفيض                                
   98000        املبلغ الصايف خارج الرسم                                  

Tva                                                                 16660 
                                      114660                                          ملبلغ املتضمن الرسم    ا

      ساعة يف حمل مؤسسة: االلبان  24الدفع بشيك والتسليم خالل       
 

 التسجيل احملاسيب
 
 
 
 
 
 
 شراء التموينات األخرى: 3
 أواملعاجلة  املنتجاتتدخل يف تكوين  أناالستغالل دون  أوالتصنيع  أوهي عبارة عن املواد القابلة للتخزين اليت تساهم يف عمليات املعاجلة تعريفها:-ا

 .املصنعة
 وتسجل عملية شراء التموينات األخرى يف قيدين كما يلي: شرائها: -ب

 .دائنامع جعل احد حسابات:البنك ، الصندوق، موردو املخزونات  مديناحـ/مشرتيات متوينات أخرى  382ينم جعل احلساب  قيد الشراء:
 مدينة املشرتاةمع جعل احلسابات اخلاصة باملواد  دائنا 382يتم جعل احلساب  قيد االستالم:

 التالية: بالعملية قامت مؤسسة )س( N /20/03يف تاريخ : مثال
 .44/8رقم  اإلدخالوصل  احلساب مت وضعها يف املخزن على، DA100000مستهلكة بقيمة  أغلفةشراء 

 
 46Aفاتورة رقم                                    

 مؤسسة )س(الزبون :                                      N/20/03التاريخ:
 

 120000      املبلغ اخلام                                                   
             2400                                 %2بقيمة  التعجيل بالدفعختفيض 

     117600                    الصايف التجاري بعد التخفيض                 
     117600املبلغ الصايف خارج الرسم                                         

Tva                                                               19992 
                                       137592        املبلغ املتضمن الرسم                                      

 )س(ساعة يف حمل مؤسسة:  24والتسليم خالل  يوم 20بعد الدفع       

 
 

381 
4456 

 
 
 
 

512 

.................... 05/05/N ..................ز.. 
 املواد واللوازممشرتيات 

 الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع
 البنك

FA/04شراء بضاعة بشيك فاتورة رقم 

 
98000 
16660 

 
 
 

114660 

 
31 

 
 

381 

................. 05/05/N.................. 
  املواد واللوازم

 املواد واللوازممشرتيات 
  17/01 للمخزن وصل رقم املواد واللوازمإدخال 

 
98000 

 
 

98000 

 
 

382 
4456 

 
 
 
 

401 

.................... 12/05/N .................... 
 مشرتيات متوينات أخرى 

 الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع
 موردو املخزونات

 46Aأغلفة ومواد فاتورة شراء 

 
117600 

19992 

 
 
 

137592 
 

32 
 
 

................. 12/05/N.................. 
 متنيات أخرى

 
117600 

 
 



 اسيبالتسجيل احمل
 
 
 
 مشرتيات اخلدمات املؤدات للمؤسسة: 4

 .  أخرىهي اخلدمات اليت تستهلكها املؤسسة خالل العملية اإلنتاجية املؤدات من قيل مؤسسة  تعريفها:
احد احلسابات البنك، الصندوق،   مع جعل مديناجيعل و  4456باإلضافة حـ/ املؤداةحـ/مشرتيات الدراسات واخلدمات  604يف احلساب تسجل  شرائها:

 املورد دائنا بقيمة اخلدمة.
    بشيك. DA22000سددت املؤسسة )ا( فواتري خلدمات مستهلكة يف العملية اإلنتاجية خاصة بدراسات بقيمة  N/08/12 يف تاريخمثال:

 46Aفاتورة رقم                                    
 الزبون :مؤسسة )س(                                      N/20/03التاريخ:

 
     22000املبلغ الصايف خارج الرسم                                         

Tva                                                               3740 
                                       25740املبلغ املتضمن الرسم                                              

 ساعة يف حمل مؤسسة: )س( 24يوم والتسليم خالل  20الدفع بعد       
 

 التسجيل احملاسيب
 
 

 
 املشرتيات غري املخزنة من املواد والتوريدات )اللوازم(: 5

 االستغالل . أوالتصنيع  أو اإلنتاجواليت تدخل يف عملية قابلة للتخزين )كهرباء ، ماء، غاز...(  غري املوادهي  تعريفها:
 دائنا:البنك، الصندوق، موردون تاحلسابا احد مع جعل مدينااملشرتيات غري املخزنة من املواد والتوريدات جبعله  :607حـ/ تسجل يف شرائها:
 بالعملية التالية: األجرقامت مؤسسة لصناعة مثال: 

 .45Hفاتورة رقم  DA125000بتسديد فاتورة الكهرباء نقدا بقيمة  قامت املؤسسة N/12/06بتاريخ  -
 التسجيل احملاسيب

 
 
 

 :اإلنتاجثانيا: عمليات 
 استعماهلا يف إنتاج منتج.تقوم املؤسسة اإلنتاجية بإخراج املواد املخزن إىل الو رشات بغرض  املواد واللوازم من املخازن: إخراج -1

 .دائناحـ/ مواد لوازم  31واحلساب  مديناحـ/مواد ولوازم مستهلكة  601حد حبيث جنعل احلساب تسجل هذه العملية يف قيد وأ
 كما يلي:  N/02/06وصل خروج املواد من املخزن يف  ،كمية من احلليب الستعماهلا يف العملية اإلنتاجية  بإخراج األلبانقامت مؤسسة مثال:

 15Sوصل خروج رقم 
 Q البيان املرجع

2000 
M 

20000 KI14 حليب 
 

 التسجيل احملاسيب
 
 
 
 

 مشرتيات متوينات أخرى 382
44/8استالم األغلفة واملواد وصل رقم   

117600 

 
 

382 
4456 

 
 
 
 

401 

.................... 28/12/N .................... 
 مشرتيات اخلدمات والدراسات املؤداة

 الرسم على القيمة املضافة القبل لالسرتجاع
واخلدمات موردو املخزونات  

 D66شراء دراسات فاتورة رقم 

 
22000 
3740 

 

 
 

25740 
 

 
 

607 
 

 
 
 

53 

.................... 12/06/N .................... 
 من املواد والتوريدات خزنةاملشرتيات غري امل

 الصندوق
   45تسديد فاتورة الكهرباء فاتورة رقم 

 
125000 

 

 
 

125000 

 
 

601 
 

 
 
 

31 

.................... 02/06/N .................... 
 ولية األواد امل

 ولوازم أوليةمواد 
   S15 خروج مواد ولوازم من خمزن وصل 

 
20000 

 

 
 

20000 



 :إدخال اإلنتاج التام الصنع إىل املخزن -2
  يف عملية التصنيع حبيث تكون جاهزة للبيع األخريةاملرحلة  إيلهي املنتجات اليت وصلت تعريف املنتجات النهائية:

 املنتجات التامة إىل املخزن ويتم تسجيل ذلك حماسبيا كما يلي:بعد انتهاء عملية اإلنتاج يتم إدخال 
  دائناحـ/ إنتاج خمزون  72واحلساب  مديناحـ/منتجات مصنعة  355تسجل هذه العملية يف قيد واحد حيث جنعل احلساب  
 .N/04/06املخازن بتاريخ  إىل إدخاهلاللوحدة مت  DA45وحدة منج تام كلفتها  1000من صناعة  األلبانانتهت مؤسسة  مثال:

 التسجيل احملاسيب
 
 
 

 ختتلف عمليات البيع حسب نشاط املؤسسة من مؤسسة إنتاجية إىل مؤسسة جتارية ثالثا: عمليات البيع:
 تسجل عملية بيع البضاعة يف مرحلتني )قيدين(كما يلي: بيع البضاعة:-1

 دائناحـ/مبيعات بضاعة  700بقيمة بيع البضاعة مع جعل احلساب  مديناعملية البيع حيث جنعل احد احلسابات البنك، الصندوق، عمالء املرحلة األوىل:
 بنفس القيمة.
بتكلفة  دائناحـ/ خمزون بضاعة  30وجعل احلساب  مديناحـ/مشرتيات بضاعة مباعة  600تسليم البضاعة للعميل،فيه يتم جعل احلساب  املرحل الثانية:

 شراء البضاعة املباعة
  :DA65000كانت قد كلفتها   DA80000بضاعة على احلساب بقيمة  عقامت مؤسسة )ب( ببي N/20/06يف  مثال:

 345Aفاتورة رقم                                    
 الزبون                                       N/05/05التاريخ:

 80000       املبلغ اخلام                                               
 2400                                             %3ختفيض جتاري
     1600                                              % 2ختفيض مايل

 76000املبلغ الصايف خارج الرسم                                      
 tva                                                              13600 

 89600        املبلغ املتضمن الرسم                                   
 ساعة يف حمل مؤسسة 24البيع على احلساب والتسليم خالل       

 
 التسجيل احملاسيب

 
 
 
 
 
 
 تسجل عملية بيع اإلنتاج التام الصنع يف مرحلتني )قيدين(كما يلي: بيع اإلنتاج التام الصنع:-2

حـ/مبيعات  701مع جعل احلساب  املنتجبقيمة بيع  مديناحيث جنعل احد احلسابات البنك، الصندوق، عمالء  ) حترير الفاتورة (عملية البيعاملرحلة األوىل:
  بنفس القيمة. دائنا منتجات تامة الصنع

حـ/ املنتجات  355وجعل احلساب  مدينا إنتاج خمزون حـ/ 72إخراج املنتجات التامة من املخازن وتسليمها للزبون،فيه يتم جعل احلساب  املرحل الثانية:
 .بتكلفة إنتاج املنتج املباع دائنااملصنعة 

 
 
 
 
 

 
 

355 
 

 
 
 

72 

.................... 04/06/N .................... 
صنعةاملنتجات امل  

 إنتاج خمزون
للمخازن إىلوحدة تامة الصنع  1000إدخال   

 
45000 

 

 
 

45000 

 
 

411 
 

 
 
 

700 
4457 

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

 مبيعات بضاعة
 القيمة املضافة حمصلرسم على 

 A345بيع بضاعة على احلساب فاتورة رقم 

 
89600 

 

 
 

76000 
13600 

 
600 

 
 

30 

................. 20/06/N.................. 
 مشرتيات بضاعة مباعة

 خمزون بضاعة
  3 /22و،اخلروج رقم

 
65000 

 
 

65000 



 قامت مؤسسة إلنتاج املالبس بالعملية التالية:مثال:
 DA92000نقدا كانت قد كلفتها مبلغ  DA130000ببيع منتجات تامة الصنع بقيمة  21/07/2010يف 

 346Aفاتورة رقم                                    
 الزبون                                       N/21/07التاريخ:

     130000املبلغ اخلام                                                  
  3900                                          %3ختفيض جتاري
   2600                                            % 2ختفيض مايل

 123500             املبلغ الصايف خارج الرسم                     
 tva                                                          20995        

 144495    املبلغ املتضمن الرسم                                   
 ساعة يف حمل مؤسسة 24البيع على احلساب والتسليم خالل       

 
 التسجيل احملاسيب

 
 
 
 
 
 
  ويتم تسجيل أداء اخلدمات يف قيد واحد كما يليأداء اخلدمات:-3

احلساب  وأ عند بيع األشغال األشغالحـ/مبيعات 704احد هذه احلسابات  أواحلسابات  وجعل مدينا زبائناحد احلسابات البنك، الصندوق،  ذلك جبعل
 دائنة عند بيع املؤسسة خلدمات أخرى غري املذكورة حـ/ تقدمي خدمات أخرى 706ساب احل وأ عند بيع الدراسات  حـ/مبيعات الدراسات 705
 مبا يلي: النقل السريع للبضائعقامت مؤسسة مثال:

 .بشيك بنكي DA80000قامت املؤسسة بإجيار شاحنة إلحدى مؤسسات البناء مببلغ  11/08/2010يف تاريخ 
 346Aفاتورة رقم                                    

 الزبون مؤسسة البناء                               N/11/08التاريخ:
 80000املبلغ الصايف خارج الرسم                                  

 tva                                                          13600        
 93600املبلغ املتضمن الرسم                                       

 أيام 4اإلجيار بشيك بنكي و ملدة       
 التسجيل احملاسيب

 
 
 
 

 )فاتورة دائنة(:اإلنقاصرابعا: حالة فاتورة 
 مينح البائع ختفيض لألسباب التالية:: التخفيضات التجارية*

 عدم مالئمة لشروط املتفق عليها يف عقد البيع:كاجلودة واللون والشكل و الوزن وشروط التسليم...اخل وتسمى يف هذه احلالة التخفيضات 

 ".التخفيضات"
  ".احملسوماتكمية املبيعات :فإذا أقدم املشرتي على شراء كمية كبرية فإن البائع عادة ما مينحه ختفيض وتسمى يف هذه احلالة التخفيضات" 

 ".التنزيالت" مينحها البائع نظرا ألمهية ونوعية و خصوصيات الزبون
فيض متنح هذه التخفيضات يف حال ما إذا سدد املدين قيمة مشرتياته قبل ميعاد االستحقاق ولذلك فأن هلا الصفة املالية وتسمى خت التخفيضات املالية:*

 تعجيل الدفع.

 
 

53 
 

 
 
 

701 
4457 

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

 مبيعات منتجات تامة الصنع
  رسم على القيمة املضافة حمصل 

 PZ 45بيع منتجات تامة الصنع نقدا فاتورة رقم 

 
144495 

 

 
 

123500 
20995 

 
752 

 
 

355 

................. 21/07/N.................. 
 إنتاج خمزون

 املنتجات املصنعة
  08 /23تسليم املنتجات و،اخلروج رقم

 
92000 

 
 

92000 

 
 

512 
 

 
 
 

706 
4457 

.................... 11/08/N .................... 
 البنوك احلسابات اجلارية

 األخرى تقدمي خدمات
املضافة حمصلرسم على القيمة   

 تقدمي خدمات خمتلفة على احلساب

 
93600 

 

 
 

13600 
80000 



 مالحظات:
 التخفيضات التجارية وختفيض التعجيل بالدفع الواردة يف فاتورة الشراء ال تسجل ويسجل فقط املبلغ الصايف.  -1
عند كل ختفيض نتحصل على املبلغ الصايف خارج التخفيض يكون أساسا حلساب التخفيض املوايل ، وال يسمح جبمع معدالت التخفيضات عندما  -2

 يكون هناك أكثر من ختفيض.  
 وتسجيل التخفيضات مديناحـ /املورد  401تعاجل حماسبيا جبعل حساب  احملاسيب للتخفيضات يف حالة الشراء: التسجيل

 دائنا.حـ/ التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املتحصل عليها من مشرتيات  609يف احلساب 
 خالل شهر أكتوبر قامت مؤسسة اإلبداع مبا يلي: متال:

 على احلساب . DA124000اشرتت املؤسسة بضاعة بقيمة  N/12/10يف  -
 45/7فاتورة رقم                                    

 الزبون                                         N/12/10التاريخ: 
  124000املبلغ الصايف خارج الرسم                                         

Tva                                                                 21080 
 145080  املبلغ املتضمن الرسم                                            

 ساعة يف حمل مؤسسة 24والتسليم خالل  شراء على احلساب      
 :املؤسسة الفاتورة التالية إىلووردت شرتاة منح املورد للمؤسسة ختفيضا خاص بالبضاعة امل N/30/10يف  -

 01/7رقم  إنقاصفاتورة                                    
 الزبون :مؤسسة اإلبداع                               N/30/10التاريخ: 

 
  124000املبلغ الصايف اخلاضع للضريبة                                      

 4960             خارج الرسم                              %4التخفيض 
Tva                        843.2                     اخلاصة بالتخفيض   

 5803.2                                      مبلغ التخفيض املتضمن الرسم
 ساعة يف حمل مؤسسة 24شراء على احلساب والتسليم خالل       

 التسجيل احملاسيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التسجيل احملاسيب للتخفيضات يف حالة البيع:

 .دائناحـ/ الزبائن   411وتسجيل حساب  مديناحـ/ التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املمنوحة   709تعاجل حماسبيا جبعل حساب 
 بالعمليات التالية: الوليدخالل شهر نوفمرب قامت مؤسسة   :متال
 .DA3000مع منح ختفيض بقيمة DA120000كلفتها   نقدا DA145000باعت بضاعة بقيمة  N/09/11يف   -

 67/7فاتورة رقم                                    
 الزبون                                         N/09/11التاريخ: 

 
 

380 
4456 

 
 
 

30 
 
 
 

401 

 
 
 
 

401 
 
 
 

380 
 
 
 

609 
4456 

.................... 12/10/N .................... 
 مشرتيات بضاعة

 رسم على القيمة املضافة قابل لالسرتجاع

 موردو املخزونات واخلدمات

 PZ 45/7شراء بضاعة على احلساب فاتورة رقم 

................. 12/10/N.................. 
 إنتاج خمزون

 املنتجات املصنعة
  08 /23تسليم املنتجات و،اخلروج رقم

.................30/10/N................... 
 موردو املخزونات

 رسم على القيمة املضافة قابل لالسرتجاع
 التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املتحصل عليها عن املشرتيات 

خارج الفاتورةختفيض   
 

 
124000 

21080 
 
 
 

124000 
 
 

5803.2 

 
 
 

145080 
 
 
 

124000 
 
 

4690 
843.2 



 145000املبلغ الصايف خارج الرسم                               
TVA                                                    24650 

 169650                         املبلغ املتضمن الرسم           
 :التاليةحيث أرسلت إليه الفاتورة قدمت املؤسسة ختفيضا ماليا للزبون  N/11/11يف  -

 59/3فاتورة إنقاص رقم                                    
 الزبون                                N/11/11التاريخ: 

  145000                             املبلغ الصايف اخلاضع للضريبة  
 4960       خارج الرسم                             % 3التخفيض

Tva                                739.3      اخلاصة بالتخفيض   
 5089.3     مبلغ التخفيض املتضمن الرسم                          

 التسجيل احملاسب
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 : 2008من سنة ( لشهر أفريل TREFILORاملتعلقة مبؤسسة "مؤسسة حتويل وقلد الصلب)قدمت لك املعطيات التالية و  مترين تطبيقي:
شركة  trefisoud )مؤسسةدج خارج الرسم  حبيث منحها املورد2500000بقيمة  لتلحيممواد والزم اشرتت املؤسسة 03/04/2008يف تاريخ  -1

 (88وسل التسليم رقم  67/9)فاتورة رقم %.حبيث مت الدفع نقدا.1.5 جتاريعلي  ختفيض  القلد وصناعة مواد التلحيم (
 (78)وصل الدفع رقم دج ومت الدفع نقدا .12000سددت فاتورة الكهرباء بقيمة  2008 /07/04يف تاريخ -2
 .%1بقيمة  يف العملية األوىل منح املورد ختفيضا ماليا عن البضاعة املشرتاة 10/04/2008 يف تاريخ -3

اإلنتاج عملية  أثناءدج كمواد ولوازم 1500000وحدة ،ومت استعمال  1000 بـ قدري املؤسسة من اإلنتاج ما أنتجت 15/04/2008يف تاريخ -4
 (23/7)وصل خروج  املواد األولية رقم .دج للوحدة 170باإلضافة إىل تكاليف آخري بقيمة 

 (44/8رقم  .)فاتورةنقدادج 48000" قيمتها TREFILORسسة "ؤ امل إىلخدمة  قامت املؤسسة باجيار معدات نقل 17/04/2008يف تاريخ  -5
 (67/09بشيك بنكي والتسليم بعد أسبوع.) الفاتورة رقم  دج للوحدة 5750بسعر تامة النتجات امل وحدة من 400باعت املؤسسة  20/04/2008يف تاريخ  -6
 دج بشيك بنكي.  40000اشرتت املؤسسة دراسات بقيمة  24/04/2008بتاريخ  -7
 (56/80املباعة .)وسل التسليم رقم مت تسليم املنتجات  27/04/2008بتاريخ -8
)فاتورة إنقاص .%1.5منحته املؤسسة ختفيضا جتاريا بقيمة  أساسهااملنتجات املسلمة هبا عيوب وعلى  إنابلغ الزبون املؤسسة  28/04/2008بتاريخ  -9

 (76/01رقم 
يوم .  20من املبلغ نقدا والباقي بعد ¼ دج استلمت نصف  5750وحد من املنتجات التامة بسعر  450باعت املؤسسة  29/04/2008بتاريخ  -11

 ( . 09( )وصل التسليم رقم 55/08)فاتورة رقم 
 "trefisoud سجل العملية األوىل يف حماسبة مؤسسة"  .TREFILOR 2سجل العمليات التالية يف حماسبة كل من مؤسسة ".1 املطلوب:

 
53 

 
 

700 
4457 

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

 مبيعات بضاعة
الرسم على القيمة املضافة احملصل بيع   

67/7فاتورة رقمبيع بضاعة نقدا   

 
169650 

 
 

145000 
24650 

 
600 

 
 

30 

................09/11/N.................. 
 مشرتيات البضاعة املباعة

 خمزون البضاعة

05/23املباعة وصل التسليم رقم  تسليم البضاعة  

 
120000 

 

 
 

120000 

 
709 

4457 

 
 
 

411 

...............11/11/N................. 
 التخفيضات والتنزيالت واحملسومات املمنوحة

 الرسم على القيمة املضافة احملصل
 العمالء

 منح العميل ختفيض جتاري

 
4960 
739.3 

 
 
 

5089.3 



 ةالبطاقة البيداغوجي
 (08):رقم البطاقة
 الثانية ثانوي:المستوى

 تسيري مايل وحماسيب:المادة

 عمليات االستغالل اجلارية:المجال المفاهيمي الثاني
 ( عمليات االستغالل األخرى08)الوحدة :

 املتعلقة بعمليات االستغالل األخرى.  املنتوجاتـ يسجل حماسبياً األعباء و  :الكفاءات المستهدفة

 :المخطـــــــط
 .التمهيد) وضعية االنطالق(: 1

 قامت باستهالك اخلدمات التالية  وبتسديد قيمها: 2009مؤسسة محود بوعالم نشاطها الرئيسي هو إنتاج املشروبات الغازية وبيعها وخالل شهر ديسمرب من سنة 
 وإعداد الكشوف لكل عامل،وتسديد مصاريف الضمان االجتماعي املتعلقة بأجور العمال نقدا.تسديد أجور العمال لشهر نوفمرب  -
 تسديد مصاريف صيانة آالت خالل شهر أكتوبر. -
 دفع مصاريف التأمني على معددات النقل واملباين ضد احلوادث. -
 بشيك بنكيدفع مصاريف اإلشهار الذب قامت به املؤسسة بغية الرتويج ملنتوجاهتا خالل الشهر   -
 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 ؟ 
 :.البنــــــا ء2

 . أعباء االستغالل األخرى1
 . اخلدمات اخلارجية1.1
 . اخلدمات اخلارجية األخرى2.1
 . أعباء املستخدمني 3.1

 أ ـ أجور املستخدمني
 ب ـ االشرتاكات املدفوعة للهيئات االجتماعية

 جـ ـ حساب وتسجيل عناصر األجر
 د ـ أعباء رب العمل

 .  املنتوجات 2
 املالية األخرىاملنتوجات *
 

 التطبيـــــق: .3

 148ص 3.2.1متارين رقم 
 . التقــــــويم:4

  االستغالل األخرى. منتوجاتيسجل يف اليومية عمليات خاصة بأعباء و 

 

 

 

 

 

 
 (  SCFمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )

 



 عمليات االستغالاللجارية :المفاهيمي الثاني الميدان
 األخرى االستغالل  عمليات: (08)الوحدة رقم 

 سا 05الحجم الساعي:
 

 
  

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية
   

ـــــ ل اــــلم األعــــوالم اوجاــــ    األع و لــــ    االستغالل األخرى أعباء .1 
اوخــ ا ااــو  إلا األــا األ لــ لق األعوال ــ  

 اكم   ع ا اوخإام األعلإ م.
 

 األخإع   األخ  لل . 1.1 ووالق ا ألولالو  .ـ 
 األخ  لل  اوخ ا . األخإع  2.1 ووالق ا أل ش ط األل  ي أي االاوغالم.ـ 

  األعاوخإعلن أجا  . 3.1 
ـــ  ل وصـــ  جلـــا عك  ـــ   ج  صـــ  اولـــ  ـ

 ا طالقل  عن إفو  اول  .
 أ ـ أل   األعاوخإعلن

ب ـ االشو اك   األعإف ج  أللهلل   
 االلوع جل 

 

لــــــوم األوطــــــ ق األــــــا اولــــــ  األ  جــــــإي  ـــــــ 
األوا لض    األاال ا   أل  األع صب  
اولـــــــ  ا لعـــــــ أل   اولـــــــ  األخ ضـــــــ  

ــــــــ  أللضــــــــ لا   اولــــــــ  األصــــــــ ف    كلفل
 واللله .

  لـ ـ حا ب  واللم ج  ص  اول 

  إ ـ أجا    ب األاعم 
  المنتوجات.  2 

ـــــــــ ل وصـــــــــ  جلـــــــــا األع و لـــــــــ   األع أللـــــــــ   ـ
( األوـــ  ل ـــإعه  األا ـــ  ألصـــ أل  768)حــــ 

 األعؤاا . 

   اوخ ا األع ألل  األع و ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الكفاءات المستهدفة

ـــجل ـــسبجاً اـــاء وجلمناـــ  جللتعلقة ـــ يجلتعقستغـــ ج سعتءـــ يجل اـــق   ج ـ
جلمخرى.



 1201ارسم   -ادشعبة التسيير واالقتص –السنة الثانية ثانوي- التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنهاج مادة 
 

 الجاريةاالستغالل  عملياتالميدان المفاهيمي الثاني: 

 االستغالل األخرى عمليات(: 08الوحدة رقم )

 سا 05الحجم الساعي:

 

 

 

 

 

 مؤشرات التقويم:

 االستغالل األخرى. منتوجاتيسجل في اليومية عمليات خاصة بأعباء و 

 وسائل الدعم واإليضاح :

  بأعباء االستغالل األخرىفواتير خاصة. 

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية :

  فواتير معّدة مسبقًا.يسجل الخدمات الخارجية األخرى انطالقا من 

 .يقدم صورة عن دفتر األجور ويستخرج منه مكونات األجر 

 .التأكيد على أن التسجيل المحاسبي لمصاريف المستخدمين يتم انطالقاً من دفتر األجور الذي يعد وثيقة إلزامية 

  637و 635تقدم أعباء رب العمل بصورة إجمالية دون تفصيل مع اعتماد الحسابين. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وارد إبراهيماألستاذ:        التسيير المحاسبي والماليمـــادة:    

 : الكفاءات المستهدفة

المتعلق    ة بعملي    ات  المنتوج    اتـ     يس    جل محاس    بياً األعب    اء و

 االستغالل األخرى. 



. ت إ 02المستوى: ل الجارية                         عمليات االستغال(:02المجال المفـاهيمي )  
سا 05الحجم الساعي:األخرىعمليات االستغالل  (:08الوحـــــدة )  

 
 

 قامت باستهالك اخلدمات التالية  وبتسديد قيمها: 2009مؤسسة محود بوعالم نشاطها الرئيسي هو إنتاج املشروبات الغازية وبيعها وخالل شهر ديسمرب من سنة  :الوضعية
 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. -
 قيامها ببعض العمليات.كما حتصلت على منتوجات مالية من خالل  -
 ما هي املنتوجات املالية  املتحصل عليها من قبل املؤسسة وكيف ميكن تسجيلها حماسبيا ؟*كيف ميكن تسجيلها حماسبيا ؟*    ما هي اخلدمات اليت سددت املؤسسة قيمها ؟*

 مراحل الدرس
 وأعباء املستخدمني لديها.هي اخلدمات اخلارجية اليت تستهلكها املؤسسة  :. أعباء االستغالل األخرى1

 هي اخلدمات املقدمة من اخلارج للمؤسسة و املتعلقة بالتثبيتات مثل اإلجيار، الصيانة..... :. اخلدمات اخلارجية1.1
مع جعل  املدين :ر.ق.م.قابل لالسرتجاع يف اجلانب4456( إىل جانب حـ/618إىل حـ/ 611:اخلدمات اخلارجية )منحـ/61* تسجل هذه اخلدمات يف أحد فروع حـ/

 .دائنا 512، حـ/ 53:موردو املخزونات واخلدمات أ,و حـ/401حـ/
 مؤسسة محود بوعالم الفواتري التالية: استلمت 2009خالل شهر ديسمرب سنة مثال:

 متعلقة بتوثيق معدات النقل                   متعلقة بدفع مصاريف التأمني على معدات النقل               متعلقة بإصالح آلة       
 116فاتورة رقم:

 املورد: موثق عمومي
 22/12/2009بتاريخ:

 37فاتورة رقم: 
 شركة التأمنياملورد: 

 25/12/2009بتاريخ:
 819فاتورة رقم: 

 مؤسسة الصيانة واإلصالحاملورد: 
 28/12/2009بتاريخ:

HT 
TVA=17% 

TTC 
 التسديد: نقدا

12000 
2040 

14040 

HT 
TVA=17% 

TTC 
 182التسديد: بشيك رقم 

18000 
3060 

21060 

HT 
TVA=17% 

TTC 
 يوم25التسديد: بعد 

23000 
3910 

26910 

 تسجيل العمليات يف دفاتر املؤسسة.احلل: 
 

618 
4456 

 
 
 

616 
4456 

 
 
 

615 
4456 

 
 
 

53 
 
 
 
 

512 
 
 
 
 

401 

...................22/12/2009................... 
 التوثيق واملستجدات

 ر.ق.م.قابل لالسرتجاع 
 الصندوق                              

 116تسديد أعباء التوثيق نقدا: فاتورة رقم 
....................25/12/2009................... 
 أقساط الـتأمينات

 ر.ق.م.قابل لالسرتجاع  
 حسابات اجلاريةبنوك 

 37،فاتورة رقم 182تسديد مصاريف التأمني بشيك رقم 
...................28/12/2009................... 

 الصيانة والتصليحات والرعاية
 ر.ق.م.قابل لالسرتجاع  

 موردو املخزونات واخلدمات                     
  819استالم فاتورة الصيانة رقم 

 
12000 

2040 
 
 
 

18000 
3060 

 
 
 

23000 
3910 

 
 
 

14040 
 
 
 
 

21060 
 
 
 
 

26910 

 هي اخلدمات املقدمة للمؤسسة من طرف الغري، غري املتعلقة بالتثبيتات مثل: مصاريف الربيد، اإلشهار، تنقل العمال.... :. اخلدمات اخلارجية األخرى2.1

 املتعلقة بعمليات االستغالل األخرى.  املنتوجاتـ يسجل حماسبياً األعباء و :الكفاءات املستهدفة



:ر.ق.م.قابل لالسرتجاع يف اجلانب املدين مع جعل 4456( إىل جانب حـ/628إىل حـ/ 621)منحـ/ األخرى :اخلدمات اخلارجية62اخلدمات يف أحد فروع حـ/* تسجل هذه 
 دائنا. 512، حـ/ 53:موردو املخزونات واخلدمات أ,و حـ/401حـ/

 الفواتري التالية: دانوناستلمت مؤسسة  2011خالل شهر مارس سنة مثال:
 تسديد فاتورة شبكة االنرتنتمتعلقة   إقامة موضفيهامتعلقة بدفع مصاريف         بعملية اإلشهار        متعلقة    

ج401ف تةرةجرقم:
جلتقتفزلةنجلتسزلئريلتعةرد:ج
ج14/03/2011 ق رلخ:

ج216ف تةرةجرقم:ج
جفلدقجلترئءسلتعةرد:ج
ج19/03/2011 ق رلخ:

ج311ف تةرةجرقم:ج
جلتسزلئرلتص  يجلتعةرد:ج
ج25/03/2011 ق رلخ:ج

HT 
TVA=17% 

TTC 
 066رقم شيك بنكيالتسديد: 

8000 
1360 
9360 

HT 
TVA=17% 

TTC 
 نقداالتسديد: 

9000 
1530 

10530 

HT 
TVA=17% 

TTC 
 نقداالتسديد: 

2500 
425 

2925 

 تسجيل العمليات يف دفاتر املؤسسة.احلل: 
 

623 
4456 

 
 
 

625 
4456 

 
 
 

626 
4456 

 
 
 

512 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 

401 

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

جر.ق.م.ق  بجت اقر  عج
جح    يجلتالةكجلتس رل جججججججججججججججججججججججججججججج

ج401:جف تةرةجرقمج066ت دلدجاص رلفجلإلشه رج شءكجرقم
ج........................19/03/2011.......................

جلتقلغ يجللتعهع يجلل اقغا  ي
جر.ق.م.ق  بجت اقر  عجج
جلتصلدلقججججججججججججججججججججججججججججج

ج216ت دلدجاص رلفجلإلق ا جنغدل،ف تةرةجرقمج
ج.......................25/03/2011.......................

جكء جللت اتكء اص رلفجلتارلدجلل تص  ت ت ت
جر.ق.م.ق  بجت اقر  عجج
جلتصلدلقجججججججججججججججججججججججج

ج311لاق مجف تةرةجل نقرنتجنغدلجرقمج

 
8000 
1360 

 
 
 

9000 
1530 

 
 
 

2500 
425 

 
 
 

9360 
 
 
 
 

10530 
 
 
 
 

2925 

 تتمثل يف األجور املسددة للعمال ورب العمل مقابل عملهم  :. أعباء املستخدمني3.1
لمي، هو املبلغ املايل الذي يتلقاه العمال يف هناية كل شهر مقابل قوة العمل العضلية أو الفكرية،وخيتلف من عامل  إىل أخر حسب املؤهل الع :املستخدمنيأ ـ أجور 

 األقدمية، نوعية املنصب ويتكون من:
 :املنصب...أخر حسب الصنف، الدرجة إىلهو األجر املقابل لوقت العمل وخيتلف من عامل األجر القاعدي ، 
 :يتحصل العامل على عالوات وتعويضات أخرى مثل:التعويضات والعالوات 
 تعويض املنطقة اجلغرافية.  –تعويض املردودية الفردية واجلماعية  –تعويض املنحة العائلية  –تعويض اخلرب املهنية  –الساعات اإلضافية  -
 :هو األجر اخلاضع القتطاع الضمان االجتماعي . أجر املنصب 

 ألجر القاعدي + العالوات والتعويضات املتعلقة باملنصب واخلاضعة للضمان االجتماعياأجر املنصب = 
 ............مثل تعويض اخلربة، تعويض املنطقة، منحة املردودية الفردية واجلماعية

 :العالوات غري اخلاضعة للضمان االجتماعي مثل تعويض النقل وتعويض السلة...هو أجر املنصب مضافا إليه األجر اإلمجايل 
 :هو األجر اإلمجايل مطروحا منه مبلغ االشرتاك يف الضمان االجتماعي. األجر اخلاضع للضريبة 
 :هو األجر اإلمجايل مطروحا منه جمموع االقتطاعات. األجر الصايف 

، االشرتاك يف اخلدمات االجتماعية وهناك أخر إجبارية مثل اقتطاع النفقة على أوالد من زوجة هناك اقتطاعات أخرى اختيارية مثل االشرتاك يف التعاضدية مالحظة:
 .مطلقة

 ماعية:هي مبلغ مايل تقتطعه املؤسسة من األجر اإلمجايل وتدفعها هليئات اجت :ب ـ االشرتاكات املدفوعة للهيئات االجتماعية
 من أجر املنصب تدفع ملصلحة الضمان االجتماعي. %09مقدر بالضمان االجتماعي: -
 وتدفع ملصلحة الضرائب. حتسب وفق سلم حمدد من طرف وزارة املاليةالضريبة على الدخل اإلمجايل: -

 
 

 جـ ـ حساب وتسجيل عناصر األجر



متنح لكل عامل يف شكل كشف الراتب، كما تسجل هذه األجور يف دفرت مكونات األجر، و تقوم كل مؤسسة يف هناية كل شهر حبساب أجر كل عامل مع توضيح 
 خاص يسمى بدفرت األجور  هذا األخري الذي تعتمد عليه املؤسسة يف التسجيل احملاسيب.

 03/11/2009فيما يلي كشوف الرواتب لثالث عمال لدى مؤسسة "محود بوعالم " علما أن املؤسسة قامت بتسديد األجور يف  مثال:
 كشف الراتب لشهر أكتوبر  كشف الراتب لشهر أكتوبر

 جاللاالسم: حممد              اللقب: 
 املنصب: رئيس مصلحة تسيري املوارد البشرية

 03عدد األوالد:      : متزوج  الوضع العائلي
 793891رقم . ض .إ:

 االسم: محزة                اللقب: عاجب
 املنصب: عامل ورشة

 --الوضع العائلي: أعزب         عدد األوالد:
 942133رقم . ض .إ:

 األجر القاعدي
 اخلرب املهنية

 منحة املردودية

26000 
8000 
2000 
6500 

 األجر القاعدي
 اخلرب املهنية

 تعويض الضرر
 منحة املردودية

18000 
3000 
1200 
3000 

 25200 أجر املنصب 42500 أجر املنصب
 2100 تعويض النقل 2500 تعويض النقل

 27300 األجر اإلمجايل 45000 األجر اإلمجايل
 2268 ض. إإ.  3825 ض. إإ.

 25032 األجر اخلاضع للضريبة 41175 األجر اخلاضع للضريبة
 على الدخل اإلمجايلالضريبة 

 املنح العائلية
8227 

900 
 الضريبة على الدخل اإلمجايل

 املنح العائلية
5432 

--- 
 19600 األجر الصايف 33848 األجر الصايف

 
االسم  رقم

 واللقب
أجر  عناصر أجر املنصب

 املنصب
تعويض 

 النقل
األجر 

 اإلمجايل
األجر  إ .ض. إ

اخلاضع  
 ض. إ

الضريبة على 
 األجر

املنح 
 العائلية

 األجر الصايف

األجر 
 القاعدي

اخلرب 
 املهنية

تعويض 
 الضرر

منحة 
 املردودية

01 
02 
03 
04 

. 

. 
, 

41 

ججاًعد.
 حعزة.ع

            

ج1206730.54ج29700ج95989.46ج1273020ج118980ج1392000ج70000ج1322000ج246000ج82000ج169000ج832000  

 األجر بعد تسديدها من دفرت األجور كما يلييتم تسجيل عناصر 
ج

ج631
 
 
ج

ج421
 
 
 
ج

ج421
ج

ج
ج

ج421
ج
 
ج

ج431
ج442

 
ج
ج

ج512

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

جلم ةرجلتع قًغ –لتع قخداةنجججججججججججججج
جإثا يجأ ةرجلتع قخداءن

ج.....................30/10/2009.................
جلم ةرجلتع قًغ –لتع قخداةنج

جلتضع نجل  قع نيجججججججججججججججججج
جضج.رجلتغ  بجتتقًصءبجانجطرفج ه يجأخرىججججججج

جإثا يجل شقرلك ي
ج.....................03/11/2009.................
جلم ةرجلتع قًغ ج–لتع قخداةنج

جلتالةكجلتً    يجلتس رل جججججججججججججججججججججججج
جدفعجأ ةرجلتع قخداةن

ج
ج1392000

 
 
ج

214969.46 
 
ج
ج
ج

ج1206730.54

ج
ج

ج1392000
 
ج
ج

ج118980
ج95898.46

ج
ج
ج

ج1206730.54
ج

 ـ أعباء رب العمل د



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

 ميكن إثباهتا حماسبيا كما يلي: 
ج

ج635
ج

ج
ج

ج431

ج.....................31/10/2009.................
جل  قع نيل شقرلك يجلتعدفةن جتتضع نج

جلتضع نجل  قع ني
جإثا يجأنا  جربجلتسعب

ج
ج343720

ج
ج

ج343720

 بعد مجع اشرتاكات العمال يف صندوق الضمان االجتماعي وأعباء رب العمل تدفع ملصلحة الضمان االجتماعي  يف تاريخ معني.* 
 .146اقتطاعات الضمان االجتماعي بشيك بنكي رقم  02/11 نفس املثال السابق: سددت املؤسسة يفمثال: 

 املبلغ الواجب الدفع من طرف مؤسسة محود بوعالم هو:
 DA462700=343720+118980جمموع االشرتاكات العمال يف الضمان االجتماعي + أعباء رب العمل الواجبة الدفع ملصلحة الضمان االجتماعي=

 عند تسديد املبالغ املستحقة لصندوق الضمان االجتماعي والضريبة على الدخل اإلمجايل يتم إثباهتا حماسبيا كما يلي: *

ج
ج431
ج442
ج

ج
ج
ج

ج512
ج

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

جض.جر.جلتغ  ت جتتقًصءبجانجأطرلفجأخرى
جلتالكجججججججججججججججججججج

ت دلدجاص رلفجلتضع نجل  قع نيجللتضرلئبجنتىج
جلتدخبج شءكج لكي

ج
ج462700

ج95989.46

ج
ج
ج

ج558689.54

 .  املنتوجات2
رفع حصص املسامهني يف اليت ينتج عنها ارتفاع  رؤوس األموال اخلاصة ماعدا الزيادة الناجتة عن هو زيادة املنافع االقتصادية أثناء السنة املالية إما بزيادة األصول أو نقصان اخلصوم 

 املؤسسة.
 املالية.* حتدث الزيادة من خالل قيام املؤسسة ببيع السلع، اخلدمات، املنتجات، األشغال، أو من تأجري ممتلكاهتا، توظيف رأس مال يف املؤسسات 

 املنتوجات املالية األخرى*
 هباهي اليت تتحصل عليها املؤسسة من خمتلف العمليات املالية اليت تقوم 

 DA12350نقدا متعلق بعملية بيع مواد أولية ولوازم علما أن املبلغ املستحق كان DA13000استلمت مؤسسة من الزبون عبد احلميد مبلغ  18/06/2011بتاريخ مثال: 
 املتفق عليه سابقا. %05ه من التعجيل بالدفع مل  يستفيد من ختفيض  التعجيل بالدفع املقدر بـ فقط ولعدم متكن

 احلل
 

ج
ج53
ج

ج
ج

ج411
ج768
ج

ج.....................06/2011//18.................
جلتصلدلق

جلتز  ئنجججججججججججججججججججج
جنةلتججا تء جأخرىجججججججججججججججججججج

جقاضجااتغجا تيجنغدلجانجلتز ةنجنادجلتًعءد

ج
ج13000

ج

ج
ج

ج12350
ج650

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

ج
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ج

ج
ج

ج768
ج

ج.....................09/2011//28.................
ج لةكجلتً    يجلتس رل 

جنةلتججا تء جججججججججججججججججججج
جإثا يجلتفةلئدجلتالكء 

ج
ج9200

ج

ج
ج
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 ةالبطاقة البيداغوجي
 (09):رقم البطاقة
 الثانية ثانوي:المستوى

 تسيري مايل وحماسيب:المادة

 اخلزينة وتدفقاهتا:المجال المفاهيمي الثالث
 تدفقات اخلزينة( 09)الوحدة :

 .ـ حيدد مفهوم اخلزينة :الكفاءات المستهدفة

 :المخطـــــــط
 .التمهيد) وضعية االنطالق(: 1

مللـال  مـن الحتـري إمـا إن التدفقات احلقيقية من واىل خارج املؤسسة عادة ما تستعدي تدفقا نقدا )ماليـا( وتوـون إمـا دتسـديد املؤسسـة مللـال  ل حتـري هو   ـي ها 
ع ـ  خزينـة املؤسسـة دالزيـادة نقدا هو دشيك دنوي هو دريدي هو دواسطة هوراق جتارية هخرى مثل الومليالة والسـند ممـرو ودتـايل فـذن اـعم العم يـات تـؤثر 

 )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؟ 
 
 :.البنــــــا ء2

 . مفهوم اخلزينة 1
 .  اخلزينة املوجلة1.2. اخلزينة الفورية2
 ـ النقدياته 

 ب ـ امللال  املودعة يف اللنوك واملؤسسات املالية وما مياث ها
 . اخلزينة الساللة2.2
 . تدفقات اخلزينة3
 الفوري وسائل الدفع. 1.4. وسائل الدفع4
 ه ـ وصل الدفع النقدي 

 ب ـ الشيك
 . وسائل الدفع اآلجل2.4

 التطبيـــــق: .3

 164ص 2.1متارين رقم 
 التقــــــويم:. 4

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  SCFمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )
 

 الخزينة وتدفقاتها :المفاهيميالثالث الميدان
 الخزينة: (09)الوحدةرقم 

 سا 04الحجم الساعي:
 
 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  . مفهوم الخزينة 1 
ـــ عمـــلمتع م تـــلمل  م تبـــ  ع  ع مـــ   . الخزينة الفورية2  ـ

م خزعنـــل م ي  عـــل  لتنممـــل من   ـــ  
 ب ث ئق م  فع.تن عتلع ت تب  ة 

 .  م خزعنل م ت ببل1.2 
 أ ـ م نق ع ت (53ـ ت  عق بع  م   )

، 515، 512ـ ت  عق بع م  م ب ت )
517.) 

ـ م تب  غ م ت  عل في م  م   م ب  ي 
 .517م ب ع ي ل خع ضتن  م   

  ـ م تب  غ م ت  عل في م بن ك 
  م تنمم ت م ت  عل  ت  عت ثله 

م تم هت ت  519ـ علتثع في م  م   
 م بنكعل م ب  عل.

  م م  بل . م خزعنل2.2

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   
(Encaissements )-  م تص  عف

 .((Décaissementم نق عل

ـــ عمـــلمتع م تـــلمل  م تبـــ  ع  عصـــنف  . تدفقات الخزينة3 ـ
تبت عل تن م متلع ت إ ى ت مخعع 
 . تص  عف  ع    م خزعنل م ي  عل

  . وسائل الدفع4 
م ل ـــــــ ق إ ـــــــى م ل صـــــــعع  م لمـــــــ ع  ــــــــ 

 م ي  ي نقً م  بشعك.
  م ي  ي  م ئع م  فع. 1.4

 أ ـ  صع م  فع م نق ي ـ لم عيهت   شكلهت 
   ـ م شعك

 

ـــــــــ عقلصــــــــ  علــــــــى لم عــــــــف م مــــــــيلبل 
ألتــــــــ    ب هتــــــــ  )م كتبع  ــــــــل(  م مــــــــن  

 .ب  خزعنل

   م ئع م  فع مآلبع. 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الكفاءات المستهدفة

 ـ ُيحدد مفهوم الخزينة.



 1201مارس   -االقتصادشعبة التسيير و –السنة الثانية ثانوي- التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنهاج مادة 
 

 هاتدفقاتالخزينة و: الثالثالميدان المفاهيمي 
 

 (: تدفقات الخزينة09الوحدة رقم )

 سا 04الساعي:الحجم 

 

 

 

 

 

 مؤشرات التقويم:

 .يحدد الخزينة الفورية انطالقاً من عمليات خاصة بالتدفق النقدي 

 وسائل الدفع مختلف يميز بين. 

 وسائل الدعم واإليضاح : 

 :نماذج عن

 وصل الدفع النقدي. 

 الشيك. 

 والسند ألمر )الكمبيالة( السفتجة. 

 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 

 آلجل.اإلشارة إلى أن السفتجة و السند ألمر هما من وسائل الدفع ا 

 .تثبت التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة من الخزينة بوسائل الدفع 

  ًكسندات مطلوب تحصيلها وسندات واجب دفعها.تصنف األوراق التجارية )السفتجة والسند ألمر( محاسبيا 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وارد إبراهيم  األستاذ:      التسيير المحاسبي والماليمـــادة:    

 : الكفاءات المستهدفة

 .يحدد مفهوم الخزينةـ 



. ت إ 02المستوى: اتها                           الخزينة وتدفقـ(:03المجال المفـاهيمي )  
سا 04 الحجم الساعي:تدفقـات الخزينة(:09الوحـــــدة )  

 
 

مللـال  مـن إن التدفقات احلقيقية من واىل خارج املؤسسة عادة ما تستعدي تدفقا نقدا )ماليا( وتوـون إمـا دتسـديد املؤسسـة مللـال  ل حتـري هو   ـي ها :الوضعية
ع ـ  خزينـة املؤسسـة الحتري إما نقدا هو دشيك دنوي هو دريدي هو دواسطة هوراق جتارية هخرى مثل الومليالة والسند ممرو ودتايل فذن اـعم العم يـات تـؤثر 

 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
 اللنك واحلساب اجلاري الربيدي يف تاريخ معنيو قيق د داخلزينة جمموع هرصدة حسادات كل من ال ندو  :. مفهوم اخلزينة1
 . اخلزينة الفورية2

 اي امموال السائ ة والودائع اليت حبوزة املؤسسة ميونها استعماهلا مىت شاءت وتتوون من: :(Trésorerie Active).  اخلزينة املوجلة1.2
 .دائما مدينارصيدم العي يوون  53حـ/يف  حماسليا يتم تقييداا تفظ هبا املؤسسة يف ال ندوقو (:Espèces)النقود السائ ة ه ـ النقديات

 :ب ـ امللال  املودعة يف اللنوك واملؤسسات املالية وما مياث ها
ددورم والعي  512تقيد حماسليا يف حـ/تتمثل يف امللال  اليت تودعها املؤسسة يف حساهبا اللنوي والعم يات املرتلطة داحلساب اللنوي * الودائع داللنوك:

 ينقسم إىل عدة حسادات ذات هرصدة مدينة ودائنة.
 م دائمارصيديوون :احلساب اجلاري الربيديو و 5170او حساب املؤسسة لدى م  حة ال ووك الربيدية يقيد حماسليا يف حـ/* احلساب اجلاري الربيدي:

 .امدين
ب اخلزينة خاصة إذا كانت تعتمد يف نشاطها ع   إعانات اخلزينة قد تفرض الدولة ع   دعض املؤسسات فتح حسا* احلساب اجلاري لدى اخلزينة:
 .: اخلزينة العمومية واملؤسسات العمومية,واو رصيه دائما مدينا515العمومية وتقد حماسليا يف حـ/

ميون هن تستفيد املؤسسة من تسهيالت ل ح ول ع   السيولة يف حالة عدم كفايتها يف احلساب  :(Trésorerie Passive). اخلزينة الساللة2.2
: احلسادات اللنوية اجلارية يف اجلانب 519( وتسجل اعم املسحودات يف حـ/Découvert bancaireاللنوي ل مؤسسة )السحب ع   املوشوف 

 الدائن مما جيع ه ديننا )ق ري امجل( ع   املؤسسة.
 زينة الفورية = اجملموع اجلربي ل خزينة املوجلة والساللةاخل
 اناك ثالث هنواع تدفقات تؤثر ع   اخلزينة. :. تدفقات اخلزينة3

هموال من الزدائنو ودالنق ان يف حالة تسديد املؤسسة لديوهنا اجتام    يلمرتلطة ددورة االستحتالل تؤثر ع   اخلزينة دزيادة يف حالة  * عم يات االستحتالل:
 املوردين. 

 مرتلطة ددورة التمويل تؤثر ع   اخلزينة دالزيادة يف حالة   يل عن طريق املسامهة درهس املال هو القروض اللنوية و دالنق ان يف حالة* عم يات التمويل:
 تسديد القروض هو الفوائد.

 متع قة ددورة االستثمار تؤثر ع   دالزيادة يف حالة التنازل عن التثليتات ودالنق ان يف حالة اقتناء التثليتات. ستثمار:* عم يات اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التسديدات التحصيالت

 .يحدد مفهوم الخزينة:الكفاءات المستهدفة

 (Décaissementالمصاريف النقدية) –( Encaissementsتدفقات الخزينة = المداخيل النقدية)
 أو

 التسديدات -تدفقات الخزينة = التحصيالت 



 تسديدات مرتبطة بدورة االستثمار تحصيالت مرتبطة بدورة االستثمار
 التنازل عن التثبيتات )البيع( -
 الفوائد المتحصل عليها نتيجة توظيف أموال في البنوك -
 الحصص أو األقساط المقبوضة من النتائج المستهلكة -

 تسديدات اقتناء التثبيتات -

 االستغاللتسديدات مرتبطة بدورة  االستغالل تحصيالت مرتبطة بدورة
 مبالغ مستلمة من الزبائن -

 
 تسديدات لموردو المخزونات والخدمات -
 تسديدات العمال)األجور( -
 تسديدات الهيئات االجتماعية )ض إ( -
 تسديدات الضرائب والرسوم  -
 الفوائد والمصاريف األخرى المدفوعة )المالية( -

 تسديدات مرتبطة بدورة التمويل تحصيالت مرتبطة بدورة التمويل
 تحصيل المساهمات النقدية من أصحاب رأس المال -
 تحصيالت مبالغ القروض المالية  -
 القروض الممنوحة  استرجاعتحصيالت  -

 تسديدات القروض -
 تسديدات الفوائد الناجمة عن هذه القروض -

 . وسائل الدفع4
 اي الوسائل املستعم ة يف الدفع العاجل نظري املعامالت مع داقي متعام ي املؤسسة: :. وسائل الدفع الفوري1.4

 التحويل اللنوي.......اخل. و    الشيك اللنوي هو الربيدي و   النقديات
 :ه ـ وصل الدفع النقدي

 :علارة عن وثيقة إثلات حماسلية  توي ع   قسمني قسم )اجلعاذة( يلق  لدى اللائع )القادض( وقسم هخر يس م تعريف الوصل النقدي
-اسم وعنوان املسددو -تاريخ وموان التسديدو -موضوع التسديدو -املل   املسددو -اسم وعنوان املسددو -ل مشرتيو حيتوي كل قسم ع  : 

 ختم وتوقيع املست م.
  تسجل كل الوصوالت املس مة واملست مة يف سجل خاصو هو لول منها نوع خاص الستعماله يف حساب امللال  احمل  ة النقدي:شول الوصل

 واملسددة.
 °N...............رقم......             BDPDA................دج......................

 Reçu de Mالسيد...........................................................استلمت من 
.............................................................................................. 

 La somme de.................مبلغ:...................................................
............................................................................................. 

 En réglemenet de...................لتسديد:........................................
............................................................................................. 

 .......................Le.......في....................                                 
 Signatureاإلمضاء                  

 °Nرقم...........         BDPDA........دج..........
 Reçu de Mاستلمت من السيد..........................

............................................................. 
 La somme deمبلغ:...................................

............................................................ 
 En réglemenet deلتسديد:.........................
.............................................................. 

 .......................Leفي........................... 
 Signatureاإلمضاء                  

 
ملؤسسة  DA20000شارع املنارة الليضاء مل    23الوائن مقراادـ سددت مؤسسة "التجهيزات املوتلية احلديثة"  24/01/2010دتاريخ مثال: 
 احلديثة نظري صيانة وسائل النقل.ال يانة 

 .118إجناز الوصل النقدي اخلاص هبعم العم ية رقماملط وب: 

 احلل
 °N.........118رقم.......       BDPDA............20000دج...........

 Reçu de M.............................مؤسسة التجهيزات الحديثةاستلمت من السيد...
.............................................................................................. 

 La somme de......................................عشرون ألف دينار جزائريمبلغ:....
............................................................................................. 

 En réglemenet de.........................مصاريف صيانة وسائل النقللتسديد:....
............................................................................................. 

 .Le.24/01/2010.....الدار البيضاء:في                                 
 Signatureمضاء                  اإل

 مؤسسة الصيانة اإلصالح

 °N....118رقم..         BDPDA....20000دج...
 Reçu de Mاستلمت من السيد........................

 ............................مؤسسة التجهيزات الحديثة....
 La somme de.......عشرون ألف دينار جزائريمبلغ:

............................................................ 
 En réglemenet deلتسديد:........................

 ..............مصاريف صيانة وسائل النقل ......
 .Le... 24/01/2010..الدار البيضاء....... في...... 

 Signatureاإلمضاء                  
 اإلصالحمؤسسة الصيانة 

 ب ـ الشيك



  :اللنكو يف الحتالب مركز ال ووك الربيديةواو صك يأمر مبوجله احملرر) الساحب(شخ ا هخر يسم  املسحوب ع يه  والعي يوون تعريف الشيك
 إلطالع ع يه)ال ك(.اخلزينة مي ك فيه همواال مودعة لديه هن يدفع ملال  من املال إما ممرم هو ممر شخص هخر معني يف ال ك)املستفيد( مبجرد ا

 :مهما كان الشيك دنويا هو دريديا هو ل خزينة هن حيتوي ع   الليانات التالية: شول الشيك 
 هسم وعنون الساحب واملستفيد. –توقيع الساحب  –موان وتاريخ  رير الشيك  –رقم ح ب ت  –املل   دامرقام وامحرف  -

 
 . وسائل الدفع اآلجل2.4

 جتارية قاد ة ل تداولو تستحق الدفع عند تاريخ معنيو من همهها:اي علارة عن هوارق 
 )السفتجة )الومليالة Lettre de change: 
ث او ر يأمر فيه الدائن)الساحب( مدينه)املسحوب ع يه( دالدفع يف تاريخ معني)تاريخ االستحقاق( مل حتا معينا)القيمة االمسية( ل احل طرف ثالر اي حم

 املستفيد.
 همر دالدفع                                                        
 ل احل                                                         

 
 املع ومات التالية : ن السفتجةمتتض 

اسم وعنوان كل  –موان الدفع  –توقيع الساحب  –تاريخ االستحقاق –تاريخ وموان اإلصدار  –اممر دالدفع  –تسمية الوثيقة )سفتجة هو كمليالة( -
 .من الساحب واملستفيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـ ع   حساب السيد م ياين قادة الساكن د 08/2011لسحب كمليالة ل احله رقم إمساعي قام السيد فتح اهلل دلاب الواد 06/04/2011دتاريخ مثال:
ل   دقيمة قدر املRIB 3174 23415076 1201 82983عن دنك التنمية احمل يةو رقم التعريف اللنوي: دن مهيديشارع و 15

DA800000 18/07/2011و مستحقة الدفع دتاريخ. 
 
 

 احلل

 .........................في........................... 
 بتاريخ:................................            

 ....سفتجة:.......................................................................إدفعو بموجب هذه ال         
 ألمر السيد:...........................................................................................    
 مبلغ:..................................................................................................    
 
 
 
 
 

 رقم:............../..............

 الساحب
......................................... 
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 المسحوب عليه:المدين

 

 

:الدائنالساحب  

 

 المستفيد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السند ممرBillet à ordre: 

ل تعيني هو مبجرد ده شخص او احملرر دأن يدفع ممر شخص هخر يسم  املستفيد مل حتا ماليا معينا يف تاريخ معني هو قادل او صك موتوب يتعهد 
 اإلطالع ع   السند يف موان معني.

 :يتضمن سند ممر املع ومات التالية 
التعهد دال قيد هو شرط مقادل املل    –توقيع احملرر –إسم احملرر واملستفيد –موان امداء  –تاريخ االستحقاق  –)سند اممر( د حتة  ريرمتسمية الوثيقة-

 احملرر.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

والعي يتعهد مبوجله  082زائرو سند ممر رقم شارع احلرية اجل 48داجلزائر العاصمة حرر السيد عمر سعودي الساكن دـ  14/02/2006دتاريخ  مثال:
 دوكالة الدفع عمريوش دنك اللدر. 25/06/2006ل سيد طاار خالد املستحقة الدفع دتاريخ  DA135000ددفع مل   

 احلل
 

 سند ألمر

 ..دج...........................................................

 .......................أتعهد بأن أدفع ألمر السيد:............................................................... مبلغا قدره:........................

 ................................................................................................دينار جزائري

 بتاريخ:.......................................................

 توقيع المحرر وعنوانه:                                                                                                 

 االسم واللقب:....................................................                                                                                       

 العنوان:...........................................................                                                                                       

 

 سند ألمر

 ......دج135000...................
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 .....عمر سعودياالسم واللقب:..                                                                                       
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  البطاقة البيداغوجية
  )10( :رقم البطاقة 

  المصالحة الوطنية  المؤسسة:

  الثانية ثانوي :المستوى

  التسيير المالي والمحاسبي :المادة

  الخزينة وتدفقاتها  :الثالث فاھيميالمالمجال         
  القروض القصيرة المدى) 10( الوحدة :        

 الفائدة البسيطة في العمليات المالية القصيرة المدى ويسجلها.يطبق  -: الكفاءات المستھدفة       

  

  :المخطـــــــط
  : .التمھيد( وضعية االنطالق)1

تعاني إحدى المؤسسات من صعوبات مالية وللتخلص من هذه الصعوبات لجأت ألحد البنوك وتحصلت على مبلغ مالي حيث اتفقت معه 
مع العلم أن المبلغ الذي دفعته المؤسسة اكبر أشهر ، و فعال بعد هذه المدة أعادت المؤسسة هذا المبلغ  6على إرجاع هذا المبلغ خالل 

  . من المبلغ المقترض
  ؟  كيف يمكن تعريفهكيف يسمي المبلغ الذي تحصلت عليه المؤسسة ؟    -1:  المطلوب   

     كيف يمكن حسابه؟؟   كيف يسمى المبلغ اإلضافي الذي دفعته المؤسسة  - 2                

   :البنــــــاء .2

  تعريف القرض . -1       
 أنواع القروض .-2       

  القروض القصيرة المدى .2-1             
 القروض الطويلة المدى .2-2             

 الفائدة البسيطة -3      
  تعريف الفائدة  3-1             
  الفائدة البسيطة  تعريف 3-2             
  حساب الفائدة البسيطة  3-3             

 الصيغة العامة للفائدة البسيطة -ا                          
 تطبيق الصيغة العامة  -ب                         

  القيمة المكتسبة  3-4            
 التسجيل المحاسبي -4     

  قرض تسجيل الحصول على ال 4-1          
  تسجيل أعباء القرض  4-2          
  تسديد القرض  4-3          

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

                                                                    

  .الفائدة والقيمة المكتسبةيطبق الصيغة العامة للفائدة البسيطة لحساب عناصر  -    التقــــــويم : .4   
                                       يسجل الفائدة البسيطة محاسبيا. -                            

                               



 ةيداغوجيالبطاقة الب

 (11):رقم البطاقة
 الثانية ثانوي:المستوى

 تسيير مالي ومحاسبي:المادة

 الخزينة وتدفقاتها:الثالثالمجال المفاهيمي
 وسائل الدفع األجل( 11)الوحدة :

 .يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع األجل -:الكفاءات المستهدفة

 :المخطـــــــط
 : .التمهيد) وضعية االنطالق(1

 سند ألمر  
   الكمبيالة

  
 خصم

 
 تحصيل                                                       تظهـــــــــــــير                                               

 استبــــــــدال  انطالقا من المخطط         *

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

 بتعريف وسائل الدفع. تذكير 1
 . أنواع وسائل الدفع اآلجل2

 . السفتجة أو الكمبيالة 1.2
 . السند ألمر2.2

 . إنشاء األوراق التجارية3
 . تداول األوراق التجارية4
 . تحصيل األوراق التجارية5

 . التحصيل المباشر1.5
 . التحصيل بتوسيط البنك2.5

 . خصم األوراق التجارية6
 للخصم.إرسال الورقة 1.6
 . الخصم التجاري2.6

 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*              
 

 . التسجيل المحاسبي لخصم األوراق التجارية3.6
 

 قبل تاريخ االستحقاق

 بعد تاريخ االستحقاق
 السند ألمر

 

 

 

 

 

 

 الكمبيالة

 

 وسائل
 الفورية الدفع

 

 اآلجلة



 للخصمأ ـ عند إرسال الورقة 
 ب ـ عند استالم كشف الخصم

 . استبدال األوراق التجارية4.6
 أ ـ مفهوم استبدال األوراق التجارية

 ب ـ تكافؤ األوراق التجارية
 . تعريف التكافؤ1ب .
 . تكافؤ ورقتين تجاريتين2ب.
 . تكافؤ مجموعة من األوراق التجارية مع مجموعة أخرى3ب.

 الستبدال األوراق التجاريةجـ ـ التسجيل المحاسبي 
 . تظهير األوراق التجارية5.6

 أ ـ تعريف التظهير
 ب ـ التسجيل المحاسبي للتظهير

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

 .التجارية يطبق مبدأ التكافؤ في استبدال األوراق -                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 الخزينة وتدفقاتها :المفاهيميالثالث الميدان
 وسائل الدفعاآلجل: (11)الوحدة رقم 

 سا 13الحجم الساعي:
 
 

 

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

  . تذكير بتعريف وسائل الدفع1 
  . أنواع وسائل الدفع اآلجل2 

  . السفتجة أو الكمبيالة 1.2 ـ االعتماد على تعريفهما لتقديم شكلهما.
  . السند ألمر2.2

  . إنشاء األوراق التجارية3 ـ يتم تسجيلها لدى الزبون ولدى المورد.
  . تداول األوراق التجارية4 ـ تقديم مفهوم تداول األوراق التجارية
  . تحصيل األوراق التجارية5 ـ حالتي التحصيل بتاريخ االستحقاق.

 المباشر. التحصيل 1.5
  . التحصيل بتوسيط البنك2.5

ـ يستعمل المتعلم المجدول لحساب الخصم  . خصم األوراق التجارية6 
ـ توضيح الغرض المتمثل في الحصول على المبلغ  انطالقا من حالة واقعية.

 قبل تاريخ االستحقاق.
 .إرسال الورقة للخصم1.6

  . الخصم التجاري2.6 
  التجاريأ ـ تعريف الخصم  

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

 االستحقاق ومعدل الخصم(.

  ب ـ حساب الخصم التجاري

  جـ ـ حساب القيمة الحالية 
ـ االعتماد على تطبيقات لحساب عناصر الصيغة 

 العامة للخصم.
  الصيغة العامة للخصمد ـ تطبيقات على 

  هـ ـ اآلجيو 
  تعريف اآلجيو 

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

 المضافة.

  عناصر اآلجيو

  التجارية. التسجيل المحاسبي لخصم األوراق 3.6 ـ االقتصار على حالة قبول الورقة من طرف الزبون.
 
 
 
 
 
 

 الكفاءات المستهدفة

 يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع اآلجل.  -



 
  أ ـ عند إرسال الورقة للخصم 
  ب ـ عند استالم كشف الخصم 
ـ يستعمل المتعلم المجدول لتطبيق مبدأ  التكافؤ  . استبدال األوراق التجارية4.6 

 أ ـ مفهوم استبدال األوراق التجارية  انطالقاً من عمليات استبدال األوراق التجارية.
 التجاريةب ـ تكافؤ األوراق  
  . تعريف التكافؤ1ب . 
  . تكافؤ ورقتين تجاريتين2ب. 
. تكافؤ مجموعة من األوراق التجارية مع 3ب. 

 مجموعة أخرى
 

  جـ ـ التسجيل المحاسبي الستبدال األوراق التجارية 
ـ االقتصار فقط على حالة تظهير الورقة 

 التجارية للمورد كوسيلة دفع . 
  التجارية . تظهير األوراق5.6

  أ ـ تعريف التظهير 
  ب ـ التسجيل المحاسبي للتظهير 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوثيقة المرافقة الخاصة بالدرس

 

 هاتدفقاتالخزينة و: الثالثالميدان المفاهيمي 
 

 وسائل الدفع اآلجل(: 11الوحدة رقم )

 سا 13الحجم الساعي:

 

 

 

 

 

 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. 

 

 والبيداغوجية:التوجيهات المنهجية 

 وضح الخصم التجاري والتكافؤ بواسطة المحور الزمني الموجه.ي 

 .اإلشارة إلى العناصر األساسية للورقة التجارية لفهم الخصم التجاري 

 .يقتصر على الصيغة العامة للخصم التجاري 

 .)ًإبراز أهمية التكافؤ في استبدال األوراق التجارية )تأجيل الدفع مثال 

 سجيل المحاسبي لخصم الورقة التجارية على حالة قبول الورقة من قبل الزبون، وفي يقتصر في الت

 حالة تظهير الورقة التجارية للمورد كوسيلة دفع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبراهيموارد   األستاذ:بي والمالي             التسيير المحاسمـــادة:  

 : المستهدفةالكفاءات 

 يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع اآلجل.ـ 



. ت إ 02المستوى: الخزينة و تدفقـاتها  (:03المجال المفـاهيمي )  
ساعة 13:الحجم الساعيوسائل الدفع اآلجل    (:11الوحـــــدة )  

 
 

 :الوضعية
 سند ألمر
   الكمبيالة

 
 

  خصم

 

 
 حتصيل                       تظهـــري                                               

  ــدال  است     
 انطالقا من المخطط

؟الدفع حدد أنواع وسائل -1  
؟مىت يكون التحصيل واخلصم -2  

 مراحل الدرس

تستعمل يف تسديد وحتصيل النقود ويوجد نوعان مها وسائل الدفع الفورية مثل: الصندوق، الشيك البنكي والربيدي  اليتهيوسائل الدفع :ـ تذكري بتعريف وسائل الدفع1
 .السند ألمر والسفتجةمثل :  اآلجلةووسائل الدفع 

 :ـ أنواع وسائل الدفع األجل2
)املسحوب عليه( بأن يدفع مبلغ من املال يف تاريخ معني للمستفيد قد يكون الساحب أو هي وثيقة حيررها البائع )الساحب( على مدينه السفتجة أو الكمبيالة:1ـ2

 .شخص ثالث
 معني يف تاريخ معني ألمر شخص هو املستفيد.هو تعهد صادر من شخص يسمى احملرر بأن يدفع مبلغا السند ألمر: 2ـ2

 عليه.يتم التسجيل احملاسيب لألوراق التجارية يف دفاتر الساحب ودفاتر املسحوب التجارية:ـ إنشاء األوراق 3
 . DA26000باعت مؤسسة النور بضاعة باألجل ملؤسسة وادي الزهور مببلغ  2009مارس 5يف مثــال:

 مارس.13يف الدفع تستحق  وقبلتها،مارس 5على مؤسسة وادي الزهور عن مبيعات  17سحبت املؤسسة كمبيالة رقم  2009مارس  6يف -
 :)التسجيل يف دفاتر مؤسسة النور )املورد 

  06/03/2009 
  

      

  26000 سندات يف احلافظة  4130

 26000  زبائن 411 

   على مؤسسة وادي الزهور 17سحب كمبيالة رقم  

     

 

  الزهور )الزبون(: يمؤسسة وادالتسجيل يف دفاتر 

  06/03/2009 
  

      

  26000 موردو املخزونات واخلدمات  401

 26000  دفعها املوردون السندات الواجبة 403 

   النورؤسسة مل 17كمبيالة رقمقبول    

     

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

 وسائل اآلجلة
 الفورية الدفع

 

 قبل تاريخ االستحقاق

 بعد تاريخ االستحقاق

 السند ألمر
 

 

 

 

 

 

 الكمبيالة

 

. يسجل العمليات المتعلقة بوسائل الدفع األجل:الكفاءات المستهدفة  
 



  إرسال الورقة للتحصيل يف تاريخ استحقاقها. 

  التسديد عن طريق التظهرياستعماهلا يف. 
 التجارية:ـ حتصيل األوراق 5
 .االستحقاقويتم مباشرة بني حامل الورقة واملسحوب عليه حيث يقوم هذا األخري بتسديد قيمة الورقة دون أي وسيط وذلك يف تاريخ املباشر:التحصيل 5-1
 ال:مثـ

 نقدا.  النور ؤسسةم ملوردهاسدد الزبون مؤسسة وادي الزهور قيمة الكمبيالة   2009مارس 13يف 
 :)التسجيل يف دفاتر مؤسسة النور )املورد 

  13/03/2009 
  

      

  26000 البنك  512

 26000  سندات يف احلافظة 4130 

   نقدا 17قبض قيمة كمبيالة رقم  

     

  الزهور  )الزبون(: يمؤسسة وادالتسجيل يف دفاتر 
  

06/03/2009 
  

      

340   26000 دفعها ةالواجباملوردون السندات   

 26000  البنك 512 

   نقدا 17كمبيالة رقمتسديد قيمة    

     

قيامه خبدمة حتصيل الورقة وحيول  نظريالتحصيل ، ويف املقابل حيصل البنك على عمولة حصيل قيمة الورقة لصاحلهيكلف املستفيد بنكه بت:التحصيل بتوسيط البنك5-2
 الورقة بعد التحصيل للحساب البنكي للمستفيد، وتسجل عملية حتصيل الورقة التجارية بتوسيط البنك على مرحلتني:قيمة صايف 

 .مرحلة إرسال الورقة التجارية للبنك 
 التحصيل.بنك خاص بعملية مرحلة استالم )إشعار(كشف من ال 

جوان لبنكها )بنك التنمية 15يف  الدفع تستحق خليفةعلى الزبون  DA 46000االمسيةقيمتها  19كمبيالة رقم أرسلت مؤسسة "األندلس"2010 جوان15يف  ال:مث
 .178، الرسم على القيمة املضافة احمللية( للتحصيل

 .DA 1900 التحصيل املقدرة بـمع مصاريف 19استلمت املؤسسة من بنكها كشف حتصيل الكمبيالة رقم  جوان 18يف  
 األندلس"التسجيل يف دفاتر مؤسسة": 

  15/06/2010 
  

      

60004 سندات مستحقة األداء عند تسليمها للتحصيل  4131   

60004  سندات يف احلافظة 4130   

   .للتحصيلكمبيالة إرسال    

     

 
  18/06/2010 

  

      

512 
627 

4456 

 

 البنوك احلسابات اجلارية
 اخلدمات املصرفية وماشاهبها

 ر،ق،م ، ق،إ

39224  

1900 

178 

 

  
4131 
 

  سندات مستحقة األداء عند تسليمها للتحصيل
46000 

 

   19حتصيل كمبيالة رقم    

 ةخليف"مؤسسة سجيل يف دفاتر الت": 
  

20/06/2010 
  

      

60004 دفعها ةالواجباملوردون السندات   403   



 

512 

 

 البنوك احلسابات اجلارية 
 بشيك بنكي 19تسديد قيمة كمبيالة رقم

 60004  

     

     

 ـ خصم األوراق التجارية:6
صول على مبلغها دون انتظار تاريخ استحقاقها فإنه يتجه إىل بنكه من أجل خصم الورقة، ويف عندما يريد املستفيد من الورقة التجارية احلإرسال الورقة للخصم:.6-1

 .االستحقاقحالة قبول البنك فإنه يقدم للمستفيد مبلغها مقابل اقتطاع مبلغ، ويقبض البنك قيمة الورقة كامال من املسحوب عليه عند حلول تاريخ 

 اخلصم التجاري:.6-2
للورقة التجارية وعلى أساس املدة اليت تبدأ  االمسيةالبنك مقابل املبلغ املمنوح للمستفيد من خصم الورقة، وحيسب على أساس القيمة  يأخذههو املبلغ الذي  أ ـ تعريفه:

 .االستحقاقمن تاريخ اخلصم إىل تاريخ 
 حيسب اخلصم بالعالقة التالية:ب ـ حسابه:

 :ريةللورقة التجا االمسية: القيمة VNحيث :
 tمعدل اخلصم: 

 n االستحقاق:الفرتة الفاصلة بني تاريخ اخلصم وتاريخ 
E=VN*T/100*N/360 

مبعدل  2010نوفمرب 12لدى البنك اجلزائري اخلارجي تستحق الدفع بتاريخ  DA 36000االمسيةقيمتها   2010أوت 14 خكمبيالة بتاريخصمت مؤسسة  مثـال:
 .سنويا % 5خصم 

 .أحسب قيمة اخلصم التجاري -املطلوب:
 .أحسب القيمة احلالية للكمبيالة -

 VN= 36000    t=5%       n= 90يوم احلل:
450DAE=36000*5/100*90/360= 

 
 .يف تاريخ معني قيمة اخلصم التجاري مطروحا منهااالمسيةهي عبارة عن القيمة ج ـ حساب القيمة احلالية:

 

  تاريخ اخلصم تاريخ االستحقاق 

  
 القيمة احلالية القيمة االمسية

 اخلصم التجاري –القيمة احلالية = القيمة االمسية 
 املثـــال السابق:

 القيمة احلالية للكمبيالة:
VE=VN-E 

35550DA450=-VE=36000 
 د ـ تطبيقات على الصيغة العامة للخصم:

 االمسيةحساب القيمة  1د ـVN:VN = E ×
100

t
×

360

n
 

 مثال:
 .DA 119 يوم فبلغ اخلصم 63سنويا خالل  %4االمسية لورقة جتارية خصمت مبعدل ماهي القيمة 

E=VN*T/100*N/360 

 أي
Vn=E*)100/T*360/N( =)360*100*119( /4*63=17000DA 

 حساب معدل اخلصم 2د ـt:t = E ×
100

VN
×

360

n
 

 مثال:
 يوم. 54خالل  DA 12600لورقة جتارية قيمتها   DA 94.5املعدل الذي حيققه خصم جتاري  وماه

VN*T/100*N/360                                              =E 
 أي



T=E*)100/VN(*)360/N(=)94.5*100*360(/)12600*54(=5% 
 حساب مدة اخلصم 3د ـn :n = E ×

100

t
×

360

VN
 

 مثال:
 DAعلمت أن قيمتهاتقدر بـ  إذاسنويا ، %8مبعدل  قدم التاجر حممود سفتجة لبنك القرض الشعيب اجلزائري بغرض خصمها  2007سبتمرب  25بتاريخ 

 . DA320 ها التجاريخصمو  24000
 ــــ أحسب مدة استحقاق السفتجة.:املطلوب

E=VN*T/100*N/360 

 أي
N=E*)100/T(*)360/VN(=)320*100/8(/)360/24000(=60يوم 

 د ـ4 حساب القيمة االمسية انطالقا من القيمة احلالية:
E=VN(1-((T*N)/36000)) 

 .DA 188180فبلغت قيمته احلالية  سنويا،%9يوم ومبعدل  120التاجر علي سند ألمر لدى بنك التنمية احمللية قبل ميعاد استحقاقه بـــ خصم مثال:

 السند.حدد القيمة االمسية هلذا :املطلوب

 

VE=VN-E 
VE=VN(1-(T*N)/36000) 

VN=VE/(1-((T*N)/36000))=188180/(1((9*120)/36000))=194000DA 
 :اآلجيوه ـ 

 :التجارية.هو عبارة عن جمموعة من االقتطاعات خيصمها البنك من القيمة االمسية للورقة تعريفه 
  اآلجيوعناصر: 

 .اخلصم التجاري 
 :وهي نوعانمتثل جمموع التكاليف اليت تنجم عن عملية اخلصم العموالت. 

o متثل مبلغ ثابت يقتطع مباشرة عن كل ورقة خمصومة مهما كانت قيمتها. :عمولة ثابتة 
o التجاريمتعلقة بالزمن وحتسب مثل اخلصم  :عمولة متغرية. 

  االقتطاعات املذكورة )اخلصم + العموالت(. ة عن نسبة مئوية حتسب مباشرة عن جمموعر وهو عبا املضافة:الرسم على القيمة 
 = اخلصم التجاري +العموالت +الرسم على القيمة املضافة اآلجيو

، عمولة متغرية %8معدل خصم  التالية:يوم وفق الشروط  120قبل موعد استحقاقها بـــ  DA 22500 خصمت مؤسسة جرجرة كمبيالة قيمتها االمسية مثال:
 % 17، معدل الرسم على القيمة املضافة DA15، عمولة ثابتة 0.4%

 .  اآلجيوـ أحسب 1: املطلوب
 .ـ أحسب القيمة احلالية للورقة2

600DAE=22500(8/100)*(120/360)= 
 30DA=(120/360)*(0.4/100)*22500=عمولة متغرية

 109.65=0.17(× 15+30+ 600=) % 17×الرسم على القيمة املضافة=)اخلصم +العموالت(
 = اخلصم التجاري +العموالت +الرسم على القيمة املضافة اآلجيو
 DA 754.65= 109.65+ 15+30+ 600=  اآلجيو

 األجيو -القيمة احلالية =القيمة االمسية
21745.35DA754.65=-VN=22500 

 اخلصم.هذه املعلومات يرسلها البنك للمستفيد يف وثيقة مفصلة تسمى كشف مالحظة:
 خلصم األوراق التجارية :التسجيل احملاسيب  6-3

 األداء.سندات خمصومة غري مستحقة  3214من أجل التميز بني األوراق املوجودة باحلافظة واألوراق املرسلة للخصم نستعمل احلساب ا ـ عند إرسال الورقة للخصم:
 DA. علما أن  قيمتها االمسية على حساب مؤسسة "الوفاء"ه لبنكها من أجل خصمها لدي  22أرسلت مؤسسة "سليم وشركائه" سفتجة رقم   09 جوان 15بتاريخ مثال

117000. 
 احلل    

  15/06/2009 
  

      

000117 مستحقة األداء خمصومة غري سندات  4132   



000117  سندات يف احلافظة 4130   

   .للخصمإرسال كمبيالة   

     

الورقة التجارية يطرح مصاريف اخلصم )األجيو(من القيمة االمسية، وحيول صايف قيمة الورقة بعد اخلصم لصاحل عندما يقوم البنك خبصم ب ـ عند استالم كشف اخلصم:
 املؤسسة يف حساهبا البنكي لديه.

  22إليك الكشف املرسل من البنك إىل مؤسسة " سليم وشركائه" اخلاص بسفتجة رقم  مثال:
 احمللية  بنك التنمية
 وشركائهمؤسسة سليم  وكالة ميلة

 320كشف خصم رقم 
 2009جوان  20يف 

 عمولة متغرية معدل العمولة عدد األيام معدل اخلصم تاريخ اخلصم تاريخ االستحقاق القيمة االمسية الرقم
22 117000 31/10 15/06 7.5% 138 1.5 % 130 

 3363.75 مبلغ اخلصم
 672.75 عمولة متغرية
130       عمولة ثابتة  
 708.305     %17القيمة املضافة الرسم على 

 4874.805    اآلجيو
 117000         القيمة االمسية
      112125.195    القيمة احلالية

  20/06/09 
  

      

512 
661 
627 
4456 

 

 البنوك احلسابات اجلارية 
 أعباء الفوائد

 مشاهبهااخلدمات املصرفية و 
 الرسم القيمة املضافة قابل لالسرتجاع

 
112125.195 

3363.75 
802.75 

708.305 
 

 

 117000  املسامهات البنكية اجلارية 519 
 

 320استالم كشف اخلصم رقم    
 

  

 :حتصيل البنك لقيمة الكمبيالةـ عند  ج
  سندات  4132املسامهات البنكية اجلارية يف احلساب  519من ترصيد احلساب  املستفيدعند حتصيل الكمبيالة من املسحوب عليه يف تاريخ االستحقاق  يقوم

 .األداءخمصومة غري مستحقة 
لقيمة الكمبيالة لدى مؤسسة  نفس املثال السابق باستعمال الورقة التجارية بني مؤسسة "سليم وشركائه ومؤسسة "الوفاء": قم بتسجيل العملية عند حتصيل البنك مثال: 

 نه""سليم وإخوا
 احلل    

   31/10     

  117000 املسامهات البنكية اجلارية  519
 117000  سندات خمصومة غري مستحقة األداء 4132 
   ترصيد احلسابني  

     

 
 د            519د                                                 م                   4132م                                                 

 
                                        117000    117000                                                    117000     117000 



 
 

 512موردو السندات الواجب دفعها يف احلساب  403فيقوم بتسجيل عملية تسديد الكمبيالة املسحوبة عليه برتصيد احلساب  للمسحوب عليهبالنسبة  أما 
 البنوك احلسابات اجلارية.

البنك  لقيمة الكمبيالة لدى مؤسسة  نفس املثال السابق باستعمال الورقة التجارية بني مؤسسة "سليم وشركائه ومؤسسة "الوفاء": قم بتسجيل العملية عند حتصيلمثال:      
 "الوفاء"

   31/10     

  117000 موردو سندات الواجبة الدفع  403
 117000  البنوك احلسابات اجلارية 512 
   320تسديد قيمة الكمبيالة   

     

 
 التجارية:استبدال األوراق  -4ـ 6

من أجل اإلتقان على تسوية وضعيته معهم عن طريق  دائنيهعندما يواجه املدين صعوبات يف تسديد ديونه يف اآلجال احملددة يلجأ إىل أـ مفهوم استبدال األوراق التجارية:
ائدة املطبقة، وحىت متعلقا بتغيري تواريخ استحقاق األوراق التجارية ومعدالت الف االتفاقوقد يكون بورقة وحيدة أو ورقة وحيدة بعدة أوراق جتارية، أوراقاستبدال عدة 

 اليتضرر أي من طريف العالقة فإن االستبدال يتم بتطبيق مبدأ التكافؤ.
 التجارية:ـ تكاِفؤ األوراق ب 

 هو تساوي القيم احلالية لألوراق التجارية  ختتلفان من حيث تاريخ االستحقاق  يف تاريخ معني يسمى تاريخ التكافؤ. تعريف التكافؤ: 1ب ـ 
 احلالية.ان إذا مت خصمهما بتاريخ معني فكانت هلما نفس القيمة تورقتني تستحقان يف تارخيني خمتلفني أهنما متكافئنقول غن  جتاريتني:تكافؤ ورقتني  2ب ـ

2=VE1VE 
 القيمة احلالية للورقة األوىل)القدمية(=القيمة احلالية للورقة الثانية)اجلديدة(

 01:مثال
 .30/06تأجيل تاريخ االستحقاق إىل  ("مؤسسة أفراح" ا)موردهامن دائنه تطلب 1/05يف، DA 1540ورقة قيمتها  15/06سدد يف تأن  مؤسسة "الوليد"على 

  ؟%6الورقتان مبعدل  تتكافأفماهي قيمة الورقة اجلديدة حىت 
 Vn2= ? Vn1=1540 تاريخ التكافؤ 

 
 

 /n 15/06n/  01/05/30/06 احلل
 

 
 

N1=45يوم 
N2=60 يوم    
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 

 :مع جمموعة أخرى التجاريةتكاِفؤ جمموعة من األوراق   3ب ـ
إذا كان جمموع القيم احلالية للمجموعة األوىل يساوي جمموع القيم احلالية للمجموعة الثانية  أخرىتكون جمموعتان من األوراق التجارية يف تاريخ معني متكافئة مع جمموعة 

 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)) 

 

 تاريخ التكافؤ
n 2 

n1 

Vn1=1540
0 

Vn2= 1543.89 



 02:مثال
يوم على التوايل بورقتني جديدتني  48يوم و  60، مدتيهما DA80000 ،DA65000تريد مؤسسة "الوفاء" استبدال ورقتني جتاريتني قيمتهما االمسية على التوايل 

 %6يوم ، معدل التكافؤ  66وتاريخ استحقاقها بعد × يوم والورقة الثانية قيمتها االمسية  90تاريخ استحقاقها بعد  DA50000القيمة االمسية للورقة األوىل  
 ×.أحسب القيمة االمسية :طلوبالعمل امل

      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 

 

 د وعند الزبون على الشكل التايل: يف حالة استبدال األوراق التجارية فإن التسجيل احملاسيب يكون عند املور ج ـ التسجيل احملاسيب الستبدال األوراق التجارية:
  القدميةإلغاء الورقة. 

 763وحــ/ )يعترب أعباء( 5أعباء الفوائد بالنسبة للزبون 661ة اجلديدة وقيمة الورقة القدمية ويسجل يف حــ/حيسب مبلغ الفرق بني قيمة الورق 
 . )تعترب فوائد( عوائد احلسابات الدائنة بالنسبة للمورد

  اجلديدة.تسجيل الورقة 
 01التسجيل احملاسيب بالنسبة للمثال رقم مثال:

 3.89=  1540-1543.89حساب الفرق بني الورقة اجلديدة والورقة القدمية :الفرق
 الوليد":التسجيل عند الزبون" 

  01/05/ 
  

      

  1540 موردو سندات واجبة الدفع   403
 1540  موردو املخزونات واخلدمات 401 
الكمبيالة القدميةإلغاء       

     

 
 

  01/05/ 
  

      

  3.89 أعباء الفوائد   661
 3.89  موردو املخزونات واخلدمات  401 

   أعباء الكمبيالة اجلديدة  

     

 
  01/05/ 

  

      

  1543.89 املخزونات واخلدماتموردو   401

 1543.89  سندات واجبة الدفعموردو  403 
   تسجيل الورقة اجلديدة   

     

 أفراح":التسجيل عند املورد" 
  01/05/ 

  

      

  1540 زبائن  411
 1540  سندات يف احلافظة 4130 

   
 إلغاء الكمبيالة القدمية

 

  

     



 
  01/05/ 

  

      

  3.89 زبائن  411
 3.89  الدائنة تاحلساباعوائد  763 

   ةديدالكمبيالة اجل نواتج  

     

 
  01/05/ 

  

      

  1543.89 سندات يف احلافظة   4130
 1543.89  الزبائن 411 

   تسجيل الورقة اجلديدة  

     

 
 التجارية:ـ تظهري األوراق 5ـ 6
ه( وذلك بالكتابة على ظهر الورقة التجارية أو ينتسديد ديونه اجتاه الغري )دائيف هو استعمال الورقة التجارية املوجودة يف حافظة السندات لدى املستفيد :تعريف التظهريأ ـ 

 على ورقة ملحقة اسم املستفيد مع توقيع املظهر، وميكن للمستفيد أيضا أن يظهرها إىل دائنيه.
 
 

 ب ـ التسجيل احملاسيب للتظهري:
 DAة "الكوثر" عن طريق تظهري السفتجة املسحوبة على مؤسسة "اهلدى" قيمتها االمسية قام التاجر "حممد" بتسديد دينه اجتاه مؤسس N/25/06بتاريخ :مثال   

20000. 
  التسجيل عند التاجر حممد 

  25/06/ 
  

      

  20000 موردو املخزونات واخلدمات   401
 20000  سندات يف احلافظة 4130 

   تظهري السفتجة للمورد  

 
  ثر تسجيل عند مؤسسة الكو 

  25/06/ 
  

      

  20000 سندات يف احلافظة   4130
 20000  الزبائن 411 

   االستفادة من سفتجة مظهرة  

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

 الكمبيالة األوىل قيمتها االمسية DA 18000  يوم .90تستحق الدفع  بعد 
 الكمبيالة الثانية قيمتها االمسية DA 27000  يوم.60تستحق الدفع  بعد 
 الكمبيالة الثالثة قيمتها االمسية DA 31500  يوم.30تستحق الدفع  بعد 
 :إذا علمت أن

 %9معدل  اخلصم 
 %1عمولة متغرية
 50DAعمولة ثابتة

 %17الرسم على القيمة املضافة



 املطلوبالعمل 
 إعداد كشف اخلصم .-

 .تسجيل العمليات السابقة يف الدفرت اليومي للمؤسسة-                    

 



  ةيداغوجيالبطاقة الب

  )21(:رقم البطاقة
  الثانية ثانوي:المستوى

  تسيير مالي ومحاسبي:المادة

  تدفقات االستثمار:الرابعالمجال المفاھيمي
  مدخل حول التثبيتات ) 21(الوحدة :

 .يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيا عمليات الحيازة عليها -:الكفاءات المستھدفة

  :المخطـــط
  : .التمھيد( وضعية االنطالق)1

لمباني التي تزاول يتطلب نشاط المؤسسة واستغاللها توفر مجموعة من العناصر والوسائل التي تستخدم بشكل دائم والتي يعبر عنها بالتثبيتات مثل األراضي وا
إلى التثبيتات المالية والمتمثلة في السندات واألسهم   ةباإلضافالخ، المؤسسة نشاطها عليها،  اآلالت والمعدات، معدات النقل، العالمات التجارية ........

،  كما أن هذه التثبيتات تتعرض لإلهتالك بمرور الزمن مما يؤدي إلى تناقص قيمها مع االستعمال التي تقتنيها المؤسسة بغرض تحقيق أرباح  في المستقبل
  المتكرر وقد يصل إلى االستغناء عنها. 

  وما تصنيفها؟ كيف يمكن الحصول عليها وتسجيل ذلك محاسبيا؟ ما مفهوم التثبيتات؟
  :البنــــــاء.2
  

  . تعريف التثبيتات1
  . تصنيف التثبيتات2

  . التثبيتات المعنوية1.2
  أ ـ تعريفها

  ب ـ حسابات التثبيتات المعنوية
  . التثبيتات العينية2.2

  أ ـ تعريفها
  ب ـ حسابات التثبيتات العينية

  التثبيتات المالية. 3.2
  أ ـ تعريفها

  ب ـ حسابات التثبيتات المالية
  . الحيازة على التثبيتات3

  . قيمة اإلدراج في الذمة المالية1.3
  أ ـ مكونات التكلفة التاريخية

  التثبيتات المكتسبة بمقابل*                                                 
  التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية*                                                       
  التثبيتات المنتجة من قبل المؤسسة*                                                       



  قواعد تجميع التثبيتات العينية  -ب

  .التسجيل المحاسبي2.3

  المكتسبة بمقابلأ ـ التثبيتات 

  حساب تكلفة الشراء*                                           

  القيد المحاسبي*                                                 

  التثبيتات المستلمة كمساهمة عينيةب ـ 

  تحديد قيمة اإلسهام*                                            

  القيد المحاسبي*                                            

 .412صفحة رقم  3،2،1تمارين رقم . التطبيـــــق:3

 يصنف التثبيتات إلى معنوية وعينية ومالية.-. التقــــــويم :4

 يميز كيفية إدراج التثبيتات في الذمة المالية. -

 يقيم التثبيتات بالكلفة التاريخية. -

 التثبيتات المكتسبة بمقابل والتثبيتات المستلمة كمساهمة عينية.يسجل محاسبًيا  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

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

  سا 09الحجم الساعي:
  

  
  
  

 أنشطة التعلم المضامين المعرفية التوجيهات المنهجية والبيداغوجية

ـ ذكر القواعد الخاصة بالتقييم 
- 121واإلدراج في الحسابات (الفقرة 

المؤرخ  71القرار من  3- 121إلى  1
  )2008جويلية  26في 

ــ يصــنف المــتعلم مجموعــة مــن التثبيتــات   . تعريف التثبيتات1 ـ
  باستعمال المجدول.

    . تصنيف التثبيتات2

  . التثبيتات المعنوية1.2  
  أ ـ تعريفها

ــ يســجل المحــل التجــاري فــي الحســاب  ـ
208.  

  ب ـ حسابات التثبيتات المعنوية
  العينية . التثبيتات2.2

  أ ـ تعريفها
  ب ـ حسابات التثبيتات العينية

  . التثبيتات المالية3.2
  أ ـ تعريفها

  ب ـ حسابات التثبيتات المالية
  . الحيازة على التثبيتات3

ـ تقوم بالتكلفة التاريخية. (حسب الفقرة 
  ).71من القرار  2- 112

  . قيمة اإلدراج في الذمة المالية1.3
  أ ـ مكونات التكلفة التاريخية

  التثبيتات المكتسبة بمقابل   ـ بتكلفة الشراء (االقتناء).
التثبيتات المستلمة كمساهمة    ـ بقيمة اإلسهام.

  عينية
التثبيتات المنتجة من قبل    ـ بتكاليف اإلنتاج.

  المؤسسة
مــن 6-121و الفقــرة  4-121ـــ الفقــرة 

  . 71القرار رقم 
حـــــــــالتي االقتنـــــــــاء ــــــــــ يقتصـــــــــر علـــــــــى 

  واإلسهام.
ـ يـتم التطـرق إلـى حـالتي الـدفع الفـوري 
ــــق  ــــى الحســــاب عــــن طري ــــاء عل واالقتن

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

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

  قواعد تجميع التثبيتات العينية  -ب
  المحاسبي.التسجيل 2.3

  أ ـ التثبيتات المكتسبة بمقابل
 حساب تكلفة الشراء  
 القيد المحاسبي  

  ب ـ التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية
 تحديد قيمة اإلسهام  
 القيد المحاسبي  

  الكفاءات المستھدفة

  ـ يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيا عمليات الحيازة عليها.



 

  بالدرس ةالخاص الوثيقة المرافقة
  1201مارس   -القتصادشعبة التسيير وا –السنة الثانية ثانوي- التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنھاج مادة 

  

  تدفقات االستثمار: الرابعالميدان المفاھيمي 
  مدخل حول التثبيتات): 12الوحدة  رقم (

  سا 09الساعي: الحجم
  

  
  

  

  

 مؤشرات التقويم:

  التثبيتات إلى معنوية وعينية ومالية.يصنف 

 .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 

  2008يوليو  26المؤرخ في  71القرار رقم. 
 

  التوجيھات المنھجية والبيداغوجية:

  ة ات المنھجي ي التوجيھ ذكورة ف واد الم ي المضامين من الم ود ف وى الموج تم استخالص المحت ي

 والبيداغوجية للمنھاج.
  المذكور أعاله. 71من القرار  3-121العتبار تثبيت من ضمن األصول يستعان بالمادة رقم 

  04تناول الحسابات الخاصة بالتثبيتات التي تم التطرق إليھا في الوحدة رقم (يقتصر على.( 

  208االقتصار على تسجيل المحل التجاري في الحساب. 

  

  

  

  

 

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

  

  :الكفاءات المستھدفة
ازة ـ  ات الحي يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيًا عملي

  عليھا.



 مادة:التسيير المحاسبي والمالياألستاذ: وارد  إبراهيم

ت إ. 02المستوى: تدفقـات االستثمار         ):04(المجال المفـاهيمي  
سا   09 الحجمالساعي:مدخل حول التثبيتات):21(دةالوح  

 
 

  :الوضعية
تستخدم بشكل دائم والتي يعبر عنها بالتثبيتات مثل األراضي والمباني التي تزاول التي يتطلب نشاط المؤسسة واستغاللها توفر مجموعة من العناصر والوسائل 

إلى التثبيتات المالية والمتمثلة في السندات واألسهم   ةباإلضافالخ، المؤسسة نشاطها عليها،  اآلالت والمعدات، معدات النقل، العالمات التجارية ........
، كما أن هذه التثبيتات تتعرض لإلهتالك بمرور الزمن مما يؤدي إلى تناقص قيمها مع االستعمال اح  في المستقبلالتي تقتنيها المؤسسة بغرض تحقيق أرب
  .المتكرر وقد يصل إلى االستغناء عنها

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

 مراحل الدرس
 .هي األصول التي تحوزها المؤسسة الستخدامها في مختلف األنشطة لمدة تفوق السنة تعريف التثبيتات: -1

 تدرج التثبيتات في الحسابات كأصول عندما تكون:
  .مرتبطة باألصل إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية -
 إذا كان باإلمكان قياس تكلفة األصل بشكل موثوق وصادق. -

 :معنوية، عينية ومالية مايلي:إلىتصنف التثبيتات تصنيف التثبيتات: -2
  :التثبيتات المعنوية -1.2

األنشطة العادية مثل العالمة  طارإ، مراقب ومستعمل من طرف المؤسسة في التثبيت العيني هو أصل قابل للتحديد غير مادي وغير نقدي تعريفها: -أ
  . التجارية، البرامج المعلوماتية،اإلعفاءات...

  هي الحساباتحسابات التثبيتات المعنوية: -ب
  مصاريف التنمية القابلة للتثبيت/203حـ
  برمجيات المعلومات وما شابهها/204حـ
  االمتيازات والحقوق المماثلة، البراءات، الرخص والعالمات/205حـ
  فارق الشراء/207حـ
  (المحل التجاري)التثبيتات المعنوية األخرى/208حـ

  العينية:التثبيتات  -22.
تعرف التثبيتات العينية على أنها األصول أو الموجودات المادية الملموسة يحوزها الكيان من أجل اإلنتاج، تقديم الخدمات، اإليجار تعريفها: -أ

وهي تتمثل خصوصا في الممتلكات والمنشآت و  ،واالستعمال ألغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة استعمالها إلى أكثر من سنة مالية
  المعدات.

  هي الحسابات:العينيةحسابات التثبيتات  -ب
  األراضي/211حـ
  األراضيعمليات ترتيب وتهيئة /212حـ
  البناءات/213حـ
  المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية/215حـ
  األخرى الغينيةالتثبيتات /218حـ
  

  
  

. يميز بين مختلف التثبيتات ويسجل محاسبيا عمليات الحيازة عليها:الكفاءات المستهدفة  



  المالية:التثبيتات  -23.
  مالي غير جاري(متداول) تحوزه المؤسسة بهدف تحقيق تدفقات صافية مستقبلية. التثبيت العيني هو أصلتعريفها: -أ

  تاريخ استحقاقها في حالة  إلىعلى االحتفاظ بها لفترة طويلة او  والسندات والديون التي يكون للمؤسسة القدرة والرغبة األسهمهي
 .27و26السنداتمثل هذه األصول غير الجارية تسجل في الحسابين 

 
 
 
 
 

 
  هي الحسابات: العينيةحسابات التثبيتات  -ب
  سندات الفروع المنتسبة/261حـ
  األخرىسندات المساهمة /262حـ
  السندات المثبتة األخرى غير التابعة لنشاط المحفظة/271حـ
  السندات التي تمثل الحقوق(السندات والقسائم)/272حـ
  السندات المثبتة التابعة لنشاط المحفظة/273حـ
سيسجل بها محاسبيا بعد التأكد من شروط اإلدراج ضمن التثبيتات في ميزانية المؤسسة، من الضروري تحديد القيمة إلي :التثبيتات الحيازة على -3

  .وهي تختلف حسب طريقة الحصول على األصل
  :قيمة اإلدراج في الذمة المالية -1.3

  (سبق دراستها)ةتسجل التثبيتات العينية والمعنوية التي تتوفر فيها شروط اإلدراج بالتكلفة التاريخي
 ق،إ TVAتتكون التكلفة التاريخية للتثبيتات المسجلة في أصول الميزانية عند إدراجها في الحسابات، بعد خصم  :ةمكونات التكلفة التاريخي  -أ

  والتخفيضات بمختلف أنوعها حسب اآلتي:
 (بكلفة الشراء، االقتناء): التثبيتات المكتسبة بمقابل 

لى ق،م،ق،إ،) مضافا إليه (الحقوق الجمركية، الرسوم ع، التخفيضات، الرسم تمنه(التنزيالهي عبارة ثمن الشراء المتفق علية أثناء تاريخ الشراء مطروحا 
التي تمثل المصاريف األولى للتسليم والشحن  ،، المصاريف الممنوحة مباشرة للحصول على مراقبة األصل ووضعه في حالة االستخدامق،إالجبائية غير 

  .ندسين والمعماريين)هب المهنية للموالتفريغ والمصاريف األولى للتركيب واألتعا
 (بقيمة اإلسهام):التثبيتات المستلمة كمساهمة عينية 

والتي يحسب على أساسها  )اإلسهام(قيمة المساهم بها يتم تحديد قيمتها في العقد التأسيسي والعقود المعدلة، بحيث تعبر عن القيمة الحقيقية للتثبيتات
  عوائد المساهمين.

 من قبل المؤسسة(بتكاليف اإلنتاج) التثبيتات المنتجة: 
هي عبارة عن تكلفة المواد األولية المشتراة والخدمات المستعملة لتحقيقه باإلضافة الى تكاليف اإلنتاج التثبيت(المباشرة  (األصل)تثبيت ما إنتاجتكلفة 

  .أعباء االستعمال غير األمثل للقدرات اإلنتاجية  مع استبعادوغير المباشرة) 
 :تجميع التثبيتات العينيةقواعد   - ب

 العناصر ذات القيمة الضعيفة ال تدرج في الحسابات في شكل تثبيتات بل تعتبر كمستهلكات السنة المالية. 
  في حالة ارتباط استعمالها بتثبيتات عينية أخرى التي تنوي المؤسسة استعمالها لمدة تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة في حسابات التثبيتات

 السنة.تفوق 
 .مكونات األصل التي تختلف في مدى االنتفاع بها تعالج محاسبيا بصفة خاصة 
 .يتم اعتبار األصول المرتبطة بالبيئة واألمن التي تساهم في زيادة المنافع االقتصادية لألصول األخرى تثبيتات عينية 
  التثبيت المعني. إنتاجتكاليف  إلىتكاليف التفكيك المسددة عند انتهاء مدة حياة األصل تضاف 
  تحقيق زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية للمؤسسة مثل: إلىقيمة األصل التحسينات التي تفضي  إلىتضاف 

 إضافة تحسينات على آلة إنتاجية مما يسمح بزياد قدرتها اإلنتاجية ومدة استغاللها. -

وهي تعني سندات التي تمتلكها 
المؤسسة والمعبرة لنشاط المؤسسة 

 بصفة دائمة  

تعني سندات الموجة من طرف وهي 
المؤسسة لالستثمار في نشاط 

 محفظة األوراق المالية

وهي تعني سندات التي يحتفظ بها 
(تكون في شكل بصفة دائمة لكن 

 أقساط رأس مال او توظيفات)

 سندات المساھمة سندات المثبتة لنشاط المحفظة سندات المثبتة أخرى



  التسجيل المحاسبي: -1.3
  :التثبيتات المكتسبة بمقابل -ا

  يحب حساب تكلفة شراء التثبيت ثم إدراجه بهذه القيمة في أصول المؤسسة تكلفة الشراء:حساب  
  
  
  
  
  

 القيد المحاسبي: 
 

 
2xx 
 

 
 
5xx 
4xx 
 

 ...............""/""/"".......................  
"حساب التثبيت المعني "  

  احد الحسابات المالية        
 حسابات الغير
 اقتناء تثبيت.....فاتورة رقم.........

 

 
xxxxx 
 

 
 
xxxxx 
xxxxx 

  
وبالتالي فان تكلفة شراء التثبيت هي المبلغ  ال يمكن للمؤسسة استرجاع الرسم على القيمة المضافة على مشترياتها من التثبيتاتمالحظة:

  (TTC)اإلجمالي للدفع المتضمن الرسم
التي  141/06واستلمت الفاتورة رقم  صناعية من إحدى الشركات األجنبية آلةاشترت مؤسسة الصومام 14/02/2010: بتاريخ مثال

  والباقي على الحساب. 119بشيك بنكي رقم المبلغ  ربعمع العلم انه تم تسديد  تحتوي على البيانات التالية:
  HT .......... (DA150000( اآللةثمن شراء        
 DA7000مصاريف التركيب.................       

  DA5000.................مصاريف الشحن
  HT..........(DA162000(المبلغ اإلجمالي

  DA8100............%05تخفيض تجاري       
  HT.........(DA153900الصافي التجاري(       

TVA=17%................. DA26163  
  DA 180063...(TTC)المبلغ اإلجمالي للدفع      

  لعملية شراء اآللةالتسجيل المحاسبي 
 

152  
 

 
 
512 
404 
 

 ...............14/02/2010.....................  
  المنشآت التقنية، المعدات واألدوات الصناعية
  البنك

 موردو التثبيتات 
141/06اقتناء تثبيتفاتورة رقم  

 

 
180063 
 

 
 
45015.75 
135047.25 

  
  
  

كل التخفيضات والرسوم ق،إ + المصاريف الممنوحة مباشرة للحصول عل   -تكلفة الشراء = سعر الشراء 
  لمعماريين)مراقبة األصل ووضعه في االستعمال (مصاريف الشحن، التفريغ، التركيب، أتعاب المهندسين وا

 تكلفة الشراء

 المبلغ على الحساب

 المبلغ المسدد فورا



  
  د              404د                م                       512         د         م              215م       

     180063                            XXXX   45015.75                                       135047.25       
  

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

 
  

 
2xx 
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 ...............""/""/..""...................  
  "حساب التثبيت المعني"

 رأس المال
 مساهمة الشريك

 

 
XXXX 
 

 
 
XXXX 
 
 

 
تحت تصرف مؤسسة الونشريس كمساهمة عينية  DA2700000بوضع بناية قيمتها  كمالقام السيد  12/01/2010: بتاريخ مثال

  في المؤسسة المتفق عليها في العقد التأسيسي.
  التسجيل المحاسبي لهذه العملية

 
213 
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 ...............12/01/2010................  
  البناءات

 رأس المال
كمالمساهمة الشريك  

 

 
2700000 
 

 
 
2700000 
 
 

  214صفحة  01حل التمرين رقم
  تحديد التكلفة التي تدرج بها السيارة ضمن أصول المؤسسة:

 DA1372000قيمة السيارة خارج الرسم .........                 
  DA137200..........       %10تخفيض تجاري 

  DA 1234800الصافي التجاري خارج الرسم.......     
TVA=17%    .................DA209916  

  (تكلفة السيارة التي تدرج بها ضمن أصول المؤسسة)DA 1444716...   (TTC)المبلغ اإلجمالي للدفع            
  التسجيل المحاسبي:

  
 
218 
 

 
 
404 
 

 ...............10/01/N.....................  
  األخرى الغينيةالتثبيتات 

 موردو التثبيتات 
  N/002تثبيت فاتورة رقم اقتناء

 

 
1444716 
 

 
 
1444716 

  
  

 قيمة اإلسھام



  214صفحة  02حل التمرين رقم
  االقتناءتحديد التكلفة 

 DA8200000قيمة شراء قطعة األرض .........                 
  DA22000..  ........حقوق التسجيل......

  DA 10000خارج الرسم....... أتعاب الموثق
TVA=17% التوثيق)...(على أتعاب DA1700  

  )شراء قطعة األرض(تكلفة DA 8233700..  ........المبلغ اإلجمالي للدفع  
  التسجيل المحاسبي:

  
 

121  
 

 
 
404 
 

 ...............08/03/N.....................  
  األراضي

 موردو التثبيتات 
  أراضي على الحساب اقتناء 

 
8233700 
 

 
 
8233700 

  



  ةيداغوجيالبطاقة الب
  )31( :رقم البطاقة
  الثانية ثانوي :المستوى

  تسيير مالي ومحاسبي :المادة

  تدفقات االستثمار  :الرابع المجال المفاھيمي        
  التثبيتات  تقييم) 31( الوحدة :        

 .للتثبيتاتيحسب ويسجل االهتالك الخطي  -: الكفاءات المستھدفة       

  :المخطـــــــط
  : .التمھيد( وضعية االنطالق)1

 .DA 9000سنوات والقيمة المتبقية  05مدتها النفعية  9000DA90بشراء سيارة نفعية بقيمة  02/01/2008بتاريخ  "الصدى"قامت مؤسسة 
  ليس لها قيمة متبقية. و سنوات  08مدتها النفعية   DA 500000معدات وأدوات صناعية 

  المطلوب: 
  أحسب مختلف العناصر المرتبطة بحساب االهتالك  مع العلم أن هذه أول سنة لالستعمال التثبيتات ؟ -1
  أعداد جدول اهتالك كل من معدات نقل و معدات وأدوات صناعية . -2
  لدفتر اليومية ثم رحل إلى الدفتر األستاذ . 2008سجل اهتالك سنة  -3

   :ء البنــــــا .2     

  مفهوم تقييم التثبيتات. 1            
  . اإلهتالكات1.1                        
  . خسائر القيمة2.1                        

  . تقييم التثبيتات بطريقة الكلفة2            
  . تطبيق االهتالك3            

  . أسباب االهتالك1.3                        
  حساب االهتالك .2.3                         

  . جدول االهتالك الخطي3.3
  . التسجيل المحاسبي4.3

  
  . التطبيـــــق:3

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

 

 ينجز جدول االهتالك الخطي باستعمال المجدول. -     . التقــــــويم :4
  يسجل االهتالك العادي للدورة. -                           

  
  
  



     )  SCFي المالي (منھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسب                  المنهاج الخاص بالدرس

                 تدفقات االستثمار :الرابع المفاهيمي الميدان
    التثبيتاتم يتقي: )13(الوحدة رقم 

  سا 08الحجم الساعي:
  

  

 التوجيهات المنهجية والبيداغوجية  المضامين المعرفية  أنشطة التعلم

    . مفهوم تقييم التثبيتات1  

ــــــــى تقــــــــديم تعريــــــــف  ــــــــ االقتصــــــــار عل ـ

  االهتالك وخسائر القيمة.

    اإلهتالكات. 1.1

    . خسائر القيمة2.1

 اإلهتالكاتـ تحدد قيمة التثبيت بطرح 

  ومجموع خسائر القيمة.

    . تقييم التثبيتات بطريقة الكلفة2

ـــــــ يســـــــتعمل المــــــتعلم المجـــــــدول لحســـــــاب   . تطبيق االهتالك3  
مختلـــف عناصـــر االهـــتالك انطالقـــا مـــن 

  حاالت واقعية. 
  

  . أسباب االهتالك1.3  

  . حساب االهتالك2.3  

ــ ذكــر الطــرق المختلفــة مــع االقتصــار  ـ

  الخطي.على تطبيق االهتالك 

ـ يستعمل المتعلم المجدول إلعداد جـداول   . جدول االهتالك الخطي3.3
  االهتالك الستثمارات مختلفة.

ــــــ يســــــتعمل المــــــتعلم المجــــــدول لتســــــجيل   . التسجيل المحاسبي4.3 ـ
االهــــــــــــتالك الســــــــــــنوي لمجموعــــــــــــة مــــــــــــن 
االســــتثمارات وذلــــك انطالقــــا مــــن حــــاالت 

  واقعية.
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  الكفاءات المستھدفة

  .للتثبيتاتـ يحسب ويسجل االهتالك الخطي 



  الخاصة بالدرسالوثيقة المرافقة 
 1201مارس   -واالقتصاد شعبة التسيير – السنة الثانية ثانوي  - التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنھاج مادة 

  
  تدفقات االستثمار :الرابعالميدان المفاھيمي 

  تقييم التثبيتات): 13الوحدة رقم (

  سا 08الحجم الساعي:
  

  

  

  

  

 مؤشرات التقويم:

 جدول االھتالك الخطي باستعمال المجدول. ينجز 

 االھتالك العادي للدورة. يسجل 
 

 وسائل الدعم واإليضاح :

 ما. لتثبيتوصفية تظھر الخصائص التقنية  بطاقة 
  

  التوجيھات المنھجية والبيداغوجية:

  خسائر القيمة دون تسجيلھا محاسبًيا.االقتصار على تقديم مفھوم 

  اھتالك  281اھتالك التثبيتات المعنوية وحساب  280عند التطرق إلى اھتالك التثبيتات يقتصر على الحساب

 التثبيتات العينية.  

 ى ت اإلھتالكاتعلى أن  التركيز نقص المالحظ عل ات ال ى  إثب اتھدف إل ة و ةالمعني التثبيت ساھم في تمن جھ
  لغ التمويل الذاتي من جھة أخرى.زيادة مبا

 ن رق م ة  التط دني قيم باب ت ى أس عيات إل االت ووض الل ح ات خ ور التثبيت تعمال، التط ي االس ة ف المتمثل
 التكنولوجي، مرور الزمن.

  
  
  
  
  

 

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

  

  

  : الكفاءات المستھدفة

  . تثبيتاتويسجل االھتالك الخطي للـ يحسب 



وارد ابراهيم     األستاذ:                                       التسيير المحاسبي والمالي       مـــادة:  
. ت إ 02 المستوى:     تدفقـات االستثمار                            :)04المجال المفـاهيمي (  

سا   08 :الحجم الساعي                                              التثبيتات  تقييم ):13الوحـــــدة (  
 

  

  :الوضعية 
 DAالقيمة المتبقية سنوات و  05مدتها النفعية  9000DA90بشراء سيارة نفعية بقيمة  02/01/2008بتاريخ  "الصدى"قامت مؤسسة 

9000. 
  ليس لها قيمة متبقية. و سنوات  08النفعية  مدتها DA 600000معدات وأدوات صناعية 

  المطلوب: 
  أحسب مختلف العناصر المرتبطة بحساب االهتالك  مع العلم أن هذه أول سنة لالستعمال التثبيتات ؟ -1
  أعداد جدول اهتالك كل من معدات نقل و معدات وأدوات صناعية . -2
  لدفتر اليومية ثم رحل إلى الدفتر األستاذ . 2008سجل اهتالك سنة  -3

 الدرس مراحل

  التثبيتات: مفهوم تقييم -1

هو استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بأصل عيني أو معنوي بحيث يتم حساب االمتالك كعبء غير قابل  اإلهتالكات: -1.1   
سنة إال في حاالت استثنائية مبررة وتشكل األراضي  20لالنعكاس  وتهتلك التثبيتات على أساس مدتها النفعية بحيث ال تتجاوز المدة النفعية 

زة وتعالج كل على حدي في المحاسبة بحيث أن البناءات هي أصل قابل لإلهتالك  أما فيما يخص األراضي عموما أصول والمباني أصوال متماي
  غير  قابلة لإلهتالك باستثناء المحاجر والمرامل والمقالع.

قيمة التحصيل ألصل  ما هي  إنالقيمة المحاسبية ألحد األصول على القيمة الواجبة التحصيل أي  فائض هي مبلغ خسائر القيمة:-2.1    

 .النفعية تهالقيمة العليا بين سعر البيع الصافي لهذا  األصل وقيم

 .تقييم التثبيتات يمكن تقييم التثبيتات بطريقة الكلفة: -2
  إما بطريقة الكلفة أي بتكلفة يطرح منها مجموع اإلهتالكات ومجموع خسائر القيمة.

  أساس قيمتها الحقيقية.وإما بطريقة القيمة الحقيقية أي على 
  .او تغيير استعمالها تطبق الطريقة المختارة على األصول المعنية إلى حين خروجها من التثبيتات

  : االهتالكتطبيق  -3
  يعود ذالك لألسباب التالية :و  إن اغلب عناصر التثبيتات يمكن أن تتعرض لتناقص المنفعة االقتصادية :االهتالكأسباب -1.3
  في نشاط المؤسسة نتيجة االستعمال تدريجياتدهور التثبيتات  المادية:األسباب. 
 :مردوديةأكثر و جديدة تثبيتات التطور التكنولوجي الذي يجعل كل التثبيتات القديمة مع ظهور  األسباب المادية. 
 :التثبيتات.تطور احتياجات الزبائن  وتغير أذواق المستهلكين تؤدي إلى ضرورة تطوير  األسباب االقتصادية 
  الرخص التي تكون محدودة زمنيا. و  البراءاتالحماية القانونية المحدودة لبعض التثبيتات مثل:  :القانونيةاألسباب  
   :هتالك يجب تحديد العناصر التاليةلحساب اال :حساب االهتالك -2.3

. يحسب ويسجل االهتالك الخطي للتثبيتات :الكفاءات المستهدفة  



عند  ابتكلفته التاريخية على أساس قيمتهتمثل شراء التثبيتات  }:VC(CARDINAL/CENTRAL){األصليةالقيمة المحاسبية  -3-1.2
 شراء.ال أو اقتناءتاريخ 

لتثبيت ما بعد طرح تكاليف  النفعية انتهاء المدةهي المبلغ الصافي الذي ترتقب المؤسسة الحصول عليه عند  :}VR{القيمة المتبقية -3-2.2
 . الخروج المنتظرة

 لإلهتالكيوزع المبلغ القابل  ،القيمة المتبقية المحتملة لهو  األصليةهو الفرق بين القيمة المحاسبية  :}MA{ لإلهتالكالمبلغ القابل  -3-3.2
  :المعني ويحسب بالعالقة التالية لتثبيتلفعية النمدة العلى  متساويةبصورة 

 
  بالنسبة لمؤسسة الصدى :

  الصناعية . واألدواتبالنسبة لمعدات النقل ومعدات  حساب المبلغ القابل لإلهتالك
  .DA900000= 9000- 909000: مبلغ القابل لإلهتالك = معدات النقل 

   DA600000= 0000 -600000أدوات صناعية: مبلغ االهتالك  معدات و 
  } لإلهتالكتثبيتات {قابلة استعمال رتقب فيها المؤسسة تهي المدة النفعية للتثبيتات أي المدة التي  :}{nمدة النفعية -3-4.2

سنوي   اهتالكمن التثبيت على المدة المقدرة حسب مخطط  لكتهو التوزيع النظامي للمبلغ المه :}anقسط االهتالك { -3-5.2  
  :وبحسب  العالقة التالية

  

  بالنسبة لمؤسسة الصدى:  
   :حساب قسط االهتالك السنوي لمعدات النقل 

An =MA/N 
AN =900000/5 =180000DA 

  :الصناعية األدواتحساب قسط االهتالك للمعدات و  
AN=MA/N 

AN=600000/8 =75000DA 
   يحسب بالعالقة التالية: }:Tمعدل االهتالك{ -3-6.2
  
  

  بالنسبة لمؤسسة الصدى:
 .حساب معدل االهتالك لمعدات النقل

T= 100/N 
T= 100/5 
T= 20% 

 الصناعية . حساب االهتالك للمعدات واألدوات
T= 100/N 
T= 100/8 
T=12.5% 

 القيمة المتبقية –المبلغ القابل لإلهتالك = القيمة المحاسبية األصلية 

 قسط االهتالك السنوي =المبلغ القابل لإلهتالك/مدة النفعية

 المدة النفعية /100معدل االهتالك = 



مطروح منها  المحاسبةفي دفاتر  ىاألول اهي المبلغ الذي تم على أساسه تقييم التثبيتات عند إدراجه القيمة المحاسبية الصافية: -3-7.2
  :يحدد بالعالقة التاليةمجموع اإلهتالكات و 

   

  بالنسبة لمؤسسة الصدى:
  : األولىقل في نهاية السنة معدات النلحساب القيمة المحاسبية الصافية  

VNC = VC - ∑  An 
VNC = 900000-180000 

VNC = 720000 DA 
:األولىللمعدات واألدوات الصناعية في نهاية السنة حساب القيمة المحاسبية الصافية   

VNC = VC - ∑  An 
VNC = 600000- 75000 

VNC = 525000 DA 
  :جدول االهتالك الخطي -3.3   

 هناك عدة طرق الهتالك التثبيتات هي كما يلي: :طرق االهتالك -1.3.3
 المدة النفعية لألصل. طليةعبء ثابت هو عبارة عن  :االهتالك الخطي 
 النفعية األصل طيلة المدةعبء متناقص  يكون االهتالك عبارة عن: الطريقة التناقصية. 
  المنتظر من األصل. اإلنتاجستعمال او العبء يقوم على ا يكون االهتالك عبارة عن: حدات اإلنتاجطريقة و 
 المدة النفعية لألصل.طيلة عبء يتنامى  يكون االهتالك عبارة عن  :الطريقة التزايدية 
  صادقةالطريقة الخطية ھي المعتمدة في حالة عدم التمكن من تحديد تطور استھالك الكيان للمنافع  االقتصادية بصورة.  

  إعداد مخطط (جدول) االهتالك الخطي: -2.3.3
  مخطط في صيغته المبسطة كما يلي:يكون شكل ال

  معلومات على التثبيت المعني

  القيمة الصافية المحاسبية  المتراكمة اإلهتالكات  قسط االهتالك لإلهتالكالمبلغ القابل  التاريخ

    

  

      

  
  
  
  
  

 مجموع اإلهتالكات – المبلغ القابل لالهتالكالمحاسبية =القيمة الصافية 



  بالنسبة لمؤسسة الصدى 
  إعداد جدول اهتالك معدات النقل 

  معدات نقل  2182

  القيمة الصافية المحاسبية  المتراكمة اإلهتالكات  قسط االهتالك لإلهتالكالمبلغ القابل  التاريخ

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  

   الصناعية إعداد جدول اهتالك معدات واألدوات
  معدات وأدوات صناعية 2151

  القيمة الصافية المحاسبية  المتراكمة اإلهتالكات  قسط االهتالك لإلهتالكالمبلغ القابل  التاريخ

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  
  

اثبات هذا العبء يكون في نهاية الدورة و يعبر عن نقص في قيمة التثبيتات يشكل االهتالك تدفقا داخليا   التسجيل المحاسبي: -4.3      
جعل حسابات  نغير الجارية مدينا و  األصولالمؤونات وخسائر القيمة و  اإلهتالكاتمخصصات  168حيث يجعل حساب   /31/12

فرعية حسب نفس مستوى  أقسامقسم الى اهتالكات التثبيتات وهذه الحسابات تن 28 للحساب اهتالكات التثبيتات في الجانب الدائن
  اللتثبيتات العينية) التي تتضمنها :  21/ـ،حالتثبيتات المعنوية 20سية (حـ/تفصيل الحسابات الرئي

  .اهتالكات التثبيتات المعنوية280 
  .اهتالكات التثبيتات العينية 281

  :ويظهر القيد المحاسبي كما يلي



  :لمؤسسة الصدىبالنسبة 
   األستاذفي دفاتر اليومية ثم ترحيلها الى دفتر  2008تسجيل اهتالك السنة  

  

  الكبيردفتر  إلىالترحيل 

    

  

  

 التقويم

    

  225ص   01حل التمرين  رقم 
  

 المعدات و األدوات  البناءات  البراءات  برمجيات المعلوماتية و ما شابهها  التثبيت
  4800000  7000000  560000  600000   األصليةالمحاسبية  القيمة

  20000  1200000  60000  120000  القيمة المتبقية
  10  25  8  4  المدة النفعية بالسنوات

  4780000  5800000  500000  480000  لإلهتالكالمبلغ القابل 
  478000  232000  62500  120000  قسط االهتالك
  10  4  12.5  25  معدل االهتالك

القيمة المحاسبية الصافية في نهاية 
  السن الثالثة

120000  312500  5104000  3346000  

  

  

 
681 

  

 
  

280  
281  

----------31/12/N -----------  
  رية غير الجا األصولخسائر قيمة المخصصات للهتالكات والمؤونات و 

  ية تات المعنو لتثبيات ااهتالك                                                 
   ات العينيةتثبيتك الاهتال                                                  

  المعنوية )سجيل اهتالك التثبيتات العينية ( ت

  
XXXX 

  
  

XXXX  
XXXX  

 

681 

  

 
  

2818 
2815 

----------31/12/2008 -----------  
  غير الجارية  األصولالمؤونات وخسائر قيمة المخصصات للهتالكات و 

  معدات نقل)( األخرىاهتالكات التثبيتات العينية                                  
  الصناعية   وأدواتاهتالك معدات                                      

  المعنوية )سجيل اهتالك التثبيتات العينية و ( ت

  
255000 

  
  

180000  
75000  

  د             681ح/         م  

255000    

 د              2818ح/      م     

  180000  

 د             2815ح/       م     

  75000  



  
  226ص   02حل التمرين رقم 

  ":RTVإعداد مخطط االهتالك لمعدات النقل لمؤسسة "مقران  .1
  القيمة المحاسبية الصافية   اإلهتالكات المتراكمة   قسط االهتالك   المبلغ القابل لإلهتالك   التاريخ 

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  

  التسجيل المحاسبي الهتالك السنة األولى والثانية واألخيرة في دفتر اليومية وترحيلها إلى دفتر اليومية: .2

  
  
  

   
  226ص   03التمرين رقم 

 القيمة المحاسبية الصافية   المتراكمة  اإلهتالكات  قسط االهتالك    لإلهتالكالمبلغ القابل   التاريخ 
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  

 

 

681 

  

 
  

2818  
  

 ----------31/12/N-----------  
  المخصصات للهتالكات والمؤونات وخسائر قيمة األصول غير الجارية 

  اهتالكات التثبيتات العينية األخرى (معدات نقل)                                 
  )األولى( تسجيل اهتالك معدات النقل للسنة  

  
11337 

  
  

11337  
  

 

681 

  

 
  

2818  
  

 ----------31/12/1N+ -----------  
  المخصصات للهتالكات والمؤونات وخسائر قيمة األصول غير الجارية 

  اهتالكات التثبيتات العينية األخرى (معدات نقل)                                 
  الثانية) ( تسجيل اهتالك معدات النقل للسنة 

  
22674 

  
  

22674  
  

 

681 

  

 
  

2818  
  

 ----------31/12/2N+ -----------  
  المخصصات للهتالكات والمؤونات وخسائر قيمة األصول غير الجارية 

  اهتالكات التثبيتات العينية األخرى (معدات نقل)                                 
  ( تسجيل اهتالك معدات النقل للسنة الخامسة) 

  
22674 

  
  

22674  
  

  د             681ح/         م  
11337  
22674  
22674  

  

  
 د              2818ح/      م     

  11337  
22674  
22674  

  



 ةيداغوجيالبطاقة الب
 (41) :رقم البطاقة
 الثانية ثانوي :المستوى

 تسيير مالي ومحاسبي :المادة

 تحليل التكاليف  :الخامس المجال المفاهيمي        
  مدخل محاسبة التسيير( 41) الوحدة :        

 .يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة. -: الكفاءات المستهدفة       

 :المخطـــــــط

 : .التمهيد) وضعية االنطالق(1

 Nلتكن مؤسسة تنتج نوعين من األحذية :  أحذية رجال، أحذية أطفال، والمعلومات التالية الخاصة بشهر ماي سنة
 64، ح/ 135200DAأعباء المستخدمين  63، ح/154000DAالخدمات الخارجية األخرى  62، ح/257000DA المشتريات المستهلكة 60ح/

  14500DAاألعباء المالية  66، ح/13500DAاألعباء العملياتية األخرى  65،  ح/24000DAالضرائب الرسوم 
  90500DA المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 68ح/

 على المنتجين فهو كما يلي: أما توزيعها
 
 
 
 

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

  :ء البنــــــا .2     

 . حدود المحاسبة العامة1            
 . أهداف محاسبة التسيير2            
 التكلفة. تعريف 1.3              . التكلفة3            

 أ ـ تكلفة الشراء         . حساب التكلفة2.3                                      
  ب ـ تكلفة اإلنتاج                                                                     
 لتكلفةجـ ـ سعر ا                                                                     

 أ ـ تعريف الهامش                . الهامش1.4    النتيجة. الهامش و 4            
 ب ـ حساب الهامش                                                                     

 أ ـ تعريف النتيجة                                 . النتيجة2.4                      
 ب ـ حساب النتيجة                                        

 . التطبيـــــق:3

 .238ص 3رقم ، 237ص 1،2تمارين رقم  

 سعر التكلفة والنتيجة التحليلية باستعمال المجدول. يحدد -     التقــــــويم:. 4

 

أحذية  أعباء المحاسبة العامة
 رجال)%(

أحذية 
 أطفال)%(

 المشتريات المستهلكة  60ح/
 الخدمات الخارجية األخرى  62ح/
 أعباء المستخدمين63ح/

 الضرائب الرسوم  64ح/ 
 األعباء العملياتية األخرى  65ح/
 األعباء المالية  66ح/
 المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 68ح/

40 
65 
55 
48 
46 
58 
45 

60 
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55 
 

 990000 810000 ثمن البيع



 

 (  SCFمنهاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي )

 المنهاج الخاص بالدرس
                تحليل التكاليف :الخامس المفاهيمي الميدان

            مدخل محاسبة التسيير: (14)الوحدة رقم 
 سا 08الحجم الساعي:

 

 

 أنشطة التعلم المعرفيةالمضامين  ةالتوجيهات المنهجية والبيداغوجي
ـــــ  محـــــ ا محاساةـــــم   مح  ـــــ م     مـــــم  ـ
سأهمةم مح  ـ م   س ـةةا ةـسق سمـاةق ةسة ـم 

 سمةسس ــــ  مؤ  ــــم  ةً مــــ ا مــــ  أ  ــــ   
 المسصـ ا )  اساة ثق سحلل ح ـ    مةـس  

 ( لى مةس ة 

  . حدود المحاسبة العامة1

  . أهداف محاسبة التسيير2

  

م  م ًة     سغ ل مؤ  م ـ  ةً م ا  . التكلفة3 
ةح   مخسلف   سك  ةف س  ةسة م 

 . س اةف   سكلفم1.3 ـ سمثةل   سك  ةف  مخًً.    س م ل   م اسل.

ـ  المسص ا  لى سً ةم     ةًم  ةا 
 ح    مخسلف   سك  ةف.

 . ح      سكلفم2.3

 أ ـ سكلفم   شا   

    ـ سكلفم   ةس ج

   ـ ـ   ا   سكلفم

  . الهامش و النتيجة4 

  .   ح مش1.4 

  أ ـ س اةف   ح مش 

    ـ ح      ح مش 

  .   ةسة م2.4 

  أ ـ س اةف   ةسة م 

    ـ ح      ةسة م 

 
 

 

 

 الكفاءات المستهدفة

 ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.



 

 لدرسالخاصة باالوثيقة المرافقة 
 

 1201مارس   -واالقتصاد شعبة التسيير – السنة الثانية ثانوي  - التسيير المحاسبي والماليالوثيقة المرافقة لمنهاج مادة 

 : تحليل التكاليفالخامسالميدان المفاهيمي 

 (: مدخل محاسبة التسيير14الوحدة رقم )

 سا 08الساعي: الحجم

 

 

 

 

 مؤشرات التقويم:

  باستعمال المجدول.يحدد سعر التكلفة و النتيجة التحليلية 

 

 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 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 : الكفاءات المستهدفة

 ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.



وارد ابراهيم    األستاذ:                                                التسيير المحاسبي والماليمـــادة:    
. ت إ 02المستوى:                                    التكاليف    تحليل (:05المجال المفـاهيمي )  

   سا 08 الحجم الساعي:                                          مدخل محاسبة التسيير (:14الوحـــــدة )
 

 

 :الوضعية 
 Nالخاصة بشهر ماي سنة أطفال، والمعلومات التالية أحذيةرجال، أحذية :   األحذيةلتكن مؤسسة تنتج نوعين من 

،  135200DA أعباء المستخدمين 63ح/، 154000DAالخدمات الخارجية األخرى  62ح/، 257000DA المشتريات المستهلكة 60ح/
  14500DA األعباء المالية 66ح/، 13500DA األعباء العملياتية األخرى 65ح/ ، 24000DAرسوم الضرائب ال 64ح/
  90500DA وخسائر القيمة والمؤوناتإلهتالكات لمخصصات ال 68ح/

 أما توزيعها على المنتجين فهو كما يلي:
 أحذية أعباء المحاسبة العامة

 رجال)%(
 أحذية

 أطفال)%(
  المشتريات المستهلكة 60ح/
 الخدمات الخارجية األخرى  62ح/
 أعباء المستخدمين63ح/

 الضرائب الرسوم  64ح/ 
 األعباء العملياتية األخرى  65ح/
  األعباء المالية 66ح/
 المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 68ح/
 

40 
65 
55 
48 
46 
58 
45 
 

60 
35 
45 
52 
54 
42 
55 
 

 990000 810000 ثمن البيع
 :المطلوب

 ؟ الناتج ابأنجز جدول حس .1
 اتمم جدول توزيع أعباء المحاسبة العامة؟ .2
 أوجد نتيجة كل منتج؟ .3
 الحل

 النتائج: .إعداد جدول حساب1
 المبالغ البيان

 (70)حـ/المبيعات والمنتجات الملحقة
 اإلنتاج المثبت    

1800000 
---- 

 1800000 (1) إنتاج السنة المالية – 1
 (60)حـ/ المشتريات المستهلكة

 (62حـ+61حـ) الخدمات الخارجية واالستهالكيات األخرى
257000 
154000 

 411000 (2) استهالك السنة المالية – 2
 1389000 (2-1القيمة المضافة لالستغالل) – 3

 (63)حـ/أعباء المستخدمين
 (64)حـ/الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

135200 
24000 

يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة. :الكفاءات المستهدفة  

 



 1229800 إجمالي فائض االستغالل – 4
 (75)حـ/المنتوجات المالية األخرى
 (65)حـ/ األعباء العملياتية األخرى
 (68)حـ/والمؤونات وخسائر القيمةالمخصصات لالهتالك 

---- 
13500 
90500 

 1125800 النتيجة العملياتية  – 5
 (76)حـ/ المنتوجات المالية

 (66)حـ/ األعباء المالية
---- 

14500 
 -14500 النتيجة المالية – 6
 1111300 (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب) – 7

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

277825 
 

 833475 النتيجة الصافية لألنشطة العادية – 8
 بإيجاد نتيجة المؤسسة بصفة عامة. تهتم الماليةنالحظ أن المحاسبة 

 مراحل الدرس

  حدود المحاسبة العامة: -1

الكشوف المالية التي تعكس الوضعية  إعدادتهتم المحاسبة المالية بتنظيم وتسجيل وتصنيف المعلومات المالية والمعطيات العددية من خالل  -
 .المالية للمؤسسة

 دون إعطاء تحليل جزئي حسب نوع النشاط او حسب أقسام اإلنتاج. هذه المعلومات تعطي صورة إجمالية عن وضعية المؤسسة - 
يقدم جدول حساب النتائج النتيجة واألعباء اإلجمالية للمؤسسة دون اضهارها لكل منتج او خدمة على حدة مما يصعب عملية تحليل ارتفاع  - 

 .واألعباء المتعلقة بكل منتج او خدمةوانخفاض النتائج 
 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
 (DAرجال)

أحذية 
 (DAأطفال)

 المشتريات المستهلكة  60/ـح
 الخدمات الخارجية األخرى  62/ـح
 أعباء المستخدمين63/ـح
 الضرائب الرسوم  64/ـح
 األعباء العملياتية األخرى  65/ـح
 األعباء المالية  66/ـح
 المخصصات لإلهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة 68/ـح

102800 
100100 

74360 
11520 

6210 
8410 

40725 
 

154200 
53900 
60840 
12480 

7290 
6090 

49775 
 

 344575 344125 مجموع األعباء
 :نتيجة كل منتج حساب .2

 أحذية النساء أحذية الرجال المنتجين معا البيان
 990000 810000 1800000 ثمن البيع

 344575 344125 688700 مجموع األعباء
 645425 465875 1111300 النتيجة

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



 :أهداف محاسبة التسيير -2
 هي مجموعة الطرق التي تسمح بتحليل محتوى تكاليف المؤسسة بهدف تحقيق أهدافها وذلك من خالل:

 للمؤسسة.توفير المعلومات بهدف تحليل الوضعية المالية والنجاعة االقتصاية  -
 .التسييرية المستقبليةثمة اتخاذ القرارات من التنبؤ وإنجاز التقديرات المختلفة، و  -

 التكلفة: -3
 :تعريف التكلفة -1.3

 .منتج أو خدمة أو بضاعة تتحملها والتي ما بمرحلة المتعلقة األعباء مجموع هي          
   مصاريف الشراء الشراء ثمن

 مصاريف اإلنتاج تكلفــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــراء

 مصاريف التوزيع تكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــاج

 التكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةسعـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 
 حساب التكلفة: -2.3       
 :تكلفة الشراء -أ

 تكلفة الشراء= ثمن الشراء + مصاريف الشراء    
(وخالل شهر ...دهن نباتي، السكر)غبرة الكاكاو، باستخداممختلفة  أحجام" نوعين من الشكوالطة ذات CHOCOنتنج مؤسسة " :1مثال

 يلي:ما كانت مشترياتها ك  2007من سنة مارس 
 . da/kg69 قنطار بسعر 10: سكر  ،da/kg65 قنطار بسعر 08: دهن نباتي ، da/kg70قنطار بسعر 15:غبرة الكاكاو

 توزع بالتساوي على كل المواد. DA 10800مصاريف الشراء المباشرة تقدر ب
 .تكلفة شراء كل مادةاحسب : المطلوب

 الحل
 سكر دهن نباتي غبرة الكاكاو البيان

 ثمن الشراء
 مصاريف الشراء

15*100*70=105000 
10800/3=3600 

8*100*65=52000 
10800/3=3600 

10*100*69=69000 
10800/3=3600 

 72600 55600 108600 تكلفة الشراء
 1000 800 1500 )كلغ(الكمية المشتراة

 72.6 69.5 72.4 الوحدةتكلفة شراء 
 

 لفة اإلنتاج:كت -ب
 + مصاريف اإلنتاج تكلفة اإلنتاج= تكلفة شراء المستهلكات من المواد والخدمات                 

 :ما يلي باستعمال الصغيرالحجم من الشكوالطة ذات  صندوق 2000في إنتاج " CHOCOمؤسسة " استعملت :2مثال
900Kg ،من غبر الكاكاوkg600  ،من الدهن النباتيkg 450  من السكر، لوازم مختلفة بقيمةDA 14000 بلغت مصاريف اإلنتاج ،

DA19000. 
 .حساب تكلفة إنتاج المنتوج المطلوب:

 



 الحل
 المبالغ البيان
 72.4*900=تكلفة شراء غبرة الكاكاو المستعملة
 69.5*600=تكلفة شراء الدهن النباتي المستعمل

 72.6*450=المستعمل تكلفة شراء السكر
 اللوازم المستعملة

 اإلنتاجمصاريف 

65160 
41700 
32670 
14000 
19000 

 172530 اإلنتاجتكلفة 
 2000 الكمية المنتجة

 86.265 )صندوق( تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة

 
 سعر التكلفة: -ج

 سعر التكلفة=تكلفة إنتاج المنتجات المباعة+مصاريف التوزيع                 
، حيث بلغت للعلبة DA 134.5(HT)بسعر  من الشكوالطة صندوق CHOCO " 1800مؤسسة "خالل شهر جوان باعت  :3مثال

 .DA12195مصاريف التوزيع 
 حساب سعر التكلفةالمطلوب:

 الحل
 
 
 
 
 
 

 :الهامش والنتيجة -4
 :)على التكلفة(الهامش -.41

البضاعة المباعة   شراءتكلفة  أو  الصناعية()المؤسسة  المنتج المباع اإلنتاجتكلفة و  (HT)ع يهو الفرق بين سعر الب :تعريف الهامش -أ
 .)المؤسسة التجارية(

 تكلفة ....... -(HT)الهامش على التكلفة......=سعر البيع خارج الرسم                 
 :حساب الهامش -ب

 :احسب الهامش على التكلفة إنتاج  الشكوالطة المباعة (:3)نفس المثال السابق مثال:
 الحل

 
 
 
 

 المبالغ البيان
 86.265*1800تكلفة إنتاج المنتجات المباعة=

 مصاريف التوزيع
155277 
12195 

 167472 سعر التكلفة
 1800 الكمية المباعة

 93.04 لوحدة الواحدةل سعر التكلفة

 المبالغ البيان
 134.5*1800سعر البيع خارج الرسم=

 86.265*1800تكلفة إنتاج المنتجات المباعة=
242100 
155277 

 86823 الهامش على تكلفة إنتاج المنتجات المباعة



 :النتيجة -.42
 ( وسعر التكلفةHTع)يهي الفرق بين سعر الب:تعريف النتيجة -أ

 :حساب النتيجة -ب
 سعر تكلفة  -(HT) النتيجة=سعر البيع خارج الرسم                 

 .2007لشهر مارس"CHOCO"احسب النتيجة لمؤسسة  (:3)نفس المثال السابق مثال:
 الحل

 المبالغ البيان
 134.5*1800سعر البيع خارج الرسم=

 93.04*1800سعر التكلفة=
242100 
167472 

 74628 النتيجة

 

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

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

 المبالغ البيان
 الهامش على تكلفة إنتاج الشكوالطة المباعة

 مصاريف التوزيع
86823 
12195 

 74628 النتيجة

 
  (=عدد الوحدات المباعة *سعر بيع الوحدةالنتيجة)-)عدد الوحدات المباعة*سكر التكلفة للوحدة( 

 سعر تكلفة الوحدة(*عدد الوحدات المباعة-)سعر بيع الوحدة النتيجة(=        
 DA74628=  1800 (*93.04-134.5=) (1800*93.04)-(1800*134.5المثال السابق: )            

 التقويم

 237صفحة  01حل التمرين رقم 
 :حساب النتيجة اإلجمالية األسبوعية التي حققها صاحب مؤسسة أجبان جرجرة -1
 تكلفة شراء الحليب 

 المبالغ البيان
 45*2100ثمن شراء الحليب=

 مصاريف عملية الشراء
94500 

6300 
 100800 تكلفة الشراء

 2100 الكمية المشتراة  
 48 تكلفة شراء الوحدة

 
 



  )تكلفة إنتاج الجبن )الطري  والجاف 
 الجبن الجاف الجبن الطري البيان

 تكلفة شراء الحليب المستعمل
 المواد األولية المستعملة

 DA12600مصاريف اإلنتاج 

1400*48=67200 
20KG*120=2400 

8400 

700*48=33600 
40KG*120=4800 

4200 
 42600 78000 تكلفة اإلنتاج

 
 Yومصاريف إنتاج الجبن للجبن الجاف Xلنفرض أن :مصاريف اإلنتاج للجبن الطري=

1400/ X =700/Y.........(1)..... 1400/(700* X)=Y  (........2) 
 Y+ X= DA12600.(.....2( بتعويض )نجد 3( في)3 )1.512600DA=X....8400DA=X ،4200DA=Y 
 سعر التكلفة للجبن بنوعيه 

 الجبن الجاف الطريالجبن  البيان
 تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

 مصاريف التوزيع
78000 

6720 
42600 

4480 
 47080 84720 سعر التكلفة

 Yومصاريف التوزيع الجبن للجبن الجاف Xلنفرض أن :مصاريف التوزيع للجبن الطري=
1800/ X =1200/Y.........(1).....1800/(1200* X)=Y (........2) 

 Y+ X= DA11200(......2( بتعويض )نجد 3( في)3 )1.6611200DA=X....6720DA=X ،4480DA=Y 
 حساب النتيجة اإلجمالية 

 سعر التكلفة اإلجمالي للمنتجين   –النتيجة =سعر البيع خارج الرسم اإلجمالي للمنتجين 
 DA28500(=47380+86120)-((60*1200(+)50*1800النتيجة=))

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

 سعر البيع خارج الرسم
 سعر التكلفة

90000 
84720 

72000 
47080 

 24920 5280 النتيجة لكل منتج
 الجاف هو األكثر تحقيقا لألرباح الجبن 

 
 238-237صفحة  02حل التمرين رقم 

 حساب مجموع األعباء لكل نوع من أنواع البالط: -1
المبلغ  األعباء

 اإلجمالي
 تركيا ايطاليا اسبانيا الجزائر

 523000 821700 1031500 406000 2782200 المشتريات المستهلكة
 36000 63000 54000 27000 180000 الخدمات

 30000 36000 36000 18000 120000 مصاريف المستخدمين
 15000 45000 75000 15000 150000 الضرائب والرسوم

 57500 57500 57500 57500 230000 مخصصات اإلهتالكات والمؤونات
 661500 1023200 1254000 523500 3462200 المجموع

 



 تحديد النتيجة الخاصة بكل نوع: -2
 تركيا ايطاليا اسبانيا الجزائر البيان

 % المبالغ % المبالغ % المبالغ % المبالغ
 100 789000 100 1245000 100 1587000 100 580000 ثمن البيع

 38.84 661500 82.18 1023200 79.02 1254000 90.26 523500 مجموع األعباء
 16.16 127500 17.82 221800 20.98 333000 9.74 56500 النتيجة

 
 238صفحة  03حل التمرين رقم 

 :حساب تكلفة الشراء 
 البالستيك األلمنيوم البيان

 96000=120*800 12750000=850*15000 ثمن الشراء
 4800=0.05*96000 637500=0.05*12750000 0.05مصاريف الشراء=ثمن الشراء*

 100800 13387500 تكلفة الشراء
 800 15000 الكمية المشتراة

 126 892.5 تكلف شراء الوحدة الواحدة
 :حساب تكلفة اإلنتاج 

 السكاكين المالعق البيان
 تكلفة شراء األلمنيوم المستعمل

 تكلفة شراء البالستيك المستعمل
 اإلنتاجمصاريف 

 أعباء اإلنتاج األخرى

9000*892.5=8032500 
500*126=63000 

500*520=260000 
24000(*2/3=)160000 

6000*892.5=5355000 
300*126=37800 

400*520=208000 
240000(*1/3=)80000 

 5680800 8515500 تكلفة اإلنتاج
 260000 260000 الكمية المنتجة

 21.85 32.75 تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة
 :حساب سعر التكلفة 

 السكاكين المالعق البيان
 تكلفة إنتاج المنتجات المباعة

 
20000*12*32.75=7860000 

 
20000*12*21.85=5244000 

 
 200000=10*20000 مصاريف التوزيع

 13304000 سعر التكلفة
 20000 الوحدات المنتجة

 665.2 التكلفة للوحدة الواحدةسكر 
 :حساب النتيجة 

 سكين( 12و ملعقة12طقم) البيان
 16000000=800*20000 سعر البيع

 13304000=665.2*20000 سعر التكلفة 
 2696000 

 



  ةيداغوجيالبطاقة الب
  )51( :رقم البطاقة
  الثانية ثانوي :المستوى

  تسيير مالي ومحاسبي :المادة

  تحليل التكاليف  :الخامس المجال المفاھيمي  
   للتكاليف الكليةمدخل ) 15( الوحدة :  

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

  :المخطـــــــط
  : .التمھيد( وضعية االنطالق)1

" ولوازم مختلفة (براغي، مسامير، m²مؤسسة "األثاث الحديث" متخصصة في إنتاج نوعين من أثاث التجهيز أبواب ونوافذ باستخدام المادة األولية "الخشب  
  تحصلنا على المعلومات التالية: 2008، ومن اجل حساب التكاليف لشهر أكتوبر من دورة DAقضبان حديدية، إقفال.. ) معبر عنها بـ 

 أعباء المحاسبة العامة: .1

 :²الخشب:  مشتريات الشهرm1800  ² بسعرm /315DA. 

  :اللوازم المختلفةDA 153000 من ثمن الشراء. %08الشراء المباشرة ، مصاريف 

 :مصاريف اإليجارDA6500 . 

  :أجور المستخدمين DA68000:(الكهرباء والغاز) المشتريات غير المخزنة ، DA11000. 

  :الخدمات الخارجية األخرىDA8000. 
 معلومات أخرى: .2

  1380الكمية المستعملة من الخشبm² ،DA 108000  باب.600من المواد المختلفة لإلنتاج 

  الكمية المستعملة من الخشبm² 590 ،DA40000   نافذة. 650من المواد المختلفة إلنتاج 

  باب بسعر600تم بيعDA1800بسعر نافذة 600 ،للباب الواحدDA650 .للنافذة 

  مخزون بداية الشهرm²500 من للخشب بقيمةDA175000باب بقيمة  75،  األبوابDA82500 معدوم والنوافذ، اللوازم المختلفة. 
  المطلوب:

  واألعباء اإلضافية في حساب التكاليف؟  ة.ما هي األعباء المعتبر 1
  . كيف تعالج األعباء غير المباشرة؟2
  . احسب مختلف التكاليف والنتيجة التحليلية لكل منتج ؟3 

  المطلوب:
  ؟ الناتج ابأنجز جدول حس .1
  أوجد نتيجة كل منتج؟ .2

  :البنــــــا ء .3

  أعباء المحاسبة العامة .1.1    األعباء المحملة (المعتبرة) للتكاليف .1
  . األعباء غير المحملة (غير المعتبرة)2.1                                          
  . األعباء اإلضافية3.1                                          

  أ ـ تعريف األعباء المباشرة           . األعباء المباشرة1.2      )(المحملة. تصنيف األعباء المعتبرة 2

  ب ـ تخصيص األعباء المباشرة للتكاليف                                                                                     
  غير المباشرة. األعباء 2.2                                                



  أ ـ تعريف األعباء غير المباشرة                                                                                    
  ب ـ جدول توزيع األعباء غير المباشرة                                                                                   

  * طبيعة وحدة العمل                                                                                                                  
  * تكلفة وحدة العمل                                                                                                                  

  جـ ـ تحميل األعباء غير المباشرة للتكاليف                                                                      
  . تكاليف الشراء1.3                 ةحساب التكاليف الكلي.3

  . تكاليف اإلنتاج2.3                                              
  . سعر التكلفة3.3                                              

  . حساب النتيجة التحليلية4
  . التطبيـــــق:3

 .254ص 3، 253ص 2ن 252ص 1تمارين رقم  
  يحدد أعباء المحاسبة التحليلية. -    . التقــــــويم:4

  األعباء غير المباشرة.يخصص األعباء المباشرة ويحلل ويحمل  -                       
 .يحسب النتيجة التحليلية -                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )  SCFمنھاج مادة التسيير المحاسبي والمالي وفق النظام المحاسبي المالي (

  المنهاج الخاص بالدرس
                 : تحليل التكاليفالخامس المفاهيمي الميدان

       مدخل للتكاليف الكلية :)15(الوحدة رقم 
  سا 12الحجم الساعي:

  

  

  أنشطة التعلم  المضامين المعرفية  ةالتوجيهات المنهجية والبيداغوجي
ـ التأكيد على العالقة بين أعباء المحاسبة 

  العامة وأعباء المحاسبة التحليلية.
    . األعباء المحملة (المعتبرة) للتكاليف1

    . أعباء المحاسبة العامة1.1  
    . األعباء غير المحملة (غير المعتبرة)2.1  
    . األعباء اإلضافية3.1  
  المعتبرة (المحملة) األعباء تصنيف. 2  

ـ انطالقًا من معطيات استغالل مؤسسة 
ــــــف التكــــــاليف  يحســــــب المــــــتعلم مختل

  والنتيجة باستعمال المجدول.

  . األعباء المباشرة1.2  
  أ ـ تعريف األعباء المباشرة  

ـــاء المباشـــرة ويقتصـــر فـــي  ـــالغ األعب ـــدم مب ـــ تق ـ
  تخصيصه على مادتين و منتجين.

  األعباء المباشرة للتكاليفب ـ تخصيص 

  . األعباء غير المباشرة2.2  
ــــ للتبســـيط يـــتم االقتصـــار علـــى قســـم التمـــوين، 

  اإلنتاج و التوزيع فقط.
  أ ـ تعريف األعباء غير المباشرة

ــــة مجمــــوع  ــــى غاي ــــ يعطــــى الجــــدول جــــاهزًا إل ـ
  التوزيع الثانوي.

  ب ـ جدول توزيع األعباء غير المباشرة

وحدة العمل لحسـاب تكلفـة وحـدة  ـ تقدم طبيعة
  العمل.

 طبيعة وحدة العمل  

   تكلفة وحدة العمل  
جـ ـ تحميل األعباء غير المباشرة   

  للتكاليف
ــــــ توضـــــيح طريقـــــة حســـــاب التكـــــاليف الكليـــــة 

  بمخطط.
ـــــ حســـــاب مختلـــــف التكـــــاليف و النتيجـــــة فـــــي  ـ

  جداول.
  

  . حساب التكاليف الكلية3
  . تكاليف الشراء1.3
  تكاليف اإلنتاج. 2.3
  . سعر التكلفة3.3
    . حساب النتيجة التحليلية4

  
  
  

  الكفاءات المستھدفة

ـــــ يميــــز بــــين أعبــــاء المحاســــبة العامــــة وأعبــــاء المحاســــبة التحليليــــة المباشــــرة وغيــــر 
  المباشرة.

  ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.



  
  2011ارس  م                                                                                                    شعبة التسيير واالقتصاد -السنة الثانية ثانوي

  الوثيقة المرافقة الخاصة بالدرس

  : تحليل التكاليفالخامسالميدان المفاھيمي 

  ): مدخل للتكاليف الكلية15الوحدة رقم (

  سا 12الحجم الساعي:

  

  

  

 التقويم:مؤشرات 

 .يحدد أعباء المحاسبة التحليلية  

 .يخصص األعباء المباشرة ويحلل ويحمل األعباء غير المباشرة  

 .يحسب النتيجة التحليلية 

 وسائل الدعم واإليضاح :

 توزيع األعباء غير المباشرة. جدول 

 .بطاقة المخزون 

  التوجيھات المنھجية والبيداغوجية  :

 ة ال دم مخطط توضيحي لكيفي تم تق اء ي ن أعب اً م ة انطالق بة التحليلي اء المحاس ى أعب حصول عل

  المحاسبة العامة.

 .يقتصر على مادتين و منتجين عند تخصيص األعباء المباشرة و تحميل األعباء غير المباشرة 

  ع ة مجموع التوزي ى غاي ر المباشرة جاھزاً إل اء غي ع األعب من أجل التبسيط يعطى جدول توزي

 ساب تكلفة وحدة العمل من أجل التحميل.الثانوي ويتم إكماله بح

 .اإلشارة إلى مبدأ الجرد الدائم عند تقديم بطاقة المخزون 

  ًا ات انطالق يم اخراجات المخزون ى تقي ى عل ة أول عند حساب مختلف التكاليف يقتصر في مرحل

دة مساوية لتك ة الوحدة لمخزون أول الم ة من بطاقة المخزون على الحالة التي تكون فيھا تكلف لف

ة  ة تكلف ة المخزون استخدام طريق الوحدة إلدخاالت الفترة. في مرحلة ثانية يتم انطالقاً من بطاق

 الوحدة المتوسطة المرجحة للفترة مع أخذ مخزون أول المدة بعين االعتبار.
   

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

  : الكفاءات المستھدفة

ر ـ  ة المباشرة وغي اء المحاسبة التحليلي ة وأعب يميز بين أعباء المحاسبة العام
  المباشرة.

  ـ يحسب مختلف التكاليف ويحدد النتيجة.



وارد إبراهيم    األستاذ:                                                التسيير المحاسبي والماليمـــادة:    
. ت إ 02المستوى: تحليل التكاليف                                      ):05المجال المفـاهيمي (  

   سا 08 الحجم الساعي:                                        مدخل تحليل التكاليف ):51الوحـــــدة (
 

 

  :الوضعية 
" ولوازم m²مؤسسة "األثاث الحديث" متخصصة في إنتاج نوعين من أثاث التجهيز أبواب ونوافذ باستخدام المادة األولية "الخشب 

 2008، ومن اجل حساب التكاليف لشهر أكتوبر من دورة DAمعبر عنها بـ مختلفة (براغي، مسامير، قضبان حديدية، إقفال.. ) 
  تحصلنا على المعلومات التالية:

 أعباء المحاسبة العامة: .3
 :² :الخشب مشتريات الشهرm1800  ² بسعرm /315DAاللوازم المختلفة ،:DA 153000 مصاريف الشراء ،

 من ثمن الشراء. %08المباشرة 
 مصاريف اإليجار:DA6500 . 
 :أجور المستخدمين DA68000. 
 :(الكهرباء والغاز) المشتريات غير المخزنة DA11000. 
  األخرى:الخدمات الخارجيةDA8000. 

 معلومات أخرى: .4
  1380الكمية المستعملة من الخشبm² ،DA 108000 باب600لإلنتاج  المختلفة وادمن الم. 
  الكمية المستعملة من الخشبm² 590،  DA40000   نافذة. 650من المواد المختلفة إلنتاج 
  بسعر باب600تم بيعDA1800بسعر نافذة 600 ،للباب الواحدDA650 للنافذة. 
  مخزون بداية الشهرm²500بقيمة  للخشب منDA175000باب بقيمة  75،  األبوابDA82500 اللوازم والنوافذ ،

 .معدوم المختلفة
  المطلوب:

  ؟ واألعباء اإلضافية في حساب التكاليف ةهي األعباء المعتبر  ما.1
  ؟ . كيف تعالج األعباء غير المباشرة2
  التحليلية لكل منتج ؟. احسب مختلف التكاليف والنتيجة 3

 مراحل الدرس

 :األعباء المحملة(المعتبرة) للتكاليف .1
  أعباء المحاسبة العامة: 1.1

  تأخذ بعين االعتبار في حساب التكاليف.والتي المحاسبة العامة مثل المواد األولية، أجور المستخدمين.... المسجلة في عباءاألهي 
  األعباء غير المحملة (غير معتبرة): 2.1

اشهر بحيث التكاليف تحسب للشهر الواحد فقط 10مصاريف اإليجار المتعلقة بمدة  المحاسبة العامة مثل المسجلة في عباءاألهي 
 (تحسب التكاليف للشهر الواحد)

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



  :اإلضافية األعباء 3.1
(من طرف صاحب  مقابلهي األعباء غير المسجلة في المحاسبة العامة وتحسب كتكاليف مثل األعمال المقدمة للمؤسسة دون 

  فوائد.المؤسسة تدفع عليه  على رأس المال الخاص الذي ال النظرية والفائدة المؤسسة)
 العالقة بين أعباء المحاسبة العامة وأعباء المحاسبة التحليلية: ط يوضحطمخ   

  
  

األعباء احململة 
(املعتربة) 

للتكاليف يف 
احملاسبة 
  التحليلية

  األعباء
  اإلضافية 

  

  
  
  

  أعباء
  احملاسبة
  العامة
  املعتربة

  
  

أعباء 
احملاسبة 
  العامة

  
  

  األعباء
  غري
  املعتربة

  
 تصنيف األعباء المعتبرة (المحملة): .2

  األعباء المباشرة: 1.2
  أ. تعريف األعباء المباشرة:

  .في اإلنتاج والتوزيع.. هي األعباء التي تعتبر مباشرة من التكاليف المحددة مثل المواد األولية، اليد العاملة المباشرة
  :ب ـ تخصيص األعباء المباشرة للتكاليف

  تخخص األعباء المباشرة للتكاليف عن طريق الحساب المباشر بمعرفة الكمية المستهلكة وسعر الوحدة. 
، بينما يستغرق إنجاز النافذة DA/h24ساعات بسعر 3يستغرق انجاز الباب الواحد  بالنسبة لمؤسسة "األثاث الحديث"مثال:

  . احسب قيمة اليد العاملة المباشرة؟DA/h24 ساعتان بسعرالواحدة 
  الحل
 : 24*600*3اليد العاملة المباشرة لألبواب=DA43200.  
 : 24*650*2اليد العاملة المباشرة للنوافذ=DA31200. 

  . األعباء غير المباشرة:2.2
  :أ ـ تعريف األعباء غير المباشرة

 ، مثل أجور عمال تتطلب القيام بحسابات وسيطية قبل تحميلها إلى تكلفة منتج معينو  التي تدخل في تكوين عدة تكاليف أعباء هي
  ، أعباء اإليجار...مصاريف صيانة اآلالت المنتجة ألكثر من منتوج ،اإلدارة

  :ب ـ جدول توزيع األعباء غير المباشرة
  .المباشرة لدى مؤسسة"األثاث الحديث"إليك جدول توزيع األعباء غير :مثال

  
  



  األقسام                         
  األعباء

  
  المبلغ الموزع

  األقسام األساسية  األقسام المساعدة
  التوزيع  اإلنتاج  التموين  الصيانة  اإلدارة

  مصاريف اإلجيار
  أجور املستخدمني

  املشرتيات غري املخزنة
  اخلدمات اخلارجية

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 األولي
  اإلدارة                           

  توزيع ثانوي
    لصيانة  ا                           

93500  14000  
- 14000 

17500  
3000  

  
- 20500  

21000  
4000  

  
6500  

25500  
4500  

  
6500  

15500  
2500  

  
7500  

(مجموع مجموع التوزيع الثانوي
  األعباء غير المباشرة)

93500  0  0  31500  36500  25500  

  
 هي األساس الذي يعتمد عليه في تحميل األعباء غير المباشرة، بحيث تختلف من قسم إلى أخر مثل: الكمية  :طبيعة وحدة العمل

 المشتراة في قسم التموين، عدد الوحدات المنتجة في قسم اإلنتاج، عدد الوحدات المباعة في قسم التوزيع.... 
 تكلفة وحدة العمل: 

 تحسب وفق العالقة التالية:     
  

  حددت مؤسسة "األثاث الحديث" طبيعة وحدات العمل للكل قسم كما يلي::مثال
  التوزيع  اإلنتاج  التموين  البيان

  25500  36500  31500  جمموع األعباء غري املباشرة
مثن من DA10  طبيعة وحدة العمل

 الشراء
الوحدات عدد 

  املنتجة
عدد الوحدات 

  املباعة
  1200  1250  72000  عدد وحدات العمل
  21.25  29.2  0.4375  تكلفة وحدة العمل

 :كيفية حساب عدد وحدات العمل 
 .72000=10/)153000)+315*1800((10=من ثمن الشراء DAقسم التموين: -
 .1250=650+600قسم اإلنتاج: عدد الوحدات المنتجة=  -
  .1200=600+600=التوزيع:عدد الوحدات المباعةقسم  -

  :جـ ـ تحميل األعباء غير المباشرة للتكاليف
  .دة العمل في عدد وحدات العمل الخاصة بكل منتجحبضرب تكلفة و ، يتم تحميل األعباء غير المباشرة انطالقا من جدول التوزيع

   لمؤسسة "األثاث الحديث" لقسم اإلنتاج تحميل األعباء غير المباشرة: مثال
  DA17520=29.2*600أعباء اإلنتاج غير المباشرة لألبواب:
 DA18980=29.2*650أعباء اإلنتاج غير المباشرة للنوافذ:

  .وهو مبلغ قسم اإلنتاج الموجود في الجدول DA 36500=18980+17520=مجموع األعباء غير المباشر لقسم اإلنتاج
 

وحدات العمل للقسم) تكلفة وحدة العمل=(مجموع األعباء غير المباشرة للقسم)/(عدد  



 :حساب التكاليف الكلية .3
 
  
  
  
  
  

 
  :. تكاليف الشراء1.3

  حساب تكلفة شراء الخشب واللوازم المختلفة لمؤسسة "األثاث الحديث".:مثال
  
  البيان

  اللوازم المختلفة  الخشب
  المبلغ  سعر الوحدة  الكمية  المبلغ  سعر الوحدة  الكمية

  ثمن الشراء
  أعباء الشراء المباشرة

  أعباء الشراء غير المباشرة

1800  
567000  
56700  

315  
0.08  

0.4375  

567000  
45360  

24806.25  

---  
153000  
15300  

----  
0.08  

0.4375  

153000  
12240  

6693.75  

 171933.75 637166.25  تكلفة الشراء
 --------  1800  المشتراةعدد الوحدات 

 171933.75 353.98125  تكلفة شراء الوحدة
  

 للوحدة  الوسيطية المرجحة التكلفة(CUMP) 
  التكلفة الوسيطية المرجحة=(تكلفة مخزون أول المدة+تكلفة الشراء)/(كمية مخزون أول المدة+ الكمية المشتراة)

  CUMP=(637166.25+175000)/(1800+500)=353.1157DAالتكلفة و م للخشب  
  :اإلنتاجتكاليف . 3.3

  لمؤسسة "األثاث الحديث". والنوافذ األبواب إنتاجحساب تكلفة مثال:
  

  البيان
  النوافذ  األبواب

  المبلغ  س،و  الكمية  المبلغ  س،و   الكمية
  تكلفة شراء الخشب المستعمل
  تكلفة شراء اللوازم المستعملة

  يد عاملة مباشرة
  أعباء اإلنتاج غير المباشرة

1380  
---  

1800  
600  

353.1157  
----  
24  

29.2  

487299.66  
108000  
43200  
17520  

590  
---  

1300  
650  

353.1157  
----  
24  

29.2  

208338.26  
40000  
31200  
18980  

 298518.26 655999.66  تكلفة اإلنتاج
 650 600  عدد الوحدات المنتجة
 459.26 1093.33  تكلفة إنتاج الوحدة

  

 تكلفة اإلنتاج سعر التكلفة تكلفة الشراء

  ثمن الشراء
  +أعباء الشراء

المباشرة+أعباء الشراء 
 غير المباشرة

تكلفة شراء المواد 
المستعملة+ تكلفة 

اللوازم المستعملة+أعباء 
اإلنتاج المباشرة+أعباء 
 اإلنتاج غير المباشرة

   تكلفة اإلنتاج المباع
  + أعباء التوزيع المباشر
+ أعباء التوزيع غير 

 المباشر



  )المنتجة)/(كمية مخزون أول المدة+ الكمية اإلنتاجالتكلفة الوسيطية المرجحة=(تكلفة مخزون أول المدة+تكلفة 
  CUMP=(655999.66+82500)/(600+75)=1094.07DA لألبوابالتكلفة و م  

  فة:تكلسعر ال. 4.3
  حساب سعر التكلفة لألبواب والنوافذ لمؤسسة "األثاث الحديث".مثال:

  
  البيان

  النوافذ  األبواب
  المبلغ  س،و  الكمية  المبلغ  س،و   الكمية

  اإلنتاج المباعتكلفة 
  أعباء التوزيع المباشرة

  غير المباشرة التوزيعأعباء 

600  
 ---  
600  

1094.07  
 ----  
21.25  

656442     ----
 ---  

12750  
  

600  
 ---  
600  
  

460.045  
 ----  
21.25  
  

276027  
 -------  
12750  

 288777 669192  سعر التكلفة
 600 600  عدد الوحدات المباعة 

 481.295 1115.32  سعر تكلفة الوحدة
  

 حساب النتيجة التحليلية: .4
  لألبواب والنوافذ لمؤسسة "األثاث الحديث".النتيجة التحليلية حساب مثال:

  
  البيان

  النوافذ  األبواب
  المبلغ  س،و  الكمية  المبلغ  س،و  الكمية

      390000                  650          600  1080000             1800           600  سعر البيع
  288777          481.295           600        669192     1115.32          600  سعر التكلفة

 101223 410808  النتيجة التحليلية
 

 التقويم

  252ص  01حل التمرين رقم 
 إتمام جدول توزيع األعباء: . 1

  التوزيع  اإلنتاج  التموين  البيان
  7842  14800  6400  مجموع التوزيع الثانوي
  1307=100))/80*740)+(65*1100((  740=290+450  800=300+500  طبيعة وحدة العمل
  6  20  8  تكلفة وحدة العمل

 حساب تكلفة الشراء لكل مادة: . 2
  

  البيان
  M2المادة األولية  M1المادة األولية 

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
  ثمن الشراء

  مصاريف الشراء المباشرة
  مصاريف الشراء غ مباشرة

500  
 ---  
500  
  

40  
 ---  
8  

20000  
 ---  

4000  
  

300  
 ---  
300  
  

20  
 ---  
8  

  

6000  
 ---  

2400  
  

  8400  28  300  24000  48  500  تكلفة الشراء



 حساب تكلفة اإلنتاج: . 3
  

  البيان
 P2المنتوج P1المنتوج

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
 M1المواد المستعملة من  شراءتكلفة  
 M1المواد المستعملة من  شراءتكلفة  

  المباشرة اإلنتاجمصاريف 
  غ مباشرة اإلنتاجمصاريف 

200  
150  
500  
350  
  

48  
28  
60  
20  

9600 
4200  

30000  
7000  

250  
140  
400  
390  

48  
28  
60  
20  

12000 
3920  

24000  
7800  

  47720  59.65  800  50800  42.34  1200  تكلفة الشراء

 :حساب سعر التكلفة 1.4
  

  البيان
 P2المنتوج P1المنتوج

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
 تكلفة اإلنتاج المباع

  المباشرة التوزيعمصاريف 
  غ مباشرة التوزيعمصاريف 

1100  
----  
715  

42.34  
---  
6  

46574 
5500  
4290  

740  
---  
592  

59.65  
---  
6  

44141 
3700  
3552  

  51393  69.45  740  56364  51.24  1100  تكلفة الشراء
  =P2 Yالمنتجومصاريف التوزيع  P1=Xللمنتج لنفرض أن :مصاريف التوزيع 

1100/ X =740/Y.........)1.....(1100/(740* X)=Y )........2(  
 Y+ X= DA9200)......2) 1.679200) نجد 3) في(3) بتعويضDA=X....5500DA=X ،3700DA=Y  

  النتيجة:حساب  . 2.3
  

  البيان
 P2المنتوج P1المنتوج

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
 سعر البيع

  سعر التكلفة
1100  
1100  

  

65  
51.24  

  

71500 
56364  

740  
740  

  

80  
69.45  

  

59200 
51393  

  
  

  7807  10.55  740  15136  13.76  1100  تكلفة الشراء

  
  325ص  20حل التمرين رقم 

 األعباء:إتمام جدول توزيع  . 1
  التوزيع  اإلنتاج  البيان

 21400 69000  مجموع التوزيع الثانوي
 10700=6500+4200 11500=7000+4500  طبيعة وحدة العمل
 2 6  تكلفة وحدة العمل
  
  
  
  



 :(زيت الزيتون)حساب تكلفة شراء 1.2
  

  البيان
 زيت الزيتون

  المبلغ  س و  الكمية
  ثمن الشراء

  مصاريف الشراء المباشرة
  الشراء غ مباشرةمصاريف 

8000  
8000  

 ---  
  

250  
10  

 ----  

2000000  
80000  

 ----  
  

  2080000  260  8000  تكلفة الشراء
 حساب تكلفة اإلنتاج: 2.2

  
  البيان

 Bالنوع  Aالنوع
  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية

  الزينون) زيت(المواد المستعملة  شراءتكلفة  
 قارورات فارغة

  المباشرة اإلنتاجمصاريف 
  غ مباشرة اإلنتاجمصاريف 

4500  
4500  

260  
4500  

  

260  
15  

150  
6  

1170000 
67500  
39000  
27000  

7000/2  
7000  

140  
7000  

260  
10  

150  
6  

910000 
70000  
21000  
42000  

  1043000  149  7000  1303500  289.67  4500  اإلنتاجتكلفة 

 حساب سعر التكلفة: 3.2
  

  البيان
 Bالنوع  Aالنوع

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  و س  الكمية
 تكلفة اإلنتاج المباع

  المباشرة التوزيعمصاريف 
  غ مباشرة التوزيعمصاريف 

4200  
4200  
4200  

  

289.67  
2  
2  

1216614 
8400  
8400  

  

6500  
6500  
6500  

  

149  
2  
2  
  

968500 
13000  
13000  

  
  994500  153  6500  1233414  293.67  4200  سعر التكلفة

  حساب النتيجة: 4.2
  

  البيان
 Bالنوع Aالنوع

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
 سعر البيع

 سعر التكلفة
  

4200  
4200  

  

420  
293.67  

  

1764000 
1233414  

6500  
6500  

230  
153 

  

1495000 
994500  

  

  500500  77  6500  530586  126.33  4200  النتيجة التحليلية

 
  254ص 30حل التمرين رقم 

وحدة العمل في قسم التموين ألن المؤسسة تشتري مادة وحيدة وبتالي يتم تحميل تكاليف هذا القسم لم يتم تحديد طبيعة  . 1
 مباشرة للمادة المشتراة.

  
  
 



 جدول توزيع األعباء غير المباشرةإتمام  . 2
  التوزيع  اإلنتاج  التموين  البيان

  31500  49500  30000  مجموع التوزيع الثانوي
  1050=450+600  550=250+300  ---   طبيعة وحدة العمل
  30  90  ---   تكلفة وحدة العمل

 )Mالمادة( حساب تكلفة شراء . 3
  

  البيان
  Mالمادة 

  المبلغ  س و  الكمية
  ثمن الشراء

  مصاريف الشراء المباشرة
  مصاريف الشراء غ مباشرة

1000  
 ---  
 ---  

  

44  
 ----  
 ----  

44000  
 ----  

30000  
  

  74000  74  1000  تكلفة الشراء

  150000  25  6000  أول المدةمخزون 

  224000  32  7000  التكلفة الوسيطية المرجحة للوحدة

 حساب تكلفة اإلنتاج . 4
  

  البيان
  P2المنتج  P1المنتج

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
  تكلفة  شراء المواد المستعملة 

  مصاريف اإلنتاج المباشرة
  مصاريف اإلنتاج غ مباشرة

2000  
300  
300  

  

32  
70  
90  
  

64000 
21000  
27000  

  

3000  
250  
250  

  

32  
70  
90  
  

96000 
17500  
22500  

  

  136000  340  400  112000  224  500  تكلفة اإلنتاج

  24800  310  80  37500  250  150  مخزون أول المدة

  160800  335  480  149500  230  650  التكلفة الوسيطية المرجحة للوحدة

  حساب سعر التكلفة 1.5
  

  البيان
  P2المنتج  P1المنتج

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
 تكلفة اإلنتاج المباع

  مصاريف التوزيع المباشرة
 مصاريف التوزيع غ مباشرة

  

600  
 --  

600  
  

230  
 --  
30  
  

138000 
 --  

18000  
  

450  
 --  

450  
  

335  
 --  
30  
  

150750 
 --  

13500  
  

  164250  365  450  156000  260  600  سعر التكلفة

  النتيجة التحليليةحساب  2.5
  

  البيان
  P2المنتج  P1المنتج

  المبلغ  س و  الكمية  المبلغ  س و  الكمية
 سعر البيع

  سعر التكلفة
  

600  
600  

  

320  
260  

  

192000 
156000  

450  
450  

400  
365 

  

180000 
164250  

  
  15750  35  450  36000  60  600  النتيجة التحليلية
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